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Το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού θεσμοθετή-
θηκε με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,
των φυσικών πόρων και της αναγνωρισμένης οικο-
λογικής αξίας των φυσικών οικοσυστημάτων της ευ-
ρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Χελμού και
του Βουραϊκού ποταμού. Η συνολική έκταση του
Εθνικού Πάρκου ανέρχεται περίπου σε 544.000
στρέμματα. 

Το Εθνικό Πάρκο Χελμού – Βουραϊκού, οριοθετεί-
ται στα δυτικά από τον υδροκρίτη του Βουραϊκού πο-
ταµού, που πηγάζει από την περιοχή του Πριόλιθου
(1.ΟΟΟµ.), σχηματίζοντας μετά τα Καλάβρυτα το πε-
ρίφηµο φαράγγι του Βουραϊκού, και στα ανατολικά
από τον υδροκρίτη του Κράθι, που μαζεύει τα νερά
των ορεινών ρεμάτων γύρω από την Ζαρούχλα. Στα
νοτιανατολικά περιλαμβάνει τμήμα της πεδιάδας του
Φενεού και την τεχνητή λίμνη της Δόξας, που βρί-
σκονται στο Ν. Κορινθίας, στα βόρεια περιλαμβά-
νει την παράλια ζώνη που περικλείεται ανάμεσα
στους δύο ποταμούς, ενώ στα νότια οριοθετείται από
τον υδροκρίτη του ποταμού Αροανίου, η λεκάνη
απορροής του οποίου αποτελεί υπολεκάνη του Λά-
δωνα.  

Στα όρια του Εθνικού Πάρκου περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες 4 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Περιοχές
Natura 2000): 

1. Όρος Χελμός – Ύδατα Στυγός (GR2320002)

2. Φαράγγι Βουραϊκού (GR2320003)

3. Αισθητικό δάσος Καλαβρύτων (GR2320004)

4. Σπήλαιο Καστριών (GR2320009)

καθώς και μία Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορ-
νιθοπανίδα “Φαράγγι του Βουραϊκού και περιοχή Κα-
λαβρύτων” (GR2320013) . 

Σκοπός της ανακήρυξης του Εθνικού Πάρκου και της
λειτουργίας του ομώνυμου Φορέα, είναι η διατήρηση,
η προστασία και η χρηστή διαχείριση της βιοποι-

κιλότητας της φύσης και του τοπίου, ως φυσική κλη-
ρονομιά εθνικής και παγκόσμιας σπουδαιότητας. Ο
Φορέας Διαχείρισης Χελμού - Βουραϊκού είναι
εξουσιοδοτημένος με αρμοδιότητες και ευθύνες, οι
οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: α) την παρα-
κολούθηση και εκτίμηση της εφαρμογής των κα-
νονισμών, β) τον έλεγχο των παρεμβάσεων στην πε-
ριοχή, γ) τη γνωμοδότηση για την προέγκριση χω-
ροθέτησης και της θέσπισης περιβαλλοντικών
όρων κλπ. Παράλληλα εφαρμόζει προγράμματα
καταγραφής και παρακολούθησης των αβιοτικών και
βιοτικών παραμέτρων (bio-monitoring) των απει-
λούμενων οικοσυστημάτων και σημαντικών και
σπάνιων ειδών, προγράμματα περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης καθώς και ξεναγήσεις εντός του Εθνι-
κού Πάρκου. 

Βιοποικιλότητα
Η οικολογική αξία της περιοχής όσον αφορά στον
χλωριδικό της πλούτο είναι τεράστια. Αντίστοιχα
αξιόλογη είναι και η πανίδα, η οποία περιλαμβάνει
σημαντικό αριθμό εντόμων, αμφιβίων, ερπετών, που-
λιών και θηλαστικών. 

