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Το έργο ������� ��������� ����������� �������������� ��������� ����������� �������
���t ��d sust����b�l�ty �f �u��l ��d ���st�l ���t��t�
�d ����s ��d ���t��but��� t� th� ���l����t�t��� �f 
th� N�tu�� 2000 �����s���s �� �T ��d �R» ��ο���� ��ο����
θηκε στο ��αίσιο της Πρόσκ�ησης Στρατηγικών 
Έργων το� Προγράμματος Εδαφικ�ς Σ�νεργασίας 
Ε��άδα � Ιτα�ία 2007�2013� Το έργο εντάσσεται 
στον Άξονα Προτεραιότητας� 3� �Βε�τίωση της 
�οιότητας ζω�ς� την �ροστασία το� �ερι�ά��ο�
ντος και την ενίσχ�ση της κοινωνικ�ς και �ο�ιτι�
στικ�ς σ�νοχ�ς»� Σ�γκεκριμένος Στόχος� 3�2� �Αξι�
ο�οίηση και �ε�τίωση της α�ό κοινού �ροστασίας� 
διαχείριση των φ�σικών �όρων� φ�σικών και �ρό�
�ηψη τεχνο�ογικών κινδύνων»�

Το έργο στοχεύει στη �ε�τίωση της διακ��έρνη�
σης και της �ιώσιμης αξιο�οίησης των �άρκων και 
των �εριοχών “N�tu�� 2000”� Οι στρατηγικές Περι�
φερειακ�ς Ανά�τ�ξης μ�ορούν να ενσωματώσο�ν 
το�ς τομείς το� σχεδιασμού� καταγραφ�ς και α�ο�
τύ�ωσης των ειδών (s�����s) των �άρκων α�τών 
ενισχύοντας δίκτ�α� ��οδομές και δράσεις �ροω�
θώντας το γενικό όραμα της διασύνδεσ�ς το�ς�

Οι δράσεις α�οσκο�ούν στην α�ε�ε�θέρωση 
των τομέων της διαχείρισης� ό�ως ε�ίσης και 
της αντα��αγ�ς γνώσης και τεχνογνωσίας για την 
ομα�� �ειτο�ργία το�ς� α��ά και της ανά�τ�ξης 
σ�νεργιών μεταξύ φορέων για την δημιο�ργία 
ενός �ραγματικού ανταγωνιστικού τομέα στις �ε�
ριοχές �αρέμ�ασης το� έργο��

Βασικοί σκοποί του έργου είναι:
• Καταγραφ� των ειδών και  καθορισμό των
 αναγκών το�ς στις �εριοχές “N�tu�� 2000”�
• Ενίσχ�ση στρατηγικών και μεθόδων
 αντα��αγ�ς γνώσης και τεχνογνωσίας
 για τη �ε�τίωση των ε�ι�έδων διοίκησης
 των �εριοχών�
• Ενίσχ�ση των �εριφερειακών �αρατηρητηρίων
 για τη �ιο�οικι�ότητα στην Ε��άδα
 και στην Ιτα�ία� μέσω της δημιο�ργίας
 ενός δικτύο� των το�ικών αρχών�
• Ενίσχ�ση της δ�νατότητας και δ�ναμικ�ς
 της �ειτο�ργίας των �άρκων
 για την α�οτε�εσματικ� ��ο�οίηση
 το� δικτύο� “N�tu�� 2000”�
• Κοινές διασ�νοριακές στρατηγικές για τη
 �ιώσιμη διαχείριση και αξιο�οίηση
 των φ�σικών �όρων�
• Αξιο�οίηση και �ιωσιμότητα
 των �ροστατε�όμενων �εριοχών
 μέσω σ�γκεκριμένων και �ι�οτικών δράσεων 
 με τη σ�μμετοχ� της κοινωνίας των �ο�ιτών / 
 ε�ρύ κοινό σχετικά με την �αράκτια
 και θα�άσσια οικοσ�στ�ματα�
• Ενίσχ�ση της �ιώσιμης το�ριστικ�ς �ροσφοράς
 των �ροστατε�όμενων �εριοχών�
• Βε�τίωση της ανταγωνιστικότητας
 των τομέων α�τών�

Τh� ���j��t �����s�l ������� ��������� ������
������ ���������t ��d sust����b�l�ty �f �u��l ��d 
���st�l ���t��t�d ����s ��d ���t��but��� t� th� 
���l����t�t��� �f th� N�tu�� 2000 �����s���s �� �T 
��d �R» w�s sub��tt�d �� th� ���t�xt �f  th� C�ll 
f�� St��t���� P��j��t P����s�ls �f th� Eu������ T���
��t����l C������t��� P��������� ��������t�ly 2007�
2013� Th� ���j��t �s subsu��d u�d�� th� P�����ty 
Ax�s� 3� ���������� th� qu�l�ty �f l�f�� ���t��t��� �f 
th� ����������t ��d ��h�������t �f S����l ��d 
�ultu��l ��h�s���»� S����fi� Obj��t���� 3�2� �V�l����
z�t��� & ����������t �f j���t ���t��t��� & �������
���t �f ��tu��l ��s�u���s� ������t��� �f ��tu��l ��d 
t��h��l�����l ��sks»�

Th� ���j��t ���s �t ��������� th� ���������� 
�s w�ll �s th� sust����bl� ��l���z�t��� �f th� ���ks 
��d th� �N�tu�� 2000» ����s� Th� St��t����s f�� R��
�����l D���l�����t ��� ���������t� th� �s���ts �f 
�l������� �����d��� ��d �������/l�st��� �f s�����s 
l����� �� th�s� ���ks by �dd��� t� ��tw��ks� ��f���
st�u�tu��s ��d ��t���s �����t��� th� ������l ��s��� 
�f th��� ��t��������t����

Th� ��t���s ��� ����d �t ������� u� th� d�����s 
�f ���������t �s w�ll �s th�t �f k��wl�d�� ��d 
t��h����l �x�h���� �f k��w�h�w �� f���u� �f ������
t����l s���th��ss ��d th� d���l�����t �f sy����
���s b�tw��� b�d��s� �� ��d�� t� ����t� � ���l ����
��t�t��� fi�ld �� th� ���j��t’s ��t�����t��� ����s�

The core objectives of the project are:
• C���t��� �� �����t��y �f s�����s �� th�
 “N�tu�� 2000” ����s ��d d�t�������� th��� ���ds 
• R���f������ st��t����s ��d ��th�ds ���t����t
 t� k��wl�d�� ��d t��h����l k��w�h�w �x�h����
 �� ��d�� t� ������� ���������t �ffi�����y
 �� th�s� ����s�
• Su����t��� th� �������l �bs����t����s
 f�� ���d����s�ty �� ������ ��d �t�ly� th�u�h
 th� ����t��� �f � l���l ��tw��k �f �uth���t��s
• E�h������ th� ��t��t��l ��d �����t����l ������ty 
 �f th� ���ks f�� th� �ff��t��� ��tu�l�z�t��� /
 �����t��� �f th� �N�tu�� 2000» ��tw��k 
• S�tt��� ������ ���ss�b��d�� st��t����s f�� th�
 sust����bl� ���������t ��d ��l���z�t���
 �f ��tu��l ��s�u���s
• Th� ��l���z�t��� ��d sust����b�l�ty �f ���t��t�d
 ����s ��� s����fi� ��d ��l�t ��t���s ���t����t
 t� ���st�l ��d ������ ���syst��s�
 w�th th� ���t�����t��� �f ��t�z��s /
 th� ������l �ubl��
• P����t��� sust����bl� t�u��s�
 �� th� ���t��t�d ����s
• ��������� �����t�t�����ss �� th�s� ����s�

