
 

ΦΟΡΔΑΣ ΓΙΑΧΔΙΡΙΣΗΣ  
ΧΔΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 

Περιεχόμενα 

Δράςεισ ενημζρωςησ & Ευαιςθητοποίηςησ Σελ.2 

Εκδηλϊςεισ & Δημοςιότητα Σελ.4 

Εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ & Επιςκζψεισ ςχολείων  Σελ.5 

Ερευνητική Δραςτηριότητα Σελ.7 

 

Φορζασ Διαχείριςησ Χελμοφ-Βουραϊκοφ   Τεφχοσ 05 -  Ιοφνιοσ  2017 

N
EW

S 
le
tt
er

 

Φορζασ Διαχείριςησ Χελμοφ-Βουραϊκοφ 
    

Αγ. Αλεξίου 35, Καλάβρυτα, 25001, Αχαΐα 
Tel: 26920 29140, Fax: 26920 29141 

 
Mail: fdxb@otenet.gr, Web: www.fdchelmos.gr 

Social media: https://www.facebook.com/ManagementBodyofChelmosVouraikos 
 
 

ΦΟΡΔΑΣ ΓΙΑΧΔΙΡΙΣΗΣ  

ΧΔΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ 

τεφχοσ  

Ιοφνιοσ  

2017  

05 

mailto:fdxb@otenet.gr
http://www.fdchelmos.gr/


1 

 

 

Σσμμεηοτή ζηο 

«Patras Science 

Festival» 

Ο ΦΓΧΒ ζπκκεηείρε ζην 

1ν Φεζηηβάι Δπηζηήκεο, 

ην «Patras Science Festi-

val», πνπ θηινμελήζεθε 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Διιε-

ληθνύ Αλνηρηνύ Παλε-

πηζηεκίνπ, από ηηο 10 έσο 

13 Μαΐνπ, ζηελ Πάηξα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θεζηηβάι, ελήιηθεο θαη 

παηδηά είραλ ηελ επθαηξία 

λα αλαθαιύςνπλ ηελ επη-

ζηήκε πίζσ από θάζε έθ-

θαλζε ηεο δσήο ηνπο, λα 

ζπδεηήζνπλ κε επηζηή-

κνλεο, λα πεηξακαηη-

ζηνύλ, λα παίμνπλ, λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε εξγα-

ζηήξηα, αιιά θαη λα πα-

ξαθνινπήζνπλ ελδηαθέ-

ξνπζεο δηαιέμεηο θαη πα-

ξαζηάζεηο.  

Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ, 

ν ΦΓΧΒ παξνπζίαζε ηελ 

νηθνινγηθή αμία ηεο Πξν-

ζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο 

αλαδεηθλύνληαο ηελ ηδη- 

αίηεξα πινύζηα ρισξη-

δηθή πνηθηιόηεηα θαη δί-

λνληαο έκθαζε θπξίσο 

ζηα πέληε απνθιεηζηηθά 

ελδεκηθά θπηά ηνπ Χει-

κνύ, θαζώο θαη ζην κν-

λαδηθό απνθιεηζηηθό ελ-

δεκηθό θπηό ζην θαξάγγη 

ηνπ Βνπξατθνύ πνηακνύ. 

Δπίζεο, ήηαλ επθαηξία λα 

αλαδεηρηνύλ ηα κνλαδηθά 

ηνπία, ηα δηάθνξα ζεκεία  

Γράζεις ενημέρωζης &  

Δσαιζθηηοποίηζης 
 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλν-

κηάο θαη νη άξηηεο επηζηε-

κνληθέο, εθπαηδεπηηθέο & 

ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο ό-

πσο ην Σπήιαην ησλ Ληκ-

λώλ, νη πεγέο ηνπ Αξν-

άληνπ πνηακνύ ζην Πια-

λεηέξν, ην Φαξάγγη ηνπ 

Βνπξατθνύ Πνηακνύ κε 

ηνλ κνλαδηθό Οδνλησηό 

Σηδεξόδξνκν Γηαθνθηνύ 

-Καιαβξύησλ, ην Κέ-

ληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Κιεηηνξίαο 

-Αθξάηαο ζηελ Κιεηην-

ξία, ην Χηνλνδξνκηθό Κέ-

ληξν Καιαβξύησλ θιπ.  

