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Εζληθό Πάξθν 

Ωο Ε ζ λ η θ ά Π ά ξ θ α  

ραξαθηεξίδνληαη πεξηνρέο 

κεγάιεο έθηαζεο πνπ είηε ιόγω 

ηεο ζέζεο ηνπο, όπωο 

δηαζπλνξηαθέο, είηε ιόγω ηεο 

εμέρνπζαο νηθνινγηθήο ή άιιεο 

θπζηθήο ζπνπδαηόηεηάο ηνπο 

ζεωξνύληαη ωο ζεκαληηθέο ζε 

εζληθό επίπεδν (Μ.3937/2011)



Λίγα λόγια για … το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων

 Έκταση: 3.380 km2 

 Απλώνεται γεωγραφικά στις ορεινές περιοχές, των Περιφερειών: 

 Ηπείρου, 

 Θεσσαλίας, 

 Δυτικής Ελλάδος και 

 τερεάς Ελλάδος (Κεντρικό και Νότιο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου).

 Σο 2009 η περιοχή θεσμοθετήθηκε ως Εθνικό Πάρκο.

 13 περιοχές που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών «ΥΤΗ 
2000» (NATURA 2000)  εκ των οποίων, 

 7 : Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)

 5 : Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για τη διατήρηση των ειδών της 
Ορνιθοπανίδας

 1: έχει χαρακτηριστεί παράλληλα ως ΖΕΠ και ΕΖΔ.
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Περιοχές οι οποίες έχουν αξιολογηθεί ως 

σημαντικές από το κάθε κράτος – μέλος για τη 

διατήρηση των ζωικών και φυτικών ειδών (πέραν 
της ορνιθοπανίδας) και στη συνέχεια έχουν 

αξιολογηθεί και επιλεχθεί για τη σημασία τους σε 

επίπεδο ΕΕ

Ειδικές Ζώνες Διατήρησης – ΕΖΔ

(Special Areas of Conservation – SAC)
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)

«Κρόκοι ςτο όροσ Λάκμοσ»

Δθμιτριοσ Λεβζντθσ



Ζώνες Ειδικής  Προστασίας – ΖΕΠ

(Special Protection Areas – SPA)

(Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ)
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 Τα πλέον κατάλληλα εδάφη σε αριθμό και επιφάνεια για τη 

διατήρηση των ειδών ορνιθοπανίδας – μεταναστευτικών και μη 

– και των οικοτόπων (βιοτόπων) τους.



Στρογγούλα, ύψ. 2112μ.  

Κακαρδίτσα, ύψ. 2429μ.  

Τσουκαρέλα, ύψ. 2294μ.  

Καταφίδι, ύψ. 2393μ.  



ε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Εζληθνχ πάξθνπ θχνληαη πάλσ απφ 700 είδε θπηψλ κε ελδεκηθφ
ραξαθηήξα αιιά θαη θαζεζηψο πξνζηαζίαο ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.

Κείξην ην ραιθεδνληθό  
(Lilium  chalcedonicum)

Lactuca graeca
(ssp intricate) 

Geranium subcaulescens

ενδημικό

Ελλάδας&Ν.Αλβανίας

1400-2300μ

Ιπθιάκηλν
(Cyclamen graecum) Himantoglossum

caprinum

Σζάη
(Sideritis athoa) 



Red-backed Shrike

Lanius collurio

Egyptian Vulture
Neophron percnopterus 

Friffon vulture

(Gyps fulvus) 
Black Woodpecker
Dryocopus martius

Θηλαστικά

Ορνιθοπανίδα

Αμφίβια Ερπετά

Parnassius apollo

Limenitis 
reducta

Vanessa cardui Vanessa atalanta

Ασπόνδυλα

S. salamanda Mesotriton alpestris

Rana graecaB. variegata

Viper  -

Vipera ursinii graeca

Testudo graeca

Η Πανίδα του Εθνικού 

Πάρκου Σζουμέρκων

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuntoeter.JPG
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ΖΩΜΗ ΘΘ : 
ΠΕΡΘΟΥΕ ΔΘΑΣΗΡΗΗ 
ΣΟΠΘΟΤ ΟΘΙΟΣΟΠΩΜ
ΙΑΘ ΕΘΔΩΜ 