Aντικείμενο 
του έργου BIG

Scope of the
BIG project
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Στο �ορειοδ�τικό άκρο της Πε�ο�ονν�σο�� 
α�ό το ακρωτ�ριο το� Αράξο� μέχρι �ριν α�ό 
τα Λεχαινά� εκτείνεται η �ροστατε�όμενη �ερι�
οχ� Υγροτό�ων Κοτ�χίο� � Στροφ��ιάς� η ο�οία 
�ερικ�είει μια �ωρίδα γης μ�κο�ς 25 χ�μ� και 
κ�μαινόμενο� ��άτο�ς α�ό 0�5 έως 4 χ�μ�� με 
έκταση �ερί�ο� 160�000 στρέμματα�

Η �εριοχ� α�τ� διέ�εται α�ό ειδικό καθεστώς 
διαχείρισης (Σύμ�αση R��s��� Καταφύγιο Άγρι�
ας Ζω�ς� Περιοχ� δικτύο� N�tu�� 2000� Ζώνες 
Ειδικ�ς Προστασίας για τα Πο��ιά και Ειδικές 
Ζώνες Διατ�ρησης) γιατί σ�νδ�άζει την ύ�αρξη 
�οικί�ων �ιοτό�ων και χαρακτηρίζεται ως οι�
κοσύστημα �ψη��ς οικο�ογικ�ς και αισθητικ�ς 
αξίας� Α�οτε�εί ενδιάμεσο σταθμό για �ο��ά 
α�οδημητικά �ο��ιά και φι�οξενεί μια ��ούσια 
�οικι�ία φ�τών και ζώων� αρκετά α�ό τα ο�οία 
χαρακτηρίζονται ως σ�άνια � ως α�ει�ούμενα 
είδη� Το 2009 σύμφωνα με την ��’ αριθ� 12365 
ΚΥΑ (ΦΕΚ Δ’ 159/29�04�2009) οι χερσαίες� �δάτι�
νες και θα�άσσιες �εριοχές της Λιμνοθά�ασσας 
Κ�τύχι� το� Δάσο�ς Στροφ��ιάς και της ε�ρύτε�
ρης �εριοχ�ς το�ς χαρακτηρίζονται ως �Εθνικό 
Πάρκο Υγροτό�ων Κ�τ�χίο� � Στροφ��ιάς»� με 
όρια και ζώνες �ροστασίας �ο� �εριγράφονται 
στην ίδια ΚΥΑ�

Την ε�θύνη για τη διαχείριση� �ροστασία και 
διοίκηση το� Εθνικού Πάρκο� έχει ο Φορέας 
Διαχείρισης Υγροτό�ων Κοτ�χίο� � Στροφ��ιάς 
�ο� ιδρύθηκε με τον Ν� 3044/2002 και α�οτε�εί 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκο�ικού χαρακτ�ρα� Σκο�ός 
της �ειτο�ργίας το� Φορέα Διαχείρισης� είναι η 
�ροστασία των ενδιαιτημάτων της �ροστατε�ό�
μενης �εριοχ�ς και σ�γκεκριμένα των �γροτό�
�ων� των αμμο�όφων και το� δάσο�ς κο�κο��
ναριάς της Στροφ��ιάς � το� �ιο εκτεταμένο� 
δάσο�ς κο�κο�ναριάς στην Ε��άδα� Παρά��η�α 
με την �ροστασία� στόχος το� φορέα είναι και 
η �αροχ� ��ηροφοριών και ενημέρωσης για την 
οικο�ογικ� σημασία της �εριοχ�ς� καθώς και η 
��ο�οίηση �ρογραμμάτων �ερι�α��οντικ�ς εκ�
�αίδε�σης� ξενάγησης και οικοτο�ρισμού� 

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτό�ων Κοτ�χίο� � Στρο�
φ��ιάς �ερι�αμ�άνει ένα ��ούσιο μωσαϊκό ενδι�
αιτημάτων �ψη��ς οικο�ογικ�ς αξίας και αισθη�
τικ�ς� Χαρακτηριστικά στοιχεία της �εριοχ�ς 
α�οτε�ούν οι �γρότο�οι και οι �ερι�ά��ο�σες 
��ημμ�ρισμένες εκτάσεις� το δάσος κο�κο�να�
ριάς� οι αμμοθίνες και οι ασ�εστο�ιθικοί �όφοι� 

Η �εριοχ� το� Εθνικού Πάρκο� χαρακτηρίζε�
ται α�ό την ύ�αρξη �οικί�ων �γροτο�ικών σ��
στημάτων �ψίστης σημασίας και με οικο�ογικ� 

σ�νέχεια μεταξύ το�ς� Πο��ά μικρά �οτάμια και 
χείμαρροι τροφοδοτούν την �εριοχ� με γ��κό 
νερό� το ο�οίο� εξαιτίας των αμμο�όφων� δεν 
φτάνει στη θά�ασσα� Με α�τόν τον τρό�ο σχη�
ματίζεται ένα εκτενές �γροτο�ικό σύστημα α�ό 
�ιμνοθά�ασσες και έ�η�

Γύρω α�ό τις �ιμνοθά�ασσες και τα έ�η α��ώ�
νονται ανοιχτές εκτάσεις α�ό �ι�άδια �οικί�ο� 
μεγέθο�ς �ο� ��ημ�ρίζο�ν ε�οχικά� Το�ς θερ�
μούς μ�νες τα �ι�άδια είναι στεγνά και α�οτε�
�ούν ενδιαίτημα φω�ιάσματος για σ�άνια είδη 
�ο��ιών ό�ως νεροχε�ίδονα και νανογ�άρονα� 
Το χειμώνα όμως� ��ημ�ρίζο�ν και για α�τό και 
θεωρούνται ανα�όσ�αστο κομμάτι των �γροτό�
�ων�

Τα Μαύρα Βο�νά �ρίσκονται στο �όρειο τμ�μα 
της �ροστατε�όμενης �εριοχ�ς� ανάμεσα στις 
�ιμνοθά�ασσες Άραξος και Πρόκο�ος� Οι ασ�ε�
στο�ιθικοί όγκοι των Μαύρων Βο�νών είναι οι 
κύριοι τροφοδότες το� δάσο�ς σε γ��κό νερό 
ενώ α�οτε�ούν καταφύγιο για μικρά θη�αστικά 
και είδη ερ�ετών� καθώς και θέσεις φω�ιάσμα�
τος για αρ�ακτικά �ο��ιά� 

