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ΤΟ ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ 

 

Εισαγωγή 

 

Κάθε φορά που ανακοινώνεται μια  πρόταση για την ίδρυση  ενός Πάρκου και ιδιαίτερα με 
αντικείμενο  αυτό  της  προστασίας  του φυσικού περιβάλλοντος μοιάζει σαν μια  
συμβολαιογραφική πράξη   ¨γονικής παροχής’ όπου η  παρούσα γενιά εκχωρεί δικαιώματα 
προς τις επερχόμενες  γενιές .  Διατηρεί  όμως ακόμα την  ‘ψιλή κυριότητα’ για τον εαυτό 
της . Όταν όμως  θα ιδρυθεί και  νομοθετικά θα κατοχυρωθεί το Πάρκο  τότε  πλέον η 
συμβολαιογραφική μας πράξη  μοιάζει με την  εκχώρηση στη νέα γενιά και  του 
αποκλειστικού δικαιώματος αυτού της   ‘ιδιοκτησίας’.  

Αυτό λοιπόν ξεκινάει η σημερινή μας  συνάντησή . Σήμερα  υπογράφουμε  τη  ‘γονική 
παροχή’ εκχώρησης  στις επερχόμενες γενιές ενός πολύτιμου πολιτιστικά, αρχαιολογικά 
αλλά και οικολογικά Πελοποννησιακού χώρου και όλοι μας  θα πρέπει να φροντίσουμε 
ώστε με την επίσημη  ίδρυσή του να γίνει και η οριστική παραχώρηση  στους νέους που το 
δικαιούνται. 

Η σημερινή  λοιπόν  πρόταση για την ίδρυση ενός  Πάρκου όπως αυτό του Παρράσιου 
Πάρκου έχει για τα Ελληνικά δεδομένα  στην  ιστορία  των Εθνικών Δρυμών και Πάρκων μια 
μοναδικότητα. Είναι η μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα πρότασης για την ίδρυση  πάρκου  
που  να στοχεύει στο συνδυασμό  της προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού, 
πολιτιστικού γίγνεσθαι για μια περιοχή  με  αυτόν της προστασίας και ανάδειξης του 
φυσικού περιβάλλοντος  .Προστασία μιας φύσης που ήταν αυτή  η γενεσιουργός αιτία για 
την  ύπαρξή  των  ανθρωπίνων δημιουργημάτων και παραδόσεων.   

Το Φυσικό Περιβάλλον 

Φυσιογραφία-Τοπίο- εδάφη -νερά 

 Το φυσικό περιβάλλον  αποτέλεσε την  υποδομή και τον καμβά που πάνω και μέσα σαυτόν  
η ανθρώπινη έκφραση  αποδόθηκε με τις  πολιτιστικές και πολιτισμικές δραστηριότητες  
που σήμερα συναντάμε στο χώρο. 

Η μοναδική φυσιογραφία  του φυσικού τοπίου με το ποικίλο ,άλλοτε έντονο και άλλοτε 
ήπιο ανάγλυφό της  στον  άμεσο και ευρύτερο Αρκαδικό  Χώρο του προτεινόμενου Πάρκου 
ήταν αυτή που οδήγησε τους αρχαιόελληνες να διαλέξουν το Λύκαιον όρος για τον χώρο 
των θυσιών και της λατρείας του Δία. Δεν γνωρίζουμε , ακόμα και σήμερα , μήπως  
ενδεχομένως  μήπως κάποια  πιθανή  σύγκλιση μαγνητικών ή άλλων ηλεκτρονικών πεδίων 
μέσα στη γεωμορφολογία της περιοχής οδήγησαν  τα βήματά τους εκεί. Σίγουρα όμως το 
μαγευτικό οπτικό πεδίο –μοναδικός οπτικός πόρος – που βιώνει όποιος ατενίζει σε 
διάφορες ώρες της ημέρας  ή και  της νύχτας και σε όποιες μέρες του χρόνου το 
πανοραμικό τοπίο που απλώνεται  μπροστά του σε βάθος που σχεδόν να αγκαλιάζει  όλη  
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την κεντρική και νοτιοδυτική  Πελοπόννησο να αμφιβάλλει για την επιλογή του τόπου 
αυτού σαν λατρευτικό κέντρο και κέντρο θυσιών.  

