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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) με τη
χρήση των περιβαλλοντικών δεικτών. Η επιλογή των δεικτών καθώς και του μοντέλου
PSR έγινε με στόχο την όσο το δυνατό πιο ορθή καταγραφή της κατάστασης του
περιβάλλοντος του συγκεκριμένου πάρκου.
Στην αρχή καταγράφηκε η διεθνής εμπειρία σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα σε
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια έγινε αναφορά στα θαλάσσια
πάρκα της Ελλάδας αλλά και στην νομοθεσία που τα διέπει. Όσο αναφορά το
ΕΘΠΑΒΣ μελετήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του πάρκου ενώ έγινε αναφορά και στον φορέα του πάρκου.
Έπειτα επιλέχθηκαν οι δείκτες, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το μοντέλο PSR και
βαθμολογήθηκαν κάνοντας χρήση διαφορετικών σεναρίων βαρύτητας ώστε να γίνει
μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης του πάρκου και να αναλυθούν τα
συμπεράσματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι για τη συγκέντρωση των στοιχείων για την
κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης
αλλά και την κατάσταση των δεικτών ήταν αναγκαία η επίσκεψη στο νησί της
Αλοννήσου και η επικοινωνία με τον φορέα του πάρκου και το Δήμο Αλοννήσου.
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ABSTRACT

This thesis aims to depict the environmental state of the National Marine Park of
Alonnisos – Northern Sporades (NMPANS) using environmental indicators. The
choice of the indicators and the PSR methodology intends to obtain an accurate
depiction of the environment of the Park.
At first, the international and European experience about marine parks was reported.
Additionally, it is demonstrated the presentation of greek marine parks and the relating
legislative framework is presented. As far as the NMPANS is concerned, the current
situation of the area of study, the technical characteristics and the purpose of the
authority of the park were presented.
Following, the indicators are chosen, they were evaluated according to the PSR
methodology and given grades using different scenarios concerning the importance of
the indicators a total evaluation of the state of the park was obtained. It must be
mentioned that the visiting of the island of Alonnisos and the communication with the
authority of the park and the Municipality of the island were necessary in order to
collect the information.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας
Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι έννοιες της προστατευόμενης περιοχής, του
θαλάσσιου πάρκου και γίνεται μία προσπάθεια διαφοροποίησης τους. Ακόμη
παρουσιάζεται η σημασία των θαλάσσιων πάρκων, καθώς και οι πιέσεις που δέχονται,
ώστε να αποδειχθεί η σκοπιμότητα της εργασίας.
Κεφάλαιο 2: Προστασία και Διαχείριση των Θαλάσσιων Πάρκων στον Διεθνή Χώρο
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας σχετικά με την
διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων, τη χρησιμοποίηση των δεικτών και το νομοθετικό
πλαίσιο τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κεφάλαιο 3: Προστασία και Διαχείριση των Θαλάσσιων Πάρκων στην Ελλάδα
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θαλάσσια πάρκα στην Ελλάδα και
αναλύεται το πάρκο της Ζακύνθου. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχής στην Ελλάδα, ενώ στο
τέλος γίνεται μια σύγκριση ανάμεσα στους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην
Ελλάδα και σε αυτούς που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό.
Κεφάλαιο 4: Καταγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης της Περιοχής Μελέτης
Σε αυτό το κεφάλαιο καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση του πάρκου της
Αλοννήσου τόσο σε φυσικό, όσο και σε ανθρωπογενές περιβάλλον. Ακόμη, γίνεται
αναφορά στον σκοπό ίδρυσης του πάρκου, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλλά και
στον φορέα διαχείρισής του.
Κεφάλαιο 5: Εκτίμηση της Κατάστασης του περιβάλλοντος του ΕΘΠΑΒΣ με τη χρήση
των Δεικτών
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Στο πέμπτο κεφάλαιο επιλέγονται οι δείκτες και αξιολογούνται σύμφωνα με μια
συγκεκριμένη κλίμακα. Στη συνέχεια αναπτύσσονται ορισμένα σενάρια, ώστε να γίνει
η τελική εκτίμηση του πάρκου.
Κεφάλαιο 6: Γενικά Συμπεράσματα – Σύγκριση με το ΕΘΠΖ
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τελικές διαπιστώσεις σχετικά με την παρούσα
εργασία και την κατάσταση του πάρκου της Αλοννήσου. Επιπροσθέτως, γίνεται μία
σύγκριση με το πάρκο της Ζακύνθου, αξιολογούνται οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν
ως προς την ορθότητα τους και στο τέλος αναφέρονται ορισμένες προτάσεις για τη
βελτίωση της διαχείρισης του πάρκου.