 

Χελιδονίζμαηα 2017 

Σηηο 22 Μαξηίνπ 2017,  ε 

Διιεληθή Οξληζνινγηθή 

Δηαηξεία κε ηε ζπλεξ-

γαζία ηνπ ΦΓΧΒ, πξαγ-

καηνπνίεζαλ κε επηηπρία 

ηελ εθδήισζε κε ηίηιν 

«Χειηδνλίζκαηα 2017», 

κε ηε ζπκκεηνρή 20 κα-

ζεηώλ ηεο Β΄Τάμεο Γπ-

κλαζίνπ Καιαβξύησλ, 

ζην Κέληξν Πιεξνθό-

ξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

θηίξην ηνπ ΦΓΧΒ. 

 Ο ζεζκόο πινπνηείηαη 

γηα 23ε ρξνληά από ηελ 

Διιεληθή Οξληζνινγηθή 

Δηαηξεία ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

θαη απνηειεί θαισζό- 

ξηζκα ζηελ άλνημε θαη ηα 

ρειηδόληα θαη ζπλδπάδεη 

ηελ θαηαζθεπή ησλ πήιη-

λσλ θσιηώλ κε άιιεο 

εθδειώζεηο (θάιαληα γηα 

ηα ρειηδόληα, παξνπζηά-

ζεηο, εθζέζεηο θιπ).  

Κάζε ρξόλν πινπνηείηαη 

πξνο ηα ηέιε Μαξηίνπ ζε 

πεξίπνπ 35 πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο ηόζν γηα ζρνιηθέο 

νκάδεο όζν θαη γηα ην 

επξύηεξν θνηλό θαη πξνο-

θέξεη ραξά θαη ηθαλν-

πνίεζε ζε παηδηά, γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνύο. Φέ-

ηνο, ζπκκεηείρε θαη ν 

ΦΓΧΒ. 

Τα παηδηά πήξαλ καδί 

ηνπο ηηο θσιηέο γηα λα ηηο 

ηνπνζεηήζνπλ ζην ζρν-

ιείν ή ζην κπαιθόλη ηνπ 

ζπηηηνύ ηνπο. 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΦΓΧΒ ζην 

«Patras Science Festival», 

επηζθεθηείηε εδώ: 

http://www.patras-science-

festival.gr/exhibitions/chloridi

ki-pikilotita-sto-ethniko-

parko-chelmou-vouraikou/ 

 

 

 

 

 

 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  
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Οη καζεηέο δηαθόξσλ ε-

ιηθηώλ πνπ καο επηζθέ-

θηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο ήηαλ από 

δηάθνξα ζρνιεία ηεο Πα-

ηξάο, εθδειώλνληαο ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη 

εκείο ηνπο δώζακε ηελ π-

πόζρεζε όηη ζηελ επό-

κελε επίζθεςή ηνπο ζηα 

Καιάβξπηα, είηε κε ηνπο 

γνλείο ηνπο, είηε κε ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο, κε ραξά 

ζα ηνπο μελαγήζνπκε ζηα 

κνλαδηθά κνλνπάηηα ε-

ληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξ-

θνπ. 

 
Ο γενικόσ ςκοπόσ των 

«Χελιδονισμάτων» είναι να 

ευαιςθητοποιηθοφν τα παι-

διά για τον ερχομό των χελι-

δονιών, το δφςκολο μακρφ 

τουσ ταξίδι και να φτιάξουν 

φωλιζσ από πηλό! 
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Δκπαιδεσηική 

Δκδρομή  

ηηο 3 Απξηιίνπ 2017, ε 

Πεξηβαιινληηθή Οκάδα 

ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ Τκεη-

ηνύ επηζθέθζεθε ην Κέλ-

ηξν Πιεξνθόξεζεο ζην 

θηίξην ηνπ ΦΓΥΒ ζηα 

Καιάβξπηα θαη νη κα-

ζεηέο ελεκεξώζεθαλ κε 

παξνπζηάζεηο θαη έληππν 

πιηθό γηα ην Δζληθό Πάξ-

θν θαη ην Παγθόζκην Γε-

ωπάξθν Υεικνύ – Βνπ-

ξαϊθoύ ηεο UNESCO.  