Και είναι αυτό  το  ορεινό τοπίο ,που χάρη στη  δύσβατη  προσπελασιμότητά  του γλύτωσε 
μέχρι σήμερα  από τα βαθειά  πληγώματα  και τις  μεταβολές  που ανθρώπινες 
βαρβαρότητες   ανεπίστρεπτα θα χάραζαν  χωρίς ευαισθησία φτιαγμένοι   δρόμοι,  ή οι 
εκχερσώσεις και  τα λατομεία στο κορμί των βουνοπλαγιών του. Και  για να νοιώσει κανείς 
το μέγεθος της περιβαλλοντικής συμφοράς για το τοπίο και το περιβάλλον αλλά και πόσο 
σπουδαία είναι η ανάγκη διάσωσής του ,δεν έχει  παρά να στρέψει κανείς το βλέμμα  του 
απ την κορφή του Λύκαιου στα Ανατολικά για να αντικρύσει το κουρσεμένο οροπέδιο των 
λιγνιτότοπων της Μεγαλόπολης. 

Κι αν τα ορεινά φυσιογραφικά δεδομένα  της ορεινής Αρκαδίας  συνηγορούν για την 
ανακήρυξη του όλου ορεινού συγκροτήματος σε προστατευμένο τοπίο ιδιαιτέρου κάλλους, 
τα νερά που πηγάζουν απ τις πλαγιές του συνθέτουν μια άλλη  σπάνια τοπιολογική 
σύνθεση με άφθονα τα χαρακτηριστικά της μεσογειακής βιοποικιλότητας.   

Από τις γάργαρες πηγές του Αλφειού και του Λούσιου  που στη διαδρομή  τους  
συναντώνται , ξεχύνονται  άφθονα νερά που  διατρέχουν σε όλο το μήκος του  το 
προτεινόμενο να ιδρυθεί   Πάρκο .Η Νέδα ,το ποτάμι με το θηλυκό όνομα που στη 
μακρόσυρτη  ροή του (35 χιλιόμετρα μέχρι τη θάλασσα) οριοθετεί τους Νομούς Μεσσηνίας 
και Ηλείας έχει στους πρόποδες του Λύκαιου τις πηγές της  κοντά στο χωριό Πέτρα. Τις 
βαθιές  και απότομες χαράδρες  και φαράγγια  που σχηματίζουν τα τεκτονικά ρήγματα   
διαδέχονται  τα πολλά  καλαίσθητα πέτρινα γεφύρια που γεφυρώνουν έτσι τις διαφορές 
των ντόπιων φτιάχνοντας  αρμονικές κοινωνίες. Παρακάτω  μεανδρισμοί που ελίσσονται  
ανάμεσα  στην  πυκνή παραποτάμια βλάστηση που τη συνθέτουν αιωνόβια πλατάνια, 
λεύκες, ιτιές ,κισσοί ,αγράμπελι  και άλλα υδρόφιλα είδη συνεχίζουν τη ροή τους τα 
ποτάμια  . Η παρουσία των πηγών και του νερού είναι εκείνη που συνετέλεσε στη 
δημιουργία των ορεινών οικισμών της περιοχής. Οικισμών που όμως στην προσπάθεια στο 
χρόνο για τη  διαβίωσή τους έσκαψαν στις πλαγιές των βουνών , ξεχέρσωσαν δασικές 
ενότητες , υπερβόσκησαν τους  ορεινούς βοσκότοπους και άφησαν πίσω τους ένα φτωχό 
διαβρωμένο έδαφος.  

Ένα έδαφος που η παρουσία του είναι εκείνη που κάνει τη γη παραγωγική στη γεωργία, 
πλούσια σε δάση και κάνει την οικονομία των κατοίκων των οικισμών ανθηρεί. . Δυστυχώς 
όμως για τις περιοχές του Πάρκου τα εδάφη σήμερα είναι χαμηλής παραγωγικότητας  με 
έντονα τα στοιχεία της διάβρωσης και υποβάθμισης. Είναι άμεσης προτεραιότητας πριν 
είναι αργά και χαθεί κάθε ελπίδα ανάκαμψης του φυσικού περιβάλλοντος η 
σταθεροποίηση των εδαφών μέσα από μια σειρά μέτρων προστασίας τους.  