1.2 Γενικά
Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό και αναπόσπαστο μέρος της
παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τη ζωτικής σημασίας
πολυμορφία των θαλασσών, τη χλωρίδα, την πανίδα, τις κοινότητες, αποτελούν
κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση των συστημάτων τοπικής, εθνικής και διεθνούς
σημασίας. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καταλαμβάνουν το 71% της επιφάνειας της
γης, περικλείοντας τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, συγκριτικά με τα χερσαία
οικοσυστήματα και τα γλυκά νερά. Ωστόσο, ο παγκόσμιος θαλάσσιος πλούτος
μειώνεται ραγδαία και αρκετά είδη είναι ήδη υπό εξαφάνιση γεγονός που καθιστά
αναγκαία τη σωστή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
μειωθούν οι καταστροφικές παρεμβάσεις από τον άνθρωπο αλλά και να καθιερωθούν
δίκτυα θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν
και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών, αφού η θάλασσα αποτελεί ένα συνεχές περιβάλλον.

1.3 Ορισμοί
Παγκοσμίως έχουν ιδρυθεί αρκετές Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) και
Θαλάσσια Πάρκα ή Marine Protected Areas (ΜΡΑ) με σκοπό να επιτευχθεί ένα ευρύ
φάσμα των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως είναι η προστασία της
βιοποικιλότητας, η ενίσχυση της αλιείας και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας.
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Η προστατευόμενη περιοχή: «Είναι η περιοχή γης ή/και θάλασσας αφιερωμένη
στην προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών και
συνδεόμενων πολιτιστικών πόρων, που υπόκειται σε καθεστώς διαχείρισης
από νομικά ή άλλα αποτελεσματικά μέσα»,



Ως θαλάσσια και χερσαία προστατευόμενη περιοχή ορίζεται: «Κάθε
οριοθετημένη περιοχή που είναι μέσα ή κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον, μαζί
με τα συναφή νερά, την πανίδα, τη χλωρίδα, τα ιστορικά χαρακτηριστικά,
δεδομένου, ότι η θαλάσσια ή/και η χερσαία βιοποικιλότητα βρίσκεται σε ένα
υψηλότερο επίπεδο προστασίας από το εγγύτερο περιβάλλον»1,



Ο ορισμός του θαλάσσιου πάρκου σύμφωνα με τον Kelleher (1999) είναι ως
εξής: «Κάθε θαλάσσια και υποθαλάσσια περιοχή μαζί με τα ύδατα, την
πανίδα, τη χλωρίδα τα ιστορικά και πολιτιστικά της στοιχειά, η οποία έχει
δεσμευτεί από το νόμο ή άλλα αποτελεσματικά μέσα να προστατεύει κάποιο
μέρος ή όλο το περιβάλλον που περικλείει».



Σύμφωνα με τον Ν.1650/1986 (άρθρα 18 και 19) ως εθνικά πάρκα στην
Ελλάδα χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες η μικτού χαρακτήρα
περιοχές, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες η έχουν ελάχιστα επηρεαστεί
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος
αριθμός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών
και αισθητικών στοιχείων. Όταν το εθνικό πάρκο η μεγάλο τμήμα του
καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως θαλάσσιο πάρκο.
Ο χαρακτηρισμός αυτός αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς
και στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών της
χώρας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Για την εκπλήρωση των
σκοπών αυτών λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε οι περιοχές αυτές να
προστατεύονται επαρκώς τόσο από φυσικές αιτίες υποβάθμισης όσο και από
ανθρώπινες επεμβάσεις και δραστηριότητες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το θαλάσσιο περιβάλλον θεωρείται ότι είναι ένα
σύστημα που σχηματίζεται μέσω της διασύνδεσης μεταξύ των φυσικών συστημάτων
σε διάφορες κλίμακες (επίγεια, γλυκά ύδατα, εκβολές του ποταμού), συστημάτων
όπως τουρισμός, βιομηχανίες, μεταφορές, δίκτυα ενέργειας και των κοινωνικών
1