Στο �ορειοδ�τικό τμ�μα της �ροστατε�όμε�
νης �εριοχ�ς �ρίσκεται το �ερίφημο Δάσος της 
Στροφ��ιάς �ο� είναι το �ιο εκτεταμένο δάσος 
κο�κο�ναριάς σε ό�η την Ε��άδα και ένα α�ό 
τα μεγα�ύτερα στην Ε�ρώ�η� Το δάσος Στροφ��
�ιάς� σ�νο�ικ�ς έκτασης 22�000 στρεμμάτων� 
κα�ύ�τει μία �αρα�ιακ� δασικ� �ωρίδα μέσο� 
��άτο�ς �ερί�ο� 1�250 μέτρα με μικρά � μεγά�
�α διάκενα και ξέφωτα� Στα ανατο�ικά και νό�
τια όριά το�� καθώς και κατά θέσεις� ��άρχο�ν 
�ιμνάζοντα νερά και φ�σικά � τεχνητά κανά�ια� 
�ο� σ�ντε�ούν στο σχηματισμό μιας α��η�ο�χί�
ας �γρών και χερσαίων �ιοτό�ων� Η α��η�ο�χία 
α�τ� δημιο�ργεί ένα οικοσύστημα μεγά�ης �ιο�
�οικι�ότητας�

Βγαίνοντας α�ό το μεικτό δάσος χα�ε�ίο� 
�εύκης και κο�κο�ναριάς και οδεύοντας �ρος 
την �αράκτια ζώνη� σ�ναντά κανείς το σ�άνιο 
και α�ει�ούμενο �ιότο�ο των αμμο�όφων � θι�
νών� Οι θίνες σχηματίζονται α�ό θα�άσσια άμμο 
μετακινούμενη με τη �ο�θεια των δ�τικών 
ανέμων και των κ�μάτων το� Ιονίο� Πε�άγο�ς� 
Κατα�αμ�άνο�ν μια έκταση 2�000 στρεμμάτων� 
μ�ορούν να φτάσο�ν σε ύψος έως 10 μέτρα και 
σε ��άτος α�ό 20 � 500 μέτρα� Οι θίνες είναι 
ένας τύ�ος �αράκτιο� οικοτό�ο�� και διαδραμα�
τίζο�ν σημαντικό ρό�ο για ο�όκ�ηρο το οικοσύ�
στημα το� δάσο�ς και των �γροτό�ων φι�οξε�
νώντας σ�άνια είδη χ�ωρίδας και �ανίδας�

Κοτύχι - Στροφυλιά
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O� th� ���thw�st��� t�� �f th� P�l������s�� 
f��� C��� A��x�s u� u�t�l L��h���� �xt��ds th� 
���t��t�d ���� �f K�ty�h� � St��fyl��� wh��h ���
�lud�s � l��� st��� �f l��d 25 k� �� l���th ��d �f 
�����bl� w�dth� ������� f��� 0�5 t� 4 k�� w�th � 
t�t�l �x���s� �f �����x���t�ly 16�000 h��t���s�

Th�s ���� �s �������d by � s�����l �������
���t ������ (R��s�� C�����t���� W�ldl�f� R�f�
u��� N�tu�� 2000 s�t�� S�����l P��t��t��� A���s 
f�� b��ds ��d S�����l A���s �f C��s����t���) b��
��us� w�th�� �t ���y d����s� h�b�t�ts �x�st� ��d �t 
�s �h����t���z�d �s �� ���syst�� �f h��h ���l����
��l ��d ��sth�t�� ��lu�� �t �s � st������ f�� ���y 
�����t��y b��ds ��d �s h��� t� � ���h �����ty �f 
�l��ts ��d �����ls� ���y �f wh��h ��� �l�ss�fi�d 
�s ���� �� �s ��d������d s�����s� �� 2009� ���
���d��� t� N�� 12365 J���t M���st����l D���s��� 
(JMD) (O�� D 159 / 04�29�2009)� th� l��d� w��
t�� ��d ������ ����s �f th� K�ty�h� L������ th� 
St��fyl�� F���st ��d th� w�d�� ������ ��� d�s���
��t�d �s th� �N�t����l P��k �f K�ty�h� – St��fyl�� 
W�tl��ds» w�th b�u�d����s ��d ���t��t��� z���s 
�s d�s���b�d �� th� s��� JMD�

Th� ��s���s�b�l�ty f�� th� �d����st��t���� ����
t��t��� ��d ���������t �f th� N�t����l P��k l��s 
w�th th� M��������t ��dy �f K�ty�h� – St��fyl�� 
W�tl��ds� �st�bl�sh�d by N�t����l L�w ��� 
3044/2002 �s � ������fit �����t� l���l E�t�ty� Th� 
�����t����l �u���s� �f th� M��������t ��dy �s 
t� ���t��t th� h�b�t�ts w�th�� th� ���t��t�d ���� 
��d �� ���t��ul�� th� h�b�t�ts �f th� w�tl��ds� th� 
du��s ��d th� ���� f���st �f St��fyl�� � th� ��st 
�xt��s��� ���� f���st �� ������� At th� s��� t���� 
�� ����ll�l w�th th� t�sk �f ���t��t���� th� M���
������t ��dy’s t�sks ���lud� th� �����s��� �f ���
f����t��� ��d th� �����t��� �f �w�����ss ����
������� th� ���l�����l �����t���� �f th� ����� 
�s w�ll �s th� ���l����t�t��� �f ����������t�l 
�du��t��� �������s� ���t�u��s� �������s ��d 
����t�u�s�

Th� N�t����l P��k �f K�ty�h� – St��fyl�� W�t�
l��ds ���s��ts � ��s��� �f d�ff����t h�b�t�ts 
wh��h ���lud� w�tl��ds ��d s��s���lly fl��d�d 
�x���s�s� th� U�b��ll� ���� f���st� s��d du��s 
��d ��l�����us h�lls�

Th� N�t����l P��k ���� �s �h����t���z�d by d��
���s� w�tl��d syst��s� wh��h ��� �f ������u�t 

�����t���� ��d wh��h h��� ���l�����l ���t��u�ty 
w�th ���h �th��� M��y s��ll �����s ��d st����s 
�����d� th� ���� w�th f��sh w�t��� wh��h� b���us� 
�f th� du��s� ����� ����h�s th� s��� Th�s w�y �� 
�xt��s��� w�tl��d syst�� �f l�����s ��d ���sh�
�s �s f����d�

 O��� ���d�ws �f �����us s�z�s s����d �ut 
���u�d th� l�����s ��d ���sh�s th�t ��� s���
s���lly fl��d�d� Th� ���d�ws ��� d�y du���� 
th� w����� ���ths ��d b����� � ��st��� h�b��
t�t f�� ���� s�����s �f b��ds su�h �s th� ��ll���d 
���t����l� (�l����l� ���t����l�) ��d th� l�ttl� t��� 
(St���� �lb�f���s)� Th� ���d�ws ��� fl��d�d du��
��� w��t��� h�w����� ��d th�y ��� th���f��� ����
s�d���d t� b� �� ��t����l ���t �f th� w�tl��ds� 
Th� �l��k M�u�t���s ��� s�tu�t�d �� th� ���th��� 
���t �f th� ���t��t��� ������� b�tw��� A��x�s ��d 
P��k���s L�����s� Th� �l��k M�u�t���s’ l����
st��� ��ss�fs ��� th� f���st’s ���� f��shw�t�� 
s�u���s wh�l� th�y �ls� �����d� ��fu�� t� s��ll 
�����ls ��d ���t�l�s ��d ��� ��st��� s�t�s 
f�� b��ds �f ���y�

Th� ����w��d St��fyl�� f���st �s s�tu�t�d �� th� 
���th�w�st��� s��t��� �f th� ���t��t�d �������  �t 
�s th� ��st �xt��s��� P��us ����� �� ������ ��d 
��� �f th� l����st �� Eu����� St��fyl�� f���st� w�th 
� t�t�l ���� �f 2�200 h��t���s� �����s � ���st�l 
f���st st��� w�th �� ������� w�dth �f �����x��
��t�ly 1�250� w�th s��ll �� l���� s����s ��d 
�l������s� Th��� �s st�����t w�t�� w�th ��tu��l 
��d ��t�fi���l ����ls �� �ts ��st��� ��d s�uth�
��� b��d��s� �s w�ll �s �� s����fi� �l���s� wh��h 
���t��but� t� th� f����t��� �f � s�qu���� �f w�t�
l��ds ��d t����st���l h�b�t�ts� Th�s s�qu���� ����
�t�s �� ���syst�� �f ��st b��d����s�ty�

Ex�t��� th� f���st ������s�d �f � ��xtu�� �f P��
�us h�l����s�s ��d P���us P���� t���s� ��d t����l�
l��� t�w��ds th� ���st�l z���� ��� ��� ����u�t�� 
th� ���� ��d ��d������d du�� h�b�t�t� Th� du��s 
��� f����d by s�� s��d th�t ����s w�th th� ��d 
�f w�st��ly w��ds ��d w�th w���s f��� th� ������ 
S��� Th�y ���u�y �� ���� �f 200 h��t���s ��d ��� 
����h h���hts �f u� t� 10 ��t��s ��d w�dths ����
��� b�tw��� 20 ��d 500 ��t��s� Th� du��s ��� � 
ty�� �f ���st�l h�b�t�t ��d �l�y � s����fi���t ��l� 
�� th� ��t��� f���st ��d w�tl��ds ���syst��� b��
��� th� h��� �f ���� s�����s �f fl��� ��d f�u���

Kotychi - Strofylia



Το στενότοπο ενδημικό είδος κενταύρια του Nieder. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΥΚΣ. 
The steno-endemic spieces Centaurea niederi. Photographic archive of the MBKSW.

Άποψη της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΥΚΣ. 
View of  the Kotychi Lagoon. Photographic archive of the MBKSW.
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Μαύρα Βουνά και σμήνος από Φοινικόπτερα (ή φλαμίνγκο, Phoenicopterus roseus). 
Φωτογράφος: Ελένη Σωτηροπούλου. 

Black Mountains and flock of Phoenicoptera (or flamingos, Phoenicopterus roseus).
Photographer: Eleni Sotiropoulou.



Το κανάλι Κέντρος που διασχίζει το Δάσος Στροφυλιάς. 
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΥΚΣ.

The Kentros canal traversing Strofylia Forest.
Photographic archive of the MBKSW.
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Κουκουναριές στο Δάσος Στροφυλιάς.
Φωτογράφος: Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου.

Pine trees in Strofylia Forest.
Photographer: Alexandra Anagnostopoulou.
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Άποψη της Λιμνοθάλασσας Πρόκοπος. Φωτογράφος: Ηλίας Ιατρού.
View of the Prokopos Lagoon. Photographer: Ilias Iatrou.

Κουκουναριές στο Δάσος Στροφυλιάς. Φωτογράφος: Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου.
Pine trees in Strofylia Forest. Photographer: Alexandra Anagnostopoulou.

Λιμνοθάλασσα Πρόκοπος και Μαύρα Βουνά. Φωτογράφος: Ελένη Σωτηροπούλου.
Prokopos Lagoon and Black Mountains. Photographer: Eleni Sotiropoulou.
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Το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου στην όχθη της Λιμνοθάλασσας Πρόκοπος.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΥΚΣ.

The church of St. Peter at the shore of the Prokopos Lagoon.
Photographic archive of the MBKSW.
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Υγρά Λιβάδια (χειμώνας). Φωτογράφος: Ελένη Σωτηροπούλου.
Wet Meadows (winter). Photographer: Eleni Sotiropoulou.
 
Αμμόλοφοι και στο βάθος ο λόφος Κουνουπέλι. Φωτογράφος: Βασιλική Ορφανού.
Sand dunes and in the background the Kounoupeli Hill. Photographer: Vasiliki Orfanou.
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Διβάρι, στη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΥΚΣ.
Divari, at the Kotychi Lagoon. Photographic archive of the MBKSW.

Τείχος Δυμαίων. Φωτογράφος: Ευαγγελία Καραγιάννη.
The Dymaean Wall. Photographer: Evangelia Karagianni.









Η �ροστατε�όμενη �εριοχ� το� Χε�μού � Βο��
ραϊκού εκτείνεται στο�ς Νομούς Αχαΐας και Κο�
ρινθίας και οριοθετείται α�ό το�ς �δροκρίτες 
των �οταμών Βο�ραϊκού� Κράθι� Αροανίο� και 
την �αρά�ια ζώνη το� Διακοφτού�

Στην �εριοχ�� φύονται φ�τά και δια�ιούν ζώα� 
τα ο�οία είναι σ�άνια � μοναδικά σε �αγκόσμιο 
ε�ί�εδο� Τα είδη α�τά α�οτε�ούν μέρος της �α�
γκόσμιας �ιο�ογικ�ς κ�ηρονομιάς και έχο�με 
ηθικ� ��οχρέωση να τα διαφ��άξο�με� Στα όρια 
το� ΦΔ �ερι�αμ�άνονται 5 �εριοχές το� Δικτύο� 
NATURA και σ�γκεκριμένα 4 Ειδικές Ζώνες Δια�
τ�ρησης�  
• το Όρος Χε�μός και τα Ύδατα της Στ�γός
 (�R2320002)
• το Φαράγγι το� Βο�ραϊκού (�R2320003)
• το Αισθητικό Δάσος των Κα�α�ρύτων 
 (�R2320004)
• το Σ���αιο των Καστριών (�R2320009)
 καθώς και μια Ζώνη Ειδικ�ς Προστασίας (ΖΕΠ) 
 της ορνιθο�ανίδας με την ονομασία�
• �Όρος Χε�μός (Αροάνια) � Φαράγγι Βο�ραϊκού
 και �εριοχ� Κα�α�ρύτων» (�R2320013)�

Στις �εριοχές α�τές �αμ�άνονται μέτρα� τα 
ο�οία α�οσκο�ούν στη διατ�ρηση και στην α�ο�
κατάσταση των φ�σικών οικοτό�ων και των 
άγριων ειδών χ�ωρίδας και �ανίδας� καθώς και 
στη διατ�ρηση των ιδιαίτερων κοινωνικών και 
�ο�ιτιστικών στοιχείων της το�ικ�ς κοινωνίας�

Oρεινός όγκος του Χελμού
O ορεινός όγκος το� Χε�μού (Αροάνια) �ρίσκε�

ται στη �όρεια Πε�ο�όννησο και η Ψη�� Κορφ� 
στα 2�355 μέτρα είναι και η �ψη�ότερη� Στα ανα�
το�ικά το� ορεινού α�τού σ�μ��έγματος� οι ψη�
�ότερες κορ�φές σχηματίζο�ν ένα �έτα�ο γύρω 
α�ό τη μ�θικ� κοι�άδα των Υδάτων της Στ�γός� 
ό�ο� και σχηματίζεται ένας εντ��ωσιακός κα�
ταρράκτης 200 μέτρα� ενώ σε �ψόμετρο 2�050 
μέτρα �ρίσκεται η μοναδικ� α��ικ� �ίμνη της 
Πε�ο�ονν�σο�� η Μα�ρο�ίμνη�

Στο Χε�μό σχηματίζονται οικότο�οι� ανεκτί�
μητης οικο�ογικ�ς αξίας� Η μοναδικότητά το�ς 
οφεί�εται στην �αρο�σία φ�τικών και ζωικών 
ειδών με σημαντικό �ιογεωγραφικό ενδιαφέρον 
και στο �ψη�ό �οσοστό ενδημισμού� Το γεγονός 
α�τό δικαιο�ογεί το χαρακτηρισμό της �εριοχ�ς 
το� Χε�μού ως �δεξαμεν� �ιο�οικι�ότητας»� Στα 
χαμη�ότερα �ψόμετρα ��άρχο�ν δάση κεφα��η�
νιακ�ς ε�άτης και μαύρης �εύκης� σχηματίζοντας 
ιδανικά καταφύγια για θη�αστικά�

Φαράγγι του Βουραϊκού
Το φαράγγι το� Βο�ραϊκού ξεκινάει �όρεια 

το� οικισμού Κάτω Ζαχ�ωρού� σε �ψόμετρο 730 
μέτρα και σ�νεχίζει �αρά��η�α με το ομών�μο 
�οτάμι� διανύοντας α�όσταση 20 χ�μ� μέχρι το Δι�
ακοφτό� Η �ιθο�ογικ� σύσταση των �ετρωμάτων 
το� φαραγγιού το� Βο�ραϊκού με τη σ�νεργικ� 
δράση το� νερού� έχο�ν διαμορφώσει καταρρά�
χτες� σ���αια με στα�ακτίτες και στα�αγμίτες� 
σ�νθέτοντας ένα εντ��ωσιακό το�ίο για τον 
ε�ισκέ�τη� Τις φ�σικές ομορφιές το� φαραγγιού 
μ�ορεί κανείς να θα�μάσει� είτε με �εζο�ορία� 
είτε με τον Οδοντωτό�

O Oδοντωτός είναι η σιδηροδρομικ� γραμμ� 
�ο� για �ρώτη φορά το 1896� ένωσε το Διακο�
φτό με τα Κα�ά�ρ�τα� Η γραμμ� άρχισε να κατα�
σκε�άζεται το 1891 ε�ί κ��ερν�σεως Χαρι�άο� 
Τρικού�η� α�ό Γά��ο�ς μηχανικούς και η κατα�
σκε�� το� α�οτέ�εσε �ραγματικό άθ�ο� �όγω 
το� δύσ�ατο� της �εριοχ�ς� Είναι η στενότερη 
εν ενεργεία οδοντωτ� σιδηροδρομικ� γραμμ� 
στον κόσμο� με ��άτος 0�75 μέτρα και σ�νο�ικό 
μ�κος 22�6 χ�μ�� ενώ η διαδρομ� ακο�ο�θώντας 
κατά μ�κος το φαράγγι το� Βο�ραϊκού είναι εξαι�
ρετικού κά��ο�ς� Τα στενότερα και ωραιότερα 
σημεία το� φαραγγιού είναι στις θέσεις Νιάματα� 
Πόρτες Τρικ�ιά� Σιφώνι και Δικαστ�ρια�

Αισθητικό δάσος Καλαβρύτων
Στα νοτιοδ�τικά των Κα�α�ρύτων α��ώνεται 

μια έκταση 17�500 στρέμματα τεράστιο� δασικού 
��ούτο�� α�οτε�ούμενη α�ό κεφα��ηνιακ� ε�ά�
τη� μαύρη �εύκη� αριά� �ο�ρνάρι και φρύγανα� Η 
δασικ� α�τ� έκταση κηρύχθηκε Αισθητικό Δάσος 
το 1977� εξαιτίας της σημαντικότητας των τύ�ων 
οικοτό�ων� της χ�ωρίδας και της �ανίδας� Ε�ι�
��έον� α�οτε�εί την αντι��ημμ�ρικ� ασ�ίδα των 
Κα�α�ρύτων� Το Αισθητικό Δάσος χαρακτηρίζεται 
α�ό ενα��ασσόμενη το�ογραφία� στην ο�οία οι 
�αρα�άνω τύ�οι ��άστησης �ροσδίδο�ν ένα ιδι�
αίτερο χαρακτ�ρα και αναδεικνύο�ν τη φ�σικ� και 
την αισθητικ� το� αξία� Στην ανάγκη �ροστασίας 
και διατ�ρησης το� δάσο�ς� σ�ντε�εί και η ιστορι�
κ� το� σημασία� καθώς εδώ �ρίσκεται το μνημείο 
εκτε�εσθέντων κατά τη Γερμανικ� κατοχ��

Σπήλαιο των Λιμνών
Σ�άνιο δημιούργημα της φύσης και ξεχωρι�

στ�ς ομορφιάς� είναι το Σ���αιο των Λιμνών στα 
Καστριά� �ο� α�οτε�είται α�ό σ�νεχείς σχηματι�
σμούς �ιμνών� στα�ακτιτικών σ�μ��εγμάτων και 
αχανών διαδρόμων σε τρεις ορόφο�ς� φαινόμε�
νο μοναδικό σε ό�ο τον κόσμο� Το σ���αιο είναι 
�α�ιά κοίτη ��όγειο� �οταμού και έχο�ν �ρεθεί 
σε α�τό α�ο�ιθωμένα οστά ανθρώ�ων και ζώων� 
ανάμεσα στα ο�οία και ι��ο�όταμο��

Χελμός - Βουραϊκός
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Th� ���t��t�d ���� �f Ch�l��s�V�u���k�s 
st��t�h�s �l��� th� ���f��tu��s �f A�h��� ��d 
C����th ��d �s b�u�d�d by th� w�t��sh�ds �f �����s 
V�u���k�s� K��th�� A������s ��d th� ���st�l z��� �f 
D��k��t��

Th� ������ �s h��� t� �l��t ��d �����l s�����s 
wh��h ��� ���� �� u��qu� �� th� w��ld� Th�s� s���
���s ��� ���t �f th� �l�b�l b��l�����l h���t��� ��d 
w� h��� � ����l �bl���t��� t� ���t��t th��� Th� 
���t��t�d ���� ���lud�s 5 NATURA N�tw��k S�t�s 
��d s����fi��lly 4 S�����l A���s �f C��s����t����
• O��s Ch�l��s K�� Yd�t� Sty��s (�R2320002) 
• F������ V�u���k�u (�R2320003)
• A�sth�t�k� D�s�s K�l���yt�� (2320004)
• S��l��� K�st���� (2320009)
 �s w�ll �s � S�����l P��t��t��� A��� (SPA) �� th�
 C��s����t��� �f W�ld ���ds u�d�� th� �����
• O��s Ch�l��s (A������) � F������ V�u���k�u
 K�� P�����h� K�l���yt�� (2320013)

