Πανίδα
Πλούσια είναι η άγρια πανίδα της ευρύτερης περιοχής του Γεωπάρκου τόσο σε
συνολικό αριθμό ειδών όσο και στην παρουσία σπάνιων και προστατευόμενων ειδών
σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σχεδόν όλα τα μεγάλα
θηλαστικά της ηπειρωτικής Ελλάδας είτε είναι σπάνια, όπως η αρκούδα (Ursus
arctos), ο λύκος (Canis lupus), ο αγριόγατος (Felis sylvestris), η βίδρα
(Lutra lutra), το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica) και το ζαρκάδι
(Capreolus capreolus), είτε περισσότερο κοινά, όπως το αγριογούρουνο (Sus
scrofa), παρουσιάζουν αξιόλογους πληθυσμούς στην περιοχή. Άλλα μικρότερα
θηλαστικά που απαντώνται στην περιοχή είναι: η αλεπού (Vulpes vulpes), ο
ασβός (Meles meles), ο λαγός (Lepus capenis), ο σκατζόχοιρος (Erinaceus
concolor), ο σκίουρος (Sciurus vulgaris), το κουνάβι (Martes foina), το
σπάνιο δασοκούναβο (Martes martes) κ.ά. Στην ευρύτερη περιοχή του Γεωπάρκου
απαντώνται συνολικά γύρω στα 60 είδη θηλαστικών.
Από το σύνολο των 161 ειδών πουλιών της περιοχής μεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν τα αρπακτικά πουλιά και κυρίως ο ασπροπάρης (Neophron
percnopterus), ο χρυσαετός (Aguila chrysaetos), ο πετρίτης (Falco pereginus),
ο σταυραετός (Hieraetus pennatus), ο φιδαετός (Circaetus gallicus), και ο
χρυσογέρακας (Falco biarmicus). Επίσης αξιόλογη είναι η παρουσία
δρυοκολαπτών, όπως ο μεγάλος μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius) και ο
βαλκανικός δρυοκολάπτης (Dendrocopos syriaca) και αρκετών άλλων ειδών
πουλιών, όπως η ορεινή πέρδικα (Alectoris graeca), η βουνοπαπαδίτσα (Parus
montanus) και η τοιχόδρομα (Tichodroma muraria). Πέρα από τα παραπάνω μεγάλο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα είδη πουλιών που είναι συνδεδεμένα με τα υδάτινα
και παραποτάμια οικοσυστήματα και συναντώνται στην περιοχή μόνιμα ή εποχιακά,
όπως είναι: ο νεροκότσυφας (Cinclus cinclus), ο πελαργός (Ciconia ciconia), ο
μαυροπελαργός (Ciconia nigra), ο αργυροτσικνιάς (Egretta garzeta), ο
νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax), η λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus) κ.ά.
Από τα 11 αμφίβια που συναντώνται στην περιοχή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο
από τα τέσσερα ουροδελή αμφίβια, τα οποία είναι η σαλαμάνδρα (Salamandra
salamandra) και ο αλπικός τρίτωνας (Ichtyosaura alpestris), καθώς και από τα
υπόλοιπα ο χωματόφρυνος (Bufo bufo). Από τα 20 ερπετά, ενδιαφέρον παρουσιάζει
η παρουσία τριών ειδών χελώνων, από τις οποίες οι δύο είναι χερσαίες: η
κρασπεδωτή χελώνα (Eurotestudo marginata) και η χελώνα του Χερμάνι
(Eurotestudo hermanni) και μία υδρόβια (Emys orbicularis). Τέλος από τα 11
είδη ψαριών αξίζει να αναφέρουμε ένα ενδημικό είδος των ποταμών Αώου και
Σαραντάπορου, τον πινδοβίνο (Οxynoemacheilus pindus) καθώς και τα περισσότερο
κοινά είδη, τα οποία τραβούν και το ενδιαφέρον των ερασιτεχνών αλιέων, όπως
είναι η πέστροφα (Salmo trutta), ο κέφαλος των γλυκών νερών (Leuciscus
cephalus) – που τοπικά αποκαλείται «γουλιανός» – το συρτάρι (Chondrostoma
vardarence) και η μπριάνα (Barbus peloponnesius).