Οη καζεηέο μελαγήζεθαλ 

ζηελ έθζεζε πνπ ππάξρεη 

ζηνλ ίδην ρώξν όπνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα νηθν-

ζπζηήκαηα, ε γεωινγία 

θαη ηα ζπάληα θαη ελδε-

κηθά είδε ριωξίδαο θαη 

παλίδαο ηεο Πξνζηαηεπ-

όκελεο Πεξηνρήο. Καηό-

πηλ δηέζρηζαλ ην κνλν-

πάηη από ην όξνο Υεικόο 

κέρξη ηελ πόιε ηωλ Κα-

ιαβξύηωλ κήθνπο 3,5 ρη-

ιηνκέηξωλ ζπλνδεία ηωλ 

Δηδηθώλ Γαζηθήο Πξν-

ζηαζίαο ηνπ ΦΓΥΒ. 

Οι τριτοετείσ φοιτητζσ του 
Τμήματοσ Γεωλογίασ  ςτη 
διαδρομή που ζκαναν, επι-
ςκζφτηκαν ςημαντικοφσ γεώ-
τοπουσ του Γεωπάρκου Χελ-
μοφ - Βουραϊκοφ, όπωσ το 
φαράγγι του Βουραϊκοφ 
ποταμοφ, τεκτονικζσ δομζσ 
ςτη Ζώνη Ωλονοφ-Πίνδου 
[περιοχή Κλειτορίασ τη λίμνη 
Δόξα (μυλονίτεσ) και το 
παράθυρο του Φενεοφ].    

 

 

 

Δκδηλώζεις & 

Γημοζιόηηηα 
 

 

 «Καηάβαζη ζηο 

Φαράγγι ηοσ 

Βοσραχκού  
 

ηηο 4 Απξηιίνπ 2017 

επηζθέθζεθαλ ην Κέληξν 

Πιεξνθόξεζεο νη καζε-

ηέο 2 ηάμεωλ ηνπ Γεκνηη-

θνύ ρνιείνπ Κιεηηνξίαο 

θαη ελεκεξώζεθαλ κε πα-

ξνπζηάζεηο θαη έληππν π-

ιηθό γηα ην Δζληθό Πάξ-

θν θαη ην παγθόζκην Γε-

ωπάξθν Υεικνύ – Βνπ-

ξαϊθoύ ηεο UNESCO. 

 

Δπίζκευη 

 

ηηο 20 Μαίνπ 2017, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά- 

βαζε ζην Φαξάγγη ηνπ 

Βνπξαϊθνύ από ην Πξά-

ζηλν Παλεπηζηήκην ηνπ 

Παλ/κίνπ Παηξώλ θαη 

ηελ Πεξηβαιινληηθή Δζε-

ινληηθή Οκάδα κε ηε 

ζπλερή ζηήξημε θαη θα-

ζνδήγεζε από ην πξν-

ζωπηθό ηνπ ΦΓΥΒ. Σελ 

ίδηα εκέξα, ζην Κέληξν 

Πιεξνθόξεζεο ηνπ Φ.Γ. 

έγηλαλ ελεκεξωηηθέο πα-

ξνπζηάζεηο γηα ην Δζληθό 

Πάξθν Υεικνύ-Βνπξαϊ-

θνύ θαη Παγθόζκην Γεω-

πάξθν ηεο UNESCO, από 

ηηο θ.θ. Διέλε Κνπκνύ-

ηζνπ, πληνλίζηξηα Έξ-

γνπ ηνπ ΦΓ θαη Μαξία 

Σζαθίξε, Βηνιόγν θαη Δη-

δηθή πλεξγάηηδα ηνπ 

Φ.Γ. 

ηνπ Γεωπάξθνπ Υεικνύ-

Βνπξαϊθνύ, θ. Γεώξγηνο 

Ηιηόπνπινο παξνπζίαζε 

ζεκαληηθνύο Γεώηνπνπο 

ηνπ Παγθόζκηνπ Γεω-

πάξθνπ θαη ηε ζπνπδαη-

όηεηα ηωλ γεωδηαδξνκώλ 

γηα ηελ ηνπηθή θνηλωλία, 

κε ζηόρν ηελ πξνζέι-

θπζε επηζθεπηώλ ζηελ 

πεξηνρή, θιείλνληαο έηζη 

ηηο θεηηλέο εθδειώζεηο 

«ΔΝ ΤΡΜΩ» θαη αλα-

λεώλνληαο ην ξαληεβνύ 

γηα ηνλ Μάην ηνπ 2018. 
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ρνιήο Καιώλ Σερλώλ, 

