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Σελ. 8 



Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ-Βνπξατθνχ 
δηαηεξεί ζηελή θαη καθξφρξνλε 

ζπλεξγαζία κε ην ΘΠΔ Θιεηηνξίαο–
Αθξάηαο, θαη ζηέθεηαη πάληα αξσγφο ζε 
εθδειψζεηο πνπ απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ 
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 
θνηλνχ ζε δεηήκαηα νηθνινγίαο, 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο 
ηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή. 

ΕΛΙΔΑ 2 

Γξάζεηο Δλεκέξσζεο &          
 Δπαηζζεηνπνίεζεο 
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ςμμεηοσή ζε  
Δπιμοπθωηική ΣΗΛΔ-ΗΜΔΡΙΓΑ 

Σν Θέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
Θιεηηνξίαο - Αθξάηαο, ζην πιαίζην ηνπ 
Δζληθνχ Θεκαηηθνχ Γηθηχνπ Πεξηβαι-
ινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπληνλίδεη ην 
Θέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 
Αλσγείσλ κε ζέκα: «Ψηλαθώνηαρ ηη 
μνήμη ηηρ γηρ μέζα από ηη Γεω-
ποικιλόηηηα, ηα Γεωπάπκα και ηιρ 
Ανθπωπογενείρ Γπαζηηπιόηηηερ», ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Θέληξν Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο Αλσγείσλ, ηε Γηεχζπλζε 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο θαη 
ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Υεικνχ – Βνπξατθνχ 
πινπνίεζε Δπηκνξθσηηθή Σειε-Ζκεξίδα 
γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ λνκψλ ηεο 
εκβέιεηαο ηνπ Θ.Π.Δ.  
 
Ζ Σειε-Ζκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ηε 
Γεπηέξα 29 Ηνπλίνπ 2020 κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο Webex ηνπ Τπνπξγείνπ 
Παηδείαο.  
 
Σν ζέκα ηεο Σειε-Ζκεξίδαο ήηαλ «Η 
Δκπαιδεςηική Αξία ηος Γεωπάπκος 
Χελμού – Βοςπαϊκού»  θαη ζθνπφο ηεο 
ήηαλ  λα ελεκεξψζεη, λα επηκνξθψζεη θαη 

λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 
γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε 
πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ζε 
Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαί-
δεπζεο ησλ πεξηνρψλ κε Γεσπάξθα θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ Γεσπάξθνπ Υεικνχ – Βνπ-
ξατθνχ.  
 
Ζ Σειε-Ζκεξίδα πεξηειάκβαλε εηζεγήζεηο:  
 γηα ην Γεσπάξθν Υεικνχ – Βνπξατθνχ,  
 γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζεκαζία ησλ Γεσ-

πάξθσλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηνπο 
ζηφρνπο ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζηελ 
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιιν-
ληηθήο εθπαίδεπζεο,  

 γηα ηηο  Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνη-
νχληαη ζηνπο γεψηνπνπο ηνπ Γεσ-
πάξθνπ Υεικνχ – Βνπξατθνχ θαη κέζα 
απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Θ.Π.Δ Θιεη-
ηνξίαο – Αθξάηαο.  

 



Παπακολούθηζη & Πποζηαζία  
ηων Λεπιδοπηέπων  

ηος Δθνικού Πάπκος 

ΕΛΙΔΑ 3 
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Ζ παξαθνινχζεζε 

 ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ 
ρισξίδαο, παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο ησλ 
νδεγηψλ 92/43 θαη 79/409 ηεο Δ.Δ ζηελ 
πεξηνρή επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Υεικνχ-Βνπξατθνχ  
μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2010,  

ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο "Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε 2007-2013", 
 έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ γηα 

ηελ Διιάδα κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο. 
 Κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 

2015, ε παξαθνινχζεζε ζπλερίδεηαη απφ 
ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

 

Γξάζεηο δηαρείξηζεο 
 

O Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ – Βνπξατ-
θνχ, ζην πιαίζην επνπηείαο θαη παξα-
θνινχζεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ 
ζηελ Πξνζηαηεπφκελε Πεξηνρή ηνπ Δζλη-
θνχ Πάξθνπ θαη ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχ-
νπ Natura 2000, εθαξκφδεη ζρέδην θχ-
ιαμεο κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο ζπι-
ινγήο εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη κε 
θχξην κέιεκα ηελ πξνζηαζία ησλ ιεπη-
δνπηέξσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο 
φξνπο Υεικφο.  
 
