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Ο νομός Φωκίδας είναι 
γεωγραφική περιοχή και 
νομός της περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας. Συνορεύει 
με το νομό Βοιωτίας 
ανατολικά, το νομό 
Φθιώτιδας βόρεια και το 
νομό Αιτωλοακαρνανίας 
δυτικά, ενώ στα νότια 
βρέχεται από τον Κορινθιακό 
κόλπο. Είναι ένας από τους 
πιο ορεινούς νομούς της 

Ελλάδας με εναλλασσόμενο γεωμορφολογικό τοπίο, αφού περιλα-
μβάνει τέσσερα από τα πιο ψηλά βουνά της χώρας μας, την Γκιώνα, 
τον Παρνασσό, τα Βαρδούσια και την Οίτη, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει 
και την λίμνη του Μόρνου δημιουργώντας έτσι ένα τοπίο απαρά-
μιλλου φυσικού κάλους. 

Πέρα όμως από τις μοναδικές εικόνες με 

τις επιβλητικές βουνοκορφές, τα 

παρθένα δάση και τα κρυστάλλινα νερά 

ο νομός Φωκίδας διαθέτει πλούσια 

άγρια πανίδα ,γεγονός που μαρτυράτε 

και από τους εθνικούς δρυμούς σε δύο 

από τα βουνά της, στην Οίτη και τον 

Παρνασσό. 

Οι εθνικοί δρυμοί είναι φυσικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη 

οικολογική σημασία εξαιτίας της σπανιότητας και της ποικιλομο-

ρφίας της χλωρίδας και της πανίδας τους, των γεωμορφολογικών 

σχηματισμών, του υπεδάφους, των νερών, της ατμόσφαιρας και 
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γενικά του φυσικού περιβάλλοντος τους. Σκοπός της ιδρύσεως ενός 

δρυμού είναι να αφεθεί ελεύθερη η φύση, ανεπηρέαστη από 

εξωτερικές επιδράσεις ώστε να ακολουθήσει τις δικές της 

διεργασίες. Να διατηρηθεί το φυσικό  περιβάλλον για λόγους 

αισθητικής απόλαυσης και επιστημονικής έρευνας, ανεπηρέαστο 

από «αναπτυξιακά» προγράμματα. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους 

ιδρύθηκαν και οι δρυμοί του Παρνασσού και της Οίτης. 

Στα όρια των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας μεταξύ Αράχωβας, 

Δελφών και Επτάλοφου ιδρύθηκε το 1938 ο Εθνικός Δρυμός 

Παρνασσού. Στον άμεσο περίγυρο του δρυμού υπάρχουν αξιόλογοι 

αρχαιολογικοί χώροι και χιονοδρομικά κέντρα. 

Η ασβεστολιθική δομή του βουνού, 

που τη διακόπτουν μικρές παρεμβολές 

από φλύσχη και κροκαλοπαγή 

πετρώματα, παρουσιάζει 

εντυπωσιακές καταβόθρες, σπήλαια 

και βραχώδεις κορυφές στο χώρο του 

δρυμού και στη  γύρω περιοχή. Το 

κλίμα που επικρατεί είναι ηπειρωτικό. Παρά την ομοιομορφία της 

δασικής βλάστησης κυριαρχεί η Κεφαλληνιακή ελάτη (Abies 

cephalonica). Ο δρυμός φιλοξενεί σημαντικό αριθμό φυτών, με τα 

περισσότερα στις ψηλότερες κορυφές του Παρνασσού και κάποια 

ενδημικά όπως Peonia parnassica, satureja parnassica και πολλά 

άλλα! Στα υπαλπικά λιβάδια κυριαρχούν είδη φεστούκας, 

τριφυλλιών, στα ελατοδάση συναντά κανείς πολλά είδη 
αγριοκορομηλιάς, κράταιγου και αρκεύθου μεμονωμένα ή σε μικρές 
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ομάδες. Στα βορειοανατολικά του βουνού υπάρχουν συστάδες από 

μαύρη πεύκη. 

Ο Παρνασσός είναι ένα βουνό πλούσιο σε ερπετά, έντομα , πουλιά 

και θηλαστικά. 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 κουνάβι, το 

αγριογούρουνο, το τσακάλι 

είναι σπάνια και ακόμα 

σπανιότερος είναι ο λύκος που 

κατεβαίνει κατά τις 

βαρυχειμωνιές  από την Πίνδο. Δασόβια είδη κυριαρχούν στην 

πτηνοπανίδα του δρυμού, όμως έξω από τα πυκνά δάση οι γύπες, 

αετοί και μικρότερα αρπακτικά διατηρούν ακόμη σημαντικούς 

πληθυσμούς που περιλαμβάνουν όρνια, γυπαετούς, χρυσαετούς και 

περιστασιακά σπιζαετούς , γεράκια και πολλά άλλα. Ερπετά και 

έντομα εκπροσωπούνται επίσης ικανοποιητικά! 

Στα όρια των νομών Φωκίδας και Φθιώτιδας ορθώνεται επιβλητικά 

το όρος Οίτη, γνωστό ως το βουνό των 

λουλουδιών και του μυθικού ήρωα 

Ηρακλή. Ένα βουνό που εντυπωσιάζει 

με τις απότομες πλαγιές και τους 

κατακόρυφους βράχους που 

δημιουργούν εντυπωσιακούς 

καταρράκτες. Το μισό περίπου σε 

έκταση βουνό χαρακτηρίστηκε ως Εθνικός Δρυμός το 1966, με σκοπό 
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την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την διαφύλαξη των 

ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών. 

Ο δρυμός της Οίτης εκτείνεται υψομετρικά από τα 400 εως τα 2.116 

μέτρα της κορυφής Γρεβενό. Άλλες κορυφές είναι ο Σέμπεης(2.152 

μ.), ο Αλούμπεης(2.058 μ.) και ο 

Πύργος(2.152 μ.) που είναι η 

ψηλότερη της Οίτης. Η ιστορι-

κότητα του χώρου χάνεται στα 

βάθη των αιώνων και της 

μυθολογίας, αφού σε μικρή 

απόσταση από τον δρυμό 

σώζονται ερείπια του ναού του 

Ηρακλή. Ο κύριος ασβεστο-

λιθικός όγκος της Οίτης  με την τοπική της ιδιαιτερότητα που την 

χαρακτηρίζουν φαραγγώδεις χαραδρώσεις , αμβλύνεται στο νότιο 

τμήμα του δρυμού όπου η εμφάνιση του αργιλικού σχιστόλιθου 

διαμορφώνει λοφώδη υψίπεδα με απαλές καμπύλες γραμμές και 

ανοιχτό ορίζοντα.  

Το μεγαλύτερο τμήμα του δρυμού 

καλύπτεται από ελατοδάση 

Κεφαλλινιακής ελάτης (Abies 

cephalonica) που διακόπτονται από 

μικρά ή μεγάλα διάκενα με λιβαδική 

βλάστηση. Στα ελατοδάση συναντά 

κανείς το θαυμάσιο κόκκινο κρίνο και 

μια μεγάλη ποικιλία από πλατύφυλλα δέντρα και θάμνους όπως 

μελιό, γαύρο, σφενδάμια, πλατάνια, ιτιές σε μικρές συνδεδρίες ή 
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μεμονωμένα άτομα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα  

μαυρόπευκα , οι φυλλοβόλες δρύες και οι πυκνοί θαμνώνες από 

πουρνάρι, κουμαριές, ρούδια και πικροδάφνη. 