Η βλάστηση 

Η ανακήρυξη της προτεινόμενης περιοχής στο Παρράσιο  Πάρκο με τα προτεινόμενα 
διαχειριστικά μέτρα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος θα συμβάλλουν στην 
ανόρθωση του δασικού πλούτου . Η διαβάθμιση των βλαστητικών ορόφων στην περιοχή 
του Πάρκου είναι εντυπωσιακά μοναδική. Η ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα των ειδών που 
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συναντά κανείς στο χώρο από μόνη της είναι ικανή να καταστήσει τη περιοχή αυτή της 
Μεσογειακής γης σε προστατευόμενο βιότοπο. 

Εδώ λοιπόν διακρίνουμε φυτικές διαπλάσεις που τις συνθέτουν είδη που είναι το 
αποτέλεσμα μιας μακράς σειράς γεωμορφολογικών και εδαφικών διαμορφώσεων 
.Διαμορφώσεων που προέκυψαν ως το αποτέλεσμα ενός ποικίλου βιοκλιματικού 
χαρακτήρα  που εξελίσσεται ξεκινώντας  από  τα υπερχίλια μέτρα υψομέτρου  να 
κατρακυλήσει σε ήπιες πλαγιές να  μπει μέσα σε βαθειές  χαράδρες και αφού περάσει από  
γόνιμες κοιλάδες να καταλήξει σε μαγευτικές  παραθαλάσσιες ακτές.  

Τις δασικές διαπλάσεις της  παραμεσογειακής  βλάστησης  με τα χαρακτηριστικά είδη της 
Χνοώδους Δρυός , του Γαύρου και της Οστρυας , της Αριας και των Σφενδάμων , του 
Φράξου και της Δάφνης του Απόλλωνα με το Φυλλίκι και το Ρούδι  ως υπόροφο τη 
διαδέχεται υψομετρικά μια άλλη σειρά φυτών της υψομετρικής κλίμακας. Είναι αυτή της 
ζώνης   με τα καστανοδάση με τα καστανωτά και τα κασταναριά της που σηματοδοτεί και 
την εδαφική διάκριση από τα αλακαλίφιλα είδη στα οξύφιλα  μια και  η καστανιά φοβάται 
το ασβέστιο –όπως ο διάβολος το λιβάνι- που λέει και ο λαός μας. Αλλά  δεν σταματάει εδώ 
η βλαστητική ποικιλότητα της περιοχής  του προτεινόμενου πάρκου. Η παραποτάμια και 
παρόχθια βλάστηση με τους Πλατανεώνες, τις Ιτιές και με τα άφθονα υδροχαρή της είδη 
χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή που την οριοθετούν   τα κύρια ποτάμια 
της δηλ.  ο Αλφειός, ο Λούσιος, και η Νεδα  μαζί με τους παραπόταμους  που διατρέχουν 
την περιοχή του Πάρκου χαρίζοντας ένα δροσερό ρεύμα  αέρα που είναι το μίγμα   του 
πελαγίσιου  ιώδιου  από το Ιόνιο Πέλαγος  και του  οξυγόνο από τα δάση των βουνών . 