http://www.biologicaldiversity.org/
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συστημάτων (ομάδες ακτιβιστών, αλιείς). Απαιτείται επομένως μια συνολική
προσέγγιση για την κατανόηση των συνδέσεων, που υπάρχουν μεταξύ αυτών των
στοιχείων του περιβάλλοντος, καθώς και για τη χάραξη της πολιτικής, που έχει ως
στόχο

την

εξισορρόπηση

των

οικολογικών

και

ανθρώπινων

πτυχών

του

οικοσυστήματος (Atkins et al., 2010).
Για να επιτευχθεί η προσέγγιση αυτή έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια οι δείκτες,
που είναι ποσοτικές πληροφορίες και βοηθούν να εξηγηθεί πως αλλάζουν με το χρόνο
και πως μεταβάλλονται στο χώρο τα πράγματα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό

Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο δείκτης είναι «μία παράμετρος ή μία τιμή που
προσδιορίζεται από δεδομένα και η οποία παρέχει πληροφορίες για ένα φαινόμενο».
Οι δείκτες πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν από την πολιτική
αλλά και τους ενδιαφερόμενους φορείς και να είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά. Οι
δείκτες που έχουν αναπτυχθεί κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:


κοινωνικοί,



οικονομικοί,



θεσμικοί,



περιβαλλοντικοί.

Επειδή η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης
της περιοχής μελέτης και την αειφορική της διαχείριση θα γίνει περιγραφή και
ανάλυση των περιβαλλοντικών δεικτών που καταγράφονται στα θαλάσσια πάρκα τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

1.4 Πιέσεις-Σημασία Θαλάσσιων Πάρκων
Τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνουν τόσο θαλάσσιες εκτάσεις όσο και παράκτιες,
οπότε στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να γίνει μία προσέγγιση της έννοιας της
παράκτιας ζώνης καθώς και των πιέσεων, που δέχεται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα και τις παρεμβάσεις. Οι παράκτιες ζώνες είναι η μεταβατική περιοχή
μεταξύ ξηράς και θάλασσας και όπως και η λέξη υποδηλώνει είναι ζώνες με
συγκεκριμένο πλάτος και εμβαδόν και όχι μια γραμμή. Το πλάτος των παρακτίων
ζωνών μεταβάλλεται από περιοχή σε περιοχή και καθορίζεται από την αλληλεπίδραση
14
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των θαλασσίων και των χερσαίων διαδικασιών. Από οικολογική άποψη, οι παράκτιες
ζώνες ορίζονται ως οι ζώνες ξηράς και ο παρακείμενος θαλάσσιος χώρος, όπου η
οικολογία και οι χρήσεις της ξηράς επηρεάζουν άμεσα την οικολογία της θάλασσας
και αντίστροφα (Μαντόγλου, 2001).
Oι παράκτιες περιοχές είναι ευαίσθητες, δυναμικές και γίνονται ολοένα και
περισσότερο πυκνοκατοικημένες. Είναι περιοχές μεγάλης ανθρώπινης οικονομικής και
κοινωνικής

δραστηριότητας

αλλά

επίσης

είναι

και

αποδέκτες

σημαντικών

ανθρωπογενών πιέσεων. Οι κυριότερες πιέσεις που δέχεται σήμερα το θαλάσσιο και
παράκτιο περιβάλλον είναι οι εξής (Belfiore et al., 2005):
 η κλιματική αλλαγή με αποτέλεσμα, την αύξηση της θερμοκρασίας και της
στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα την αλλαγή της ροής των ρευμάτων και
συνεπώς των ζωντανών οργανισμών, αλλά και την αύξηση της πιθανότητας
διάβρωσης της παράκτιας ζώνης,
 η υπέρμετρη τουριστική ανάπτυξη χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο για τον
τουρισμό. Παρόλο που ο τουρισμός αποτελεί κύρια πηγή οικονομικής
ανάπτυξης των παραθαλάσσιων περιοχών, σε περιπτώσεις που αναπτύσσεται
χωρίς