Παξάιιεια, ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ., ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο 
θ. Ιάδαξν Πακπέξε θαη Γξ. Όιγα Σδσξ-
ηδαθάθε (Βηνιφγν), πξαγκαηνπνηεί εηήζηα 
θαηαγξαθή ησλ ιεπηδφπηεξσλ ηεο πεξη-
νρήο.  
 
πιιέγνληαη δεδνκέλα γηα ηα ζπάληα θαη 
πξνζηαηεπφκελα είδε θαη θαηαγξάθνληαη 
νη πηέζεηο θαη απεηιέο ηνπο, κε ζηφρν ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο 
ηνπο.  
 
Κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηαγξάθεηαη ε 
δηαθχκαλζε ηεο παξνπζίαο θαη ηνπ πιή-
ζνπο ησλ εηδψλ, θαζψο θαη ησλ πιε-
ζπζκψλ ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ, κε ζθνπφ 
ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην 
Δζληθφ Πάξθν Υεικνχ-Βνπξατθνχ.  

Parnassius  mnemosyne 

Plebejus  argus 



 
Οη δξάζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην-
ρεχνπλ : 
α) ζηε βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο δηαηή-
ξεζεο νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ησλ νδεγηψλ 
92/43/ΔΟΘ θαη 2009/147/ΔΘ, πνπ ν βαζ-
κφο δηαηήξεζήο ηνπο είλαη κε ηθαλνπνη-
εηηθφο ή θαθφο ή έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ ή 
άγλσζην βαζκφ θαη ρξήδνπλ επαλαιακ-
βαλφκελεο δηαρείξηζεο ή πξνζηαζίαο,  
 
β) ζηε πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη επ-
αηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 
ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαζψο θαη ηνπ επ-
ξχηεξνπ θνηλνχ πνπ επηζθέπηεηαη ηελ 
πεξηνρή ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο, θαη  
 
γ) ζηε δηθηχσζε ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 
Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ κεηαμχ ηνπο 
κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζπλεξγαζίαο, ηελ 
αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, εκπεηξίαο θαη 
θαιψλ πξαθηηθψλ, κέζα απφ ηελ ηαπηφ-
ρξνλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ 
εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηεο πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  
 
 
 
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο ελαξ-
κνλίδεηαη κε ηηο δξάζεηο ηνπ εηδηθνχ 
ζηφρνπ 32 (Αλάζρεζε ηεο Απψιεηαο ηεο 
Βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηεο Τπνβάζκηζεο ησλ 
Ιεηηνπξγηψλ ησλ Οηθνζπζηεκάησλ) ηεο 
επελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 6iii ηνπ 
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 14 ηνπ Δπηρεηξε-
ζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ πξνσζνχλ ηελ 
εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ 92/43/ΔΟΘ θαη 
2009/147/ΔΘ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο 
παλίδαο θαη ρισξίδαο θαη πεξί ηεο 
δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ.  

ε εμέιημε βξίζθεηαη ην έξγν «Αμηνιφγεζε 
ηνπ βαζκνχ δηαηήξεζεο ησλ νηθνηφπσλ 
ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ  ΦΓ» πνπ απφ-
ηειεί δξάζε ηεο  πξάμεο «Δπηρνξήγεζε  
ηνπ  Φνξέα  Υεικνχ-Βνπξατθνχ  γηα Γξά-
ζεηο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξην-
ρψλ, Δηδψλ θαη Οηθνηφπσλ», ηνπ Δπηρεη-
ξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Κε-
ηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλά-
πηπμε».  
 
θνπφο ηεο δξάζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 
θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθν-
ηφπσλ  ζηηο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 
ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, ψζηε λα ιεθ-
ζνχλ απνθάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε δηαρεη-
ξηζηηθψλ δξάζεσλ-επεκβάζεσλ κε ζθνπφ 
ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 
θαη απνθαηάζηαζήο ηνπο.  
 

 «Αξιολόγηζη ηος βαθμού 
διαηήπηζηρ ηων οικοηόπων 

ζηην πεπιοσή εςθύνηρ ηος ΦΓ» 

ΕΛΙΔΑ 4 
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Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Υεικνχ-Βνπξατθνχ, 
ελέηαμε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Τπνδνκέο Κεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη 
Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 - 2020», ηελ 
Πξάμε «Δπισοπήγηζη ηος Φοπέαρ 

Γιασείπιζηρ Χελμού-Βοςπαϊκού για 
δπάζειρ διασείπιζηρ 

πποζηαηεςόμενων πεπιοσών, ειδών 
και οικοηόπων»,  

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 921.130,00 €.  



