
Dianthus mercurii Heldr.

Εξάπλωςθ: Ενδθμικό είδοσ τθσ βόρειασ Ρελοποννιςου.
Φαράγγι Βουραϊκοφ και Πρθ Κυλλινθ και Κλωκόσ.
Ενδιαίτθμα: Ανάμεςα ςε garrigue με Quercus coccifera. Ρετρϊδεισ και
βραχϊδεισ κζςεισ ςε αςβεςτόλικο (Εικ. 6), ςε υψόμετρο 800-1200 μ.
Μζγεκοσ πλθκυςμοφ: περίπου 100 άτομα
Γεωγραφικι και χωρικι κατανομι: Εντοπίηεται ςε δφο κζςεισ, ςτο Μζγα
Σπιλαιο και κοντά ςτθ Ηαχλωροφ (Εικ. 7). Στθν περιοχι του ΕΡΧΒ, το εφροσ
εξάπλωςθσ του είδουσ υπολογίηεται 8 km2.
Απειλζσ: Στθ μία κζςθ, εμφανίηεται ςε πρανι ςτθν αρχι δαςικοφ δρόμου,
όπου εκτελοφνται ςυχνά εργαςίεσ κακαριςμοφ του δρόμου από φερτά
υλικά του παρακείμενου ρζματοσ και απαιτείται προςοχι για τθ διατιρθςθ
του πλθκυςμοφ. Βόςκθςθ και Ξφλευςθ.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ 
ΗΜΑΝΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΝΔΙΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ  

ΣΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΟΤ ΒΟΤΡΑΪΚΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ρραγματοποιικθκε προςπάκεια εντοπιςμοφ και καταγραφισ των κζςεων
που εμφανίηονται τα είδθ ςτθν περιοχι μελζτθσ. Οι παράμετροι που
χρθςιμοποιικθκαν ωσ βάςθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ
διατιρθςισ τουσ ςφμφωνα με το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τα
κείμενα εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν αναφορά για το
Άρκρο 17, τα οποία βαςίηονται ςτισ απαιτιςεισ του Άρκρου 1(κ) τθσ
Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για τθν Ευνοϊκι Κατάςταςθ Διατιρθςθσ είναι α)
Κατανομι (distribution) και Eφροσ εξάπλωςθσ (range) του είδουσ β)
Μζγεκοσ πλθκυςμοφ (population) γ) Ζκταςθ και ποιότθτα ενδιαιτιματοσ
(habitat for the species) δ) Μελλοντικι προοπτικι των ειδϊν (future
prospects).

ΕΙΑΓΩΓΗ

To φαράγγι του Βουραϊκοφ βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ Ρελοπον-
νιςου, μεταξφ των Αροανίων Ορζων (Χελμόσ) και των ανατολικϊν τμθ-
μάτων του Ραναχαϊκοφ. Ξεκινά περίπου 3 χλμ. νότια του χωριοφ Κάτω
Ηαχλωροφ, παράλλθλα με το ποτάμι, το οποίο καταλιγει ςτθ κάλαςςα
κοντά ςτο Διακοπτό. Διαςχίηεται από μία ςιδθροδρομικι γραμμι που
οδθγεί από το Διακοπτό ςτα Καλάβρυτα. Ρεριλαμβάνεται εντόσ των ορίων
τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ του Εκνικοφ Ράρκου Χελμοφ- Βουραϊκοφ
και αποτελεί Τόπο Κοινοτικισ Σθμαςίασ (ΤΚΣ), GR2320003: «Φαράγγι
Βουραϊκοφ» (Εικ. 7).

Θ προςτατευόμενθ περιοχι του Φαραγγιοφ του Βουραϊκοφ, χαρα-
κτθρίηεται από υψθλι χλωριδικι ποικιλότθτα (περιςςότερα από 600
φυτικά taxa, 43 ελλθνικά ενδθμικά, 8 ενδθμικά τθσ Ρελοποννιςου και ζνα
τοπικό ενδθμικό). Επιπλζον, ζχουν καταγραφεί 9 φυςικοί τφποι οικοτόπων.

Οι απειλζσ και πιζςεισ (Φωτιά, Εναπόκεςθ αδρανϊν υλικϊν, Διατάραξθ
τροχοφόρα, Βόςκθςθ, Ροδοπάτθμα, Εναπόκεςθ απορριμάτων, Ξφλευςθ,
Ύπαρξθ Επιγενϊν ειδϊν) που υφίςτανται οι οικότοποι των ςθμαντικϊν
ειδϊν χλωρίδασ ςτθν περιοχι μελζτθσ, επθρεάηουν τθν Κατάςταςθ
Διατιρθςισ τουσ. Ιδιαίτερα, όςον αφορά τισ πυρκαγιζσ, ο Βουραϊκόσ
αποτελεί περιοχι υψθλοφ κινδφνου. Από τισ πλζον καταςτροφικζσ
πυρκαγιζσ για τθν περιοχι ιταν τον Αφγουςτο του 2007, που αποτζφρωςε
χιλιάδεσ ςτρζμματα γθσ, ιδιαίτερα ςτο βόρειο τμιμα τθσ περιοχισ του
Βουραϊκοφ. Συνολικά, εντόσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ κάθκαν 6.362
ςτρζμματα, ιτοι το 29,2% του ςυνόλου τθσ (Μαραγκοφ Ρ. κ.α. 2007).