 Οι θαμνώνες της θερμόβιας  μακίας βλάστησης  ακολουθούν  τη διάστρωση των φυτικών 
ορόφων των υψίκορμων δασών  σεμνά με το μικρόσωμο μέγεθός τους  . Τα δένδρα  στις 
ζώνες αυτές όπως η Χαρουπιά, η Γκορτσιά, η Αριά  ξεπετάγονται  αραιά ανάμεσα από  
λόχμες και συστάδες  που σχηματίζουν οι  αγριελιές ,τα  πουρνάρια, οι  λαδανιές , οι  
ασφάκες , τα βάτα,τα σχίνα και οι  κοκκορεβυθιές που κιαυτά   με τη σειρά τους 
αναμειγνύονται και μοσχοβολούν με τη ρίγανι, τη φασκομηλιά , το θυμάρι, και τη λεβάντα 
δίνοντας  έτσι   την ευκαιρία στις μέλισσες να φτιάξουν  το  γευστικότερο  προϊόν , το 
περίφημο μέλι της περιοχής. Αυτή όμως η βλαστητική ζώνη που φιλοξενεί όλη την ευλογία 
του μεσογειακού ήλιου και του κλίματος  μέσα της είναι η πλέον ευάλωτη ζώνη των φυτών 
στον κίνδυνο των πυρκαγιών . Όλα τα σκληρόφυλλα πλατύφυλλα όπως αυτά εδώ με το 
άφθονο αειθαλές φύλλωμά τους τη σύμπυκνη ανάπτυξή τους αλλά και την απουσία πλέον 
βοσκής που τα αραίωνε τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν το εύφλεκτο προοίμιο μεγάλων 
και καταστρεπτικών πυρκαγιών σαν αυτές που έζησε ο τόπος και η περιοχή τον Αύγουστο 
του 2007. Είναι η βλαστητική ζώνη που ενώ χρειάζεται στη διαχείρισή της μεγάλη προσοχή 
τόσο  για την προστασία των εδαφών από διαβρώσεις  όσο και για τον κίνδυνο για 
πυρκαγιές είναι η σχεδόν ολοκληρωτικά εγκαταλελειμμένη.Γεγονός που θα πρέπει να 
αποτελέσει μια από τις άμεσες φροντίδες με την ίδρυση του προτεινόμενου Πάρκου. 

Δεν σταματούν όμως εδώ οι βλαστητικές διαπλάσεις  για την περιοχή μας. Ακολουθούν οι 
διαπλάσεις εκείνες  που τις διαμορφώνουν οι αγροί και οι ποικίλες γεωργικές καλλιέργειες.   
Αυτές αναπτύσσονται   στα μέρη εκεί όπου οι κλίσεις γίνονται ήπιες ή όπου τα νερά 
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απόθεσαν γόνιμη γη  ή και ακόμα στις πλαγιές που ο άνθρωπος έφτιαξε τις πεζούλες  του. 
Εδώ οι ελαιώνες , οι καρυδιές , οι κερασιές , τα αμπέλια αλλά και τα σπαρτά , τα όσπρια ,τα 
οπωροκηπευτικά δηλώνουν τη μακραίωνη παρουσία και σχέση του ανθρώπου με τη γη και 
τη γεωργία . 

Γενικά μπορούμε να διαπιστώσουμε  ότι η βλάστηση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή 
του προτεινόμενου να ιδρυθεί πάρκου ,παρουσιάζει  μια στρωματοποιημένη κατανομή και 
διάταξή  ως το  αποτέλεσμα των βιοκλιματικών συνθηκών που το υψόμετρο μαζί με τα 
εδαφολογικά χαρακτηριστικά κάθε φορά διαμορφώνουν. Βέβαια δεν θα πρέπει να μας 
διαφεύγει  το γεγονός ότι ο καθρέφτης του περιβάλλοντος ενός τόπου είναι η εικόνα και 
κατάσταση της βλάστησης που επικρατεί στον τόπο αυτό . 

 Η  χλωρίδα, τα φυτά δηλ.  σε αντίθεση με την πανίδα , τα ζώα παραμένουν  αμετακίνητα σε 
ένα τόπο. Έτσι  γίνονται οι αποδέκτες κάθε μεταβολής  θετικής ή αρνητικής φυσικής ή 
ανθρωπογενούς  και που άμεσα μεταφράζεται  με την παρουσία , την αύξηση  ή  την 
εξαφάνισή των φυτών. Δεν είναι λίγες άλλωστε οι τοποθεσίες στον τόπο μας που έχουν 
πάρει τα ονόματα φυτών που φύτρωναν εκεί κατά το παρελθόν ,όπως  γαυρότοποι , 
πλατανιάδες , κεδρότοποι , λευκάκια και τόσα άλλα  που όμως σήμερα δεν τα βρίσκουμε 
πλέον εκεί και που σημαίνει ότι κάτι άλλαξε στο περιβάλλον και χάθηκαν. 

