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1. ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Αγγειόσπερµο: φανερόγαµο φυτό, του οποίου τα αναπαραγωγικά όργανα βρίσκονται συγκεντρωµένα
σε ένα άνθος και το γονιµοποιηµένο σπέρµα περικλείεται σε καρπό.

Αειφόρος διαχείριση: Η διαχείριση των οικοσυστηµάτων κατά τρόπο που να προσφέρουν σε συνε-
χή βάση το µέγιστο δυνατό όφελος στις σηµερινές γενιές, διατηρώντας την ικανότητά τους να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των µελλοντικών γενεών.

Αντίκλινο: µεγάλου εύρους πτύχωση µε σχήµα ανεστραµµένου ύψιλον. 

Απειλούµενο είδος: είδος που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Η επιβίωσή του δεν είναι σίγουρη αν οι
επιβαρυντικοί παράγοντες συνεχίσουν να υπάρχουν. Λέγεται και κινδυνεύον είδος ή είδος που κιν-
δυνεύει (απειλείται) µε εξαφάνιση. 

Απολιθώµατα: ίχνη οργανισµών που έζησαν σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους και σήµερα τα
συναντάµε κυρίως στα ιζηµατογενή πετρώµατα. Συνήθως είναι λιθοποιηµένα υπολείµµατα των σκλη-
ρών τµηµάτων του σώµατος χερσαίων και θαλάσσιων οργανισµών όπως δόντια, κέρατα και οστά
θηλαστικών, σκελετοί ψαριών, κελύφη και όστρακα, βελόνες σπόγγων, τµήµατα φυτών κ.ά.

Αποσάθρωση: η επί τόπου καταστροφή του πετρώµατος που οφείλεται σε µηχανικά, χηµικά και βιο-
λογικά αίτια.

Ασβεστόλιθος: ιζηµατογενές πέτρωµα που αποτελείται σχεδόν από ασβεστίτη. 

Βιολογική συσσώρευση: είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ραδιενεργά στοιχεία, βαρέα µέταλλα, συν-
θετικές οργανικές ενώσεις και άλλες µη βιαδιασπώµενες ενώσεις µπορούν να ενσωµατωθούν, σε
διαφορετικούς βαθµούς από οποιονδήποτε οργανισµό. Με αυτόν τον τρόπο εισχωρούν στα τροφι-
κά δίκτυα των οικοσυστηµάτων, όπου κατά µήκος των τροφικών αλυσίδων δηµιουργούνται φαινό-
µενα βιολογικής συσσώρευσης των ρύπων. ∆ηλαδή οι οργανισµοί που έχουν απορροφήσει από το
περιβάλλον κάποια ρυπαντική ουσία, θα χρησιµεύσουν ως τροφή για άλλους οργανισµούς, οι οποί-
οι µε τη σειρά τους θα συσσωρεύσουν τη ρυπαντική ουσία στο σώµα τους. Έτσι, από τα κατώτερα
τροφικά επίπεδα η ρυπαντική ουσία µεταφέρεται µέσω της τροφικής αλυσίδας στα ανώτερα τροφι-
κά επίπεδα και η σταδιακή συσσώρευση της ουσίας είναι τόσο µεγαλύτερη όσο το τροφικό επίπε-
δο είναι υψηλότερο.

Βιοποικιλότητα: το σύνολο της ποικιλίας των µορφών ζωής σε έναν συγκεκριµένο χώρο. ∆ιακρί-
νονται τρία επίπεδα βιοποικιλότητας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη ενός ενιαίου συνόλου:
α) γενετική ποικιλότητα, η οποία εκφράζει το εύρος των κληρονοµήσιµων χαρακτηριστικών ενός
είδους, β) ποικιλότητα ειδών, η οποία εκφράζεται µε τον αριθµό των ειδών φυτών και ζώων που
απαντούν σε µια συγκεκριµένη περιοχή γ) ποικιλότητα οικοσυστηµάτων, βιοκοινωνιών ή ενδιαιτηµά-
των που εκφράζεται µε τον αριθµό των συνδυασµών ειδών φυτών και ζώων και των σχετικών αβιο-
τικών παραγόντων  που συναντώνται σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Ένα άλλο επίπεδο βιοιποικιλό-
τητας θα µπορούσε να προσεγγιστεί µέσα από τη θεώρηση της ποικιλότητας των τοπίων, το οποίο
εκφράζεται µε τον αριθµό ή το πλήθος των τύπων τοπίων που εµφανίζονται σε µια περιοχή ή σε
µια χώρα. 

Βιότοπος: α) ο χώρος µέσα στον οποίο ζουν και αναπαράγονται τα µέλη µιας βιοκοινωνίας. Χαρα-
κτηρίζεται από σχετική οµοιοµορφία των συνθηκών του περιβάλλοντος, β) το αβιοτικό µέρος του
οικοσυστήµατος (έδαφος, νερό, κλίµα, κ.λπ.). 

Βλάστηση: το σύνολο των φυτών (και όχι των φυτικών ειδών) που καλύπτουν µια περιοχή. Ο όρος
πρέπει να αντιδιαστέλλεται από τον όρο χλωρίδα. Φτωχή χλωρίδα µπορεί να σχηµατίζει πλούσια
βλάστηση και φτωχή βλάστηση να αποτελείται από πλούσια χλωρίδα.

Γεωργικά φάρµακα: οι φυσικές και συνθετικές χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για την κατα-
πολέµηση των ασθενειών και ζιζανίων των φυτών και για τη ρύθµιση των φυτικών διεργασιών.
Συνώνυµος, αλλά όχι εξίσου δόκιµος όρος είναι φυτοφάρµακα. 



Γυµνόσπερµα: τα φυτά που τα σπέρµατά τους δεν βρίσκονται µέσα στον καρπό είναι δηλαδή γυµνά.
Τα περισσότερα είναι αειθαλή και µε ξυλώδη βλαστό.

∆ιάβρωση: σύνολο διεργασιών µηχανικού κυρίως χαρακτήρα που περιλαµβάνει τόσο την απόσπαση
από το γήινο φλοιό εδάφους και θραυσµάτων από πετρώµατα, όσο και τη µεταφορά του υλικού
αυτού από φυσικούς παράγοντες (νερά, άνεµο, παγετώνες, βαρύτητα) και την απόθεσή του σε νέες
θέσεις ως κλαστικό ίζηµα). 

∆ιατήρηση: ένα σύνολο µέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί
οικότοποι και οι πληθυσµοί ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας.

Είδος: ένας οργανισµός ή οργανισµοί που συγκροτούν ένα φυσικό πληθυσµό ή οµάδες πληθυσµών,
µέσα στους οποίους τα εξειδικευµένα γνωρίσµατα των γονέων µεταβιβάζονται στις γενεές των απο-
γόνων τους. Κάθε είδος είναι αναπαραγωγικά αποµονωµένο. Τα άτοµα που προέρχονται από δια-
σταύρωση ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά είδη είναι συνήθως στείρα.

Ενδηµικό είδος: Το είδος που ζει µόνο µέσα σε έναν οριοθετηµένο γεωγραφικό χώρο στον οποίο
και έχει δηµιουργηθεί. Κατά τη χρήση του όρου είναι απαραίτητο να ορίζεται ο χώρος π.χ. ενδη-
µικό της Κεφαλονιάς, ενδηµικό της Ελλάδας κ.λπ.

