
MANAGEMENT BODY OF MOUNT

AENOS
NATIONAL PARK



O Eθνικός Δρυμός Αίνου με συνολική έκταση 
28.620 στρ. εξαπλώνεται στο όρος Αίνος και 
στο γειτονικό όρος Ρούδi. Κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι το δάσος της 
κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies cephalonica), 
το οποίο είναι το μοναδικό στην περιοχή των 
Ιονίων Νήσων και για την προστασία του 
οποίου ιδρύθηκε το 1962, ο Εθνικός Δρυμός. 
Το όρος Αίνος με υψόμετρο 1.628 m είναι το 
υψηλότερο στα Ιόνια Νησιά, ενώ το όρος 
Ρούδι έχει υψόμετρο 1.125 m. Ο Εθνικός 
Δρυμός Αίνου έχει χαρακτηρισθεί ως 
Ευρωπαϊκό Βιογενετικό Απόθεμα και έχει 
ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
Ειδικών Ζωνών «Natura 2000» (GR2220002) 
και στο δίκτυο των Ειδικής Προστασίας 
Περιοχών  για την ορνιθοπανίδα 
(GR2220006). Έχει επίσης ορισθεί και ως 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Ο Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε 
το 2002 με σκοπό τη διαχείριση, προστασία 
και ανάδειξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

The National Park of Aenos consists of an 
area of 2,862 ha, which expand at the 
mountain Aenos and at the adjacent 
mountain Roudi. Its main feature is its 
Cephalonian Fir forest (Abies cephalonica), 
which is unique in the Ionian Islands and 
constitutes the reason for the foundation of 
the National Park in 1962. Mt. Aenos with 
an alt. of 1,628 m is the highest mountain in 
the Ionian Islands, whereas Mt. Roudi 
reaches an alt. of 1,125 m. In recognition of 
its significance at the European level, the 
National Park it has been designated as a 
European Biogenetic Reserve, belongs to 
the “Natura 2000” European Ecological 
Network of Protected Areas (GR2220002) 
and is a Special Protected Area for the 
protection of the avifauna (GR2220006). It 
has also been declared as a Wildlife 
Reserve. The Management Body was 
established in 2002. Its purpose is to 
manage, protect and promote Mt. Aenos 
National Park.

Γενικές Πληροφορίες     General Information Επόπτευση/Φύλαξη
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου καλείται να διαδραματίσει έναν 
σημαντικό ρόλο στην Επόπτευση/Φύλαξη 
του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Η 
αποτελεσματική Επόπτευση/Φύλαξη της 
προστατευόμενης περιοχής εξασφαλίζεται 
μέσα από την κατάρτιση και υλοποίηση 
ενός Σχεδίου Φύλαξης που έχει ως στόχο 
την καθημερινή παρουσία μελών του 
προσωπικού φύλαξης του Φορέα εντός 
της προστατευόμενης περιοχής. 
Επίσης, καθώς η αρμοδιότητα της 
Επόπτευσης/Φύλαξης διασπάται μεταξύ 
πολλών υπηρεσιών (π.χ. δασική υπηρεσία, 
πυροσβεστική υπηρεσία), επιδιώκεται η 
ενεργή συνεργασία και ο συντονισμός με 
τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τη 
συγκεκριμένη δράση. Η εξασφάλιση της 
τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της 
προστατευόμενης περιοχής συνδράμει 
σημαντικά στην αποτελεσματική 
προστασία της.

Management Body of Mt. Aenos National 
Park play an important role in the protec-
tion of Mt. Aenos National Park. The 
effective safequarding/wardening of the 
protected area is ensured through the  
implementation of a Protection Plan that 
its main priority is the everyday presence 
of staff members in the protected area. 
The main aim of this Plan is the protection 
of the forest, wildlife and infrastructure, 
the prevention of illegal actions and activi-
ties, such as poaching, illegal animal 
browsing and, in general, the control of 
human activities in the protected area. 
Also, as the protection of the area is divid-
ed between many services (e.g. forest 
service, fire department etc), Manage-
ment body seeks the active cooperation 
wiith the other services for this action. 
Ensuring compliance with the regulations 
of the protected area contribute signifi-
cantly to the protection of it.

Safeguarding/Wardening



Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου διεξάγει Δράσεις Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης τόσο στο 
Αίνο όσο και στην έδρα του Φορέα. Η 
έδρα του Φορέα βρίσκεται στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, 
στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Το Κέντρο 
είναι ανοικτό για το κοινό καθημερινά 
(Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 
8:30-16:00, ενώ κατόπιν συνεννόησης 
μπορεί να λειτουργήσει και άλλες ημέρες 
και ώρες. Το προσωπικό του Φορέα 
μπορεί να οργανώσει ξεναγήσεις στον 
Εθνικό Δρυμό Αίνου, προσφέροντας 
στους επισκέπτες μία ημέρα γεμάτη 
όμορφες εμπειρίες σε ένα υπέροχο δάσος 
Ελάτης, με πολλά σπάνια και ενδημικά 
είδη φυτών και σε ένα μοναδικό φυσικό 
περιβάλλον. Σας Περιμένουμε! 
Πληροφορίες στο: 
Tηλ./Fax: +30 26710 29258 
E-mail: ainosnationalpark@gmail.com 
Iστοσελίδα: www.foreasainou.gr