Είναι λοιπόν άμεση η  ανάγκη προστασίας της πλούσιας και  μοναδικής χλωρίδας που 
συναντάει κανείς σε όλο το μήκος και πλάτος του προτεινόμενου να ιδρυθεί Παρράσιου 
Πάρκου  με  τη λήψη μέτρων ορθολογικής οργάνωσης και διαχείρισης βασισμένων  στους 
κανόνες και τις απαιτήσεις  που να οδηγούν σε μια μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη. 

Δεν αρκούν μέτρα ,κανονισμοί και ρυθμίσεις για να προστατευθεί ο  οικολογικός πλούτος 
ενός τόπου αν προηγουμένως δεν έχουν πειστεί για το σκοπό αυτό οι ίδιοι οι ντόπιοι 
κάτοικοι που ζουν και κινούνται στο χώρο αυτό. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να 
αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες στη διαχείριση των φυσικών αυτών πόρων που ο 
ντόπιος κάτοικος  να συνειδητοποιήσει ότι από την προστασία και αειφορία των πόρων 
αυτών θα βελτιώνεται  η ποιότητα της ζωής του , θα αποκτάει περισσότερους  
οικονομικούς  πόρους και θα συμβιώνει με το περιβάλλον σαν  μέρος  και ο ίδιος αυτού του 
οικοσυστήματος και όχι σαν ο δεσπότης και  εξουσιαστής του. Άλλωστε ας μη ξεχνάμε του 
Βολταίρου την έκφραση, που όμως πολύ λίγο εισακούστηκε μέσα από τους αιώνες και 
φτάσαμε σήμερα στο χείλος της φυσικής καταστροφής ,που  διακήρυξε ,ότι τη φύση θα 
πρέπει να την υποκρούουμε  αντί να την τιθασεύουμε. 

Ο παρακάτω  κατάλογος δίνει τα ονόματα των φυτών κατά τις οικολογικές διαστρώσεις των 
βλαστητικών όψεων ,όπως καταγράφηκαν στις  Διπλωματικές Εργασίες το 2006 στο ΕΜΠ 
των Κραιστενίτη Μ και Καλέντζη Αικ.  

A. Μεσογειακές  Διαπλάσεις Βλαστήσεως 

α. Κατώτερο Lauretum  

μέχρι 600 m. 



 

5 

 

 Quercus  aegilops    (ημεράδι) 

 Ceratonia siliqua   (χαρουπιά) 

 Pinus halepensis   (Πεύκη Χαλέπιος) 

 Pinus  pinea    (Κουκουναριά) 

 Phyllirea media   (Φυλλίρα) 

 Olea oleaster   (αγριεληά) 

 Arbutus unedo/Arbutus andrachnae (κουμαριά) 

Vitex agnus castus   (λυγαριά) 

Thymus capitatus   (θυμάρι) 

Carex renote    (σπαθόχορτο) 

Trifolium pratensis   (αγριοτρίφυλλο) 

 

β. Ανώτερο Lauretum  

Μεταβατική όψη των φυλλοβόλων από 600-800μ 

Carpinus orientalis                   (γαύρος) 

Ulmus campestris                     (φτελιά) 

Jumiperus oxycedrus                (κέδρος οξύκεδρος) 

Salix alba            (ιτιά λευκή) 

Quercus. coccifera                   (πουρνάρι) 

Erica arborea           (ρείκι) 

Cornus mass                             (κρανιά) 

Cercis siliquastrum                   (κουτσουπιά) 

Sacropoterium spinosum          (αφάνα) 
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Phlomis fruticosa                      (ασφάκα) 

Spartium junceum                     (σπάρτο) 

Asparagus sp.                            (σπαράγγι) 

 

γ. Διάπλαση ηπειρωτικών φυλλοβολων δρυών  

   από 600-1200μ 

Quercus conferta    (Πλατύφυλλος δρύς)  