�� th�s� ����s� ���su��s ��� t�k�� th�t ��� �t 
���s������ ��d ��st����� ��tu��l h�b�t�ts ��d s���
���s �f w�ld fl��� ��d f�u��� �s w�ll �s ���s������ 
th� s����fi� s����l ��d �ultu��l f��tu��s �f th� l���l 
����u��ty�

Mount Chelmos 
Th� ��u�t��� ����� �f Ch�l��s (A������) �s l��

��t�d �� th� ���th��� P�l������s� ��d Ps�l� K��fi �s 
th� h��h�st Ch�l��s ���k �t 2�355�� T� th� ��st 
�f th�s ��u�t��� ����l�x� th� t�ll�st ���ks f��� 
� h��s�sh�� sh��� ���u�d th� �yth���l ��ll�y �f 
Styx W�t��s� wh��� �� �����ss��� 200� w�t��f�ll 
�s f����d� wh�l� �t �� �lt�tud� �f 2�050� th� ��ly 
�l���� l�k� �f th� P�l������s�� M����l����� ��� b� 
f�u�d�

At M�u�t Ch�l��s� h�b�t�ts �f �����l�ss ����
l�����l ��lu� �x�st� Th��� u��qu���ss �s �tt��but�
�bl� t� th� ���s���� �f �l��t ��d �����l s�����s 
�f �����t��t b���������h�� ��t���st �s w�ll �s t� 
th� h��h ��t� �f ��d���s�� Th�s f��t just�fi�s th� 
�h����t���z�t��� �f th� Ch�l��s ������ �s � ���s�
������ �f b��d����s�ty�» At l�w�� �lt�tud�s th��� ��� 
th� f���sts �f Ab��s ���h�l����� ��d P��us ������ 
wh��� �����ls fi�d ���f��t ��fu��� 

Vouraikos Gorge
Th� V�u���k�s ����� b����s ���th �f th� ��ll��� 

K�t� Z��hl���u� �t �� �lt�tud� �f 730 � ��d ����
t��u�s �l���s�d� th� h����y��us ������ �������� 

� d�st���� �f 20 k� t� D��k��t�� Th� l�th�l�����l 
�����s�t��� �f th� ���ks �f th� V�u���k�s ����� 
�l��� w�th th� sy�����st�� ��w�� �f th� w�t��� h��� 
��us�d th� f����t��� �f w�t��f�lls ��d ����s w�th 
st�l��t�t��st�l����t� f����t���s� ����t��� � st��k�
��� l��ds���� f�� th� ��s�t��� Th� ��tu��l b��uty �f 
th� ����� ��� b� �d����d ��th�� by h�k��� �� by � 
���k ���lw�y t����

Th� Od��t�t�s ���k ���lw�y �s th� ���lw�y th�t 
h�s ������t�d D��k��t� w�th K�l���yt� s���� 1896� 
Th� ���st�u�t��� �f th� l��� b��u� �� 1891� wh�� 
Ch���l��s T��k�u��s w�s ����� M���st�� �f ������� 
�t w�s d�s����d by F����h ��������s� ��d �ts ����
st�u�t��� ��� b� �h����t���z�d �s � ���l f��t du� 
t� th� ������ss�b�l�ty �f th� ����� �t �s th� �����w�
�st ��� ���lw�y l��� st�ll �� �����t��� �� th� wh�l� 
w��ld� w�th � w�dth �f 0�75 � ��d � t�t�l l���th �f 
22�6 k�� Th� j�u���y �l��� th� V�u���k�s ����� �s 
�x���t����lly b��ut�ful� Th� �����w�st ��d ��st 
b��ut�ful s�t�s �f th� ����� ��� N����t�� P��t�s� 
T��kl��� S�f���� ��d D�k�st�����

Aesthetic Forest of Kalavryta
�� th� s�uthw�st �f K�l���yt� l��s �� ���� �f 

1�750 h��t���s �f �����s� f���st w��lth� ����
���s�d �f fi�� bl��k ����� h�l� ��k t���s� h�lly ��d 
bush�s� Th� f���st ���� w�s d��l���d �� ��sth�t�� 
f���st �� 1977� du� t� th� s����fi����� �f th� h�b��
t�t ty��s� th� fl��� ��d f�u�� s�����s� �� �dd�t���� 
th� f���st ���st�tut�s th� ��tu��l sh��ld �f K�l���y�
t� �����st fl��ds� Th� A�sth�t�� F���st �s �h�����
t���z�d by �� �lt����t��� t�������hy �� wh��h th� 
�f������t����d ty��s �f ����t�t��� �ff�� � u��qu� 
�h����t�� ��d s���� t� h��hl��ht th� f���st’s ��tu��l 
��d ��sth�t�� ��lu�� Th� ��qu������t t� ���t��t ��d 
���s���� th� f���st �s st����th���d by �ts h�st�����l 
�����t����� �s h��� st��ds th� ���u���t ����t�d 
�� �����y �f th�s� �x��ut�d du���� ������’s ��l��
t��y ���u��t��� by ������y�

Cave of the Lakes
A ���� ����t��� �f ��tu�� ��d ��� �f u��qu� b��u�

ty� �s th� C��� �f th� L�k�s �t K�st���; �t �s ������s�d 
�f ���s��ut��� l�k� f����t���s� st�l��t�t� ����l�x�
�s ��d ��st �����d��s �xt��d��� �� th��� l���ls� � 
�h�������� u��qu� t� th� w��ld� Th� ���� �s �� 
������t subt�������� �����b�d� ��d �� �t� f�ss�l�z�d 
b���s �f hu���s ��d �����ls h��� b��� f�u�d� 
����� wh��h ��� th�s� �f � h������t��us� 

Chelmos - Vouraikos
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Ύδατα Στυγός, ο εντυπωσιακός καταρράκτης 200 μέτρων.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.

Styx Waters, the impressive 200 meter waterfall.
Photographic archive of the MBCV.
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Χιονισμένες πλαγιές του Χελμού.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.

The snowy slopes of mount Chelmos.
Photographic archive of the MBCV.
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Ο σπηλαιώδης ναός της Ανάληψης στα Καστριά Καλαβρύτων.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.

The cavernous church of the Ascension at Kastria village in Kalavryta.
Photographic archive of the MBCV.
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Φαράγγι Βουραϊκού, oρμητικά νερά του Βουραϊκού ποταμού.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.

The Vouraikos Gorge, the whitewater of Vouraikos river.
Photographic archive of the MBCV.
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Λίμνη Τσιβλού. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.
Tsivlou Lake. Photographic archive of the MBCV.

Λίμνη Τσιβλού, χειμερινό τοπίο. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.
Tsivlou Lake, winter landscape. Photographic archive of the MBCV.
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Το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στη λίμνη Δόξα Φενεού.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.