νη νπνίνη επηζθέθηεθαλ 

ην θαξάγγη ηνπ Βνπξαϊ-

θνύ πνηακνύ κε ηνλ 

Οδνληωηό ηδεξόδξνκν 

Γηαθνθηνύ-Καιαβξύηωλ 

θαη εκπλεύζηεθαλ γηα ηα 

έξγα ηέρλεο πνπ δε-

κηνύξγεζαλ, κε ζθνπό 

ηελ αλάδεημε ηεο δηαδξν-

κήο Γηαθνπηνύ – Καια-

βξύηωλ πνπ δηαζρίδεη ν 

Οδνληωηόο ηδεξόδξν-

κνο. Δπίζεο, ζην πιαίζην 

ηνπ ίδηνπ ζεζκνύ, ην 

άββαην 27 Μαίνπ, ν 

Καζεγεηήο Γεωινγίαο 

ηνπ Παλ/κίνπ Παηξώλ 

θαη Δηδηθόο πλεξγάηεο 

Δκπαιδεσηικές 

εκδρομές & επιζκέυεις 

ζτολείφν 

«Δν ζσρμώ 2017- 

The art train», 

ην πιαίζην ηωλ 

εθδειώζεωλ «Δλ ζπξκώ 

2017- The art train», πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 

ηε Γεκνηηθή Κνηλωθειή 

Δπηρείξεζε Αηγηαιείαο, 

ΓΗΚΔΠΑ, ν ΦΓΥΒ είρε 

ηελ επθαηξία λα παξνπ-

ζηάζεη ην Δζληθό Πάξθν 

Υεικνύ-Βνπξαϊθνύ ζην 

Κέληξν Πιεξνθόξεζεο 

ηνπ ΦΓ ζε νκάδα 

θνηηεηώλ ηεο Αλώηαηεο  
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Οι εκδθλώςεισ με τίτλο 

«Εν ςυρμώ 2017 – 

The art train» 

παρουςιάηουν τθ 

μοναδικότθτα του 

Οδοντωτοφ και τθσ 

διαδρομισ του ωσ ζργο 

τζχνθσ, ςε ςυνδυαςμό με 

τθν τζχνθ τθσ φφςθσ ςτο 

μοναδικό φυςικό 

περιβάλλον του 

Βουραϊκοφ και του 

Εκνικοφ πάρκου Χελμοφ-

Βουραϊκου. 
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κηθά θαη ζπάληα είδε 

ρισξίδαο όπσο ην Silene 

conglomeratica, έλα ελ-

δεκηθό πνπ θύεηαη κόλν 

ζην Γεσπάξθν Υεικνύ - 

Βνπξατθνύ θαη απνθιεη-

ζηηθά ζε θξνθαινπαγή 

πεηξώκαηα, θαζώο θαη ε 

Alchemilla αroanica, ε 

Aquilegia ottonis subsp. 

οttonis, ε Campanula ai-

zoides, ε Campanula a-

speruloides, ε Globularia 

stygia θαη ε  Polygala su-

buniflora, ηα νπνία πεξη-

ηξηγπξίδνπλ ην κπζηθό 

βαζίιεην ηεο ηύγαο, πνπ 

είλαη ρξηζκέλν ζε ζεό-

ξαηνπο όγθνπο αζβε-

ζηόιηζσλ θαη δνινκηηώλ. 

Απηά ηα κνλαδηθά θπηά 

πνπ πξνζειθύνπλ επηζθέ-

πηεο από όιν ηνλ θόζκν 

κπνξνύλ λα γίλνπλ ν 

ζπλδεηηθόο θξίθνο ηεο   

 

 

Παραθοιούζεζε 

εηδώλ τιωρίδας  θαη 

ηύπωλ οηθοηόπωλ 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο «ΠΑΡΑΚΟ-

ΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΣΤ-

ΠΩΝ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ ΥΛΩΡΙΓΑ 

ΣΩΝ ΟΓΗΓΙΩΝ 92/43 

ΚΑΙ 79/409 ΣΗ Δ.Δ.», 

πξαγκαηνπνηνύληαη πν-

ιύάξηζκεο επηζθέςεηο πε-

δίνπ γηα ηνλ εληνπηζκό 

λέσλ ζέζεσλ θαζώο θαη 

ηελ νινθιεξσκέλε  πα-

ξαθνινύζεζε εηδώλ ρισ-

ξίδαο θαη ηύπσλ νηθν-

ηόπσλ εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ 

ΦΓΥΒ από ην επηζηε-

κνληθό πξνζσπηθό ηνπ 

ΦΓΥΒ κε ηε βνήζεηα ησλ 

Δηδηθώλ δαζηθήο Πξν-

ζηαζίαο ηνπ ΦΓΥΒ. 