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Ραρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ
Διατιρθςθσ (ςε επίπεδο Εκνικοφ Ράρκου) για τρία είδθ που απαντοφν
ςτθν περιοχι του Φαραγγιοφ Χελμοφ- Βουραϊκοφ τα οποία κινδυνεφουν
εξαιτίασ των απειλϊν που υφίςταται το ενδιαίτθμά τουσ (Ρίν. 1).

Allium brussalisii Tzanoud. & Kypriot.

Εξάπλωςθ: Φαράγγι Βουραϊκοφ, Πρθ Ράρνθκα, Ράρνωνασ
Ενδιαίτθμα: Στο ΕΡΧΒ, αναπτφςςεται ςε αραιζσ ςυςτάδεσ δαςϊν με Pinus
halepensis subsp. halepensis, ςτον υπόροφο αραιϊν καμνϊνων με Quercus
coccifera, Arbutus unedo, κλπ., (Εικ. 2), ςε αςβεςτολικικό υπόςτρωμα.
Μζγεκοσ πλθκυςμοφ: Ρερίπου 100 άτομα
Γεωγραφικι και χωρικι κατανομι: Ζχουν εντοπιςτεί 2 κζςεισ, κατά μικοσ
δαςικοφ δρόμου ςτο φαράγγι (Εικ. 7). Στθν περιοχι του Εκνικοφ Ράρκου,
το εφροσ εξάπλωςθσ του είδουσ υπολογίηεται ςε 4 km2.
Απειλζσ: Θ περιοχι όπου εμφανίηεται, είχε πλθγεί από τθν πυρκαγιά του
2007. Βόςκθςθ, Ροδοπάτθμα, Ξφλευςθ.

Παράμετροι Kατάςταςθσ Διατιρθςθσ

Allium
brussalissii

Cicer
graecum

Dianthus
mercurii

Εφροσ εξάπλωςθσ Ευνοϊκι (FV)
Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 
Ευνοϊκι (FV)

Πλθκυςμόσ Ευνοϊκι (FV) Ευνοϊκι (FV) Ευνοϊκι (FV)

Ενδιαίτθμα για το 

είδοσ 
Ευνοϊκι (FV)

Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 

Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 

Μελλοντικζσ 

προοπτικζσ 
Ευνοϊκι (FV)

Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 

Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 

υνολικι αξιολόγθςθ Ευνοϊκι (FV)
Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 

Μθ Ευνοϊκι -

Ανεπαρκισ (U1) 

Cicer graecum Orph. ex Boiss.

Εξάπλωςθ: Ενδθμικό είδοσ τθσ βόρειασ Ρελοποννιςου. Πρθ Χελμόσ και
Κυλλινθ. Δεν ζχουν εντοπιςτεί άτομα ςτθν περιοχι του Μεγάλου
Σπθλαίου και του Φαραγγιοφ του Βουραϊκοφ (βιβλιογραφικζσ αναφορζσ)
παρά τισ εκτεταμζνεσ επιςκζψεισ με ςκοπό τον εντοπιςμό του.
Ενδιαίτθμα: Στθν περιοχι του ΕΡΧΒ, εντοπίηεται ςτον υπόροφο ςυςτάδων
Platanus orientalis, ςε φρφγανα και μακκία (Εικ. 4).
Μζγεκοσ πλθκυςμοφ: Ρερίπου 230 άτομα
Γεωγραφικι και χωρικι κατανομι: Ζχει καταγραφεί ςε τρεισ κζςεισ
(πρανι δρόμου πάνω από τθν Ρεριςτζρα, Λίμνθ Τςιβλοφ, διαδρομι από
Μεςοροφγι προσ Ξθρόκαμπο). Στθν περιοχι ΕΡΧΒ, το εφροσ εξάπλωςθσ
του είδουσ υπολογίηεται ςε 32 km2.
Απειλζσ: Σχθματίηει διάςπαρτουσ ολιγομελείσ υποπλθκυςμοφσ. Οι κζςεισ
όπου εντοπίςτθκε είναι ελαφρϊσ διαταραγμζνεσ. Δαςικζσ πυρκαγιζσ,
Βόςκθςθ, Ξφλευςθ, Εναπόκεςθ Απορριμάτων και Αδρανϊν υλικϊν.

Πίν. 1: Αξιολόγθςθ τθσ Kατάςταςθσ Διατιρθςθσ των εξεταηόμενων ειδών χλωρίδασ

Εικ. 1: Allium brussalisii Εικ. 2: Ενδιαίτθμα του Allium brussalisii

Εικ. 3: Cicer graecum Εικ. 4: Ενδιαίτθμα του Cicer graecum

Εικ. 5: Dianthus mercurii Εικ. 6: Ενδιαίτθμα του Dianthus mercurii

Εικ. 7:  Χάρτθσ περιοχισ μελζτθσ και εξάπλωςθ των εξεταηόμενων ειδών χλωρίδασ 

«Θ εργαςία εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου Παρακολοφκθςθ των τφπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδασ των οδθγιών 92/43 και 79/409 τθσ Ε.Ε.
ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Χελμοφ-Βουραϊκοφ, ΕΣΡΑ 2007-2013» 