 Στο νοτιοδυτικό τμήμα του 

δρυμού απλώνεται ένα 

εντυπωσιακό οροπέδιο, οι 

Λιβαδιές, με πλούσια 

υπαλπική βλάστηση, όπου 

κυριαρχεί η αγροστώδης 

μαραβίτσα ή τούφα, είδη 

αστραγάλου, γενίστας, 

παλαμονίδας και πολλά 

ενδημικά όπως ο νάρκισσος και την αλπική λιμνούλα που αποτελεί 

το πιο χαρακτηριστικό σημείο της Οίτης. 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Δρυμού 

Οίτης, ο πυρήνας είναι σε 

καθεστώς απόλυτης προστασίας 

για να διατηρηθεί ανέπαφη η 

χλωρίδα και η πανίδα της 

περιοχής. Κατά συνέπεια , μέσα 

στον πυρήνα απαγορεύονται οι 

ανασκαφές, η τοποθέτηση 

διαφημιστικών πινακίδων , οι 

βιομηχανικές δραστηριότητες, η κατασκευή κτισμάτων , η γεωργική 

και δασοπονική εκμετάλλευση, η βόσκηση, το κυνήγι , όπως επίσης 

και η λειτουργία μεταλλείων και λατομείων. 



8 
 

Στην Οίτη απαντώνται συνολικά 

τρεις περιοχές του δικτύου 

Natura. Το δίκτυο Natura 2000 

αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Προστατευόμενων Περιοχών, οι 

οποίες φιλοξενούν φυσικούς 

τύπους οικοτόπων και είδη 

φυτών και ζώων που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ως καταφύγια Άγριας Ζωής 

χαρακτηρίζονται φυσικές 

περιοχές που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ως σημαντικοί τόποι 

ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας 

ή ως βιότοποι αναπαραγωγής, 

διατροφής, διαχείμασης ειδών 

της άγριας πανίδας. Βάσει της 

υπάρχουσας νομοθεσίας, εντός των καταφυγίων Άγριας Ζωής 

απαγορεύεται ρητά η άσκηση της θήρας. Στην ευρύτερη περιοχή της 

Οίτης υπάρχουν δύο καταφύγια 

άγριας ζωής.  

Τα είδη που αποτελούν την πανίδα 

της Οίτης σχετίζονται στην 

πλειονότητά τους με τα εκτεταμένα 

δάση κεφαλληνιακής ελάτης που 

καλύπτουν το βουνό. Τα δάση αυτά 

φιλοξενούν ποικιλία θηλαστικών και πτηνών , πολλά από τα οποία 

είναι μάλλον κοινά και ευρέως διαδεδομένα είδη στα ελληνικά 
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βουνά. Άλλοι οικότοποι  

περιορισμένης όμως έκτασης, όπως 

οι απόκρημνοι γκρεμοί ,τα λιβάδια 

και οι υδάτινοι σχηματισμοί, 

φιλοξενούν ποικιλία ειδών μεγάλου 

ενδιαφέροντος. Επιπλέον η Οίτη 

αποτελεί καταφύγιο αρκετών 

σπάνιων  και απειλούμενων ειδών, 

σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της 

Ελλάδας. Ένα μικρό κοπάδι από αγριόγιδα είναι ο νοτιότερος 

πληθυσμός στην Ελλάδα, ενώ έχουμε και την εμφάνιση λύκων και 

λύγκας. Η πτηνοπανίδα της περιοχής είναι η τυπική των ορεινών 

οικοσυστημάτων και περιλαμβάνει κυρίως δασόβια είδη. Υπάρχει 

επίσης ικανοποιητική ποικιλία σε ερπετά αμφίβια και έντομα που 

πλουτίζουν το ζωικό κόσμο του βουνού. 

Είναι πολύ στενή η σχέση που συνδέει την άγρια ζωή στην ευρύτερη 

περιοχή του συγκροτήματος που αποτελείται από τα Βαρδούσια, τη 

Γκιώνα, την Οίτη , τον Παρνασσό και βέβαια την τεχνητή λίμνη του 

Μόρνου που μετά από την δημιουργία της 

το 1979 άλλαξε αρκετά το τοπίο της 

Φωκίδας δημιουργώντας ένα πολύπλοκο 

και μοναδικό οικοσύστημα. 

Ο νομός Φωκίδας βρισκόμενος στην 

καρδιά της Ρούμελης διαθέτει πλούσια 

άγρια πανίδα από ζώα πολύ κοινά όπως ο 

λαγός και η αλεπού μέχρι και τα πιο σπάνια όπως ο λύγκας και ο 

χρυσαετός. Αξίζει λοιπόν στο σημείο αυτό και πριν παρατεθεί ο 
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κατάλογος σχεδόν όλης της άγριας πανίδας της Φωκίδας να 

ειπωθούν λίγα στοιχεία για τα πιο κοινά άγρια ζώα που φωλιάζουν 

στα δάση σε σχεδόν όλο το εύρος του νομού. 

Ο λαγός (Lepus europaeus) συναντάται 

ευρέως σε όλη τη Φωκίδα είναι είδος 

φυτοφάγο, αποφεύγει τις περιοχές με 

υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.500 μέτρων, 

δεν είναι είδος κοινωνικό, ζει μονήρες 

εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής, 

κινείται κυρίως  τις πρωινές και 

απογευματινές ώρες ενώ την ημέρα 

κρύβεται στη φωλιά του. Φωλιάζει στο 

έδαφος συνήθως κάτω από θάμνους. Γεννά 4-5 φορές το χρόνο από 

2 εως 5 μικρά, μπορεί να διακρατεί δύο γέννες ταυτόχρονα, το 

φαινόμενο αυτό ονομάζεται επικύηση και δεν παρατηρείται σε 

κανένα άλλο θηλαστικό. Έχει μεγάλη οικονομική σημασία, αφού  

αποτελεί σημαντικό θηραματικό είδος. 

Ο σκίουρος (Sciurus vulgaris) είναι 

διαδεδομένος σχεδόν σε όλη τη 

Φωκίδα από τα μικρά χωριά της 

μέχρι και τα πυκνά ελατοδάση της. 

Είναι παμφάγο, είδος κατά κύριο 

λόγο δασόβιο, μονήρες και 

ημερόβιο. Φτιάχνει τη φωλιά του 

πάντα σε τρύπες γηραιών δέντρων. Είναι είδος μονογαμικό, γεννά 

δύο φορές το χρόνο 3-5 μικρά και έχει  πολύ ανεπτυγμένες τις 

αισθήσεις της όρασης και της αφής. 
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Ο λύκος (Canis lupus) είναι το 

μεγαλύτερο είδος της οικογένειας 

Canidae που υπάρχει στην χώρα 

μας. Στην Φωκίδα αν και 

παλαιότερα αποτελούσε ένα 

σπάνιο είδος τα τελευταία χρόνια  

φαίνεται να παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία 

10 έτη, ακολουθώντας μια πορεία 

επανάκαμψης που ξεκίνησε την δεκαετία του 

1980. Ο  πληθυσμός του έχει αυξηθεί αρκετά με 

αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστια 

προβλήματα στην κτηνοτροφία αφού τελευταία 

τα παράπονα των κτηνοτρόφων για ζημιές από 

τον λύκο όλο και αυξάνονται αφού πλέον 

επιτίθεται ακόμη και σε άλογα και αγελάδες. 