ΖΩΜΗ ΘΘΘ: 
ΠΕΡΘΟΥΗ ΕΘΜΘΙΟΤ 
ΠΑΡΙΟΤ 

ΖΩΜΗ ΘV: 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ 
ΖΩΜΗ ΕΘΜΘΙΟΤ 
ΠΑΡΙΟΤ 

ΖΩΜΗ Θ : 
ΠΕΡΘΟΥΕ ΠΡΟΣΑΘΑ 
ΣΗ ΦΤΗ 

Υάξηεο Ζωλώλ 



Iδ

Iγ

Iβ

Iα

ΙΟΠΟ: 
δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 
ή απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία, 
αθινπζψληαο ηε θπζηθή 
εμέιημε κε ειάρηζηεο αλαγθαίεο 
αλζξώπηλεο επεκβάζεηο θαη 
όρη ηερληθέο πνπ επηθέξνπλ 
αιινηώζεηο. 

Ζώλε Θ 
Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο 

ηεο Φύζεο

Θα Χαξάδξα Αξάρζνπ   
Θβ Άλσ ηκήκα Καιαξξχηηθνπ 
Θγ Παρηνχξη− Αζακαλία 
Θδ Σζνχκα− Πιαζηάξη− 
Κνχηζνπξν 



Υαξάδξα Αξάρζνπ , Ζώλε Θα 



Επηηξεπόκελεο Δξάζεηο

oΕπιστημονική Έρευνα & Παρακολούθηση

oΈργα ανάδειξης & προστασίας (μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ανασκαφές) 

oΞενάγηση επισκεπτών 

oΔιάπλους ποταμών με πλωτά σκάφη, τύπου καγιάκ και ράφτιγκ 

oΈργα κατασκευής υποδομών, με σκοπό τη διαχείριση και φύλαξη της περιοχής

oΈργα συντήρησης, βελτίωσης, σήμανσης & ανάδειξης μονοπατιών και 

ερειπωμένων κτισμάτων με παραδοσιακά υλικά 

oυντήρηση υφιστάμενων οδών (νέες διανοίξεις και ασφαλτόστρωση μόνο για το 

επαρχιακό δίκτυο) & κίνηση οχημάτων υπό όρους 

oΕλεύθερη βόσκηση υπό όρους

oΓεωργία, δενδροκομία με βιολογικές μεθόδους

oΆσκηση δραστηριότητας μελισσοκομίας

oΔιαχείριση δασών – Απαγόρευση αποψιλωτικής υλοτομίας

oυλλογή καυσόξυλων για ατομική χρήση

oΕρασιτεχνική αλιεία (σε επιλεγμένες θέσεις & χρονικές περιόδους) 

oΔημιουργία Καταφυγίων Άγριας Ζωής

Ζώλε Θ 
Πεξηνρέο  Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο



ΙΟΠΟ: επηφηεξνο βαζκφο 
πξνζηαζίαο, ζπλερή δηαηήξεζε ηεο 
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη 
δηαρείξηζε.

Ζώλε ΘΘ  
Πεξηνρέο Δηαηήξεζεο 
Σνπίνπ Οηθνηόπωλ θαη 

Εηδώλ

ΘΘα Σδνπκέξθα – Καθαξδίηζαο 
ΘΘβ Πεξηζηέξη 

IIβ

IIα



Όξνο Κάθκνο , Ζώλε ΘΘ 



Επηηξεπόκελεο Δξάζεηο

Ζώλε ΘΘ  Πεξηνρέο Δηαηήξεζεο 
Σνπίνπ Οηθνηόπωλ θαη Εηδώλ

Όιεο νη δξάζεηο πνπ επηηξέπνληαη ζηε ΖΩΜΗ Θ θαη επηπιένλ:

