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Το Εθνικβ Πάρκο Χελμογ – Βουραΰκογ  (ΕΠΧΒ) ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 40390/01-10-2009 
(Φ.Ε.Κ. Δ΄ 446/02-10-2009). Περιλαμβϊνει την χερςαύα περιοχό, τα ποτϊμια και τισ λύμνεσ 
του ορεινού όγκου Χελμού και το φαρϊγγι του Βουραώκού ποταμού.  
 
Σκοπόσ τησ ανακόρυξησ του  ΕΠΧΒ, αλλϊ και τησ λειτουργύα του ομώνυμου Φορϋα 
Διαχεύριςησ, που ϋχει ϋδρα τα Καλϊβρυτα, εύναι η διατόρηςη, η προςταςύα και η ςυνετό 
διαχεύριςη τησ φύςησ και του τοπύου, ωσ φυςικόσ κληρονομιϊσ, εθνικόσ και παγκόςμιασ 
ςπουδαιότητασ. 
 

Στη χλωρύδα του ΕΠΧΒ ϋχουν καταγραφεύ 1117 taxa (35,2% τησ ςυνολικήσ χλωρίδασ τησ 
Πελοποννήςου), μεταξύ των οπούων 147 taxa εύναι Ελληνικά ενδημικά (32% των 
Ελληνικών ενδημικών τησ Πελοποννήςου), ςτα οπούα ςυμπεριλαμβϊνονται 5 
αποκλειςτικϊ ενδημικϊ του Χελμού, και 1 αποκλειςτικό ενδημικό του φαραγγιού του  
Βουραώκού ποταμού.  

Στισ 17 Νοεμβρύου 2015, με την δημιουργύα του νϋου προγρϊμματοσ του οργανιςμού τησ 
UNESCO για τισ Γεωεπιςτόμεσ και τα Γεωπϊρκα (International Geoscience and Geoparks 
Program), ςύμφωνα με το οπούο καθιερώνεται η αναγνώριςη των Γεωπϊρκων με τον 
τύτλο «Παγκβςμια Γεωπάρκα UNESCO» (UNESCO Global Geoparks), το Εθνικό Πϊρκο 
Χελμού-Βουραώκού εντϊχτηκε και επύςημα ςτην UNESCO.  
 

Χάρτησ ορίων Εθνικού Πάρκου και UNESCO Παγκόςμιου 
Γεωπάρκου Χελμού – Βουραϊκού  

 
Συμφώνα με την Οδηγύα 92/43/ΕΟΚ ςτο ΕΠΧΒ υπϊρχουν τϋςςερεισ (5) Ειδικϋσ Ζώνεσ 
Διατόρηςησ (Ε.Ζ.Δ.), οι οπούεσ ϋχουν ενταχθεύ ςτο ευρωπαώκό δύκτυο «Natura 2000» και 
εύναι οι εξόσ: α) το Όροσ Χελμόσ και τα Ύδατα τησ Στυγόσ (GR2320002), β) το Φαρϊγγι του 
Βουραώκού (GR2320003), γ) το Αιςθητικό Δϊςοσ των Καλαβρύτων (GR2320004), δ) το 
Σπόλαιο των Καςτριών (GR2320009), ε) το Όροσ Ερύμανθοσ (GR2320008). 

Η προςτατευόμενη περιοχό, 
περιλαμβϊνει ςημαντικούσ 
Γεώτοπουσ, δηλαδό γεωλο-
γικϋσ περιοχϋσ που ϋχουν 
ιδιαύτερη επιςτημονικό, αι-
ςθητικό, εκπαιδευτικό αξύα 
αλλϊ και αρχαιολογικό, οι-
κολογικό, ιςτορικό ό πολι-
τιςτικό ενδιαφϋρον. Παρου-
ςιϊζει μια ξεχωριςτό γεω-
λογικό ιςτορύα, ενώ φιλο-
ξενεύ μοναδικϊ τοπύα, ςη-
μεύα πολιτιςτικόσ κληρο-
νομιϊσ και ϊρτιεσ επιςτη-
μονικϋσ, εκπαιδευτικϋσ και 
τουριςτικϋσ υποδομϋσ όπωσ 
το Σπόλαιο των Λιμνών, τισ 
πηγϋσ του Αροϊνιου πο-
ταμού ςτο Πλανητϋρο, το 
Φαρϊγγι του Βουραώκού 
Ποταμού με τον μοναδικό 
Οδοντωτό Σιδηρόδρμο Δια-
κοφτού – Καλαβρύτων, τη 
λύμνη Τςιβλού, τη λύμνη 
Δόξασ, τισ εγκαταςτϊςεισ 
του Κϋντρου Περιβαλλο-
ντικόσ Εκπαύδευςησ  Κλειτο-
ρύασ -Ακρϊτασ ςτην Κλειτο-
ρύα, τισ εγκαταςτϊςεισ του 
Χιονοδρομικού Κϋντρου, το 
τηλεςκόπιο Αρύςταρχοσ κ.α. 