Quercus sessiliflora             (άμισχος δρύς) 

Quercus pubescens                      (χνοώδης δρύς) 

Quercus cerris                              (ευθύφλοιός - ρουπάκι- δρύς) 

Castanea sativa                            (καστανιά) 

Carpinus orientalis                       (γαύρος) 

Populus tremula                           (λεύκα)  

Populus nigra                               (καβάκι) 

Juniperus oxycedrus                    (κέδρος οξύκερδος) 

Juniperus communis                    (κέδρος κοινός) 

Platanus orientalis                       (πλατάνι) 

Corylus avellana                          (λεπτοκαρυά - φουντουκιά) 

Acer platanoides                          (σφενδάμι - νεροπλάτανος) 

Rubus idaeus                               (βάτο) 

Sambucus nigra                           (κουφοφυλιά) 

Origanum vulgare                       (ρίγανη) 
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B. Διαπλάσεις στην Κοιλάδα του Λούσιου 

1. Παρόχθια βλάστηση 

Πλατάνι           Platanus orientalis  

Ιτιά                                 Salix sp. 

Φράξος            Fraxinus ornus 

Συκιά            Ficus carica 

Κισσός            Hederα helix 

Χωνάκι           Calysteria sylvatica 

Κλιματίδες            Clematis flammula 

Φτέρες            Pteridium aquilinum 

Αδιάντα            Adiantum capilus veris 

Σαμπούκος            Sambucus edulis 

Ορχεοειδή            Anacamtis pyramidalis 

Επιπακτίς                        Epipactis helleborine. 

Βρύα 

2. Θαμνώνες 

Πουρνάρι    Quercus coccifera 

Ασφάκα   Phlomis fruticosa 

Αγριοτριανταφυλλιές Rosa avensis 
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Φυλλίκι   Phyllirea media 

Βάτα    Rubus ulmifolius 

Λαδανιές   Cistus parviflorus 

Κρίνοι   Lilium candidum 

3. Δάση παραμεσογειακής ζώνης 

Χνοώδης Δρύς                 Quereus pubescens 

Όστρυα                      Ostrya caprinifolia 

Γαύρος                     Carpinus orientalis 

Αριά                      Quercus ilex 

Σφενδάμι                     Acer creticum/ Acer monspessulanum 

Φράξoς                     Fraxunus ornus 

Δάφνη                     Laurus nobilis 

Πουρνάρι                     Quercus coccifera 

Φούσκα                     Colutea arborea 

Κορωνίλα                        Coronilla emeroides 

Φυλλίκι                     Phyllirea media 

Ρούδι                               Rhus coriaria (απαντάται κοντά στη Μονή 
Φιλοσόφου) 

4.Δάση Καστανιάς         Castanea sativa 

 

Καστανιά   Castanea sativa 

Λούπινα   Lupinus micranthus 
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Η πανίδα 

Είναι γνωστόν  ότι ανάλογα  με την  ποικιλομορφία του γεωμορφολογικού χώρου , της  
εικόνας της χλωρίδας και των βιοκλιματικών συνθηκών που παρουσιάζει μια περιοχή  
ανάλογα διαμορφώνεται  και η παρουσία και ποικιλία των ειδών της  πανίδας.  

Η πανίδα στον ευρύτερο χώρο του προτεινόμενου να ιδρυθεί  Παρράσιου πάρκου 
εμφανίζει μια σοβαρή παρουσία και προσδίδει μια ακόμα μεγαλύτερη  αξία στην όλη 
περιβαλλοντική  εικόνα της περιοχής. 

 Η ποικιλότητά της ,η σύνθεση , οι  συνθήκες διατροφής, αναπαραγωγής και ενδιαιτημάτων 
καθιστούν την περιοχή αυτή της Πελοποννησιακής γης  μια πανδαισία της πανίδας. 