Ενδιαίτηµα: ο τόπος όπου ζει ένα είδος, ένας πληθυσµός ή µια βιοκοινότητα και τα γνωρίσµατά
του, π.χ. µια αµµώδης ακτή.

Ίζηµα: το προϊόν της καθίζησης στερεών ασύνδετων σωµατιδίων, που µεταφέρονται κυρίως µε το
νερό και τον άνεµο, στον πυθµένα θαλασσών και λιµνών και άλλων υποδοχέων. 

Καρστικά φαινόµενα (σχηµατισµοί ή µορφές): όλα τα µορφολογικά στοιχεία εξωτερικά και εσωτερι-
κά τα οποία δηµιουργούνται στα ασβεστολιθικά πετρώµατα λόγω της διαλυτικής ενέργειας του νερού.
Οι καρστικές µορφές διακρίνονται σε επιφανειακές και υπόγειες. Στις υπόγειες ανήκουν οι κατα-
βόθρες και τα υπόγεια σπήλαια.

Κωνοφόρα: τάξη Γυµνόσπερµων φυτών που περιλαµβάνει δέντρα ή θάµνους συχνά ρητινοφόρα µε
πολυετή συνήθως βελονοειδή φύλλα και  µε αναπαραγωγικά όργανα σε κώνους, όπως το πεύκο,
το έλατο, ο κέδρος, η ερυθρελάτη κ.ά.

Μόλυνση: η ρύπανση που οφείλεται σε παθογόνους µικροοργανισµούς και αδόκιµα µερικές φορές
χρησιµοποιείται ως συνώνυµο της ρύπανσης.

Ξενικά είδη: τα είδη που δεν ανήκουν στο οικοσύστηµα και «εισάγονται» από άλλα οικοσυστήµατα.

Οικότοπος: πληθυσµός φυτών ή ζώων ενός είδους προσαρµοσµένος σε ένα συγκεκριµένο φυσικό
περιβάλλον ως συνέπεια παρατεταµένης φυσικής επιλογής.

Οικοσύστηµα: ένα σύστηµα µελέτης που περιλαµβάνει τους βιοτικούς και τους αβιοτικούς παράγο-
ντες µιας περιοχής, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. 

Οργανικό υλικό (ή οργανική ύλη, οργανική ουσία): υλικά φυτικής, ζωικής ή και χηµικής προέλευσης
που περιέχουν οργανικές ενώσεις

Πανίδα: το σύνολο των ζώων µιας περιοχής θεωρουµένων ως είδη.

Πληθυσµός: ένα σύνολο ατόµων του ίδιου είδους που καταλαµβάνει µια καθορισµένη γεωγραφική
περιοχή και που παρουσιάζει αναπαραγωγική συνέχεια.

Προσαρµογή: Η διεργασία ή η τελική κατάσταση των αλληλεπιδράσεων ενός οργανισµού µε το περι-
βάλλον του, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την ευδοκίµηση του οργανισµού στο περιβάλλον αυτό. 

Προστατευόµενο είδος: είδος για το οποίο έχει θεσπιστεί ειδικό καθεστώς προστασίας, επειδή απει-
λείται ο πληθυσµός του, σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο.
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Πτυχή: κυµατοειδής παραµόρφωση πετρωµάτων,  κυρίως των ιζηµατογενών.

Ρήγµα: διάρρηξη (σπάσιµο) της συνέχειας των πετρωµάτων που συνοδεύεται από οριζόντια ή κατα-
κόρυφη σχετική µετατόπιση των δύο τεµαχίων. 

Ρύπανση: κάθε δυσµενής διαφοροποίηση των φυσικών, χηµικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών του
αέρα, του νερού ή του εδάφους που µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της ισορροπίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος. Είναι βλαβερή για τον άνθρωπο και τους άλλους οργανισµούς και προκαλεί
φθορά στην υλική και πολιτιστική περιουσία των ανθρώπων.

Ρύπος: ουσία που προκαλεί ρύπανση.

Σπάνια είδη: είδη που οι πληθυσµοί τους είναι ολιγάριθµοι και µολονότι δεν διατρέχουν επί του
παρόντος κίνδυνο ούτε είναι ευπρόσβλητα, υπάρχει κίνδυνος να καταστούν. Τα είδη αυτά βρίσκο-
νται σε γεωγραφικές περιοχές µικρές ή αραιά διασκορπισµένες σε µια µεγαλύτερη έκταση.  

Τοξική ουσία: ουσία που µπορεί να απορροφηθεί από έναν οργανισµό και προκαλεί βλάβη µη ανα-
στρέψιµη ή ακόµη και το θάνατο.

Τροφικό πλέγµα: η τροφική οργάνωση των πληθυσµών ενός οικοσυστήµατος µέσα από την οποία
διακινούνται ενέργεια και υλικά. ∆είχνει ποιος τρώει ποιον και τι καθώς και από ποιον τρώγεται. Τα
τροφικά πλέγµατα αποτελούνται από πολλές τροφικές αλυσίδες.

Υβρίδιο: το προϊόν της διασταύρωσης δύο γενετικά ανόµοιων ατόµων, δηλαδή ατόµων που ανήκουν
σε διαφορετική ταξινοµική οµάδα του ζωικού ή του φυτικού βασιλείου. 

Υβριδισµός: η παραγωγή υβριδίων.

Υδροφόρος ορίζοντας: πορώδες υπόγειο πέτρωµα το οποίο περιέχει νερό. Απαντά σε διάφορα βάθη
και έχει την ικανότητα να απορροφά νερό και να επιτρέπει την κίνησή του µέσα από τη µάζα του.
Τοπίο: κάθε δυναµικό σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλο-
ντος που µεµονωµένα ή αλληλοεπιδρώντας σε συγκεκριµένο χώρο συνθέτουν µια οπτική εµπειρία. 

Τόπος: µία γεωγραφικά καθορισµένη περιοχή, η επιφάνεια της οποίας προσδιορίζεται σαφώς.

Τοπογραφικός χάρτης: λεπτοµερής χάρτης της επιφάνειας. ∆ίνει ένα ευρύ φάσµα χαρακτηριστικών,
όπως λόφοι, κοιλάδες, ποτάµια και δασώδεις εκτάσεις. Ο πιο ακριβής τρόπος απόδοσης του ανά-
γλυφου είναι µε ισοϋψείς καµπύλες, δηλ. µε γραµµές που ενώνουν σηµεία µε το ίδιο υψόµετρο.

Τροφική αλυσίδα: η γραµµική γραφική απεικόνιση των τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται µετα-
ξύ διαφόρων οµάδων οργανισµών.

Τύποι φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) προτεραιότητας: οι τύποι των φυσικών οικοτόπων που δια-
τρέχουν κίνδυνο να εξαφανιστούν και για τη διατήρηση των οποίων η Ευρωπαϊκή Κοινότητα φέρει
ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του µεγέθους του τµήµατος της φυσικής κατανοµής τους που περιλαµβάνε-
ται στο έδαφος αυτό.  