Management Body of the National Park of 
Mt. Aenos conducts Enviromental Educa-
tion/Awareness Actions in Koutavos 
lagoon and in Mt. Aenos. The offices of 
the management body are located  in the 
Center of Environmental Education of 
Koutavos lagοon in Argostoli, Cephalonia 
isl. The Center is open to the public on a 
daily basis (Monday–Friday) from 
8:30-16:00 and, following some prear-
rangement, during other periods of the 
week. the personnel of the management 
body can organize tours in the National 
Park of Mt. Aenos, thus offering visitors a 
day full of beautiful experiences in a 
marvelous Fir forest with many rare and 
endemic plant species and in a unique 
Cephalonian natural environment. We are 
waiting for you!

Παρακολούθηση Ειδών
Ο Φορέας Διαχείρισης διεξάγει 
επιστημονικές δράσεις, όπως:
- Καταγραφή, παρακολούθηση και 
αειφορική διαχείριση της Χλωρίδας του 
Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής του νομού 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
- Καταγραφή, παρακολούθηση και 
αειφορική διαχείριση της Πανίδας του 
Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής του νομού 
Κεφαλονιάς-Ιθάκης.
- Καταγραφή, παρακολούθηση και 
αειφορική διαχείριση της Ορνιθοπανίδας 
του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
- Καταγραφή, παρακολούθηση και 
αειφορική διαχείριση των Τύπων 
Οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου.
- Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών 
Μακρομυκήτων (μανιταριών) του Εθνικού 
Δρυμού Αίνου.
- Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της 
βλάστησης του όρους Αίνος.

Εκπαίδευση/Ενημέρωση Education/Awareness
Management Body of the National Park 
of Mt. Aenos conducts Environmental 
Monitoring through the following Actions:
- Recording. Monitoring and 
Sustainable Management of the Flora 
of Mt. Aenos National Park and of the 
broader  area  of Cephalonia - Ithaca 
isiands.
- Recording. Monitoring and 
Sustainable Management of the Fauna 
of Mt. Aenos National Park and and of 
the broader  area  of Cephalonia - Ithaca 
islands.
- Recording. Monitoring and 
Sustainable Management of the Avifauna 
of Mt. Aenos National Park.
- Recording. Monitoring and 
Sustainable Management of the Habitats 
of Mt. Aenos National Park.
- Recording. Monitoring and 
Sustainable Management of Mushrooms 
of Mt. Aenos National Park.

Enviromental Monitoring

Please contact us:
Τel./Fax: +30 26710 29258 
E-mail: ainosnationalpark@gmail.com 
Website: www.foreasainou.gr



Περισσότερα από 100 είδη πτηνών έχουν 
καταγραφεί στην περιοχή του Εθνικού 
Δρυμού. Τα σημαντικότερα αυτών, ως είδη 
προτεραιότητας, είναι τα Circaetus gallicus 
(Φιδαετός), Falco biarmicus (Χρυσογέρακο), 
Pernis apivorus (Σφηκιάρης), Accipiter gentilis 
(Διπλοσάινο), Athene noctua (Κουκουβάγια), 
Buteo buteo (Γερακίνα), Alectoris graeca 
(Πετροπέρδικα), Emperiza caesia 
(Φρυγανοτσίχλονο) κ.ά. Στο Δρυμό συχνή είναι 
η παρουσία ερπετών όπως τα: Algyroides nigro-
punctatus subsp. kephallithacius, ενδημικό 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Algyroides moreoticus 
(Μωραϊτόσαυρα), ενδημικό του Ιονίου και της 
Πελοποννήσου, Podacris taurica subsp. ionica 
(Βαλκανόσυρα), Βαλκανικό ενδημικό, Vipera 
ammodytes (Οχιά) κ.α. Τα είδη θηλαστικών που 
διαβιούν στον Εθνικό Δρυμό είναι 
χαρακτηριστικά των δασικών
οικοσυστημάτων: Myoxus glis (Μυωξός), 
Martes foina (Πετροκούναβο), Lepus europaeus 
(Λαγός). Ένα ιδιαίτερα θηλαστικά του Δρυμού 
είναι το εντομοφάγο Talpa stankovici 
(Ασπάλακας), το οποίο ζει κάτω από τη γη, 
σχηματίζοντας πολύπλοκες στοές. Ο Εθνικός 
Δρυμός στερείται μεγαλόσωμων θηλαστικών. 
Σημαντική εξαίρεση αποτελεί μια ολιγομελής 
ομάδα ημι-άγριων Αλόγων, Equus caballus, που 
διαβιώνει ελεύθερα στις ΝΑ πλευρές του 
Όρους Αίνος στην ευρύτερη περιοχή της 
Ζωοδόχου Πηγής. 