πρόγραμμα

μπορεί

να

προκαλέσει

σημαντικά

κοινωνικά

και

περιβαλλοντικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της
υφαλμύρινσης στα ελληνικά νησιά, όπου το θαλασσινό νερό διεισδύει στον
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, καθιστώντας το μη πόσιμο,
 η βιομηχανική - εμπορική ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη (οικοδόμηση-λιμάνι),
που μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητα των υγροτόπων, να υποβαθμίσει
την ποιότητα της βιοποικιλότητας και να εισάγει ρύπους όπως βαρέα μέταλλα,
αλλάζοντας την κυκλοφορία και τη θερμοκρασία του νερού,
 η ρύπανση των υδάτων από απόβλητα παράκτιων εγκαταστάσεων, σκάφη
αναψυχής αλλά και από ναυτικά ατυχήματα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά
προβλήματα, όπως ο ευτροφισμός,
 η ρίψη ανεπεξέργαστων αστικών, κτηνοτροφικών και γεωργικών λυμάτων
μπορεί επίσης να υποβαθμίσει την ποιότητα των υδάτων,
 η καταστροφή ενδιαιτημάτων από τουρίστες. Τα παράκτια οικοσυστήματα
είναι ευαίσθητα, ενώ συχνά τα ενδιαιτήματά τους απειλούνται από την αύξηση
του πληθυσμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων,
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 η αγκυροβόληση, εξορύξεις πετρελαίου και η υπεραλίευση θέτουν σε κίνδυνο
τη χλωρίδα και την πανίδα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και μειώνουν τα
αποθέματα των ψαριών,
 η παρακμή παραδοσιακών, περιβαλλοντικά συμβατών τομέων απασχόλησης,
λόγω ελαχιστοποίησης των αλιευτικών πόρων ή εκσυγχρονισμού των
αλιευτικών μεθόδων, εκτός από αρνητικά αποτελέσματα στον κοινωνικό τομέα
μπορεί να επιφέρει και την ανάπτυξη λιγότερο βιώσιμων τομέων.
Η κήρυξη και οριοθέτηση των θαλάσσιων και χερσαίων προστατευόμενων περιοχών
είναι σε θέση να περιορίσει σημαντικά τις περισσότερες πιέσεις, που παρουσιάστηκαν
παραπάνω. Τα θετικά αποτελέσματα από την ίδρυση των θαλάσσιων πάρκων και των
δικτύων αφορούν τόσο τον περιβαλλοντικό τομέα όσο και τον κοινωνικοοικονομικό
διότι:


τα θαλάσσια πάρκα αναγνωρίζονται στις περισσότερες περιοχές του κόσμου ως
ένα σημαντικό μέσο για τη διατήρηση της ζωής των οικοσυστημάτων και των
ενδιαιτημάτων για τα συγκεκριμένα θαλάσσια ζώα,



χρησιμοποιούνται

για

την

προστασία

και

τη

διατήρηση

των

αντιπροσωπευτικών ειδών της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, προς όφελος της
μελλοντικής γενιάς,