Φανερόγαµος: χαρακτηρισµός φυτού µε ευδιάκριτα αναπαραγωγικά όργανα (άνθη, κώνοι κ.λπ.), όπως
είναι τα Αγγειόσπερµα και τα Γυµνόσπερµα, δηλαδή τα Σπερµατόφυτα (σε αντιδιαστολή µε τα Κρυ-
πτόγαµα).

Φωτοσύνθεση: η βιοχηµική διεργασία κατά την οποία δεσµεύεται φωτεινή ενέργεια και µετατρέπεται
σε χηµική. Μόνο οι φυτικοί οργανισµοί φωτοσυνθέτουν. 

Χλωρίδα: το σύνολο των φυτών µιας περιοχής θεωρουµένων ως ειδών.
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2. ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ∆ΡΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Υπουργείο Γεωργίας
Γενική Γραµµατεία ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
∆ιεύθυνση Αισθητικών ∆ασών-∆ρυµών και Θήρας 
Τµήµα ∆ασικού Περιβάλλοντος - Εθνικών ∆ρυµών και ∆ασικής Αναψυχής 
Ιπποκράτους 3-5, Αθήνα
Τηλ. 210 3637659, Fax: 210 3635359
∆ικτυακός τόπος: http://www.minagric.gr

Υπουργείο Γεωργίας
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων
Τµήµα ∆ασικών Εφαρµογών
Χαλκοκονδύλη 31 & Σωκράτους, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
Τηλ. 210 5240189
∆ικτυακός τόπος: http://www.minagric.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα
Τηλ. 210 6917620, Fax: 210 6918487
∆ικτυακός τόπος: http://www.minenv.gr

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς
Τµήµα Οικολογίας
Αχαρνών 417, Τ.Κ. 111 43, Αθήνα
Τηλ. 210 2532312, 210 2532904, Fax: 210 2531420
∆ικτυακός τόπος: http://www.neagenia.gr

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ενιαίος ∆ιοικητικός Τοµέας Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών 
∆/νση Συµβουλευτικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων
Τµήµα Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι
Τηλ. 210 3442205
∆ικτυακός τόπος: http://www.ypepth.gr

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Εµµανουήλ Μπενάκη 53, Τ.Κ.106 81, Αθήνα
Τηλ. 210 3811271, Fax: 210 3811271
Ηλεκτρονική διεύθυνση: birdlife-gr@ath.forthet.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.ornithologiki.gr

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων -Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
14ο χιλιόµετρο Θεσσαλονίκης-Ν. Μηχανιώνας, Τ.Κ. 570 01, Θέρµη
Τηλ. 2310 473432, 2310 475604, Fax. 2310 471795
∆ικτυακός τόπος: http://www.ekby.gr
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Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Λεβίδου 13, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά
Τηλ. 210 8015870, 210 8086405, Fax: 210 8080674
∆ικτυακός τόπος: http://www.gnhm.gr

Φίλοι του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Λεβίδου 13, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά
Τηλ. 210 8083289
∆ικτυακός τόπος: http://www.gnhm.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ
Όθωνος 100, Τ.Κ. 145 62, Κηφισιά
Τηλ. 210 8015870 
∆ικτυακός τόπος: http://www.gnhm.gr

Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση-WWF Ελλάς 
Φιλελλήνων 26, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα 
Tηλ. 210 3314 893, Fax. 210 3247578 
∆ικτυακός τόπος: www.wwf.gr

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
Τριπόδων 28, Τ.Κ.105 58, Αθήνα
Τηλ. 210 3225245, 210 3226693, Fax: 210 3225240
∆ικτυακός τόπος: http://www.ellinikietairia.gr

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης
Τριπόδων 28, Τ.Κ.105 58, Αθήνα
Τηλ. 210 3225245, Fax: 210 3225240
∆ικτυακός τόπος: http://www.ellinikietairia.gr

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
Νίκης 24, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα
Τηλ. 210 3224944, Fax: 210 322528, 
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): hspn@hol.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.eepf.gr

∆ιεύθυνση ∆ασών Ν. Κεφαλληνίας
(Εθνικός ∆ρυµός Αίνου)
Αµπατιέλου 8, Τ.Κ. 281 00 Αργοστόλι
Τηλ. 26710 22293

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενηµέρωσης Κουτάβου
Τ.Κ. 281 00 Αργοστόλι
Τηλ.: 26710 29258

∆ιεύθυνση ∆ασών Ιωαννίνων 
(Εθνικός ∆ρυµός Βίκου-Αώου και Πίνδου)
Τηλ. 26510 26482
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∆ιεύθυνση ∆ασών Γρεβενών
(Εθνικός ∆ρυµός Βίκου-Αώου και Πίνδου)
Τηλ. 24620 22419

∆ιεύθυνση ∆ασών Λαµίας
(Εθνικός ∆ρυµός Οίτης)
Τηλ. 22310 22319

∆ιεύθυνση ∆ασών Πιερίας
(Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου) 
Τηλ. 23510 23720, 23510 23350

∆ασαρχείο Άµφισσας
(Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού)
Τηλ. 22650 28539, 22650 28264.

∆ασαρχείο Πάρνηθας
(Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας)
Τηλ. 210 2440003

∆ιεύθυνση ∆ασών Φλώρινας
(Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών)
Τηλ. 23850 22529

∆ιεύθυνση ∆ασών Χανίων
(Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς)
Τηλ. 28210 92287

∆ασαρχείο Λαυρίου
(Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου)
Τηλ. 2292 23100, 22920 24444

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης
∆αυγάτα, Τ.Κ. 281 00, Κεφαλονιά
Τηλ. 26710 84400
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): musfici@in.gr

Βοτανικός Κήπος Κεφαλονιάς
Ίδρυµα Φωκά Κοσµετάτου
Π. Βαλλιάνου 1, 281 00 Αργοστόλι
Τηλ. 2671026595, Fax: 2671026595
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): ipfc@otenet.gr
∆ικτυακός τόπος: http://www.focas-cosmetatos.gr

Το 2002, µε το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27 Αυγούστου 2002) ιδρύθηκαν Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών. Οι Φορείς ∆ιαχείρισης που αφορούν Εθνικούς ∆ρυµούς είναι:
1. Φορέας ∆ιαχείρισης Βίκου-Αώου και Πίνδου
2. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών
3. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου
4. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου
5. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς
6. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού
7. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας
8. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Οίτης
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3. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ*
ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ Μ. & ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ Γ. (1996). Χερσαία Οικοσυστήµατα της Ελλάδας. Αθήνα: ΥΠΕΧΩ∆Ε

ΑΠΑ∆Ο∆ΗΜΟΥ, Ν. (1993). Περιγραφικό Λεξικό των Πουλιών της Ελλάδος. Αθήνα: ΜΓΦΙ

BAILEY, J. & BURNIE, D. (1993). Πουλιά (µτφρ. Π. Παπακωνσταντίνου). Αθήνα: Ερευνητές

ΒΑΣΑΛΑ, Π. (Επιµ.) (1986). Αίνος, Εθνικός ∆ρυµός. Εργασία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µαθητών
της Α΄ τάξης του Γυµνασίου Κεραµειών Ν. Κεφαλληνίας. Αθήνα: Τυπογραφείο Καραβία.

ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1995). Κεφαλονιά: Ένα µουσείο της Φύσης. Εφ. Καθηµερινή της Κυριακής (Αφιέρωµα:
Κεφαλονιά - Το νησί των αντιθέσεων). (σελ 26-28). 10 ∆εκεµβρίου 1995. Το ίδιο άρθρο στο
βιβλίο: Ιόνια Νησιά. Εκδ. Καθηµερινή-Επτά Ηµέρες, τοµ. Ε΄ (σελ. 136-139).

ΒΑΣΑΛΑ, Π. (1995). Το ελατόδασος του Αίνου. Εφ. Καθηµερινή της Κυριακής (Αφιέρωµα: Εθνικοί
∆ρυµοί). (σελ. 5-7) 19 Μαρτίου 1995. Το ίδιο άρθρο στο βιβλίο: Ελληνική Φύση. Εκδ. Καθηµερινή
-Επτά Ηµέρες, τοµ. ΚΕ΄ (σελ. 8-11).

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ, Σ. (1997). Τα άγρια και τα ήµερα του βουνού και του λόγγου. Αθήνα: Εστία.

CORNELL, J. (1994). Ας µοιραστούµε τη φύση µε τα παιδιά (µτφρ. Στ. ∆ηµητριάδου, Χρ. Αθανασίου,
Α. Παπαγιάννη, & Α. Κωτίτσας) Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (χ.χ.) Το πρώτο µου βιβλίο για τα πουλιά. Αθήνα: ICBP & Ε.Ο.Ε.

ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΝΗ, Ν. (Υπεύθυνη έκδοσης). (1998). Αφιέρωµα στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου.
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ. (1996). Τα πουλιά του Αιγαίου. Αθήνα: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 

ΠΕΡΕΝ, Ζ., ΚΛΙΖΟ, Ζ. & ΝΤΕΜΠΕΡ, Μ. (2001). Ταξιδιάρικα πουλιά (Le people migrateur). Βιντεοταινία και DVD

ΜΠΑΟΥΜΑΝ, Ε. (1993). Η ελληνική χλωρίδα στο µύθο, στην τέχνη, στη λογοτεχνία. Αθήνα: Ελληνι-
κή Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

WILKES, A. (1991). Το πρώτο βιβλίο οικολογίας. Ένας οδηγός για την προστασία του περιβάλλο-
ντος. Αθήνα: Μαργαρίτα.

ΤΣΟΥΝΗΣ, Γ. (1993). Λεξικό για το Περιβάλλον. Αθήνα: ∆ελφίνι.

ΤΣΟΥΝΗΣ, Γ. (1999). Bird watching στο µαγικό κόσµο των πουλιών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα.

*Ο κατάλογος των βιβλίων είναι ενδεικτικός. Οι µαθητές κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράµµατος
έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και άλλα βιβλία καθώς και βιντεοταινίες, CD-ROM και DVD για τον
Εθνικό ∆ρυµό Αίνου, τους Εθνικούς ∆ρυµούς της Ελλάδας και γενικότερα για τα χερσαία οικοσυστήµατα.

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνική Νοµοθεσία για τους Εθνικούς ∆ρυµούς 
και τις Προστατευόµενες Περιοχές 
• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.
• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαϊου 1992 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας των φυσικών οικοτόπων.
• Β.∆. 776/6-11-1962 / Φ.Ε.Κ. 199 Α/62 Ίδρυση Εθνικού ∆ρυµού Αίνου.
• Ν. 3044/2002 Μεταφορά συντελεστή δόµησης και ρυθµίσεις άλλων θεµάτων αρµοδιότητας

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, άρθρο 13: Ίδρυση 25 φορέων δια-
χείρισης (ΦΕΚ 197/Α/27 Αυγούστου 2002).

• Ν. 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Κεφάλαιο 
Ε΄: ∆ιοίκηση και διαχείριση προστατευόµενων περιοχών (ΦΕΚ 207/Α/7 Οκτωβρίου 1999). 

• Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/18 Οκτωβρίου 1986).
• (ΦΕΚ 1289 Β/28 ∆εκεµβρίου 1998) Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
• ΦΕΚ 918 Β/4 Ιουλίου 2003. Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρησης 

Εθνικού ∆ρυµού Αίνου.
• ΦΕΚ 126/Β/7 Φεβρουαρίου 2003. Καθορισµός αριθµού µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Φορέα ∆ιαχείρισης «Εθνικού ∆ρυµού Αίνου».
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4. ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ∆ΡΥΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Εθνικός ∆ρυµός Αίνου
Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου, µε έκταση πυρήνα 2.682 εκταρίων είναι ο µικρότερος της Ελλάδας.
Ιδρύθηκε το 1962 (Β.∆. 776/6-11-1962 / Φ.Ε.Κ. 199 Α/62), µε κυριότερο σκοπό τη διαφύλαξη της
Kεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) και άλλων χλωριδικών ιδιαιτεροτήτων. Περιλαµβάνει τις
κορυφές του όρους Αίνος και το βουνό Ρούδι στο κεντρικό περίπου τµήµα της Κεφαλονιάς από
υψόµετρο 700 µέτρα και άνω. 

Χλωρίδα-Βλάστηση: Και τα δύο βουνά καλύπτονται κατά το µεγαλύτερο µέρος από πυκνό δάσος
Κεφαλληνιακής ελάτης, είδος ενδηµικό για τη νότια και κεντρική Ελλάδα, µε απότοµους και σχεδόν
γυµνούς από βλάστηση βράχους ενδιάµεσα. Το δάσος ελάτης του Αίνου είναι µοναδικό για τα Ιόνια
νησιά και πολύ σπάνιο για νησιωτική περιοχή γενικότερα. Μέσα στο ελατόδασος εµφανίζονται διά-
φορα πλατύφυλλα είδη και θάµνοι ενώ υπέροχοι θαµνώνες, που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 646
εκταρίων, αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στο Ρούδι. Επίσης, ο ∆ρυµός είναι πλούσιος σε σπάνια
ή ενδηµικά φυτά: 4 είδη όπως ο αγριοπανσές (Viola cephalonica) είναι ενδηµικά του Αίνου, 7 είναι
ενδηµικά του Ιονίου και 9 είναι ενδηµικά για την Ελλάδα. Την άνοιξη, τα λιβάδια και τα ξέφωτα
πληµµυρίζουν αγριολούλουδα µε πιο εντυπωσιακή την κοκκινόχρωµη παιώνια. 

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Η πανίδα του Εθνικού ∆ρυµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική για το νησί, παρά το
µικρό αριθµό των ειδών. Περιλαµβάνει λίγα θηλαστικά, όπως την αλεπού (Vulpes vulpes), το κου-
νάβι, το λαγό κ.λπ. Στο ∆ρυµό βρίσκει καταφύγιο µια µικρή αγέλη άγριων αλόγων που ζουν στο
δάσος προσαρµοσµένα στις δύσκολες συνθήκες, απόγονοι ήµερων αλόγων, του είδους Equus
cabalus, τα οποία µάλλον ξέφυγαν ή τα άφησαν ελεύθερα οι ιδιοκτήτες τους πριν από πολλές δεκα-
ετίες. Επίσης υπάρχει ένα είδος αµφιβίων, ο κοινός φρύνος, 7 είδη ερπετών µεταξύ των οποίων
η δηλητηριώδης οχιά και πολλά είδη εντόµων, µερικά από τα οποία είναι ενδηµικά της περιοχής.
Η ορνιθοπανίδα είναι επίσης πλούσια: στον Αίνο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 από τα 245
είδη που έχουν καταγραφεί στην Κεφαλονιά και το 25% από αυτά ανήκει στα απειλούµενα. Με λίγη
τύχη ο επισκέπτης µπορεί να παρατηρήσει διάφορα αρπακτικά όπως φιδαετό σταυραετό, σπιζαετό,
µαυροπετρίτες, χρυσογέρακες, σαϊνια, πετροπέρδικες κ.λπ., άλλα σπάνια πουλιά όπως γερανούς, και
δύο βορειοευρωπαικά είδη δρυοκολάπτη (µαυροτσικλιτάρες) που δεν απαντώνται σε άλλα νησιά της
Μεσογείου. ∆εν λείπουν βέβαια και τα κοινά είδη όπως κούκοι, κίσσες, κοκκινολαίµηδες και πλή-
θος άλλα µικροπούλια.