More than 100 bird species have been 
recorded, one third of which are permanent 
residents of the National Park, including: 
Circaetus gallicus (Short-Toed Snake Eagle), 
Falco biarmicus (Lanner Falcon), Pernis 
apivorus (European Honey Buzzard), Accipiter 
gentilis (Goshawk), Athene noctua (Little 
Owl), Buteo buteo (Common Buzzard), Alecto-
ris graeca (Rock Partridge), Emperiza caesia 
(Cretzschmar's Bunting) etc. The reptiles to 
be found in the national park during a visit 
are: Algyroides nigropunctatus subsp. kephal-
lithacius endemic of Cephalonia & Ithaca, 
Algyroides moreoticus (Greek Algyroides), an 
Ionian and Peloponnese endemic Podarcis 
taurica subsp. ionica (Balkan Wall Lizard), a 
Balkan endemic, Vipera ammodytes (Viper). 
etc. The mammalian species that inhabit 
the National Park, are typical forest 
ecosystem species: Myoxus glis (Edible 
Dormouse), Lepus europaeus (Hare), 
Martes foina (Marten), several Bat 
species etc. One of the most peculiar 
mammals of Mt. Aenos is the insectivore 
Talpa stankovici which lives 
underground in an extensive network 
of burrows. The National Park lacks 
large-bodied mammals. An important 
exception to this is a herd of semi-
wild Horses (Equus caballus), that lives 
freely in the area of the Zoodohos Pigi.

Από την περιοχή του Εθνικού Δρυμού έχουν 
καταγραφεί περισσότερα από 400 είδη φυτών. 
Μερικά από αυτά είναι ενδημικά της 
Κεφαλονιάς, του Ιονίου ή της Ελλάδας ή σπάνια 
φυτά, που χρήζουν προστασίας. Η μεγαλύτερη 
έκταση του Δρυμού καλύπτεται από το δάσος 
της Abies cephalonica (κεφαλληνιακή Ελάτη) η 
οποία αποτελεί ελληνικό ενδημικό είδος. 
Επίσης, εμφανίζονται μία σειρά άλλων 
δενδρωδών ειδών όπως τα: Pyrus amygdali-
formis (Γκορτσιά), Crataegus monogyna subsp. 
monogyna (Κράταιγος), Arbutus andrachne 
(Γλιστοκουμαριά), Quercus ilex (Αριά) κ.α. Στα 
σημαντικότερα ποώδη είδη του Εθνικού 
Δρυμού ανήκουν τα στενότοπα ενδημικά των 
υψηλών κορυφών του Αίνου, όπως η Viola 
cephalonica (κεφαλληνιακή Βιόλα) και η Scutel-
laria rupestris subsp. cephalonica (Σκουτελλάρια 
της Κεφαλονιάς), τα ενδημικά της Κεφαλονιάς: 
Saponaria aenesia (Σαπωνάρια του Αίνου) και 
Ajuga orientalis subsp. aenesia (Αγιούγκα του 
Αίνου) και τα ενδημικά του Ιονίου: Campanula 
garganica subsp. cephallenica (Καμπανούλα), 
Centaurea subciliaris subsp. subciliaris 
(Κενταύρια), Cerastium illirycum subsp. illirycum. 
Άλλα σημαντικά είδη είναι τα: Fritillaria mutabi-
lis (Φριτιλλάρια), Paeonia mascula subsp. russoi 
(Παιώνια) πολλά είδη ορχεοειδών και 
αρωματικών φυτών όπως Thymus holosericeus,  
Coridothymus capitatus (Θυμάρι) and Origanum 
vulgare subsp. hirtum (Ρίγανη).

From the area of National Park there have 
been recorded more than 400 plant species. 
Some of them are Cephalonian, Ionian or 
Greek endemics or rare plants that require 
protection. The largest part of Aenos National 
Park is dominated by the forest of Abies 
cephalonica (Cephalonian fir), which is a 
Greek endemic species. A number of other 
trees have been recorded, i.e. Pyrus 
amygdaliformis (Almond Leaved Pear), 
Crataegus monogyna subsp. monogyna 
(Hawthorn), Arbutus andrachne (Strawberry 
Trees), Quercus ilex (Holm Oak) etc. Among 
the most important herbaceous species of 
National Park, one can encounter the steno-
endemic of the highest peaks of Mt. Aenos 
such as Viola cephalonica (Cephalonian 
Violet) and Scutellaria rupestris subsp. 
cephalonica (Cephalonian Skullcap), the 
Cephalonian endemics, Saponaria aenesia 
(Soapwort of Aenos) and Ajuga orientalis 
subsp. aenesia (Bugle of Aenos), the Ionian 
endemics, Campanula garganica subsp. 
cephallenica (Βellflower), Centaurea subciliaris 
subsp. subciliaris.  There also occur marvelous 
plants such as Fritillaria mutabilis (Fritillary), 
Paeonia mascula subsp. russoi (Peony), many 
Orchid species as well as aromatic herbs such 
as Thymus holosericeus, an Ionian endemic, 
Coridothymus capitatus (Thymes) and 
Origanum vulgare subsp. hirtum (Oregano).
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