Παξαθνινπζνύληαη ελδε- 

κε ηελ ζπλνδεία ησλ Δη-

δηθώλ Γαζηθήο Πξνζηα-

ζίαο ηνπ ΦΓΥΒ ζε κνλν- 

 

 

Η Δσρωπαϊθή Ηκέρα 

Πάρθωλ δηνξγαλώλεηαη από 

ηελ Europarc, ηελ 

Οκνζπνλδία ησλ Δζληθώλ 

Γξπκώλ θαη Πάξθσλ ηεο 

Δπξώπεο. 

 

Γηορηάδεηαη θάζε τρόλο ζηης 

24 Μαΐοσ, γηαηί ασηή ηελ 

εκεροκελία ηοσ 1909 

δεκηοσργήζεθαλ ηα πρώηα 

9 εζληθά πάρθα ζηε 

οσεδία.  
 

Γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ηελ Europarc, Οκνζπνλδία 

ησλ Δζληθώλ Γξπκώλ θαη 

Πάξθσλ ηεο Δπξώπεο, 

κπνξείηε λα επηζθεθηείηε εδώ 

http://www.europarc.org/ 

 

“Becoming a new  

IT manager means  

you must actively 

take the reins”  

 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινύζεζεο, ήηαλ ε 

δηεξεύλεζε ηεο παξνπζίαο, ε 

παξαθνινύζεζε θαη ε αμηνιό-

γεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηή-

ξεζεο όισλ ησλ ηύπσλ νηθν-

ηόπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι 

ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ζηελ 

πεξηνρή επζύλεο ηνπ ΦΓ, 

θαζώο θαη ησλ ζεκαληηθώλ 

ζηελόηνπσλ θαη Διιεληθώλ 

ελδεκηθώλ εηδώλ ζηελ πεξηνρή 

επζύλεο ηνπ ΦΓΥΒ.  

Οη δξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη  από ην 

πξνζσπηθό ηνπ ΦΓΥΒ, έπεηηα 

από ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ 

ιόγσ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ 

ζηόρν ηεο ζπλέρηζε ηεο 

επίηεπμεο ηνπ ζθνπνύ ηνπ.  
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 Δσρωπαϊθή Ηκέρα 

Πάρθωλ 

 24 Μαΐοσ 2017 
 

ηηο 24 Μαΐνπ 2017, ζην 

πιαίζην ενξηαζκνύ ηεο 

Δσρωπαϊθής Ηκέρας 

Πάρθωλ, ε πληνλίζηξηα 

Έξγνπ ηνπ Φ.Γ., Διέλε 

Κνπκνύηζνπ παξνπζίαζε 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ 

Δζληθνύ Πάξθνπ Υεικνύ 

- Βνπξατθνύ ζε εθπνκπή 

ζην ηνπηθό ηειενπηηθό 

θαλάιη «IONIAN CHANNEL».  

Σν Δζληθό Πάξθν έρεη 

εληαρζεί ζηελ Παλεπξσ-

πατθή Οκνζπνλδία Δζλη-

θώλ Πάξθσλ θαη Πξν-

ζηαηεπόκελσλ Πεξη-

νρώλ, ιακβάλνληαο ζρε-

ηηθή πηζηνπνίεζε κε ηνλ 

ηίηιν «Δσρωπαϊθή Υάρ-

ηα γηα ηολ Αεηθόρο 

Σοσρηζκό».  