Ξεκινώντας από την  άφθονη ιχθυοπανίδα του Λούσιου  που διατηρεί  την  φαιόχρωμη 
πέστροφα (Salmo trutta macrostigma) χάρη  συνεχή ροή και καθαρότητα των νερών του ,τα 
αμφίβια και τα ερπετά που αφθονούν  σε υγροτόπους αλλά  σε επιφάνειες με μεσογειακή 
βλάστηση   οδηγούμαστε σε μια μακρά λίστα ορνιθοπανίδας  , με  σπάνια πουλιά ,με 
πουλιά που χαρίζουν το κελάδημά τους και με άλλα που βρίσκουν στην  περιοχή αυτή  το 
ενδιαίτημά τους (habitat).   
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Κατωτέρω  ο  αθροιστικός πίνακας  εμφανίζει  τις κατηγορίες και τον αριθμό των ειδών  της 
πανίδας για την περιοχή του Πάρκου όπως καταγράφηκαν από τις Σπουδάστριες του ΕΜΠ 
Κραιστενίτη  Μ. και Καλέντζη Αικ. στις Διπλωματικές τους εργασίες το 2006 για την αυτή.  

 

 

 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΟΣ 

Κοιλάδα Λούσιου 

Ιχθυοπανίδα  4 είδη 

Αμφίβια-Ερπετά  17 είδη 

Ορνιθοπανίδα  37 είδη 

Θηλαστικά   10 είδη 

Κοιλάδα Αλφειού 

Εντομα  3 είδη  

Ορνιθοπανίδα  8 είδη ενδημικά 8 είδη  

Αμφίβια-Ερπετά  8 είδη  

Θηλαστικά 5 είδη  

Λύκαιο όρος 

Ορνιθοπανίδα 6 είδη (αετοί, γεράκια κ.α) 

 

(πηγή Διπλωματική εργασία ΕΜΠ των  Καλέντζη και Κρεσταινίτη 2006) 
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Προτάσεις ανάδειξης της πειοχής του 
Πάρκου

• Οι προτάσεις  που ακολουθούν αντλήθηκαν από 
τις Μελέτες για την περιοχή  στα πλαίσια 
Διπλωματικών Εργασιών το 2006 στο ΕΜΠ από 
τις Σπουδάστριες και τώρα Τοπογοράφους
Μηχανικούς 

• Κρεσταινίτη Ιωάννα  και Καλέντζη Αικατερίνη με 
τίτλο 

• «Ανάδειξη της προτεινόμενης προστατευόμενης 
περιοχής του Λυκαίου όρους και της ευρύτερης 
περιοχής  για ήπιες μορφές τουρισμού» 

 

• Στη συνέχεια το 2008 στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του ΕΜΠ ‘ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ’ και 
στα πλαίσια του Μαθήματος «Μέθοδοι και 
τεχνικές Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ειδικά 
θέματα διαχείρισης Φυσικών πόρων» οι τότε 
Σπουδάστριες Καραγιάννη Αντωνία –Δασολόγος 
και Σιαμά Ιωάννα –Τοπογράφος Μηχ. Με την 
εργασία τους 

• «Στρατηγικές Επιπτώσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του αρχαιολογικού Πάρκου της 
Αρκαδίας Λύκαιον όρος»
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Συνοπτική αναφορά στις Προτάσεις 
για ήπιο τουρισμό

• 1. Ίδρυση παρατηρητηρίων στο Λύκαιο όρος 
για μέρα και νύχτα

• 2.Ανάπλαση και ανάδειξη των πολυπληθών 
πηγών της περιοχής (περισ. από 15) με ήπιες 
διαμορφώσεις για ημερήσια χρήση.

• 3.Χάραξη διαδρομών για πεζοπορία 
,ορειβασία ,ποδηλάτου κλπ

• 4.Αθλητικές δραστηριότητες περιπέτειας 
στον Αλφειό, Λούσιο ,Νέδα

 

• 5.Ανάδειξη του φαραγγιού της Νέδα
• 6. Ανάπλαση των οικισμών με κίνητρα για 

την βελτίωση των κτισμάτων κλπ
• 7. Προστασία και ανάδειξη 

αρχαιολογικών,ιστορικών, πολιτιστικών 
θέσεων και περιοχών με ίδρυση Κέντρου 
εκπαίδευσης –Λύκαιος Ακαδημία-