The church of St. Fanourios at Lake Doxa Feneou.
Photographic archive of the MBCV.
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Πανοραμική θέα στο φθινοπωρινό φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.

Panoramic view of the Vouraikos river gorge in autumn.
Photographic archive of the MBCV.
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Ο γραφικός οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού - Καλαβρύτων. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.
Odontotos, the scenic rack railway between Diakopto and Kalavryta. Photographic archive of the MBCV.

Φαράγγι Βουραϊκού. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.
Vouraikos Gorge. Photographic archive of the MBCV.

Ο γραφικός οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοφτού - Καλαβρύτων. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΧΒ.
Odontotos, the scenic rack railway  between Diakopto and Kalavryta. Photographic archive of the MBCV.
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Ερευνητικές εργασίες στο μη επισκέψιμο τμήμα του Σπηλαίου των Λιμνών.
Φωτογραφικό αρχείο του Σπηλαίου των Λιμνών.

Exploratory works in the closed-to-visitors section of the Cave of Lakes.
Photographic archive of the Cave of Lakes.
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Ο πλούσιος διάκοσμος με τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες στο Σπήλαιο των Λιμνών.
Φωτογραφικό αρχείο του Σπηλαίου των Λιμνών.

The rich inlay made of impressive stalactites in the Cave of Lakes.
Photographic archive of the Cave of Lakes.

Ερευνητική αποστολή σε μια από τις 13 μόνιμες λίμνες του Σπηλαίου των Λιμνών. 
Φωτογραφικό αρχείο του Σπηλαίου των Λιμνών.

Exploratory mission in one of the 13 lakes of the Cave of Lakes.
Photographic archive of the Cave of Lakes.









Το Εθνικό Πάρκο �ρίσκεται στο νοτιοδ�τικό 
άκρο της Στερεάς Ε��άδας� εκεί ό�ο� ο Πατρα�
ϊκός Κό��ος σ�ναντά το Ιόνιο Πέ�αγος και εκ�
�ά��ο�ν οι �οταμοί Εύηνος και Αχε�ώος�

Α�οτε�εί� έναν α�ό το�ς ��ο�σιότερο�ς �γρό�
το�ο�ς της Ε�ρώ�ης� τόσο σε αριθμό ειδών� όσο 
και σε ��ηθ�σμό�

Σε α�τ� τη �εριοχ� εντάσσονται �ιμνοθα�άσ�
σιες� χερσαίες και �οτάμιες �εριοχές το� νότιο� 
τμ�ματος το� Νομού Αιτω�οακαρνανίας και το 
νησιώτικο σύμ��εγμα των Εχινάδων το� Νομού 
Κεφα��ηνίας �ο� διακρίνονται για τη μεγά�η 
�ιο�ογικ�� οικο�ογικ�� αισθητικ�� ε�ιστημονικ�� 
γεωμορφο�ογικ� και �ερι�α��οντικ� το�ς αξία�

Το �άρκο �ερι�αμ�άνει�

 Σύμπλεγμα υγροτόπων 
Το εκτεταμένο σύμ��εγμα �γροτό�ων �ιμνο�

θά�ασσας Μεσο�ογγίο� � Αιτω�ικού και των εκ�
�ο�ικών σ�στημάτων των �οταμών Εύηνο� και 
Αχε�ώο��

Στο σύμ��εγμα α�τό διακρίνονται �οτάμιες 
και �αρα�οτάμιες �εριοχές� �ιμνοθά�ασσες� 
γ��κό�α�τοι� α�μ�ρό�α�τοι� �ασ�οτό�ια� �δρο�
χαρ� δάση�

Πρωταγωνιστικό ρό�ο στη διαμόρφωση της 
�γροτο�ικ�ς �εριοχ�ς έχο�ν �αίξει οι �οταμοί 
Εύηνος και Αχε�ώος �ο� α�οτε�ούν και τα φ��
σικά όριά της στα ανατο�ικά και δ�τικά αντί�
στοιχα�

 Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
Η �ιμνοθά�ασσα Μεσο�ογγίο� � Αιτω�ικού 

είναι η μεγα�ύτερη της χώρας μας και α�ό τις 
μεγα�ύτερες της Μεσογείο��

Σ�μερα με �άση τη γεωμορφο�ογία της �ε�
ριοχ�ς ό�ως �ροέκ�ψε α�ό τις ανθρω�ογενείς 
�αρεμ�άσεις στο διάστημα 1960 � 1995 α�οτε�
�είται α�ό ένα σύστημα 6 �ιμνοθα�ασσών �ο� 
είναι σχετικά α�ομονωμένες μεταξύ το�ς και 

�αρο�σιάζο�ν διαφορετικά φ�σικοχημικά χαρα�
κτηριστικά� Η έκτασ� το�ς φτάνει τα 150�000 
στρέμματα ενώ η ε�ρύτερη �εριοχ� το� �δρο�
�ιότο�ο� �ερι�αμ�άνει �αράκτια οικοσ�στ�μα�
τα� �ά�το�ς� α��κο�οιημένες εκτάσεις και α�ο�
στραγγισμένες εκτάσεις �ο� α�οδόθηκαν στη 
γεωργία�

Έτσι� έχει διαμορφωθεί ένα σύμ��εγμα �ιμνο�
θα�ασσών στο ο�οίο διακρίνονται έξι ενότητες�
• Λιμνοθά�ασσα Βορείο� Διαύ�ο� Κ�είσο�ας
• Λιμνοθά�ασσα Κ�είσο�ας
• Κεντρικ� �ιμνοθά�ασσα
 (ό�ο� στο μέτω�ό της ��άρχο�ν
 τα ιχθ�οτροφεία� Το�ρ�ίδα� Βασι�άδι�
 Σχοινιάς και Προκο�άνιστος)
• Λιμνοθά�ασσα Θο��ς
• Λιμνοθά�ασσα Πα�αιο�οτάμο�
• Λιμνοθά�ασσα Αιτω�ικού
 (Κανά�ι Αιτω�ικού)

Χερσαίο τμήμα πάρκου
Το χερσαίο τμ�μα το ο�οίο �ερι�αμ�άνει�
Λόφο�ς �ο� διακρίνονται διάσ�αρτοι στον 

�γρότο�ο και οι �ερισσότεροι στο �αρε�θόν 
α�οτε�ούσαν τμ�μα των Εχινάδων ν�σων �ο� η 
�ροσχωματικ� δράση το� Αχε�ώο� το�ς ενσω�
μάτωσε στην ξηρά�

Το όρος Βαράσο�α (καταφύγιο θηραμάτων) 
και τμ�μα το� όρο�ς Αράκ�νθος�

Αμμοθίνες �ο� δημιο�ργ�θηκαν α�ό τα φερτά 
��ικά των �οταμών και οριοθετούν τις �ιμνοθά�
�ασσες α�ό την ανοιχτ� θά�ασσα�

Το φαράγγι της Κ�εισούρας �ο� έχει ενταχθεί 
στις �εριοχές �ιδιαιτέρο� κά��ο�ς»�

Το Δάσος το� Φράξο�� χαρακτηρισμένο σαν 
�Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης»�

Κα��ιεργούμενες εκτάσεις�
Το νησιωτικό σύμ��εγμα των Εχινάδων� �ο� 

είναι άρρηκτα δεμένο με το εκ�ο�ικό σύστημα 
το� Αχε�ώο��

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

37



38

Th� N�t����l P��k �s l���t�d �� th� s�uthw�st�
��� t�� �f th� d�st���t �f St���� Ell�d�� wh��� th� 
�ulf �f P�t��s ���ts th� ������ S��� wh��h th� ����
��s E����s ��d A�h�l��s �ls� fl�w ��t��

�t ���st�tut�s ��� �f th� ���h�st w�tl��ds �� 
Eu����� b�th �� t���s �f �u�b�� �f s�����s� ��d 
���ul�t����

Th�s ���� ������s�s l������ l��d ��d �����s�d� 
����s �f th� s�uth��� ���t �f th� ���f��tu�� �f 
A�t�l��k������� �s w�ll �s th� �sl��d ����l�x �f 
E�h���d�s �f th� P��f��tu�� �f K�f�l����� wh��h 
��� d�st���u�sh�d f�� th��� ����t b��l�����l� ����
l�����l� ��sth�t��� s����t�fi�� �������h�l�����l 
��d ����������t�l ��lu��

Th� ���k ���lud�s�

 Wetlands complex
Th� �xt��s��� w�tl��ds ����l�x f����d by th� 

M�ss�l��h� – A�t�l�k� l�����s ��d th� �stu����s 
�f th� �����s E����s ��d A�h�l��s�

Th� ����l�x ���lud�s ����� ��d �������� ����s� 
l�����s� f��shw�t�� ���sh�s� s�lt ���sh�s� �ud�
fl�ts� �������� f���sts�

A l��d��� ��l� �� th� sh����� �f th� w�tl��d 
���� h�s b��� �l�y�d by th� E����s ��d A�h�l��s 
�����s wh��h �ls� ���st�tut� th� w�tl��d’s ��tu��l 
b�u�d����s t� th� ��st ��d w�st ��s���t���ly�

 Messolonghi Lagoon
Th� M�ss�l���h� – A�t�l�k� L����� �s th� b���

��st l����� �� ������ ��d ��� �f th� l����st �� th� 
M�d�t���������

T�d�y� du� t� th� ����h�l��y �f th� ���� �s � 
��sult �f ��th��������� ��t�����t���s du���� th� 
1960�1995 �����d� �t ���s�sts �f � syst�� �f s�x l��
����s th�t ��� ��l�t���ly �s�l�t�d f��� ���h �th�� 

��d h��� d�ff����t �hys����h�����l �h����t���s�
t��s� Th��� s�z� �s �b�ut 15�000 h��t���s� wh�l� th� 
w�d�� w�tl��d ���� ���lud�s ���st�l ���syst��s� 
���sh�s� s�lt fl�ts ��d d�����d ����s �tt��but�bl� 
t� �����ultu��l ��t���t��s�

A l����� ����l�x h�s f����d� th� s�x d�st���t 
l�����s �f wh��h ��� th� f�ll�w����
• N��th C���l �f Kl�s��� l�����
• Kl�s��� l�����
• K��t��k� L����th�l�ss� (�C��t��l L�����»)
 [�� wh��h th� f�ll�w��� fish f���s 
 �x�st� T�u�l�d�� V�s�l�d��
 S�h����s ��d P��k�����st�s]
• Th�l� l�����
• P�l�����t���s l�����
• A�t�l�k� l�����
 (C���l �f A�t�l�k�)

Terrestrial section of the Park 
Th� t����st���l s��t��� ���lud�s�
H�lls s��tt���d �� th� w�tl��d; ��st �f th�s� 

w��� ���t �f E�h���d�s �sl��ds �� th� ��st� ��d 
th� �llu���l ��t��� �f A�h�l��s ����� b��u�ht th�� 
�sh����

M�u�t V���s��� (���� ��fu��) ��d ���t �f 
M�u�t A��ky�th�s�

Du��s ����t�d by th� d�b��s �f �����s; th�y d��
�����t� th� b�u�d����s b�tw��� th� l�����s ��d 
th� ���� s���

Th� ����� �f Kl��s�u��� �������s�d �s “� ������ 
�f u�s���l�d ��tu��l b��uty”

Th� F��x��us ���ust�f�l�� (N����w�l��f�d Ash) 
f���st� d�s����t�d �s � “N�tu��l M��u���t”

Cult���t�d l��d
Th� �sl��d ����l�x �f E�h���d�s� wh��h �s ���x�

t����bly t��d t� th� �stu��y �f A�h�l��s ������

Messolonghi Lagoon
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Μερική άποψη των Εχινάδων νήσων.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.

Partial view of Echinades Islands.
Photographic archive of the MBCV.
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Παλαιός ανενεργός μαίανδρος του Αχελώου παρά το λόφο Κουτσιλάρη.
Πιο πέρα η νησίδα Οξειά και στο βάθος η Κεφαλονιά. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.

Old Acheloos meander by Koutsilaris hill.
Further, the islet Oxia and in the background, Kefalonia island. Photographic archive of the MBCV.



Το Αιτωλικό από Βορειοδυτικά. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.
A Northwest view of Aitoliko. Photographic archive of the MBCV.

Η ιστορική νησίδα Αγία Τριάδα στην Κλείσοβα. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.
The historic islet Aghia Triada in Klisova. Photographic archive of the MBCV.42



Οι βάλτοι Αγίου Νικολάου - Πόρου κοντά στο Αιτωλικό προ του λόφου Κατσά - Κούντουρου.
Στο βάθος η δυτική όχθη της Λιμνοθάλασσας. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.

The marshes of St Nikolaos - Poros near Aitoliko before the Katsas - Kountouros hill.
In the background, the western shore of the lagoon is shown. Photographic archive of the MBCV.

Η νησίδα Σκροφοπούλα, αιτία να δημιουργηθούν αμμοθινικές ακτές και το ιχθυοτροφείο «Πόρτο».
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.

The islet Skrofopoula, the cause of coastal dunes and the «Porto» fish farm.
Photographic archive of the MBCV. 43
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Παραποτάμια, υδρόφιλα δάση από ιτιές, φτελιές, λεύκες και πλατάνια στον Αχελώο.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.

Riparian, hydrophilic forests of willow trees, elms, poplars and sycamore trees at Acheloos river.
Photographic archive of the MBCV.

Ο Αχελώος και η εκβολή του δυτικά του Κουτσιλάρη. Στο βάθος η νησίδα Οξειά. Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.
Acheloos river and its estuary on the west of Koutsilaris hill. In the background, the islet Oxia. Photographic archive of the MBCV.
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Οι νότιες κρημνώδεις ορθοπλαγιές της Βαράσοβας πάνω από το Κρυονέρι του Γαλατά. Στο βάθος η Παλιοβούνα.
Φωτογραφικό αρχείο του ΦΔΛΜ.

The southern steep slopes of Varasova over Kryoneri port in Galatas. In the background, Mount Paliovouna.
Photographic archive of the MBCV.
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