Ζει σε πυκνά δάση και προτιμά το μεγάλο 

υψόμετρο, είναι σαρκοφάγο και κατά 

κύριο λόγο νυκτόβιο, δεν έχει μόνιμη 

κατοικία, αλλά κινείται συνεχώς 

διανύοντας τεράστιες αποστάσεις 

ανάλογα με την διαθεσιμότητα της τροφής 

και είναι οργανωμένο σε αγέλες. Είναι 

είδος μονογαμικό και γεννά 4-6 μικρά. Έχει πολύ καλά ανεπτυγμένες 

τις αισθήσεις της όσφρησης και της ακοής και είναι δυνατή η 

επιμειξία του με το σκύλο και το τσακάλι. Η επανεμφάνιση του 

λύκου σχετίζεται αρχικά με τη βελτίωση του νομικού καθεστώτος 

προστασίας του είδους, αφού από το 1981 σταμάτησε η επικήρυξή 

του ως επιβλαβές είδος. Ο περιορισμός των ανθρώπινων 
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δραστηριοτήτων στις περιοχές κατανομής του, όπως ήταν οι ορεινές 

καλλιέργειες, καθώς και η 

μείωση του μεγάλου αριθμού 

κτηνοτροφικών ζώων 

εκτατικής κτηνοτροφίας, 

συνέβαλλαν επίσης στην 

επανεμφάνισή του . Επιπλέον 

ο λύκος διαθέτει σχετικά 

υψηλό αναπαραγωγικό δυναμικό και ιδιαίτερη ικανότητα να 

εποικίζει νέες περιοχές μέσω της διασποράς σε μεγάλες αποστάσεις, 

εφόσον βρει κατάλληλο βιότοπο και επάρκεια τροφής. Θεωρείται 

επιζήμιο στην κτηνοτροφία, ενώ στα θηραματικά είδη προκαλεί 

μικρές ζημιές. Σε ένα νομό όπως η Φωκίδα όπου η ενασχόληση με 

την κτηνοτροφία είναι βασικός κλάδος της τοπικής οικονομίας θα 

πρέπει να παρθούν μέτρα από την πολιτεία ώστε να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούνται από αρπακτικά 

όπως ο λύκος, γιατί αλλιώς οι αντιδράσεις των ανθρώπων στην 

προσπάθεια τους να επιβιώσουν γίνονται ορισμένες φορές βίαιες. 

Οι καλά εκπαιδευμένοι ποιμενικοί σκύλοι φύλαξης, σε συνδυασμό 

με την κατάλληλη περίφραξη και την εντατική φύλαξη-επιτήρηση 

του κοπαδιού, βοηθούν αποτελεσματικά στην προστασία αυτού από 

επιθέσεις λύκων. Οι απόψεις για την απελευθέρωση λύκων 

συγκρούονται καθώς από τη μια οι 

κάτοικοι της Φωκίδας και ιδιαίτερα οι 

κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για την 

απελευθέρωση λύκων από οργανώσεις 

κατεφημισμό από οικολόγους, γεγονός 

που δικαιολογείται από την απότομη 
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αύξηση του πληθυσμού του λύκου στην Φωκίδα και από τις 

τεράστιες καταστροφικές απώλειες που έχουν υποστεί τα κοπάδια 

και από την άλλη όλες αυτές οι οργανώσεις ισχυρίζονται πως είναι 

αδύνατο να αναπαράγουν λύκους για να τους απελευθερώνουνυς 

και αναφέρουν πως ελευθερώνουν μόνο λύκους τους οποίους 

πρέπει να επανεντάξουν στο φυσικό τους οικοσύστημα ύστερα από 

την περίθαλψή τους. Επίσης οι  οικολόγοι κατηγορούν τους 

κτηνοτρόφους για επιθετική συμπεριφορά προς  λύκους κάνοντας 

λόγο για δηλητήρια , φόλες και παγίδες και με αυτό τον τρόπο έχει 

δημιουργηθεί μια μορφή κόντρας μεταξύ οικολόγων και 

κτηνοτρόφων. Παρόλα αυτά όμως το τεράστιο πρόβλημα που έχει 

δημιουργήσει ο λύκος στην κτηνοτροφία θα οδηγήσει σιγά σιγά εάν 

δεν παρθούν  τα κατάλληλα μέτρα στην ερημοποίηση της Ελληνικής 

υπαίθρου και στο μαρασμό της κτηνοτροφίας. Η χώρα μας μιας και 

στο μεγαλύτερο τμήμα της είναι ορεινή μπορεί να εκθρέψει πλήθος 

μικρών μυρηκαστικών και να παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα 

για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί το έναυσμα αλλά και οι 

συνθήκες στους νέους να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και όχι να 

αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν λόγω των δύσκολων συνθηκών.  

Η αλεπού (Vulpes vulpes) λόγω της 

εύκολης προσαρμογής της στις 

διάφορες συνθήκες απαντάται 

ευρέως σε όλη την έκταση του νομού 

Φωκίδας. Η τροφή της ποικίλει 

ανάλογα με την εποχή του χρόνου και 

το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από είδη ζωικής προέλευσης 

ενώ μόνο το 20 τοις εκατό αποτελείται από είδη φυτικής προέλευ-

σης. Είναι είδος νυκτόβιο, τα δύο φύλα ζουν χωριστά εκτός από την 
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περίοδο της αναπαραγωγής, γεννά 3-6 περίπου μικρά σε κάθε 

γέννα. Έχει πολύ ανεπτυγμένες τις αισθήσεις της όσφρησης και της 

ακοής όχι όμως και την όραση. Θεωρείται επιβλαβής κυρίως για την 

πτηνοτροφία ενώ αντίθετα είναι ωφέλιμη στη γεωργία καθώς 

συμβάλει στον έλεγχο του αριθμού των τρωκτικών. Η αλεπού όπως 

και ο λύκος είναι φορέας και μεταδότης της λύσσας και 

τριχινιάσεως. 

Η αγριόγατα (Felis silvestris) έχει 

παρατηρηθεί κυρίως στον Εθνικό Δρυμό της 

Οίτης, αλλά λόγω της ομοιότητας των 

συνθηκών που επικρατούν στα βουνά της 

Φωκίδας, ίσος υπάρχει και στα υπόλοιπα. 

Είναι είδος δασόβιο, νυκτόβιο και 

σαρκοφάγο. Είναι μονογαμικό και μπορεί να γεννήσει 2-4 μικρά σε 

κάθε τοκετό. Έχει καλά ανεπτυγμένη την όραση και την ακοή ενώ η 

όσφρηση είναι περιορισμένη. 

Ο λύγκας (Lynx lynx) είναι ένα σπάνιο ζώο, για το οποίο οι φήμες ότι 

υπάρχει στα δάση της Φωκίδας όλο 

και αυξάνονται. Μέχρι στιγμής έχει 

καταγραφεί η ύπαρξη του στην 

Πίνδο, είναι είδος δασόβιο και 

σαρκοφάγο. Είναι νυκτόβιο και ζει 

μονήρες, φωλιάζοντας σε κουφάλες 

δέντρων ή  βράχους, είναι 

μονογαμικό και σε κάθε τοκετό μπορούν να γεννηθούν 2-4 μικρά. 

Το πετροκούναβο (Martes foina) υπάρχει σε όλη τη Φωκίδα και 

ειδικότερα στα Βαρδούσια και τη Γκιώνα. Είναι είδος δασόβιο, 
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μονήρες και νυκτόβιο. Ζει κυρίως 

πάνω στα δέντρα και λιγότερο στο 

έδαφος. Είναι μονογαμικό και γεννά 

3-5 μικρά σε κάθε τοκετό. Οι πιο 

ανεπτυγμένες αισθήσεις του είναι η 

όσφρηση και η ακοή, ενώ 

αναρριχάται με μεγάλη ευκολία χάρη στα γαμψά νύχια του. 

Ο ασβός (Meles meles) συναντάται στην 

Οίτη, τα Βαρδούσια και τη Γκιώνα είναι 

είδος δασόβιο και ζει σε υψόμετρο 

μέχρι και 2.000 μέτρα. Είναι παμφάγο, 

νυκτόβιο και μονογαμικό και κάθε γέννα 

μπορεί να δώσει 2-5 μικρά. Έχει 

ανεπτυγμένες τις αισθήσεις της ακοής 

και της όσφρησης ενώ θεωρείται ωφέλιμο για την γεωργία όταν 

τρέφεται με έντομα, τρωκτικά και σκουλήκια αλλά σε συνθήκες 

έλλειψης τροφής μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες. 