• 8. Ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού 
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• 9. Κίνητρα για ανάπτυξη αγροτουρισμού, με 
ελεγχόμενες βοσκές, βιολογικές καλλιέργειες

• 10. Αναδασώσεις και δασώσεις με ενίσχυση 
των δρυοδασών στην περιοχή

• 11.Ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης

• 12.Υποδομή ανάδειξης των Αρχαιολογικών 
χώρων –διαδρομές, περίπτερα, γιρτέςκλπ-

 

• 13. Ειδική προβολή και διαφήμιση της περιοχής, 
των παραδοσιακών χαρακτηριστικών του  , του 
φυσικού πλούτου , των αρχαιολογικών και 
ιστορικών αρετών κλπ

• 14. Ανάπτυξη των ήπιων μορφών ενέργειας 
χωρίς βιαιότητες  για το μοναδικό τοπίο και 
αποφυγή αλλοίωσης της γραμμής ορίζοντα –και 
κορυφογραμμών με ανεμογεννήτριες

• 15. Βελτίωση χωρίς καταστροφές στο τοπίο του 
οδικού δικτύου και των συγκοινωνιών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Συμπερασματικά  η  ίδρυση και δημιουργία του 
Παρράσιου Πάρκου μόνο θετικά στοιχεία έχει να 
προσφέρει για την περιοχή και τους κατοίκους της.

• Θα προστατευθεί με τον τρόπο αυτό αποτελεσματικά 
ο φυσικός πλούτος της περιοχής χωρίς και να 
στερηθεί των αναπτυξιακών του δυνατοτήτων ,που 
όμως αυτές θα είναι συμπληρωματικές και όχι 
ανταγωνιστικές  με το περιβάλλον  και με την 
προϋπόθεση ότι  δεν θα ξεπερνούν τη φέρουσα 
ικανότητά του και αντοχή του.

 

• Με τις προτεινόμενες να αναπτυχθούν στην 
περιοχή του Πάρκου δραστηριότητες όπως 
τεχνολογικές, οικονομικές, πολιτιστικές ,οι 
τοπικές κοινωνίες αυτοδιαχειριζόμενες τις 
νέες συνθήκες θα κερδίσουν πέραν των 
οικονομικών ωφελειών και  την πεποίθησή 
τους, ότι ζώντας και δρώντας στο φυσικό τους 
χώρο η ποιότητα ζωής τους βελτιώνεται κατά 
πολύ από πριν και ο τόπος τους διατηρεί  
αναλλοίωτη  την αυθεντικότητά του. 
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• Η πολιτιστική κληρονομιά τους που εκφράζεται 
μέσα από τους θαυμάσιους Αρχαιολογικούς 
πόρους διάσπαρτους σε όλο το εύρος  της 
περιοχής του Πάρκου προϊόντα και αυτοί μιας 
απαράμιλλης φύσης που ενέπνευσε τους 
κατοίκους στο παρελθόν και που είναι η ίδια 
φύση που συνεχίζει και τώρα να εμπνέει και 
κατευθύνει και τους νεώτερους κατοίκους ,θα 
προβληθεί διεθνώς και θα αναδειχθεί με τον 
τρόπο αυτό ένας  μοναδικός  Πελοποννησιακός 
πλούτος αρχαιοτήτων, φυσικού περιβάλλοντος 
και παραδοσιακών αξιών των κατοίκων του.

 

 

 

• Η όλη λοιπόν  προσπάθεια της Ίδρυσης του 
πρότυπου αυτού  για την Ελλάδα Παρράσιου
Πάρκου δεν ζητάει τίποτε άλλο παρά να την 
περιβάλλουμε  όλοι μας ,ο καθένας από τη 
θέση του με πίστη , με αγάπη αλλά και με λίγο 
πατριωτισμό –όχι τοπικισμό- ώστε να 
υλοποιηθεί σύντομα και όλοι μας να 
μετατρέψουμε  το Συμβόλαιο παραχώρησης  
από «ψιλής κυριότητας» σε Συμβόλαιο 
«ιδιοκτησίας» προς  τις νεώτερες γενιές μας. 

 