Η γεωμορφολογία του εδάφους, η διαμόρφωση δια-
φορετικών οικοσυστημάτων, το υψομετρικό εύ-
ρος, σε συνδυασμό με την εναλλαγή των εποχών,
έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωση ποικίλων μικρό-
θέσεων, στις οποίες τα φυτικά είδη έχουν προσαρ-
μοστεί εξαιρετικά εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Στην
περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000
είδη και υποείδη φυτών, αν και δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί η πλήρης καταγραφή της χλωρίδας της πε-
ριοχής. 

Το Εθνικό Πάρκο 
και ο Φορέας 
Διαχείρισης  
Χελμού – Βουραϊκού
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O οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων.
Πριν από 113 περίπου χρόνια,ξεκινώντας από την πα-
ραλιακή πόλη του Διακοπτού και παράλληλα με τα χνά-
ρια του ποταμού, έφτιαξε γέφυρες, τρύπησε σήραγγες,
έριξε "δόντια" και κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι τα
Καλάβρυτα.



The National Park of Chelmos  - Vouraikos was
established in order to preserve the biodiversi-
ty, the natural resources and the ecological
value of the natural ecosystems in the area
around the mountain range of Chelmos and the
river of Vouraikos. The overall extent of the Na-
tional Park is approximately 54,400 ha.

The National Park of Chelmos - Vouraikos is bor-
dered by the watershed of Vouraikos River to the
west, which springs from the region of Priolithos
(1,000 metres) and forms the famous Vouraikos
Gorge near the town of Kalavryta and by the wa-
tershed of Krathi river to the east, which gathers the
waters of the mountain streams around Zarouch-
la. To the southeast, it includes part of the Feneos
plain and the artificial lake Doxa, which are locat-
ed at the regional unit of Corinthia. To the north it
consists of the coastline which is surrounded by the
two rivers, while to the south it is bordered by the
watershed of Aroania River, whose drainage basin
is a sub-drainage basin of Ladon.

The National Park of Chelmos  - Vouraikos con-
sists of 4 Sites of Community Importance - SCI
(Natura 2000 areas), which are the following:

1. Mount Chelmos Styx Waters (GR232002)

2. Vouraikos Gorge (GR2320003)

3. Aesthetic Forest of Kalavryta (GR2320004)

4. Kastria Caves (GR2320009)

It also includes the Special Protection Area on
the Conservation of Wild Birds, ie. “Vouraikos
Gorge and Kalavryta region” (GR2320013). 

The purpose for the declaration of the National

Park and the respective Management Body is the
preservation, the protection and the proper
management of the biodiversity of the nature and
the landscape as part of a natural heritage of na-
tional and international importance. The Man-
agement Body of Chelmos-Vouraikos has certain
jurisdictions and responsibilities. It is authorised,
among other things, to undertake the following
actions: a) monitor and evaluate the execution of
the regulations, b) control the interventions in the
region, c) give an opinion on arrangements con-
cerning zone limits and the enactment of envi-
ronmental rules etc. At the same time, it imple-
ments programmes which record and monitor
the abiotic and biotic parameters (bio-monitor-
ing) of endangered ecosystems and rare species,
and programmes of environmental education and
tours in the National Park itself as well. 

Biodiversity
The ecological value as far as the region’s flora
is concerned is immense. The fauna, which
consists of a large number of insects, amphib-
ians, reptiles, birds and mammals, is also of con-
siderable importance. 

The structure of the terrain, the development of
different ecosystems, the range of the altitude,
in combination with the alternation of the sea-
sons, have contributed to the formation of vari-
ous niches where plants grow, to which they have
already adjusted since millions of years. There
have been documented more than 1,000 species
and subspecies of plants however the recording
of the flora of the region is not yet complete.
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The National Park
and the 
Management 
Body of Chelmos-
Vouraikos

Diakofto-Kalavryta Railway.
A hundred and thirteen years ago, the rack railway,
starting from the coastal town of Diakopto and run-
ning along the river, has "built" bridges and "dug" tun-
nels and with the use of its cogs, it has managed to
climb up until Kalavryta.



Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η πανίδα της περιοχής,
η οποία περιλαμβάνει 76 είδη ασπόνδυλων (σκώ-
ληκες, αράχνες, έντομα κ.λ.π.), 4 είδη ψαριών, 9 είδη
αμφιβίων (βάτραχοι, τρίτωνες) και 18 είδη θηλα-
στικών που ανάμεσά τους περιλαμβάνονται σπάνια
και προστατευόμενα είδη, όπως τα 5 είδη νυχτερί-
δων, η βίδρα (Lutra lutra), η αγριόγατα (Felis sil-
vestris) κ.α. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα 149
είδη πουλιών που βρίσκουν μόνιμο ή εποχιακό κα-
ταφύγιο στο Εθνικό Πάρκο, και ανάμεσα σε αυτά, τα
εμβληματικά μεγάλα και μικρά αρπακτικά, όπως ο
χρυσαετός (Aquila chrysaetus), ο φιδαετός (Cir-
caetus gallicus), ο πετρίτης (Falco peregrinus), το
σαΐνι (Accipiter brevipes), ο τσίφτης (Milvus mi-
grans) και ο μπούφος (Bubo bubo). 

Ορεινός Όγκος Χελμού
Ο ορεινός όγκος του Χελμού αποτελεί ένα βοτανι-
κό παράδεισο στη Βόρεια Πελοπόννησο. Η χλωρί-
δα του χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση υψη-
λού αριθμού ενδημικών ειδών. Έως σήμερα έχουν
καταγραφεί 30 ενδημικά είδη της Πελοποννήσου και
περισσότερα από 100 ενδημικά της Ελλάδας. Τα ονό-
ματα αρκετών ειδών παραπέμπουν σε τοπωνύμια της
περιοχής, είτε γιατί αποτελούν ενδημικά του Χελ-
μού είτε γιατί περιγράφηκαν για πρώτη φορά στην
περιοχή αυτή. Μερικά από αυτά είναι τα  Bolanthus
chelmicus, Seseli aroanicum, Viola chelmea. Επι-
πλέον, η μοναδικότητα του ορεινού συμπλέγματος
οφείλεται και στην παρουσία των 5 τοπικών ενδη-
μικών, δηλαδή ειδών που σε παγκόσμιά κλίμακα

φύονται αποκλειστικά στο Χελμό. Αυτά είναι: Al-
chemilla aroanica, Corydalis blanda subsp. oxel-
mannii, Lonicera alpigera subsp. hellenica, Poly-
gala subuniflora, Valeriana crinii subsp crinii. Η οι-
κολογική αξία του ορεινού τοπίου αναδεικνύεται
ακόμη περισσότερο, από την παρουσία τoυ φυτού
Globularia stygia, είδος προτεραιότητας της Ευ-
ρωπαϊκής οδηγίας  (92/43). 

Στην περιοχή επιπλέον, απαντάται πληθώρα φαρ-
μακευτικών ειδών όπως ειναι το τσάι (Sideritis
cladestina), το φασκόμηλο (Salvia officinalis), η μέν-
τα (Menta longifolia) κ.α. 

Στα αλπικά λιβάδια του Χελμού ζει ένας σημαντι-
κός αριθμός ειδών ενδημικών πεταλούδων (Λεπι-
δόπτερα). Ορισμένα είδη σχηματίζουν στην περιο-
χή μικρούς πληθυσμούς, ενώ κάποια από αυτά, όπως
η Anthochαris damone, Thersamonia thetis, Erio-
gaster catαx, Pαpilio alexanor, Parnasius mne-
mosyne, και η νυχτοπεταλούδα Calimorpha quan-
tripunetaria, κάνουν μια από τις λιγοστές εμφανί-
σεις τους στον Ελλαδικό χώρο και φανερώνουν την
μοναδικότητα αυτών των ενδιαιτημάτων και την
αναγκαιότητα προστασίας τους από ανθρώπινες
παρεμβάσεις. Στα αλπικά λιβάδια του Χελμού δια-
βιούν ορισμένα σημαντικά είδη πτηνών, όπως η χιο-
νάδα (Eremophila alpestris), ο χιονοψάλτης (Pru-
nella collaris), ο πετροκότσυφας (Monticola saxa-
tilis), η σβαρνίστρα (Tichodroma muraria), η κελά-
δα (Anthus pratensis), ο χιονόστρουθος (Monti-
fringilla nivalis), η πετροπέρδικα (Alectoris graeca),
δενδροσταρήθρα (Lullula arborea).
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Globularia stygia Orph. ex Boiss.