Το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) στο νομό Φωκίδας θα το 

συναντήσουμε κυρίως στα 

Βαρδούσια και τη Γκιώνα ενώ 

μικροί πληθυσμοί του υπάρχουν 

και στην Οίτη και τον Παρνασσό. 

Κατά κανόνα προτιμά τα άκρα των 

δασών και αποφεύγει τα πυκνά 

δάση. Το καλοκαίρι ανεβαίνει σε 

ψηλές περιοχές ενώ το χειμώνα κατεβαίνει χαμηλότερα. Είναι 

φυτοφάγο και ημερόβιο είδος, ζει κατά μικρές οικογενειακές ομάδες 
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που αποτελούνται από ένα αρσενικό, ένα θηλυκό και τα μικρά τους. 

Είναι μονογαμικό και γεννάει 1-2 μικρά ετησίως ενώ μόνο τα 

αρσενικά άτομα φέρουν κέρατα. 

Το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra) σήμερα θα το συναντήσουμε σε 

μεγάλους πληθυσμούς στον 

εθνικό δρυμό της Οίτης 

αλλά και στην ευρύτερη 

περιοχή του βουνού, ενώ 

λίγα υπάρχουν στην Γκιώνα 

και στα Βαρδούσια κοντά 

στα χωριά Δάφνο και 

Κονιάκο αποτελώντας έτσι 

το νοτιότερο τμήμα 

εξάπλωσής του σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Το 

αγριόγιδο περιλαμβάνεται 

στα απειλούμενα είδη. Μοιάζει με την οικιακή κατσίκα ως προς τη 

μορφή και το μέγεθος, ενώ και τα δύο φύλα φέρουν κέρατα. Έχει 

πολύ ανεπτυγμένη την αίσθηση της ακοής, είναι φυτοφάγο και δρα 

κατά την διάρκεια της ημέρας. Ζει σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο 

σε δυσπρόσιτα μέρη όπως απότομες χαράδρες, γκρεμοί και 

βραχώδεις περιοχές. Είναι είδος πολυγαμικό, το θηλυκό γεννά ένα 

μόνο μικρό τον Μάιο. Βασικότερη απειλή του είναι το κυνήγι ,το 

οποίο όμως στην χώρα μας έχει απαγορευτεί από το 1969. Εξίσου 

σημαντική απειλή είναι η καταδίωξη του από τα κυνηγόσκυλα που 

απαντώνται συχνά στον βιότοπό του. 
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Το αγριογούρουνο (Sus scrofa) είναι 

εξαπλωμένο σε όλη τη Φωκίδα. Είναι 

είδος δασόβιο και παμφάγο. Ζει σε 

οικογενειακές ομάδες που αποτελούνται 

από το θηλυκό και τα μικρά των δύο 

τελευταίων ετών. Τα αρσενικά 

σχηματίζουν μικρές ομόφυλες ομάδες ενώ τα γηραιά ζουν μονήρη. 

Είναι πολυγαμικό και σε κάθε τοκετό γεννιούνται 4-10 μικρά. 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σταθερές 

ενδείξεις για παρουσία καφέ αρκούδας 

(Ursus arctos) στα ορεινά μέρη της Φωκίδας, 

οι οποίες επιβεβαιώνονται και από 

μαρτυρίες των κατοίκων των ορεινών 

χωριών. Το γεγονός αυτό έχει βάση μιας και 

τα βουνά της Φωκίδας αποτελούν  

προέκταση της οροσειράς της Πίνδου, μιας 

περιοχής όπου έχουμε τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό αρκούδας από όλη την χώρα μας και γιατί η αρκούδα 

μπορεί να διανύσει μέχρι και 

180 χιλιόμετρα για την 

αναζήτηση τροφής. Αρκετά 

μικρός πληθυσμός της έχει 

καταγραφεί στην Οίτη και 

σχετίζεται με τη χαμηλή 

διαθεσιμότητα τροφικών 

πηγών, αλλά και με 
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περιστατικά θανάτωσής της από τον άνθρωπο. Η παρουσία της στην 

Οίτη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί το νότιο-

ανατολικότερο άκρο κατανομής του είδους στην Ελλάδα αλλά και 

στην Ευρώπη. Η Φωκίδα αποτελεί σχετικά πρόσφατα εποικισμένη 

περιοχή εξάπλωσης του είδους μετά την περίοδο 1991-1995. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2012, ο πληθυσμός της καφέ 

αρκούδας στην Φωκίδα εκτιμάται ότι είναι αρκετά μικρός, αλλά 

μόνιμος με το είδος να αναπαράγεται κάθε περίπου 3-4 χρόνια. 

Είναι είδος 

δασόβιο, ζει σε 

μεγάλα και πυκνά 

δάση μακριά από 

ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

Επιλέγει 

τοποθεσίες με 

μαλακό και πλούσιο σε χούμο έδαφος όπου αναπτύσσονται οι 

διάφοροι ζωικοί  μικροοργανισμοί οι οποίοι αποτελούν μεγάλο 

μέρος της τροφής της, αφού είναι παμφάγο. Τα δύο φύλα ζουν 

χωριστά εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Το θηλυκό σε 

αντίθεση με το αρσενικό ζει μαζί με τα μικρά του ηλικίας μέχρι δύο 

χρονών. Για την αναζήτηση τροφής κινείται τις βραδινές κυρίως ώρες 

και έχει μεγάλη περιοχή επικράτειας. Είναι είδος μονογαμικό και 

έχει ανεπτυγμένες τις αισθήσεις της ακοής και της οσφρήσεως, ενώ 

η όραση είναι περιορισμένη. Το χειμώνα πέφτει σε χειμέριο ύπνο.  

Δεν είναι επιζήμιο σαν ζώο, αλλά μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη 

μελισσοκομία. 
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Τα άγρια άλογα έχουν 

εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια 

στη  Φωκίδα προερχόμενα από 

ήμερα άλογα της φυλής της 

Πίνδου τα οποία αφέθηκαν 

ελεύθερα. Το χειμώνα θα τα 

συναντήσουμε κοντά στις Βρύζες  

Φωκίδας , ενώ το καλοκαίρι  στις πλαγιές της Γκιώνας και διαβιούν 

σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες. 

Η σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra) συναντάται ευρέως σε όλο 

το νομό Φωκίδας. Είναι νυκτόβιο αμφίβιο και παρατηρείται 

συνήθως μετά από βροχή και φτάνει σε 

μήκος τα 25 εκατοστά. Ζευγαρώνει 

νωρίς την άνοιξη στο έδαφος. Γεννά  

20-40 προνύμφες με σχηματισμένα 

άκρα, σε μικρές λίμνες, στάσιμα νερά ή 

ελαφρώς ρέοντα. Αν νοιώσει κίνδυνο 

εκκρίνει τοξικό υγρό από αδένες που φέρει στο δέρμα και έτσι 

αποτρέπει τους θηρευτές. 

Ο δαλματικός βάτραχος (Rana dalmatica) ως ζωικό είδος κοινοτικού 

ενδιαφέροντος του οποίου η 

διατήρηση επιβάλει τον καθορισμό 

ειδικών ζωνών διατήρησης στον νομό 

Φωκίδας θα το συναντήσουμε κυρίως 

σε όλη την έκταση του Μόρνου και 

ειδικότερα  στην λίμνη του. Είναι είδος 

βατράχου που ζει σε ρυάκια μέσα ή γύρω από τα δάση. Προτιμά 
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στάσιμα νερά ή σε νερά βραδείας ροής που διαθέτουν βλάστηση. 

Είναι μικρός σε μέγεθος και το χρώμα του είναι ανοιχτό κίτρινο. 