Δηαλπθηέξεπζε επηζθεπηώλ / εμππεξέηεζε ησλ λφκηκα πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ

πληήξεζε πθηζηάκελωλ νδώλ, εμαηξνχκελνπ ηνπ δηθηχνπ πξξάθν –αλάινγε 
ππνδνκή 

Ειεύζεξε βόζθεζε & επεμεξγαζία γάιαθηνο κε  ηελ αλάινγε ππνδνκή 

πιινγή βνηάλωλ θαη καληηαξηώλ γηα αηνκηθή ρξήζε

Άζθεζε ηεο ζεξεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 
απφθαζε «Ρπζκίζεηο ζήξαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν» κε ελδερφκελνπο πξφζζεηνπο 
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο απφ ηνλ Φνξέα.

Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ νξεηβαηηθώλ θαηαθπγίωλ

Επεθηάζεηο νηθηζκώλ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ρσξίο λα ζίγνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πεξηνρήο.



ΖΩΜΗ ΘΘΘ 
ΠΕΡΘΟΥΗ ΕΘΜΘΙΟΤ 

ΠΑΡΙΟΤ 

ΙΟΠΟ: δηαθχιαμε ηεο θπζηθήο 
θιεξνλνκηάο θαη δηαηήξεζε ηεο 
νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαδνζηαθέο 
αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
θαηνίθσλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο.

III



Ζώλε  ΘΘΘ – Πνηακόο Ιαιαξξύηηθνο 

Τπέξνρα ηνπία κε δηαθνξεηηθή βιάζηεζε 



ΖΩΜΗ ΘΘΘ ΠΕΡΘΟΥΗ ΕΘΜΘΙΟΤ ΠΑΡΙΟΤ

Επηηξεπόκελεο Δξάζεηο

Όιεο νη δξάζεηο πνπ επηηξέπνληαη ζηηο ΖΩΜΕ Θ & ΘΘ θαη επηπξφζζεηα:

Οξγαλσκέλε θαηαζθήλωζε & ππαίζξηα νξγαλσκέλε άζιεζε

Λεηηνπξγία & εθζπγρξνληζκφο ησλ λφκηκα πθηζηακέλσλ πηελνηξνθηθψλ & θηελνηξνθηθψλ 
κνλάδσλ

πιινγή βνηάλσλ, αζπφλδπισλ θαη κπθήησλ (καληηαξηψλ) 

Εμφξπμε παξαδνζηαθώλ ιαηνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηνπηθή ρξήζε

Εγθαηάζηαζε θεξαηώλ ιήςεσο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο, θηλεηήο ηειεθσλίαο θ.ι.π.

Εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ΛΤΗΕ (έσο 10 ΜW), αηνιηθώλ 

 ζηαζκώλ & θωηνβνιηαϊθώλ ζπζηεκάηωλ

Αλέγεξζε θαη ρξήζε θαηνηθίαο

Αλέγεξζε θαη ρξήζε κηθξψλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάηωλ 

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηθξψλ εξγαζηεξίωλ ή κεηαπνηεηηθώλ κνλάδωλ (μπινπξγείσλ, 
ηπξνθνκείσλ, ζθαγείσλ θ.ιπ.)

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηρζπνγελλεηηθώλ ζηαζκώλ. 



ΖΩΜΗ ΘV
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ 

ΖΩΜΗ 
ΕΘΜΘΙΟΤ ΠΑΡΙΟΤ 

 Επιτρεπόμενες δράσεις 

 …… Όλες οι δράσεις που επιτρέπονται 

στη ΖΩΝΗ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ

Ειδικότερα, ΔΕΝ επιτρέπεται: 

 Λειτουργία και χωροθέτηση  

Βιομηχανικών Περιοχών 

 Εγκατάσταση μεγάλων 

πτηνο/κτηνοτροφικών μονάδων 

εντατικής εκτροφής 

 Κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων> 10 

ΜW

 Κατασκευή μεγάλων τουριστικών 

εγκαταστάσεων 

 Εγκατάσταση Φ.Τ.Σ.Α. 