Εθνικός ∆ρυµός Βίκου Αώου
Ο Εθνικός ∆ρυµός Βίκου - Αώου ιδρύθηκε το 1973 και βρίσκεται στο νοµό Ιωαννίνων. Απλώνεται
από το φαράγγι του Βίκου µέχρι τη χαράδρα του ποταµού Αώου και την ενδιάµεση ορεινή περιο-
χή του βουνού Τύµφη (κορυφή Γκαµήλα,  2.491 µ.). Χαρακτηριστικές και ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι
οι έντονες εναλλαγές του τοπίου, όπου τις απότοµες χαράδρες και τα κάθετα βράχια διαδέχονται
οι ήρεµες πλαγιές και τα κατάφυτα δάση. Η περιοχή χαρακτηρίζεται φυσικός βοτανικός και ζωο-
λογικός κήπος. Μέσα στα όρια του δρυµού υπάρχουν ορισµένα από τα οµορφότερα χωριά του
Ζαγορίου µε πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση, όπως το Μονοδέντρι, ο Βίκος και το Μεγά-
λο και Μικρό Πάπιγγο.

Χλωρίδα-Βλάστηση: Αλλεπάλληλες ζώνες βλάστησης διαδέχονται η µια την άλλη από τα µεσογειακά
µακί και τις παραποτάµιες φυτοκοινωνίες, τις ζώνες των φυλλοβόλων δασών, µικτών και αµιγών,
µέχρι τα δάση των ψυχρόβιων κωνοφόρων, τα υπαλπικά λιβάδια και τις ποώδεις φυτοκοινωνίες των
βραχώδων κορυφών και των χαραδρώσεων. Πενήντα είδη δασικών δέντρων και θάµνων και χιλιά-
δες µικρών φυτών παίρνουν τη θέση τους στο µοναδικό αυτό οικολογικό σύµπλεγµα του δρυµού.
Τα κυριότερα δάση συγκροτούνται από πλατύφυλλα φυλλοβόλα είδη σφενδάµων, ιτιών, δρυών και
άλλων δέντρων όπως ο πλάτανος, ο φράξος, η φτελιά, η φλαµουριά, η φουντουκιά κ.λπ. Η οξιά και
τα κωνοφόρα (κέδροι, έλατα, µαύρη πεύκη) συγκροτούν εκτεταµένα αµιγή δάση. Ενδηµικά, σπάνια και
µοναδικά στη χώρα µας είδη φυτών συγκεντρώνουν παγκόσµιο επιστηµονικό ενδιαφέρον.
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Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Στο δρυµό ζουν η καφέ αρκούδα (Ursus arctos), ο λύκος (Canis lupus), η
βίδρα (Lutra lutra) και πολλά µικρότερα σαρκοφάγα και τρωκτικά. Το αγριόγιδο ζει στις πιο απρο-
σπέλαστες βραχώδεις πλαγιές, ενώ σηµαντικός αριθµός ζαρκαδιών και αγριογούρουνων διατρέφο-
νται στα πυκνά δάση. Στα δύο κυριότερα ποτάµια του δρυµού ζουν αξιόλογοι πληθυσµοί της πανί-
δας του γλυκού νερού, όπως ψάρια (µπράνες πέστροφες, τσιρόνια κ.ά), αµφίβια, έντοµα κ.λπ. Πλού-
σια είναι η ορνιθοπανίδα της περιοχής που περιλαµβάνει τα περισσότερα είδη που συναντά κανείς
σε ένα τυπικό ορεινό οικοσύστηµα, µε διάφορα είδη αρπακτικών και δρυοκολάπτη καθώς και πλή-
θος µικρών δασόβιων πουλιών. 

Εθνικός ∆ρυµός Οίτης 
Ιδρύθηκε το 1966 και βρίσκεται στο Νοµό Φθιώτιδας. Το βουνό Οίτη υψώνεται νότια της κοιλάδας
του Σπερχειού ποταµού. Κοντά στο δρυµό σώζονται ερείπια του ναού του Ηρακλή, στον τόπο που
λυτρώθηκε από τον τυραννικό χιτώνα της ∆ιάνειρας. Ο Γοργοπόταµος, παραπόταµος του Σπερχειού
έγινε σύµβολο της εθνικής αντίστασης στην περίοδο της Γερµανικής κατοχής.

Χλωρίδα-Βλάστηση: Το µεγαλύτερο τµήµα του δρυµού καλύπτεται από δάση Κεφαλληνιακής ελάτης
(Abies cephalonica), που διακόπτονται από λιβαδική βλάστηση. Στα ελατοδάση συναντά κανείς το θαυ-
µάσιο κόκκινο κρίνο και µια µεγάλη ποικιλία από πλατύφυλλα δέντρα και θάµνους όπως σφενδά-
µια, κράταιγους, πλατάνια, ιτιές κ.λπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια µικρή συστάδα από µαυ-
ρόπευκα (Pinus nigra), που βρίσκεται σε µια βόρεια στενή ράχη, σε υψόµετρο 1.300 µ. Χαµηλότερα
στα 800 µ. εκτείνονται συστάδες φυλλοβόλων δρυών και στα βόρεια όρια του ∆ρυµού, πυκνοί
θαµνώνες από σκληρόφυλλα είδη, όπως πουρνάρι, αριά, κουµαριές, ρούδια, άρκευθοι και πικρο-
δάφνη, κυρίως µέσα στα ρέµατα. Στο νοτιοδυτικό τµήµα του δρυµού απλώνεται ένα εντυπωσιακό
οροπέδιο, οι Λιβαδιές, µε πλούσια υπαλπική βλάστηση και πολλά ενδηµικά των βουνών της Ελλά-
δας, όπως ο νάρκισσος (Narcisus poeticus).

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Η πανίδα είναι πλούσια σε ποικιλία και µε µεγάλους πληθυσµούς. Περιλαµ-
βάνει κοινά και ευρέως διαδεδοµένα είδη θηλαστικών, ερπετών, αµφιβίων και εντόµων. Το χειµώ-
να εµφανίζονται περιστασιακά λύκοι (Canis lupus), ενώ ένα µικρό κοπάδι από αγριόγιδα είναι πιθα-
νόν ο νοτιότερος πληθυσµός του είδους στην Ελλάδα. Η ορνιθοπανίδα είναι τυπική των ορεινών
οικοσυστηµάτων περιλαµβάνει κυρίως δασόβια είδη.