Η χελώνα (Testudo graeca) είναι ένα από τα ερπετά που θα 

συναντήσουμε στη Φωκίδα και ιδιαίτερα στο όρος Οίτη. Το καβούκι 

της είναι ζωντανός ιστός και μέσα στην κοιλότητα του προστα-

τεύονται τα ζωτικά όργανα του ζώου. Το δέρμα της σκεπάζεται με 

φολίδες, ιδιαίτερα χοντρές στα μπροστινά πόδια. Έχει οξύτατη 

όσφρηση και πολύ καλή όραση. Το χειμώνα πέφτει σε χειμέρια 

νάρκη και ξυπνάει στην αρχή της άνοιξης τον Μάρτη. Είναι ζώα 

χορτοφάγα και αναπαράγονται σε μεγάλη ηλικία και η διάρκεια 

ζωής της μπορεί να ξεπεράσει τα 

100 χρόνια. Γεννά 12 αυγά τα 

οποία εκκολάπτονται από την 

θερμότητα του ήλιου. 

 

 

Η άποδη σαύρα (Ophisaurus apodus) συχνά στην Φωκίδα την 

μπερδεύουμε με φίδι, αφού ως προς 

την μορφολογία της  μοιάζει πάρα 

πολύ με φίδι, όμως ανήκει στην 

κατηγορία των άποδων σαυρών, γιατί 

σε αντίθεση με τα φίδια διαθέτει 
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βλέφαρα και ακουστικές οπές. Είναι εντελώς ακίνδυνο ερπετό και το 

συναντάμε σχεδόν σε όλα τα χωριά της Φωκίδας. 

Η πράσινη σαύρα-τρανόσαυρα (Lacerta trilineatta) είναι ένα είδος 

ευρέως διαδεδομένο σε όλη 

σχεδόν τη Φωκίδα και 

ειδικότερα στον Μόρνο , την 

Οίτη και τα Βαρδούσια. Είναι 

ημερόβια και εδάφια. 

Τρέφεται με ασπόνδυλα, 

έντομα και μικρότερες 

σαύρες και ερπετά. Τα θηλυκά γεννούν 6-20 αυγά τέλη της άνοιξης 

τα οποία εκκολάπτονται μετά από ένα μήνα. Πιστεύεται λανθασμένα 

πως πρόκειται για δηλητηριώδη σαύρα, ενώ πραγματικά είναι 

εντελώς ακίνδυνο ερπετό. 

Η τοιχόσαυρα (Podarcis muralis) συναντάται τόσο σε κατοικημένες 

περιοχές όσο και σε χωράφια, 

βράχια, χορτολίβαδα σε όλη τη 

Φωκίδα. Μεγαλύτερους όμως 

πληθυσμούς της θα συναντήσουμε 

στην Οίτη. Είναι ημερόβιο ζώο και 

τις ζεστές ώρες λιάζεται σε 

ξερολιθιές ή βράχια. Τρέφεται με 
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έντομα και είναι αρκετά μικρόσωμη. Θεωρείται ακίνδυνη καθώς δεν 

έχει δηλητήριο. 

Το  Coronella austriaca είναι ένα φίδι το οποίο θα το συναντήσουμε 

στην Οίτη , τη Γκιώνα και τον Παρνασσό 

και είναι μη δηλητηριώδες. Έχει μέσο 

μήκος περίπου τα 60 εκατοστά. Τρέφεται 

με μικρότερα από το μέγεθος του ζώα 

όπως είναι τα ποντίκια, αλλά και με άλλα 

ερπετά. Είναι ωοτόκο δηλαδή γεννάει αυγά που τα αφήνει θαμμένα 

συνήθως σε κάποιο ζεστό μέρος ώστε να εκκολαφθούν από την 

θερμότητα του ήλιου. 

Η οχιά (Vipera ammodytes) είναι ένα επικίνδυνο φίδι που 
συναντάται σε όλη τη 
Φωκίδα και μπορεί να 
επιβιώσει σε μεγάλο εύρος 
υψομέτρων. Είναι 
σωληνόγλυφο  δηλαδή τα 
πρώτα δύο του δόντια είναι 
μεγάλα και σωληνοειδές και 
εκεί υπάρχει το δηλητήριο. 
Έχει τριγωνικό και 

πεπλατυσμένο σχήμα κεφαλής που στο τελείωμα 
της φέρει κέρατο. Επίσης είναι ωοζωοτόκο, δηλαδή 
γεννάει φιδάκια 10-12 και έχει μέσο μήκος ένα 
μέτρο. Τρέφεται με μικρά ζωάκια όπως ποντίκια, 
έντομα και άλλα ερπετά και το άνοιγμα του 
στόματος του μπορεί να φτάσει μέχρι και 180 
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μοίρες. Λόγω του δηλητηρίου που φέρει για να παραλύει τα 
θηράματα της είναι πολύ επικίνδυνο, αν και θεωρείται ωφέλιμη 
για την γεωργία. 

Το όρνιο (Gyps fulvus) φωλιάζει σε 

όλες τις ορεινές περιοχές της 

Φωκίδας και ειδικά στα Βαρδούσια, 

τη Γκιώνα καθώς και στους δρυμούς 

της Οίτης και του Παρνασσού. 

Τρέφεται κυρίως με ψοφίμια και 

είναι είδος μονογαμικό. Είναι 

κοινωνικό και συγκροτεί μικρές ομάδες φωλιάζοντας σε βραχώδεις 

θέσεις. 

Ο γυπαετός (Gypaetus barbatus) είναι και αυτός ευρέως 

διαδεδομένος σε όλα τα βουνά της 

Φωκίδας. Είναι είδος σπάνιο για τη χώρα 

μας και η πληθυσμιακή του μείωση 

οφείλεται στην έντονη παρακμή της 

κτηνοτροφίας. Τρέφεται κυρίως με 

φρέσκα πτώματα καθώς και μεγάλα 

κόκκαλα τα οποία ρίχνει από μεγάλο ύψος για να φάει το μεδούλι. 

Γεννά 1-2 αυγά και οι νεοσσοί τρέφονται και από τους δύο γονείς. 

Ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos)  φωλιάζει 

στις απόκρυμνες και βραχώδεις πλαγιές των 

βουνών της Φωκίδας. Διακρίνεται από το 

μεγάλο μέγεθος και το ισχυρό μαύρο 

ράμφος. Τρέφεται με ποικιλία ειδών είτε 

ζωντανά είτε ψοφίμια. Δεν μεταναστεύει και 
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είναι μονογαμικό, κατασκευάζει περισσότερες από μια φωλιές μέσα 

στα όρια της περιοχής επικράτειας του και γεννά 1-3 αυγά. 

Ο φιδαετός ( Circaetus gallicus) ζει στις ορεινές περιοχές της 

Φωκίδας . Είναι μεσαίου μεγέθους 

αρπακτικό και τρέφεται κατά κύριο λόγο 

με φίδια. Είναι είδος μεταναστευτικό και 

γεννά 1-2 αυγά. 

Ο χρυσογέρακας (Falco biarmicus) είναι από τα πιο σπάνια είδη της 

πτηνοπανίδας της Φωκίδας και φωλιάζει στις 

ορεινές περιοχές της Οίτης, της Γκιώνας και 

του Παρνασσού. Χρησιμοποιεί τις φωλιές από 

άλλα πτηνά και γεννά 3-4 αυγά. Τρέφεται με 

μικρά πτηνά, θηλαστικά, ερπετά και έντομα, 

ενώ φωλιάζει κυρίως πάνω σε δέντρα. 