Ενδημικό είδος της Πελοποννήσου και είδος Προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43. Εμφανίζει περιορισμένη εξά-
πλωση και ιδιαίτερη ενδιαιτηματική εξειδίκευση. Φύεται σε απομονωμένες περιοχές και η κυριότερη απειλή που
αντιμετωπίζει είναι η συλλογή του.
Endemic plant of the Peloponnese. Priority species of the European Directive 92/43. It has a limited distribution
and a particular habitual specialization. It grows in remote areas and the most imminent threat is its collection.
(photo G. Iatrou). 



The region’s fauna is particularly significant. It in-
cludes 76 species of invertebrates (worms, spi-
ders, insects etc.), 4 species of fish, 9 species of
amphibians (frogs, tritons) and 18 species of
mammals, with many rare and protected species
among them, such as the 5 species of bats, the
otter (Lutra lutra), the wildcat (Felis silvestris), etc.
It is particularly important to mention the pres-
ence of 149 bird species which find permanent or
temporary refuge in the National Park. Among
these birds there are the emblematically big and
small birds of prey, such as the golden eagle
(Aquila chrysaetos), the short-toed snake eagle
(Circaetus gallicus), the peregrine falcon (Falco
Peregrinus), the levant sparrowhawk (Accipiter
brevipes), the black kite (Milvus migrans) and the
eagle-owl (Bubo bubo).

The mount Chelmos
The mountain range of Chelmos is a botanic par-
adise in Northern Peloponnese. The mountain’s
flora is characterised by a large number of en-
demic species. There have been listed up to 30
endemic species of in the Peloponnese and
more than 100 Greek endemics until now. The
names of many of the species derive from local
place names, either because the species are en-
demics of Chelmos or because they were de-
scribed here for the first time. Some of them are
Bolanthus chelmicus, Seseli aroanicum, and Vi-
ola chelmea. In addition, one of the reasons why
this mountain range is unique is due to the pres-
ence of 5 local endemics; species which exist ex-
clusively in Chelmos and nowhere else in the
world. These are: Alchemilla aroanica, Corydalis
blanda subsp. oxelmannii, Lonicera alpigera
subsp. hellenica, Polygala subuniflora andVale-

riana crinii subsp crinii. The ecological value of
the mountainous landscape is more strongly
manifested by the presence of the plant Globu-
laria stygia, which is a priority species of the Eu-
ropean Directive 92/43. Directive (92/43). 

There is also a large number of pharmaceutical
plants in the region such as ironwort (Sideritis
cladestin), sage (Salvia officinalis), horse mint
(Mentha longifolia), etc.  

In the Alpine plains, there is a large number of
endemic butterflies (Lepidoptera). Some of
these species form small populations in the re-
gion, while others such as the Anthochαris da-
mone, the Thersamonia thetis, the Eriogaster
catαx, the Pαpilio alexanor, the Parnasius
mnemosyne, and the moth Calimorpha
quantripunetaria, make one of their few ap-
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Aquilegia ottonis subsp. ottonis Orph. ex Boiss.

(Ακουϊλέγια του Όθωνα). Η «κολομπίνα της Στυγός»
είναι ένα από τα ενδημικά φυτά της Ελλάδας. Ανθίζει
νωρίς το καλοκαίρι γύρω από την σπηλιά της Στυγός. 
The "Columbine of Styx" is a Greek endemic plant. It
sprouts early in the summer around the Cave of Styx. 
(photo G. Iatrou).