Εθνικός ∆ρυµός Ολύµπου
Ιδρύθηκε το 1938, µε στόχο την προστασία των περισσότερων από τα 1.700 είδη φυτών, µεταξύ
των οποίων πολλά σπάνια και ενδηµικά. Βρίσκεται στο Νοµό Πιερίας κοντά στο Λιτόχωρο και εκτεί-
νεται από υψόµετρο 600 µ. έως την κορυφή Πάνθεο ή Μύτικας στα 2.917 µ. Ο Όλυµπος είναι το
ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και η µυθική κατοικία των αρχαίων θεών. Το 1981 κηρύχθηκε από
την UNESCO ως "Απόθεµα της Βιόσφαιρας" (Biosphere Reserve).

Χλωρίδα-Βλάστηση: Η φυτοκάλυψη, από τα χαµηλότερα προς τα ψηλότερα, ξεκινά µε λιγοστούς
θαµνώνες από είδη της µεσογειακής µακίας (πουρνάρια, κουµαριές, κέδρα, ρούδια κ.λπ.), µαζί µε
συστάδες ή άτοµα φυλλοβόλων και κωνοφόρων δέντρων (πουρνάρια, αριές, κουµαριές, φιλίκια, ρεί-
κια, ρούδια, γαύρους, σφεντάµια, φτελιές, κέδρα και είδη πεύκων και ελάτης). Στις ρεµατιές ανα-
πτύσσονται πλατάνια, ιτιές, σκλήθρα και άλλα παραποτάµια είδη. Λίγο ψηλότερα υπάρχουν δάση
δρυών και οξιές ενώ σε ξηρότερες και ηλιόλουστες περιοχές φυτρώνει η µαύρη πεύκη (Pinus nigra).
Το άλλο είδος πεύκου του Ολύµπου το ρόµπολο δηµιουργεί µεγάλα δάση που φθάνουν ως τα υπο-
αλπικά λιβάδια. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία του κόκκινου κρίνου (Lilium chalcedonicum). Από τα 23
και πλέον ενδηµικά είδη, ξεχωριστή επιστηµονική σηµασία έχει το είδος Jankea heldreichii, που απο-
τελεί λείψανο της παγετωνικής περιόδου. 

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Η ποικιλότητα βιοτόπων σε διαφορετικά υψόµετρα προσφέρει ιδανικές συν-
θήκες για πολλά είδη θηλαστικών, συµπεριλαµβανοµένων µεγάλων και µικρότερων σαρκοφάγων,
φυτοφάγων, αρπακτικών κ.λ.π. Ένα µικρό κοπάδι από αγριόγιδα (Rupicapra rupicapra) ζει στις βρα-
χώδεις περιοχές του ∆ρυµού. Η ορνιθοπανίδα είναι επίσης ποικίλη και πλούσια εκπροσωπούµενη



κυρίως από δασόβια και θαµνόβια πουλιά, καθώς και από είδη της αλπικής ζώνης. Επίσης ο Όλυ-

µπος είναι πλούσιος σε ερπετά, αµφίβια και έντοµα (ιδιαίτερα πεταλούδες) κ.λπ., αν και τα είδη

αυτά δεν έχουν µελετηθεί ακόµη αρκετά. Στην περιοχή υπάρχει τουλάχιστον ένα ζευγάρι γυπαετού

καθώς και γύπες, χρυσαετοί, µπούφοι και πολλά είδη δρυοκολάπτη µεταξύ των οποίων το σπάνιο

είδος τριδάκτυλος. Ικανοποιητικά εκπροσωπούνται επίσης είδη της αλπικής ζώνης όπως: η σβαρνί-

στρα, ο χιονόστρουθος, ο χιονοψάλτης κ.λπ. 

Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου
Ιδρύθηκε το 1966. Βρίσκεται στα όρια της Ηπείρου και της ∆υτικής Μακεδονίας ανάµεσα στους

νοµούς Ιωαννίνων και Γρεβενών, κοντά στα χωριά Κρανιά, Περιβόλι και Βωβούσα. Περιλαµβάνει

την κοιλάδα της Βάλια Κάλντα και του Αρκουδορέµατος µε τα βουνά Λύγκος και Μαυροβούνι. Εντυ-

πωσιακή είναι η ποικιλία των µορφολογικών χαρακτηριστικών, ενώ δύο µικρές λίµνες βρίσκονται

πάνω στα υψίπεδα του Μαυροβουνίου σε υψόµετρο 1.960 µ. 

Χλωρίδα-Βλάστηση: Κύριο χαρακτηριστικό του ∆ρυµού είναι τα απέραντα και πυκνά δάση, που απο-

τελούνται από µαύρη, δασική και λευκόδερµο πεύκη καθώς και οξυά. Σε διάφορες θέσεις εντός του

δρυµού υπάρχουν πολλά είδη µικρότερων φυτών και αγριολούλουδων, τα περισσότερα από τα οποία

είναι χαρακτηριστικά της περιοχής και ορισµένα σπάνια ή ενδηµικά. Από αυτά τα γνωστότερα είναι

ο κρόκος, ο κόκκινος κρίνος, ο άγριος κρόκος, το κυκλάµινο  κ.λπ.

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Περιλαµβάνει πολλά είδη, µερικά από τα οποία έχουν εξαφανιστεί σε άλλα

µέρη. Ολόκληρη η περιοχή αποτελεί το σηµαντικότερο βιότοπο της καφέ αρκούδας (Ursus arctos)

στην Ελλάδα, του λύκου (Canis lupus), του αργιόγιδου (Rupicapra rupicapra) και πολλών άλλων µικρό-

τερων σαρκοφάγων ή φυτοφάγων ειδών. Αρκετά πλούσια είναι και η ορνιθοπανίδα, µε κυρίαρχα

είδη τα πουλιά του δάσους, όπως αρπακτικά (χρυσαετός, χρυσογέρακο), δρυοκολάπτες κ.ά.

Εθνικός ∆ρυµός Παρνασσού
Ιδρύθηκε το 1938. Βρίσκεται στα όρια των Νοµών Φωκίδας και Βοιωτίας, ανάµεσα στην Αράχοβα

τους ∆ελφούς και τον Επτάλοφο. Παρουσιάζει έντονο γεωµορφολογικό ενδιαφέρον, λόγω της δοµής

του υπεδάφους και της ύπαρξης εντυπωσιακών σπηλαίων και βραχωδών κορυφών τόσο στο χώρο

του όσο και στη γύρω περιοχή. Στον άµεσο περίγυρο του ∆ρυµού υπάρχουν αξιόλογοι αρχαιολο-

γικοί χώροι και χιονοδροµικά κέντρα.

Χλωρίδα-Βλάστηση: Η δασική βλάστηση είναι οµοιόµορφη µε κυρίαρχη την Κεφαλληνιακή ελάτη

(Abies cephalonica). Στα ελατοδάση συναντώνται πολλά είδη αγριοκοροµηλιάς, κραταίγου και αρκεύ-

θου ενώ στη βορειοανατολική πλευρά του δρυµού υπάρχουν συστάδες µαύρης πεύκης (Pinus nigra).