Η ορεινή πέρδικα (Alectoris graeca) ζει σε θαμνώδεις εκτάσεις και 

βραχώδεις πλαγιές στα ψηλά 

βουνά της Φωκίδας, συνήθως σε 

υψόμετρο μεγαλύτερο των 800 

μέτρων. Είναι είδος παμφάγο, η 

τροφή της είναι κυρίως φυτική 

και λιγότερο ζωική. Ζει κατά 

οικογενειακές ομάδες 10-15 

ατόμων τα οποία το χειμώνα 

μπορούν να γίνουν και 40 με την ένωση δύο ή περισσότερων 

κοπαδιών. Είναι είδος  μονογαμικό και έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες 

την όραση και την ακοή. Έχει μεγάλη θηραματική αξία και μαζί με το 

λαγό αποτελούν τα πιο σημαντικά θηραματικά είδη. 
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Το τρυγόνι (Streptopelia turtus) ζει σε αραιά δάση και σε πεδινές 

περιοχές με δενδρώδη και 

θαμνώδη βλάστηση. Στην 

Φωκίδα μεγάλους πληθυσμούς 

θα συναντήσουμε στον 

Παρνασσό, ωστόσο υπάρχει 

και σε άλλα μέρη του νομού 

μέχρι και τα 1.000 μέτρα 

υψόμετρο. Τρέφεται με 

σπόρους και καρπούς. Είναι είδος μονογαμικό και γεννά δύο φορές 

το χρόνο από δύο αυγά. 

Ο κούκος (Cuculus canorus) ζει στα δάση και σε ανοιχτές περιοχές με 

αραιή δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση και 

το κελάηδημα του προμηνύει τον ερχομό της 

άνοιξης στην Φωκίδα. Τρέφεται με έντομα 

και είναι είδος μεταναστευτικό. Γεννά τον 

Μάιο 8-10 αυγά σε φωλιές ειδών των οποίων 

τα αυγά είναι όμοια σε μέγεθος και χρώμα με 

τα δικά του. 

Ο γκιώνης (Otus scops) ζει κοντά σε 

κατοικημένες περιοχές, κήπους και 

παλιά κτίσματα της Φωκίδας. Τρέφεται 

κυρίως με έντομα και μικρά θηλαστικά 

και πτηνά. Είναι καλοκαιρινός 
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επισκέπτης της χώρας μας, έρχεται τον Απρίλη και φεύγει τον 

Οκτώβρη και γεννά τέλος Μάρτη 3-5 αυγά. Φωλιάζει σε φωλιές 

άλλων πτηνών και σε τρύπες του εδάφους. 

Η κουκουβάγια (Athene noctua) φωλιάζει σε τρύπες δέντρων, 

βράχους ή σε παλιά κτίσματα. Ζει 

συνήθως σε ανοιχτές και 

περισσότερο ανοιχτές περιοχές 

της Φωκίδας με αραιή θαμνώδη 

βλάστηση. Τρέφεται με έντομα, 

μικρά τρωκτικά και λιγότερο με 

μικρά πτηνά, σαύρες και σκουλήκια. Γεννά 3-6 αυγά τον Απρίλιο και 

θεωρείται ωφέλιμη για την γεωργία. 

Ο τσαλαπετεινός (Upura epops) 

είναι είδος μεταναστευτικό και 

ζει σε ανοιχτές περιοχές με 

άφθονη δενδρώδη βλάστηση 

και αραιά δάση. Θα τον 

συναντήσουμε σε διάσπαρτα 

μέρη της Φωκίδας και 

ειδικότερα στον Παρνασσό. 

Γεννά τον Απρίλιο 5-8 αυγά, τρέφεται με έντομα κυρίως ακρίδες που 

πιάνει στον αέρα και στο έδαφος και έχει το χαρακτηριστικό λοφίο 

στο κεφάλι. 

Ο κότσυφας (Turdus merula) θα τον 

συναντήσουμε ευρέως σε όλη τη 

Φωκίδα κοντά στα χωριά , σε 

κήπους, όχθες ποταμών και στα 
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δάση. Ζει μονήρες και μόνο κατά το χειμώνα σχηματίζει μικρές 

ομάδες. Φωλιάζει σε δέντρα και σπάνια στο έδαφος ανάμεσα σε 

ρίζες δέντρων και βράχους. Είναι μονογαμικό, γεννά 2-3 φορές το 

χρόνο από 4-5 αυγά.  

Η άγρια πέστροφα (Salmo cf.  fariodes) είναι από τα πιο σπάνια είδη 

της ιχθυοπανίδας που υπάρχουν στη χώρα μας. Η παρουσία 

πληθυσμών της καταγράφηκαν πρόσφατα σε ορεινά ρέματα στην 

Οίτη αλλά και στην λίμνη του 

Μόρνου, αλλά δεν έχει 

προσδιοριστεί ακόμη με 

ακρίβεια. Γενικά διαβιώνει 

σε περιοχές όπου τα νερά 

διατηρούνται ψυχρά για 

μεγάλο χρονικό διάστημα 

κατά την διάρκεια του έτους. 

Είναι συγγενές είδος με την 

πέστροφα που εκτρέφεται στα ιχθυοτροφεία. Το σώμα της είναι 

καλυμμένο από βλέννα και  μπορεί να φτάσει  μήκος τα 80 εκατοστά 

και βάρος μέχρι και 6 κιλά. Τρέφεται με μικροοργανισμούς που 

βρίσκονται σε κίνηση και διαθέτει πολύ καλή όραση. Η περίοδος 

αναπαραγωγής αρχίζει από το Δεκέμβριο και διαρκεί μέχρι το τέλος 

Ιανουαρίου ανάλογα με τις θερμοκρασίες του νερού. 
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ΚΛΑΣΗ : 
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

          ΕΙΚΟΝΑ     
ΤΟΠΟΘΕΣΙ

Α 
ΤΑΞΗ: RODENTIA   
Οικογένεια:Cricetidae 

 

 
Cricetulus 
migratorius 

1 

Οικογένεια: Sciuridae   
Sciurus vulgaris 

 

2,6 

Οικογένεια:Myoxidae   
Dryomys nitedula  

 

2 

Οικογένεια:Gliridae   
Glis glis 

 

1 
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Muscardinus 
avellanarius 

 

1 

Οικογένεια:Spalacida
e 

  

Spalax leucodon 

 

1 

Οικογένεια:Muridae   
Microtus guentheri 

 

1 

M. nivalis  
Pitimys 
duodecimcostatus 

 

P. subterraneus  
P. savi  
A.mystacinus   

A.  sylvaticus   
Rattus rattus   
R. novergicus   
Mus abboti   
M. domesticus   
ΤΑΞΗ: CARNIVORA   
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Οικογένεια:Felidae   
Felis silvestris  1 
Felis catus  
Οικογένεια:Mustelida
e 

  

Martes foina  3,6 
Mustela nivalis  

 

1,5,6 

Meles meles   1,3,6 
Lutra lutra 

 

1 

Οικογένεια:Canidae   
Canis lupus  1,2,3,6 
Vulpes vulpes  
ΤΑΞΗ:ΑΡΤΙΟΔΑΚΤΥΛ
Α 

  

Οικογένεια:Bovidae   
Rupicapra rupicapra  1 
Οικογένεια:Suidae   
Capreulus capreulus   
Sus scrofa   
ΤΑΞΗ:CHIROPTERA   
Οικογένεια:Molossida   
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e 
Todarida taeniotis 

 

1 

Οικογένεια: 
Rhinolophidae 

  

Rhinolophus 
ferrumequinum 

 

1 

R. hipposideros  1 
R. euryale  
Myotis blythi  
Οικογένεια: 
Vespertilionidae 

  

Eptesicus serotinus 

 

1 

ΤΑΞΗ:INSECTIVORA   
Οικογένεια:Talpidae   
Talpa caeca 

 

1,6 
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Οικογένεια: 
         
Chrysochloridae 

  

Crocidura 
suaveolens 

 

1,6 

C. russula  1 
B. leucodon  1 

Neomys anomalus 

 

1,6 

Οικογένεια:Soricidae   

Suncus etruscus   

Οικογένεια: 
              Erinaceidae 

  

Erinaceus concolor 

 

1,2,3,6 

ΤΑΞΗ:LAGOMORPH
A 

  

Οικογένεια:Leporidae   

Lepus europaeus  1,2,3,6 
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1.Οίτη-Εθνικός Δρυμός Οίτης. 