Colias crocea.

Πεταλούδα με ευρεία 
εξάπλωση στην περιοχή
του Εθνικού Πάρκου 
Butterfly with extended
distribution 
at Chelmos - Vouraikos 
National Park. 
(photo MB Chelmos-
Vouraikos)



Το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού
Έχουν καταγραφεί φυτικά είδη με ιδιαίτερη επι-
στημονική αξία, ενδημικά, σπάνια και προστα-
τευόμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Silene con-
glomeratica (τοπικό ενδημικό του φαραγγιού),
Peucantanum achaicum, Aurinia moreana, Cam-
panula topaliana subsp. cordifolia κ.α. 

Η ποικιλία και η εναλλαγή των ενδιαιτημάτων μέσα
στο φαράγγι συνθέτουν ένα σημαντικό καταφύγιο
άγριας ζωής στη βόρεια Πελοπόννησο. 

Στα κρύα νερά του Αροάνιου ζουν δύο ενδημικά είδη
ψαριών, η πέστροφα (Salmo magrostigma)  και ο
χαμοσούρτης (Barbus peloponnesius). 

Από τα θηλαστικά που έχουν καταγραφεί στην πε-
ριοχή, ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η βίδρα (Lutra
lutra). Στα σπήλαια και στις σχισμές των βράχων
ζουν αρκετά είδη νυχτερίδων (Miniopterus
sehreibasi, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhi-
nolopgus blasii, Rhinolophus ferrumequinum), τα
οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας εξαιτίας της
καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους. 

Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού
O φορέας διαχείρισης Χελμού-Βουραικού θέλοντας
να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτι-
κού τουρισμού, όπως είναι ο Γεωτουρισμός, και δί-
νοντας έμφαση στην προστασία και ανάδειξη της γε-
ωλογικής κληρονομιάς, το 2009 έγινε μέλος του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN) και του παγ-
κόσμιου Δικτύου (GGN) υπό την αιγίδα της UNESCO.
Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει σημαν-
τικούς Γεώτοπους, δηλαδή γεωλογικές περιοχές που
έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, αισθητική, εκπαι-

δευτική αξία αλλά και αρχαιολογικό, οικολογικό,
ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον.  

Δύο από τους σημαντικότερους Γεώτοπους της πε-
ριοχής είναι: 

i) το Σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά 

Το σπήλαιο παρουσιάζει εξαιρετικό γεωλογικό,
παλαιοντολογικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Εί-
ναι μοναδικό στο είδος του λόγω της ύπαρξης  δε-
κατριών κλιμακωτών λιμνών στις οποίες οφείλει και
το όνομα του. Ποικιλόμορφα σταλακτικά και στα-
λαγμιτικά συμπλέγματα καθρεπτίζονται στα νερά των
λιμνών. Στο σπήλαιο διαβιούν πέντε είδη νυxτερί-
δων και αρκετά είδη σπηλαιόβιων οργανισμών. Το
εξερευνημένο μέρος του Σπηλαίου ανέρχεται σε
1.980 μέτρα, εκ των οποίων τα 500 μέτρα είναι επι-
σκέψιμα. Μεταξύ των διαδοχικών κλιμακωτών λι-
μνών έχουν αναπτυχθεί, με τη συνεχή επί χιλιάδες
χρόνια εναπόθεση σταλακτικής ύλης, πρωτότυπα λι-
θωματικά φράγματα ύψους έως 4 μέτρα, που κα-
θιστούν το σπήλαιο μοναδικό πραγματικά σαγη-
νευτικό μνημείο της φύσης.

ii) Τα Ύδατα της Στυγός

Πρόκειται για τις πηγές του ποταμού Κράθι  σε υψό-
μετρο 2.100 μ. στη βραχώδη και επιβλητική Νε-
ραϊδόρραχη του όρους Χελμός. Τα Ύδατα της Στυ-
γός πηγάζουν  μέσα από ασβεστόλιθους ηλικίας 150
εκατομμυρίων χρόνων. Κατεβαίνοντας το μονοπά-
τι μετά την Στύγα, συναντάμε τους Δολομίτες, με την
χαρακτηριστική οσμή τους και πλήθος μεταμορ-
φωμένα πετρώματα. 
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Asperula arcadiensis Sims.