Ο ∆ρυµός φιλοξενεί σηµαντικό αριθµό φυτικών ειδών, τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται στις

ψηλότερες κορυφές του Παρνασσού. Μεταξύ αυτών πολλές παιώνιες. Επίσης θυµάρια, κρίνους,

καµπανούλες κ.ά. 

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Η πανίδα αποτελείται από ζώα κοινά στον Ελληνικό χώρο, όπως η αλεπού,

ο ασβός, ο λαγός, ο σκίουρος και άλλα είδη τρωκτικών καθώς και εντοµοφάγα. Το τσακάλι και

το κουνάβι είναι σπάνια και ακόµα σπανιότερος είναι ο λύκος (Canis lupus), που καταβαίνει κατά

τις βαρυχειµωνιές από την Πίνδο. Ερπετά και έντοµα εκπροσωπούνται επίσης ικανοποιητικά. Στην

ορνιθοπανίδα του ∆ρυµού κυριαρχούν τα αρπακτικά και άλλα δασόβια είδη. Σηµαντικούς πληθυσµούς

διατηρούν όρνια, γυπαετοί, χρυσαετοί και περιστασιακά σπιζαετοί και γεράκια.
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Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας
Ιδρύθηκε το 1961, µε σκοπό τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Βρίσκεται στο νοµό
Αττικής, µόλις 30 χιλιοµέτρα βόρεια της Αθήνας. Ο πυρήνας του Εθνικού ∆ρυµού έχει έκταση 38.000
στρέµµατα, ενώ η περιφερειακή ζώνη καλύπτει έκταση 250.000 στρεµµάτων.

Η Πάρνηθα έχει πολύ καλό οδικό δίκτυο, µε ασφαλτόδροµους, και αστική και υπεραστική συγκοι-
νωνία. Στο ∆ρυµό υπάρχουν και ορειβατικά καταφύγια που λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα, στα
οποία µπορούν να διανυκτερεύσουν οι οδοιπόροι. 

Η Πάρνηθα, πριν τις 29 Ιουνίου 2007
Χλωρίδα-Βλάστηση: Η µεγαλύτερη έκταση του δρυµού καλύπτεται από δάση Κεφαλληνιακής ελάτης
(Abies cephalonica). Οι χαµηλότερες περιοχές, κάτω των 800 µ., καλύπτονται από χαλέπιο πεύκη
(Pinus halepensis) και θάµνους της τυπικής µεσογειακής βλάστησης (πουρνάρια, κουµαριές, ρόδια,
αριές, φιλίκια κ.λπ.). Η χλωρίδα της Πάρνηθας ξεπερνά τα 1.100 είδη φυτών, δηλαδή το 1/6 της
ελληνικής χλωρίδας και είναι χαρακτηριστική των βουνών της νότιας Ελλάδας. 

Πανίδα: Αποτελείται κυρίως από κοινά ή ευρέως εξαπλωµένα στον ελλαδικό χώρο είδη. Στην Πάρ-
νηθα βρίσκουν καταφύγιο τα 42 από τα 116 θηλαστικά της χώρας µας Η Πάρνηθα είναι το µονα-
δικό βουνό της Ελλάδας όπου ζουν κόκκινα ελάφια του είδους Cervus elaphus. Σε έκταση 1.200
στρεµµάτων λειτουργεί εκτροφείο ελαφιών και ζαρκαδιών για τον εµπλουτισµό και άλλων περιοχών.
Λόγω της σηµαντικής βιοποικιλότητάς της η Πάρνηθα ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµε-
νων περιοχών Natura 2000 και έχει ανακηρυχθεί Ειδική Περιοχή Προστασίας για τα Πουλιά (SPA)
και Καταφύγιο Θηραµάτων.

Η Πάρνηθα µετά τις 29 Ιουνίου 2007
Η µεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τον Ιούνιο 2007, η «πυρκαγιά της Πάρνηθας», όπως είναι πλέον
γνωστή κατέστρεψε το µεγαλύτερο µέρος του Εθνικού ∆ρυµού. Οι καµένες εκτάσεις στον Εθνικό
∆ρυµό της Πάρνηθας υπολογίζεται ότι φτάνουν τα 49.000 στρέµµατα. Οι άµεσες συνέπειες της πυρ-
καγιάς στην πανίδα και χλωρίδα έγιναν αµέσως αντιληπτές.

• Η υπέργεια βλάστηση αφανίστηκε σχεδόν στο σύνολο των καµένων περιοχών. Χάθηκαν σχεδόν
τα 2/3 του ελατόδασους, όπως επίσης και το εξαιρετικά ενδιαφέρον και ξεχωριστό µικτό δάσος
του Μαυρορέµατος και της Ντράσιζας που ήταν γεµάτο φυλλοβόλα και κωνοφόρα δέντρα. 

• Όσα ζώα είτε δεν µπορούσαν να διαφύγουν, π.χ. οι χελώνες χάθηκαν στη φωτιά. Την ίδια τύχη
είχαν και τα ζώα που αποµακρύνονταν σε κατάσταση πανικού, π.χ. οι λαγοί. 

• Εικάζεται ότι περίπου 30-50 κόκκινα ελάφια (Cercus elaphus) έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρ-
κεια της πυρκαγιάς, σε σύνολο πληθυσµού λίγων εκατοντάδων. Η απογραφή του WWF Ελλάς σε
ένα µικρό µονάχα µέρος της καµένης περιοχής εντόπισε συνολικά 15 καµένα ζώα.

• Τα πουλιά έχουν γενικά την ικανότητα να αποµακρύνονται πετώντας µακριά από τη φωτιά. ∆εν
συµβαίνει όµως το ίδιο µε τις φωλιές, τα αβγά και τους νεοσσούς τους. Αν και είναι δύσκο-
λο να βρεθούν υπολείµµατα των πουλιών που χάθηκαν, ωστόσο κατά τη διάρκεια της απογρα-
φής βρέθηκαν απανθρακωµένοι νεοσσοί χουχουριστών, δασόβιων δηλαδή κουκουβαγιών.

• Το δασικό περιβάλλον που στήριζε µια τεράστια ποικιλία οργανισµών θα απουσιάσει από όλη την
καµένη έκταση για πολλά χρόνια, δηµιουργώντας δύσκολες συνθήκες διαβίωσης για οργανισµούς
όπως οι ελατοπαπαδίστες, οι βασιλίσκοι, οι κοκκινολαίµηδες, οι τρυποφράκτες, οι δενδροβάτες,
οι µακρονούρηδες, οι σταυροµύτες - λίγα µόνο από τα είδη που έχουν απόλυτη ανάγκη το δάσος
για να επιβιώσουν.

• Τόσο οι πληθυσµιακές απώλειες όσο και οι µετατοπίσεις των πληθυσµών που προκάλεσε η φωτιά
είναι βέβαιο ότι έχουν προκαλέσει µία σηµαντικότατη αναταραχή στον πληθυσµό, και ότι παρου-
σιάζουν µία πραγµατική πρόκληση για την µελλοντική διαχείριση των ειδών της περιοχής.
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Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών
Ιδρύθηκε το 1974. Βρίσκεται στη βορειοδυτική Μακεδονία, στις λίµνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα

και στις γειτονικές πλευρές των βουνών Τρικλάρι και Βαρνούντα. Ο πυρήνας του εκτείνεται σε ολό-

κληρη τη Μικρή Πρέσπα και περιλαµβάνεται στους ελληνικούς υγρότοπους που προστατεύονται από

τη Συνθήκη Ραµσάρ. Ο ∆ρυµός ξεκινά από το υψόµετρο των 850 µ. και φτάνει στα 2.120 µ. κοντά

στην κορυφή του όρους Βαρνούντα.