Παγθόζκηα Ηκέρα 

Περηβάιιοληος 

5 Μαΐοσ 2017 

Σελ πεξηνρή καο επηζθέ-

θζεθαλ ζρνιεία πξσην-

βάζκηαο θαη δεπηεξν-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο από 

όιε ηελ Διιάδα ζηα 

πιαίζηα ηεο πεξηβαιιν-

ληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 

Παγθόζκηας Ηκέρας 

Περηβάιιοληος, πνπ εί-

λαη θάζε ρξόλν ζηηο 5 

Ινπλίνπ. Μαζεηέο μελα-

γήζεθαλ ζηελ έθζεζε 

ηνπ ΦΓΥΒ θαη παξαθν-

ινύζεζαλ δηαδξαζηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ, ελεκεξώζεθαλ 

θαη γηα ην Παγθόζκην 

Γεσπάξθν Υεικνύ-Βνπ-

ξατθνύ ηεο UNESCO, 

θαη ηέινο πεξηεγήζεθαλ  

Γεσινγηθήο Πνηθηιόηεηαο 

θαη  ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο 

ηεο πεξηνρήο κε ηελ 

Αεηθόξν Αλάπηπμε ηεο.  

Καηαγραθή ηες 

Υιωρίδας ηοσ 

Δζληθού Πάρθοσ 

Πξαγκαηνπνηνύληαη πνιύ-

άξηζκεο επηζθέςεηο πεδί-

νπ, από ην επηζηεκνληθό 

πξνζσπηθό ηνπ ΦΓΥΒ, 

ζπγθεθξηκέλα, ηνλ Γαζν-

ιόγν θ. Γ. Ρνπζηλό, ηνλ 

Γεσιόγν Ν. Σνπνπδηδε, ηε 

Βηνιόγν Μ. Σζαθίξε θαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ Δηδηθώλ 

Γαζηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

ΦΓΥΒ, εληόο ησλ νξίσλ 

ηεο πεξηνρήο επζύλεο, ζε 

όια ηα δηαθνξεηηθά ελδη-

αηηήκαηα θαη ηηο επνρέο 

αλζνθνξίαο ησλ εηδώλ 

ρισξίδαο, κε ζθνπό ηελ ν-

ινθιεξσκέλε θαηάγξαθή 

ηεο Υισξίδαο ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ. 

πάηηα ηνπ Δζληθνύ Πάξ-

θνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζεκαληηθνύο γεώηνπνπο  

 

Ύδαηα ησγός, Γεώηοπος 
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 Δρεσλεηηθή Γραζηερηόηεηα  

Σελ ιηγληηνθνξν ιεθαλε 

ησλ Καιαβξύησλ εθηά-

ζεσο 100 η.ρ. ζην Γεσ-

πάξθν Υεικνύ Βνπξατ- 

θνύ επηζθέθζεθε ν Dr. 

Η Ληγληηοθορία ηεο 

πεξηνρήο Καιαβξύησλ 

είλαη γλσζηή από παιηά. 

Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο 

εθκεηαιιεύζεσο ησλ ε-

πηθαλεηαθώλ  εκθαλί-

ζεσλ γηα ηελ θάιπςε 

ηνπηθώλ αλαγθώλ ρξν-

λνινγνύληαη από ην 

1918-1920. Οη πνηνηηθνί 

ραξαθηήξεο ηνπ ιηγλίηε 

ζε ζπλάξηεζε κε ηα γ-

εσινγηθά δεδνκέλα πξν-

θάιεζαλ ην εξεπλεηηθό 

ελδηαθέξνλ ηνπ ΙΓΜΔ 

γηα ηελ πεξηνρή. Σν 

1976 έγηλε ε πξώηε 

γεσινγηθή – θνηηαζκα-

ηνινγηθή αλαγλώξηζε 

ζηε ιεθάλε 

G. Iliopoulos κε νκάδα 

θνηηεηώλ ηνπ Παλεπ. Πα-

ηξσλ, Σκήκαηνο Γεσ-

ινγηαο ζπλνδεπόκελνο α-

πό ηνλ θ. Σνπνπδηδε Ν. 

γεσιόγν ηνπ ΦΓΥΒ. 

θνπόο ηεο παξαπάλσ ε- 

πίζθεςεο ήηαλ ε θαηά-  

γξαθή ησλ επηθαλεηαθώλ 

ζέζεσλ ηνπ ιηγλίηε θα-

ζώο θαη ησλ παιηώλ ζέ-

ζεσλ εμόξπμεο γηα κει-

ινληηθέο δξάζεηο ελε-

κέξσζεο θαη εθπαίδεπ-

ζεο ησλ επηζθεπηώλ ηνπ 

γεσπάξθνπ. 

 

Ληγλίηες, 

 έλα πέηρωκα  

κηα ηζηορία 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ 
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