Ενδημικό φυτό της Βόρειας Πελοποννήσου. 
Endemic plant of N. Peloponnesos.
(Photo G. Iatrou)

Μοναστήρι του Μέγα Σπηλαίου. 
The Mega Spilaio Monastery



pearances in Greece; a fact which reveals the
uniqueness of these habitats and the necessity
for their protection from human intervention. In
the alpine plains of mount Chelmos, there are
also some important bird species, such as the
shore lark (Eremophila alpestris), the alpine ac-
centor (Prunella collaris) the rock thrush (Mon-
ticola saxatilis) the wallcreeper (Tichodroma
muraria), the meadow pipit (Anthus pratensis),
the snowfinch (Montifringilla nivalis), the rock
partridge (Alectoris graeca), and the woodlark
(Lullula arborea).

The Vouraikos Gorge
The importance of Vouraikos Gorge, in terms of
flora species richness, is invaluable. A number
of rare and protected endemic species with
special scientific value have been listed. To
name but just a few, there is Silene conglomer-
atica (a local endemic of the gorge), Peucantanum
achaicum, Aurinia moreana, Campanula
topaliana subsp. the cordifolia etc.

The diversity and the alternation of the habitats
in the gorge, constitute a refuge for wild fauna
in Northern Peloponnese. 

In the cold waters of the Aroanios River there are
two endemic species of fish, the brown trout
(Salmo magrostigma) and the fish Barbus pelo-
ponnesius.

One of the most important mammals that have
been recorded in the region is the otter (Lutra lu-
tra). Also, some types of bats (Miniopterus
sehreibasi, Myotis blythii, Myotis myotis, Rhi-
nolopgus blasii, Rhinolophus ferrumequinum) live
in the caves and the rock slits which need spe-
cial protection because their natural habitats are
being destroyed. 

The Chelmos-Vouraikos Geopark
The management Body of Chelmos-Vouraikos
became a member of the European Geoparks
Network (EGN) and the Global Geoparks Network
(GGN) under the supervision of UNESCO in
2009, with the purpose of promoting alternative
tourism such as geotourism and conserving
and enhancing the geological heritage. The pro-
tected area includes geological regions with spe-
cial scientific, aesthetic and educational value as
well as archeological, ecological, historical and
cultural interest.

Two of the most important geological places in
the region are the following:

i) The Cave of the Lakes at Kastria

The particular Cave has a great geological, pa-
leontological and archaeological interest. It is
unique in the world because it has thirteen cas-
cading lakes. From these lakes it derives its name.
Various stalactite and stalagmite formations are
reflected in the waters of the caves. In the cave
there exist 5 types of bats and a number of or-
ganisms that survive solely in caves. The cave’s
explored length is 1,980 meters, 500 meters of
which are open to the public. The continuing dep-
osition of materials from the stalactites in be-
tween the successive cascading lakes, have led
to the development of original stone barriers with
a height of up to 4 meters, which make the cave
a unique monument of nature.

ii) The Styx Waterfall

The Styx waterfall is the source of the river Krathi
at an altitude of 2,100 meters. It is located at the
rocky and gracious peak of mount Chelmos
called Neraidorachi. The Styx waterfall springs
from lime stones which date 150 million years.
While descending the path after the Styx one sees
Dolomites with their characteristic smell and
many other metamorphic rocks.
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Hyla arborea. 

Δενδροβάτραχος.  
Tree frog. 
(Photo MB 
Chelmos-Vouraikos)