2.Νοτιοανατολικός Παρνασσός-Εθνικός Δρυμός Παρνασσού. 

3.Όρος Γκιώνα. 

{Η Γκιώνα, με χαρακτήρα καθαρά αλπικό, βρίσκεται στο κέντρο 
του νομού Φωκίδας, βορειοδυτικά από την κοιλάδα της Άμφισσας 
αποτελεί τμήμα της νότιας απόληξης της οροσειράς της Πίνδου και 
ενώνεται με τον Παρνασσό ανατολικά, με τα Βαρδούσια όρη 
δυτικά και με την Οίτη στα βόρεια. Στα νότια ενώνεται με το 
χαμηλό σύμπλεγμα λόφων που ονομάζονται Όρη Λιδωρικίου. 
Είναι ένα βουνό 
με αδρό και 
ξεκάθαρο 
ανάγλυφο, με 
βαθιές χαράδρες, 
ρεματιές και 
ασβεστολιθικές 
ορθοπλαγιές που 
το κάνουν 
δύσβατο ενώ 
διαθέτει την 
μεγαλύτερη 
ορθοπλαγιά των 
Βαλκανίων, την 
Πλάκα της Συκιάς, με υψομετρική διαφορά 1.100 μέτρα περίπου. 
Οι πλευρές της προς το Λιδωρίκι είναι κατάφυτες από έλατα και 
κέδρους, στις χαράδρες παρατηρούνται σφεντάμια, ενώ στα 
ξέφωτα υπάρχουν αγριολούλουδα και αγριοτριανταφυλλιές. Στα 
δάση της ζουν άγρια ζώα, λύκοι (είναι το νοτιότερο σημείο 
εξάπλωσής τους στην Ελλάδα),αγριογούρουνα, ζαρκάδια και 
αγριόγιδα, ενώ στις απόκρημνες πλαγιές της πετούν αρπακτικά 
πουλιά όπως γυπαετοί και χρυσαετοί. Επίσης διαθέτει και πολλά 
λιβάδια που συντηρούν αιγοπρόβατα. Παρότι ο συνδυασμός των 
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λιβαδιών με τις κάθετες ορθοπλαγιές κυρίως στα δυτικά, 
συνθέτουν ξεχωριστή αισθητική τοπίου και αποτελούν καταφύγιο 
για την άγρια ζωή, στη βόρεια, ανατολική και νότια πλευρά του 
βουνού υπάρχουν μεταλλεία εξόρυξης βωξίτη που επηρεάζουν την 
εικόνα του βουνού. Η Γκιώνα χωρίζεται στα δύο από τη βαθιά 
χαράδρα της Ρεκάς που εισχωρεί στον κύριο όγκο του βουνού από 
τα ανατολικά, ενώ η ρεματιά του Λάζου διατρέχει το βουνό από 
βορρά προς νότο, παράλληλα με το Μόρνο, στα δυτικά. Η Γκιώνα, 
συγκριτικά με τα Βαρδούσια απέναντι της, θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί άνυνδρο βουνό. Δεν έχει ποτάμια, οι πηγές είναι 
σχετικά λίγες και απ' αυτές αρκετές το καλοκαίρι στερεύουν, 
ειδικά στα ανατολικά και νότια. Στα ψηλότερα σημεία του βουνού 
δεν υπάρχουν πηγές γιατί όλες εμφανίζονται στο σημείο επαφής 
του πορώδους ασβεστόλιθου με το αδιάβροχο στρώμα του 
φλύσχη. Οι βοσκοί εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις πηγές και τα 
ρέματα} 

 

4.Παραλιακή ζώνη από Ναύπακτο εως Ιτέα. 

5.Ποταμός Μόρνος και τεχνητή λίμνη Μόρνου. 

{Ο Μόρνος είναι ποταμός της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας. 
Πηγάζει από τις νότιες πλαγιές της Οίτης και καθώς κατεβαίνει στα 
νότια αποχετεύει τη λεκάνη που βρίσκεται μεταξύ Βαρδουσίων, 
Οίτης, Γκιώνας και 
Λιδωρικίου. Καθορίζει 
τα όρια των επαρχιών 
Δωρίδας και 
Ναυπακτίας και χύνεται 
στα όρια Κορινθιακού 
και Πατραϊκού κόλπου, 
ανατολικά της 
Ναυπάκτου. Στο μέρος 
που εκβάλλει 
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σχηματίζει μικρή πεδινή περιοχή με τις συνεχείς προσχώσεις του. 
Ο Μόρνος έχει συνολικό μήκος 70 χιλιόμετρα περίπου και η 
λεκάνη απορροής του έχει επιφάνεια 1180 τετρ. χιλιόμετρα.. Η 
λίμνη του Μόρνου είναι τεχνητή λίμνη που κατασκευάστηκε το 
1979 με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ταμιευτήρα για την 
ύδρευση της Αθήνας. Για τον σκοπό αυτό κατασκευάστηκε 

φράγμα (φράγμα του Μόρνου) και 
δημιουργήθηκε τεχνητή λίμνη με 
μέγιστη χωρητικότητα περίπου 
800.000 κυβ. μέτρων νερού. Η λίμνη 
κάλυψε το χωριό Κάλλιον το οποίο 
μεταφέρθηκε σε άλλη θέση πάνω 
από τις όχθες της λίμνης. Η λίμνη του 
Μόρνου, εκτός από την ύδρευση της 

Αθήνας, εξυπηρετεί και την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών της 
Φωκίδας και της Αιτωλοακαρνανίας.} 

6.Βαρδούσια όρη. 

{Τα Βαρδούσια είναι σύμπλεγμα βουνών που περιλαμβάνει το 
νοτιότερο άκρο της Πίνδου στη Στερεά Ελλάδα. Υψώνεται στα 

βορειοδυτικά της Φωκίδας , 
με ένα μικρό τμήμα του 
όρους να επεκτείνεται και 
στη Φθιώτιδα. Είναι το 
δεύτερο υψηλότερο βουνό 
της Ρούμελης μετά τη 
Γκιώνα, με ύψος που φτάνει 
τα 2.495 μέτρα στην κορυφή 
Κόρακα. Τα Βαρδούσια 
αποτελούνται από τρία 
συγκροτήματα κορυφών, το 

βόρειο, το δυτικό και το νότιο. Το βόρειο συγκρότημα 
χαρακτηρίζεται από ομαλές κορφές, το δυτικό παρουσιάζει πολλές 
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απόκρημνες και ανεξάρτητες μεταξύ τους κορυφές ενώ το νότιο 
που είναι και το υψηλότερο, σχηματίζει μία απόκρημνη και 
μεγάλη σε μήκος κορυφογραμμή. Είναι από τις ελάχιστες 
οροσειρές της Ελλάδας που έχουν αλπικό χαρακτήρα. Η οροσειρά 
ορίζεται από τους ποταμούς Μόρνο, Εύηνο και Κοκκινοπόταμο και 
έχει πλούσια χλωρίδα. Μεγάλο τμήμα της επιφάνειας της 
καλύπτεται από δάση ελάτης, βελανιδιάς και κέδρων ενώ στα 
εκτεταμένα υψίπεδα που σχηματίζονται ανάμεσα στις κορυφές 
βόσκουν μεγάλα κοπάδια προβάτων και γιδιών. Πολλά σημεία του 
βουνού είναι κατάλληλα για ορειβασία ενώ στις πλαγιές των 
Σκόρδων λειτουργούν δύο ορειβατικά καταφύγια.} 

 

ΚΛΑΣΗ:ΑΜΦΙΒΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙ

Α 
ΤΑΞΗ:ANURA   
Οικογένεια:Ranidae   
Rana dalmatika  5 
R. graeca  2 
R.ridibunda 

 