 Επιφανειακές και υπόγειες μεταλλευτικές 

εκμεταλλεύσεις

IVα

IVβ

IVγ

IVδ

IVγ



Καζξνζεξία 
(Ιπλεγεηηθή πεξίνδνο: 20/8 – 28/2)  

Παξάλνκε αιηεία 

Λαζξνυινηνκία 

Ππξθαγηέο

Αλεμέιεγθηε ζπιινγή 
αξωκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ

Ρύπαλζε πδάηωλ

Ιπξηόηεξεο 
παξαβαηηθέο

ελέξγεηεο ζην Εζληθό 
Πάξθν

Δειεηεξηαζκέλα δνιώκαηα 



Η καθξαίσλε αλζξψπηλε παξνπζία 
ζηελ πεξηνρή απνηππψλεηαη ζηα 
πνιπάξηζκα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κε 
139 ζπλνιηθά θεξπγκέλα κλεκεία, 
αξραηνινγηθνύ, ηζηνξηθνύ & αξρηηεθηνληθνύ  
ελδηαθέξνληνο,
ησλ Ιιαζζηθώλ, Λεηαβπδαληηλώλ
& Μεόηεξωλ ρξφλσλ φπσο  Ι. Μνλέο 
& εθθιεζίεο, πέηξηλα γεθχξηα & βξχζεο, λεξνηξηβέο 
& καληάληα, λα 
ζπλαγσλίδνληαη ζε θάιινο θαη 
πινπζηφηεηα ηα θπζηθά
δεκηνπξγήκαηα, φπσο θαηαξξάθηεο, ζπήιαηα θ.α. 



Ιερά Μονθ Παναγίασ Γαλακτοτροφοφςασ 
(Ανιοφςα)

Ιερά Μονθ Αγίου Γεωργίου Βουργαρελίου

Μονθ Κηπίνασ© Χ.Παπαιωαννου

Πολιτιστικά Στοιχεία 

Α.Μολιώτθσ © Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων

© τ.Κουτςιάφτθσ

© Χ.Παπαιωαννου

Νερόμυλοσ Αγνάντων

Βρφςη Αράπη Πράμαντα

Ιερά Μονθ Βφλιζασ Ματςουκίου

© http://www.matsouki.gr/index.php/sights/2011-01-18-18-
31-02

Σπθλαιο Ανεμότρυπασ @ Σ.Γερογιάννησ
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«Σο Ιςτορικό γεφφρι Πλάκασ»© Μπόμπολθ , αρχείο Φ.Δ.



24«Σο υρράκο παραδοςιακό βλαχοχώρι ςτισ πλαγιζσ του Περιςτερίου»

Κωνςταντίνοσ Μαυροπάνοσ



25Βερλίγκα© Μολιώτης
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«Ανεβαίνονηας ζηις τιονιζμένες κορσθές ηοσ Περιζηερίοσ (Λάκμος)»

Κώζηας Θανάζης
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«Ρζμα Μαρκσ Θεοδωριάνων»

Δθμιτριοσ τεργιοφλθσ



28
Η περίθημη πέηρινη «βρύζη ηοσ Αράπη» κοζμεί ηην κενηρική πλαηεία ηης Πράμανηας

Κωνζηανηίνος Μασροπάνος



29«Το ζπήλαιο ‘‘Ανεμόηρσπα’’ ζηην Πράμανηα»

Σάκης Γερογιάννης



30Η γέθσρα Παπαζηάθη ζηην Αναηολική

Σάκης Γερογιάννης
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«Καηαρράκηες ‘‘Σούδα’’ Θεοδωριάνων Άρηας»

Εσζηάθιος Κοσηζιαύηης



Ας παρακολουθήσουμε το 

σχετικό βίντεο 

https://www.tzoumerka-park.gr/
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https://www.tzoumerka-park.gr/
https://www.tzoumerka-park.gr/
https://www.tzoumerka-park.gr/


Ρέμα Μάρξ – Θεοδώριανα 

ας ευχαριστώ πολύ