Χλωρίδα-Βλάστηση: Στα χαµηλά υψόµετρα κυριαρχούν δρυοδάση καθώς και µικτά φυλλοβόλα δάση
από γαύρους, σφενδάµους, οστρυές, σκλήθρα, λεύκες και σηµύδες. Από τα καθαρά µεσογειακά είδη

συναντώνται η αγριοφυστικιά και η εφέδρα και σε ψηλότερα υψόµετρα  δάση οξυάς. Σε µικρό

ποσοστό υπάρχουν έλατα. Μέσα στα δάση και στα διάκενά τους αναπτύσσεται το πυξάρι και λιγό-

τερο τα κέδρα Η ποώδης βλάστηση αποτελείται από υπαλπικά είδη, πολλά ορχεοειδή κ.ά

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Ο Εθνικός ∆ρυµός και ιδιαίτερα η Μικρή Πρέσπα είναι ένας από τους σπου-

δαιότερους µε διεθνή σηµασία υγρότοπος της Ελλάδας, όσον αφορά την ποικιλία και τους πληθυ-

σµούς των αναπαραγόµενων υδρόβιων πουλιών. Φιλοξενεί σηµαντικές µικτές αποικίες από ερωδι-

ούς, κορµοράνους, λαγγόνες, πλαταλέες κ.λπ. Είναι η µόνη περιοχή της Ελλάδος όπου φωλιάζουν

µαζί τα δύο ευρωπαϊκά είδη πελεκάνων, ο αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος καθώς και η

σταχτόχηνα και ο χηνοπρίστης. Επίσης εδώ φωλιάζουν αρκετά είδη πάπιας, παρυδάτιων γλαρονιών

κ.α, ενώ τα γειτονικά δάση και οι ορεινές περιοχές φιλοξενούν µια εξίσου ποικιλόµορφη ορνιθο-

πανίδα που περιλαµβάνει αρπακτικά, δρυοκολάπτες κ.ά. είδη. Στα δάση αυτά ζει επίσης και ικανός

αριθµός θηλαστικών, µε κυριότερα την αρκούδα (Ursus arctos) και το λύκο. Η περιοχή φιλοξενεί

επίσης σηµαντική ποικιλία  ψαριών, ερπετών, αµφίβιων και εντόµων. 

Εθνικός ∆ρυµός Σαµαριάς
Ιδρύθηκε το 1962 και περιλαµβάνει το φηµισµένο φαράγγι της Σαµαριάς µαζί µε τις γύρω πλα-

γιές. Βρίσκεται στο νοµό Χανίων, ανάµεσα στον Οµαλό και την Αγία Ρουµέλη. Οι εντυπωσιακοί

γεωλογικοί σχηµατισµοί και η ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα συνθέτουν µια µοναδική εικό-

να. Στο κέντρο του φαραγγιού βρίσκεται το εγκαταλελειµµένο παλιό χωριό της Σαµαριάς, µε κατάλ-

ληλα διαµορφωµένο χώρο για ξεκούραση. Επίσης υπάρχουν το µαντείο και το ιερό του Απόλλωνα,

προϊστορικοί οικισµοί, παλαιοχριστιανικοί τάφοι και η αφιερωµένη στην Οσία Μαρία εκκλησία του

1379 (από όπου και το όνοµα Σαµαριά). ∆ύο χιλιόµετρα περίπου πριν από το τέλος της διαδροµής,

στην Αγία Ρουµέλη, ο επισκέπτης συναντά τις "Σιδερόπορτες", όπου οι βράχοι υψώνονται στα 300

µ. και αφήνουν ένα στενό άνοιγµα, µόλις 3 µ. για τη διέλευση.

Βλάστηση-Χλωρίδα: Περισσότερα από 450 είδη φυτών βρίσκονται στην περιοχή, 70 από τα οποία
συναντώνται µόνο στην Κρήτη, όπως το δίκταµο, ο έβενος και η αµπελιτσιά. Mερικά αναπτύσσονται

αποκλειστικά στο φαράγγι, όπως το βούπλευρο και η µυοσότις, ενώ το ελίχρυσο και το κεφαλάν-

θηρο είναι από τα πολύ σπάνια και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Η Σαµαριά έχει µια σηµαντική σε ποικιλία πανίδα, µε διάφορα είδη ενδηµι-

κά της Κρήτης. Είναι το µόνο µέρος στην Ευρώπη όπου ζει σε άγρια κατάσταση το ονοµαστό κρη-

τικό αγριοκάτσικο ή Κρι-κρι (Capra aegagrus cretica), καθώς επίσης και το κρητικό είδος ασβού

(άρκαλος), το κρητικό κουνάβι (ζουρίδα), η κρητική νυφίτσα (καλογιαννού) κ.ά. Ενα µικρόσωµο είδος

ποντικού, ο κρητικός ποντικός (αγκαθοπόντικας) δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα άλλο µέρος της Ελλά-

δας. Το ίδιο το φαράγγι και οι γύρω δασώδεις εκτάσεις αποτελούν καταφύγιο πολλών ειδών της

ορνιθοπανίδας, όπως π.χ. το όρνιο, ο γυπαετός, ο σπιζαετός κ.ά.
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Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου
Ιδρύθηκε το 1974. Βρίσκεται στο νοµό Αττικής σε απόσταση 50 χιλιοµέτρων από την Αθήνα και
γειτνιάζει µε τον αρχαιολογικό χώρο. Ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό και παλαιοντολογικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν τα εκτεταµένα λείψανα αρχαίων µεταλλείων και εργαστηρίων των ιστορικών χρό-
νων, το βάραθρο «Χάος» που αποτελεί ένα φυσικό µνηµείο και τα απολιθώµατα φυτών. 

Βλάστηση-Χλωρίδα: Το µεγαλύτερο τµήµα του ∆ρυµού καλύπτεται από δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus
halepensis) και θαµνώνες από πουρνάρια, κουµαριές, σχίνους, ρείκια, κοκορεβυθιές και φρύγανα
(θυµάρι, αφάνες κ.ά.). Υπάρχει επίσης και το κυπαρισσόκεδρο (Juniperus phoenicea). Από τα φυτά
της ποώδους βλάστησης εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ενδηµικό είδος κενταύριας, η
Centaurea laureotica.

Πανίδα-Ορνιθοπανίδα: Η πανίδα δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ποικιλία ειδών. ∆εν υπάρχουν µεγά-
λα θηλαστικά, εκτός από την αλεπού. Η ορνιθοπανίδα αντιπροσωπεύεται από κοινά είδη πουλιών
(κουκουβάγιες, σπίνους κ.ά.), αλλά η περιοχή αποτελεί πέρασµα µεταναστευτικών πουλιών.

Σηµείωση: Το κείµενο «Οι Εθνικοί ∆ρυµοί της Ελλάδας» στηρίχτηκε σε βιβλιογραφικά δεδοµένα καθώς και
σε στοιχεία και πληροφορίες από τον οµώνυµο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
(http://www.minagric.gr).
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