ΕΛΙΔΑ 5 

 

ςμμεηοσή  
ζηο Δςπωπαϊκό έπγο INHERIT 

 
Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζε ζπλεξγαζία 
κε ην Φνξέα Γαρείξηζεο ζπκκεηέρεη ζην 
Δπξσπατθφ έξγν INHERIT, πνπ βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε θαη πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο "INTERREG MED".  
 
πκκεηέρνπλ ζπλνιηθά 15 εηαίξνη θαη 3 
ππνζηεξηθηηθνί εηαίξνη απφ 10 ρψξεο ηεο 
Κεζνγείνπ κε επηθεθαιήο ηελ Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ. 
 
Γηα ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ππνςήθηα 
πεξηνρή «INHERITURA» είλαη ην Δζληθφ 
Πάξθν Υεικνχ-Βνπξατθνχ, ζηελ νπνία ζα 
ιάβνπλ ρψξα νη πηινηηθέο δξάζεηο ηνπ 
έξγνπ INHERIT.  
 
Ζ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο καο ζε πεξηνρή 
«INHERITURA» ζα επηθέξεη κηα ζεηξά 
απφ πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ε αχμεζε 
ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο πεξηνρήο κε 
ηαπηφρξνλε αχμεζε ζηνπο ηνκείο εζηί-
αζεο θαη αλαςπρήο, ε δεκηνπξγία πξν-
ζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο 
(θαηνηθηψλ) ηεο πεξηνρήο θαη ε δεκηνπξγία 
επψλπκσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ζηφρν 
ηε δεκηνπξγία πξφζζεηνπ εηζνδήκαηνο κε 
ηελ πξνψζεζε ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

«Γιαδπομέρ Δναλλακηικού 
Σοςπιζμού»  
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Γξάζεηο Πξνβνιήο  
& Αλάδεημεο 

Οινθιεξψζεθε ε έθδνζε ηνπ ελεκεξσ-
ηηθνχ θπιιαδίνπ «ΓΗΑΓΡΟΚΔ ΔΛΑΙ-
ΙΑΘΣΗΘΟΤ ΣΟΤΡΗΚΟΤ, ΔΘΛΗΘΟ ΠΑΡΘΟ 
ΥΔΙΚΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΘΟΤ, ΠΑΓΘΟΚΗΟ ΓΔΩ-
ΠΑΡΘΟ UNESCO», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
σο δξάζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 
«INHERIT». Σν θπιιάδην έρεη αλαξηεζεί 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο  
θαη ζα δηαλέκεηαη θαη ζε έληππε κνξθή.  
 
ηφρνο ηνπ πιηθνχ απηνχ απνηειεί ε πξν-
ψζεζε ηνπ έξγνπ, ε ελεκέξσζε ησλ ηνπ-
ξηζηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδξνκέο ελαι-
ιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Γεσπάξθνπ αιιά θαη ε επξχηεξε πξνψ-
ζεζε ησλ δηαδξνκψλ απηψλ.  
 
 

 Η ηλεκηπονική έκδοζη ηος 
θςλλαδίος βπίζκεηαι ΔΓΩ  

 Γείηε πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ 
για ηο INHERIT ΔΓΩ 

https://www.fdchelmos.gr/images/xristos/INHERIT_Chelmos-Vouraikos_brochure_LR.pdf
https://inherit.interreg-med.eu/


ηελ αληαιιαγή πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ 
θαη 5) ηεο απφ θνηλνχ δξάζεο ηνπο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο γεσινγηθήο θιεξν-
λνκηάο ηεο Δπξψπεο, ηελ αμηνπνίεζε θαη 
αλάδεημε ησλ γεσινγηθψλ θπζηθψλ κλε-
κείσλ, ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεη-
θφξνπ αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ησλ Γε-
σπάξθσλ, κέζσ ηνπ Γεσηνπξηζκνχ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ 

πος αθοπούν ηο Δςπωπαϊκό 
Γίκηςο Γεωπάπκων επιζκεθηείηε 
ΔΓΩ 

 Γείηε ηα μέλη ηος ηο Δςπωπαϊκού 
Γικηύος Γεωπάπκων ΔΓΩ 

ΕΛΙΔΑ 6 
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Παγθφζκην Γεσπάξθν             
Υεικνχ - Βνπξατθνχ  

 
 «20σπόνια  
Δςπωπαϊκό Γίκηςο Γεωπάπκων» 

Φέηνο γηνξηάδνπκε 20ρξφληα απφ ηε ζχ-
ζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Γεσ-
πάξθσλ.  
 