Ο χλωριδικόσ πλούτοσ τησ περιοχόσ ςχετύζεται με το γεγονόσ ότι ϋχει τη μεγαλύτερη 
ποικιλότητα ενδιαιτημϊτων ςε ςχϋςη με κϊθε ϊλλο ορεινό όγκο τησ Πελοποννόςου. 
Επιπλϋον, ο Χελμόσ θεωρεύται θερμό ςημεύο βιοποικιλότητασ τησ ενδημικόσ χλωρύδασ 
τησ, φιλοξενώντασ υψηλό αριθμό φυτικών taxa - ςυμπεριλαμβανομϋνων ελληνικών 
ενδημικών, ενδημικών τησ Πελοποννόςου και τοπικών ενδημικών ειδών, πολλϊ από τα 
οπούα εύτε ανόκουν ςε μύα από τισ κατηγορύεσ επικινδυνότητασ του Βιβλύου Ερυθρών 
δεδομϋνων τησ IUCN, ό/και εύναι ενταγμϋνα ςε διεθνϋσ καθεςτώσ προςταςύασ, καθώσ και 
μονϊδων βλϊςτηςησ) - και τύπων οικοτόπων ςημαντικών τόςο ςε εθνικό, όςο και 
ευρωπαώκό επύπεδο. 

Ενδημικά φυτά του βρουσ Χελμογ: 
 
1. Alchemilla aroanica (Buser) Rothm.  
2. Corydalis blanda Schott subsp. oxelmannii  

Liden  
3. Lonicera alpigena L. subsp. hellenica 

(Boiss.) Kit Tan & Zielinski  
4. Polygala subuniflora  Boiss. & Heldr. 
5. Valeriana crinii  Orph. ex Boiss. subsp. 

crinii 

Ενδημικά φυτά του φαραγγιογ του Βουραΰκογ 
Ποταμογ: 
 
1. Silene conglomeratica Melzh. 
 

Globularia stygia Orph. ex 
Boiss. 
 

•Ενδημικό τησ Πελοποννόςου 
- Εύδοσ Προτεραιότητασ-Παρϊρτημα ΙΙ τησ 
Οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ 
- Σύμβαςη τησ Βϋρνησ (1979) 
- Π.Δ. 67/81 «Περύ προςταςύασ τησ αυτοφυούσ 
χλωρύδασ και τησ ϊγριασ πανύδασ ..». 
- Τρωτό (VU) ςύμφωνα με το Βιβλύο Ερυθρών 
Δεδομϋνων των Σπϊνιων & Απειλούμενων 
Φυτών τησ Ελλϊδασ (1995)  

Aquilegia ottonis Orph. ex 
Boiss. subsp. ottonis 
 
•Ελληνικό Ενδημικό  
(Χελμόσ, Γκιώνα, Παρναςςόσ) 

Corydalis blanda Schott 
subsp. oxelmannii  Lidén 
 
•Τοπικό ενδημικό του Χελμού 

Viola delphinantha Boiss. 
 
• Βαλκανικό ενδημικό (Ελλϊδα, Βουλγαρύα).  
Στην Ελλϊδα: Χελμόσ, Όλυμποσ, Άθωσ, Παγγαύο, 
Φαλακρό,  Όρβηλοσ.  
- Παρϊρτημα ΙΙ τησ Οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ 
- Σύμβαςη τησ Βϋρνησ  (1979) 

 

Asperula arcadiensis Sims 
 
•Ελληνικό Ενδημικό  
(Χελμόσ, Κυλλόνη, ; Πϊρνωνασ) 

Lonicera alpigena L. subsp. hellenica (Boiss.) 
Kit Tan & Zielinski  
 
•Τοπικό ενδημικό εύδοσ του Χελμού 
- Π.Δ. 67/81 «Περύ προςταςύασ τησ αυτοφυούσ χλωρύδασ και τησ ϊγριασ 
πανύδασ ..». 

 

Alchemilla aroanica (Buser) Rothm. 
 
•Τοπικό ενδημικό εύδοσ του Χελμού 

- Τρωτό (VU)-Βιβλύο Ερυθρών Δεδομϋνων των Σπϊνιων & Απειλούμενων 

Φυτών τησ Ελλϊδασ (1995)  

Μονοπάτι προσ «Ύδατα Στυγβσ» 
Παρβχθια βλάςτηςη κατά μήκοσ του 
Βουραΰκογ Ποταμβγ 