Μόρνος 

Οικογένεια:Bufonidae   
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Bufo bufo 

 

1 

Bufo viridis 

 

1 

Οικογένεια: 
Bombinatoridae 

  

Bombina variegata 

 

1 

Οικογένεια:Hylidae   
Hyla arborea 

 

1 

ΤΑΞΗ:CAUDATA   
Οικογένεια: 
Salamandridae 

  

Salamandra 
salamandra 

 2,6 
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Triturus vulgaris 

 

1,6 

ΚΛΑΣΗ:ΠΟΥΛΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙ

Α 
ΤΑΞΗ: 
ACCIPITRIFORMES 

  

Οικογένεια: 
Accipitridae 

  

Accipiter brevipes 

 

1,2 

Pernis apivorus 

 

1,2,3,6 

Aquila  chrysaetos  1,2,3,6 
Circaetus gallicus 

 

1,2 
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Hieraaetus fasciatus 

 

1,2 

Hieraaetus pennatus 

 

1,2 

Circaetus 
aeruginosus 

 

2 

Circaetus cyaneus 

 

1,2 

C. macrourus  1,2 
C.pygargus  1,2 
Gyps fulvus  1,2,3,6 
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Aegypius monachus 

 

2 

Neophron 
percnopterus 

 

1,2,3,6 

Gypaetus barbatus  1,2,3,6 
ΤΑΞΗ: 
FALCONIFORMES 

  

Οικογένεια: 
Falconidae 

  

Falco biarmicus 

 

1,2,3 

F. eleonorae 

 

1,2 
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F. naumanni 

 

1,2 

F. peregrinus 

 

1 

F. subbuteo 

 

1 

F. tinnunculus 

 

1 

ΤΑΞΗ:STRIGIFORME
S 

  

Οικογένεια:Strigidae   
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Bubo bubo 

 

1,2,3,6 

Οικογένεια: 
Caprimulgidae 

  

Caprimulgus 
europaeus 

 

1,2,3 

ΤΑΞΗ:PICIFORMES   
Οικογένεια:Picidae   
Picus canus 

 

1 
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ΚΛΑΣΗ:ΠΟΥΛΙΑ 
(μεταναστευτικά) 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣ

ΙΑ 

ΤΑΞΗ:ACCIPITRIFORM
ES 

  

Accipiter gentilis 

 

1,2 

A. nisus 

 

2,6 

Buteo buteo 

 

1,2,6 

ΤΑΞΗ:CHARADRIIFOR
MES 

  

Οικογένεια:Scolopacida
e 

  

Scolopax rusticola 

 

2 
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ΤΑΞΗ:COLUMBIFORME
S 

  

Οικογένεια:Columbidae   
Columba livia 

 

1 

B. oenas 

 

2,6 

C. palumbus 

 

1,2 

Streptopelia turtur  1,2,3,6 
ΤΑΞΗ:CUCULIFORMES   
Οικογένεια:Cuculidae   
Cuculus canorus  1,2,3,6 
ΤΑΞΗ:STRIGIFORMES   
Οικογένεια:Tytonidae   
Athene noctua  1,2,3,6 
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Otus scops  
Strix aluco 

 
ΤΑΞΗ:APODIFORMES   
Οικογένεια:Apodidae   
Apus apus 

 

1,2,3,6 

A. melba 

 
A. pallidus 

 

2 

ΤΑΞΗ:CORACIIFORME
S 
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Οικογένεια:Alcedinidae   
Alcedo atthis 

 

1 

Οικογένεια:Meropidae   
Merops apiaster 

 

2 

Οικογένεια:Upupidae   
Upupa epops  1,2,3,6 
ΤΑΞΗ:PICIFORMES   
Οικογένεια:Picidae   
Jynx torcuilla 

 

1,2 

ΤΑΞΗ:PASSERIFORME
S 

  

Οικογένεια:Alaudidae   
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Galerida cristata 

 

1 

Alauda arvensis 

 

1 

Lullula arborea 

 

1,2,3,6 

Οικογένεια:Hirundinidae   
Hirundo daurica 

 

3 

Hirundo rustica 

 

2 
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Delichon urbica 

 

2 

Riparia riparia 

 

2 

Ptyonoprogne rupestris 

 

1,2,6 

Οικογένεια:Motacillidae   
Anthus campestris 

 

1,2,3,6 

A. pratensis 

 

1,2 

A. spinoletta  

 

2 
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A. trivialis 

 

1,2 

Motacilla alba  

 

2 

M. cinerea  

 

1,2,3,6 

M. flava 

 

2 

Οικογένεια:Prunellidae   
Prunella modularis 

 

1,2 

Οικογένεια:Turdidae   
Cercotrichas galactores 

 

2 
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Erithacus rubecula 

 

1,2 

Luscinia megarhynchos 

 

1,2 

Phoenicurus 
phoenicurus 

 

2,6 

P. ochruros 

 

1,2 

Saxicola rubetra 

 

1,2 

S. torquata 

 

1 

Oenanthe hispanica 

 

1,2 
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O. oenanthe 

 
Monticola saxatilis 

 
Turdus iliacus 

 
T. merula   1,2,3,5,6 
T. pilaris 

 

2 

T. philomelos 

 

1,2 

T. viscivorus 

 

1 

Οικογένεια:Ploceidae   
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Passer hispaniolensis 

 

1,2,3,4,5,6 

Οικογένεια:Muscicapida
e 

  

Monticola solitarius  

 

1 

Muscicapa striata 

 

1,2,3,6 

Ficedula hypoleuca 

 

2 

Οικογένεια:Paridae   
Parus ater 

 

1 

P.cristatus 
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P. major 

 
P. palustris 

 
Οικογένεια:Sittidae   
Sitta europaea 

 

1 

S. neumayer 

 
Οικόγενεια:Laniidae   
Lanius collurio 

 

1,2,3,6 

L. minor 

 

2 
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L. senator 

 

1,2 

Οικογένεια:Corvidae   
Garrulus glandarius 

 

1 

Corvus corone 

 

1,2,3,6 

C.corax 

 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

 
Οικογένεια:Sturnidae   
Sturnus vulgaris 

 

2 
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S. roseus 

 

2,3 

Οικογένεια:Fringillidae   
Fringilla coelebs 

 

1,2 

F. montifringilla 

 

2 

Coccothraustes      
coccothraustes 

 

1,2,3,6 

Carduelis spinus 

 

1,2 

Οικογένεια:Emberizidae  1 
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Emberiza caesia 

 
E. cia 

 
E.cirlus 

 
E.citrinella 

 

1,2 

E.melanocephala 

 
E.hortulana 

 

1 
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Η άγρια πανίδα του νομού Φωκίδας περιλαμβάνει και ένα 
τεράστιο πλήθος από έντομα, διαφόρων κλάσεων.  

Η Parnassium Apollo είναι μια πεταλούδα με μοναδικά 
χαρακτηριστικά, που ζει στα ορεινά λιβάδια της Οίτης , αλλά και 
στις βραχώδεις πλαγιές της. Συναντάται επίσης και στα υπόλοιπα 
βουνά της Φωκίδας, αλλά σε 
εξαιρετικά πολύ μικρούς 
πληθυσμούς. Στην Ευρώπη και 
στην Ασία συναντάται σε 
πολυάριθμα υποείδη και μορφές, 
όμως σε αρκετές χώρες οι 
πληθυσμοί της έχουν μειωθεί 
δραματικά και κινδυνεύει με 
εξαφάνιση, καθώς απειλείται , 
τόσο από τους συλλέκτες και το παράνομο εμπόριο, όσο και από 
την υποβάθμιση και καταστροφή των βιοτόπων της. 
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αποστολή ενημερωτικού υλικού του Φορέα Διαχείρισης 
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 www.wikipedia.gr 
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Ελληνική ζωολογική εταιρία Αθήνα. 

 Fokida-net. 
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