75 Παγθφζκηα Γεσπάξθα ηεο UNESCO απφ 
26 ρψξεο ζε φιε ηελ Δπξψπε ζπλεξ-
γάδνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 
αμηνπνηήζνπλ ηελ Γεσινγηθή ηνπο θιε-
ξνλνκηά κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ 
ηνπξηζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βηψ-
ζηκεο αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ ησλ Γεσ-
πάξθσλ κέζσ ηνπ Γεσηνπξηζκνχ. 
 
Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηδξχ-
ζεθε ην 2000  θαη επηδίσμε ηνπ είλαη ε δηε-
ξεχλεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ζεκα-
ληηθφηεξσλ γεσινγηθψλ κλεκείσλ απφ 
φιεο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο. Όια ηα κέιε 
ηνπ Γηθηχνπ είλαη θάηνρνη ηνπ δηαθξηηηθνχ 
ζήκαηνο «European Geopark», ην νπνίν 
έρεη θαηνρπξσζεί ζε φιεο ηηο Δπξσπατθέο 
ρψξεο. 
 
Σν Γίθηπν ιεηηνπξγεί κέζσ 1) ηεο ζπ-
λερνχο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ 
κειψλ, 2) ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δχν ζπ-
λαληήζεσλ ην ρξφλν πνπ ιακβάλνπλ ρψ-
ξα ζε δηαθνξεηηθφ γεσπάξθν θάζε θνξά, 
3) ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ εηήζηνπ ζπ-
λεδξίνπ ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη λέεο 
ππνςεθηφηεηεο γηα ηελ έληαμε ζην 
Γίθηπν, 4) ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλά 
πξνγξάκκαηα ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ηα 
κέιε ηνπ Γηθηχνπ ζπλεξγάδνληαη κε ζηφρν  

http://www.europeangeoparks.org/
http://www.europeangeoparks.org/?page_id=168
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ΕΛΙΔΑ 7 



ΕΛΙΔΑ 8 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Υεικνχ είλαη κία 
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεξηνρέο ζηελ 
Διιάδα γηα ηηο πεηαινχδεο, θαζψο θηιν-
μελεί κεγάιν αξηζκφ εηδψλ θαη ζπάληα θαη 
απεηινχκελα είδε.  
 
Οξηζκέλα απφ απηά πξνζηαηεχνληαη απφ 
ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία (π.ρ. 
Parnassius mnemosyne, Papilio alexanor, 
Zerynthia polyxena), ελψ άιια βξίζθνληαη 
ζην «Θφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ 
Εψσλ ηεο Διιάδαο» (π.ρ. Polyommatus 
iphigenia, Turanana taygetica).  
 
Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο πεξηνρήο γηα ηηο 
πεηαινχδεο αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα 
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο απφ δξα-
ζηεξηφηεηεο φπσο ε παξάλνκε ζπιινγή 
ηνπο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ ελδηαηηε-
κάησλ ηνπο. Ο Φ.Γ. εθαξκφδεη ζρέδην 
θχιαμεο κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή ηεο 
ζπιινγήο θαη ηε πξνζηαζία ησλ ιεπηδν-
πηέξσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπο 
φξνπο Υεικφο.  
 
 

Οι πεηαλούδερ ηος Χελμού 
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Βηνπνηθηιφηεηα  
 ζην Δζληθφ Πάξθν 

 

Γηα ην έηνο 2020 εθδφζεθε απφ ην Φνξέα 
Γηαρείξηζεο Υεικνχ – Βνπξατθνχ Ζκεξν-
ιφγην κε αθηέξσκα ζηηο πεηαινχδεο ηνπ 
Υεικνχ, πεξηέρνληαο πινχζην θσηνγξα-
θηθφ πιηθφ απφ ζπάληεο πεηαινχδεο ηεο 
Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο.  

Μποπείηε να δείηε  
ηο Ημεπολόγιο 2020  
«Οι πεηαλούδερ ηος Χελμού»  
ζε ηλεκηπονική μοπθή  ΔΓΩ 

Plebejus  pylaon 

https://www.fdchelmos.gr/images/xristos/Calendar 2020 FDXV.pdf
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Δπιμέλεια Κειμένων & Έκδοζηρ:  

Φ.Γ. Υεικνχ-Βνπξατθνχ 
Φωηογπαθίερ:  

Αξρείν Φ.Γ. Υεικνχ-Βνπξατθνχ  
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Testudo marginata, Δζληθφ Πάξθν Υεικνχ-Βνπξατθνχ,  Ηνχλ. ‘20.   
H  θξαζπεδσηή ρειψλα απνηειεί έλα απφ ηα ηξία είδε ρεξζαίαο ρειψλαο ζηελ Διιάδα  

θαη ην πην κεγαιφζσκν είδνο ρεξζαίαο ρειψλαο ζηελ Δπξψπε.  