προσελκύουν

σημαντικό

οικονομικό

ενδιαφέρον

από

το

θαλάσσιο

οικοτουρισμό, που είναι συμβατό με τις ζώνες των θαλάσσιων πάρκων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την διάσωση των υπό
εξαφάνιση ειδών, τη συντήρηση της φυσικής κληρονομιάς και για τις επόμενες γενιές
(αειφόρος ανάπτυξη), τη ρύθμιση των χρήσεων της θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης
και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ακόμη, μπορούν να
συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της επιδείνωσης της κατάστασης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος με την κατάλληλη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ
έλεγχος αλίευσης και εξόρυξης ορυκτών πόρων). Αλλά και τα οφέλη στον κοινωνικό
και οικονομικό τομέα είναι αρκετά από τα δίκτυα των ΜΡΑ, όπως η σύνδεση της
προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής με τη χερσαία, η διατήρηση των παραδοσιακών
δραστηριοτήτων αλιείας και η παροχή ευκαιριών σε έρευνα και εκπαίδευση.
Πιο αναλυτικά, τα οφέλη των θαλάσσιων πάρκων είναι τα εξής (Cardigos, 2000):
16
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 ενισχύουν την αλιεία, βοηθούν στη διατήρηση της γενετικής βιοποικιλότητας
και παρέχουν καταφύγιο, όπου τα άτομα μπορούν να αναπτυχθούν και να
ωριμάσουν, χωρίς να επηρεάζονται από τη συγκομιδή και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες,
 συνεισφέρουν στη τεχνολογική και επιστημονική γνώση αφού οι ωκεανοί και η
βιοποικιλότητα που περιέχουν, παρέχουν τις πρώτες ύλες για νέες πηγές
τροφής, φάρμακα και ενέργεια,
 συμβάλλουν στον αειφόρο τουρισμό. Η ποικιλία και η αφθονία της θαλάσσιας
ζωής προσελκύει τουρίστες, δραστηριότητες, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις
επιχειρήσεις και τη διατήρηση των παράκτιων κοινοτήτων. Ταυτόχρονα τα
θαλάσσια πάρκα παρέχουν ένα εργαλείο για τη ρύθμιση των επιπτώσεων του
τουρισμού στο θαλάσσιο περιβάλλον και την εξασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασης των δικαιωμάτων.
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2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μία συνοπτική καταγραφή των θαλάσσιων πάρκων
παγκοσμίως και των βασικών τους χαρακτηριστικών. Αναλυτικά, θα παρουσιαστούν
τα πιο αξιοσημείωτα, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους. Θα αναφερθούν επιπλέον
οι τρόποι διαχείρισης των θαλάσσιων πάρκων σε μεσογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
τα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί ενώ στο τέλος του κεφαλαίου θα γίνει περιγραφή των
διαπιστώσεων σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης και τους δείκτες που
χρησιμοποιούνται.

2.1 Καταγραφή των Θαλάσσιων Πάρκων Διεθνώς
Το 1948 ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση για την προστασία της φύσης και των φυσικών
πόρων η International Union for Nature and Natural Resources (IUCN) η οποία μέχρι
το 2000 είχε καταγράψει 30.000 προστατευόμενες περιοχές έκτασης 13.250.000 km²
της συνολικής έκτασης της γης. Η IUCN παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των
προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως και προσφέρει σημαντική βοήθεια στις
κυβερνήσεις και στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς.
Στον παγκόσμιο χώρο τα θαλάσσια πάρκα είναι πάρα πολλά. Το 2003 εκτιμήθηκε ότι
παγκοσμίως υπήρχαν 4.116 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές2 ενώ ο οργανισμός
περιβάλλοντος της UNESCO έχει καταγράψει 45 θαλάσσια μνημεία παγκόσμιας
κληρονομιάς όπως φαίνονται και στην Eικόνα 2.1. Το πρώτο που καταγράφηκε ήταν
το Great Barrier Reef στην Αυστραλία, που είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο, στις
αρχές της δεκαετίας του 1980.

2

http://www.wwf.org/
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Εικόνα 2.1: Θαλάσσια Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO Πηγή: UNESCO, 2012
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Ο στόχος όλων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών είναι η προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ανάσχεση της περαιτέρω υποβάθμισης τους. Λόγω
των πολλών και διαφορετικών χαρακτηρισμών (θαλάσσια πάρκα, θαλάσσια καταφύγια
κ.α) ο οργανισμός IUCN προχώρησε στην ταξινόμηση των προστατευόμενων
περιοχών βάσει των στόχων διατήρησης και των προτεραιοτήτων που τίθενται :


Strict Nature Reserve: Επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα



Wilderness Area: Προστατεύεται η άγρια πανίδα και χλωρίδα



National Park: Προστασία του οικοσυστήματος



Natural Monument: Διατήρηση ιδιαίτερων στοιχείων της φύσης



Habitat Management Area: Προστασία και Διατήρηση οικοτόπων



Protected Seascape: Προστασία θαλάσσιου οικοσυστήματος



Managed Resource Protected Area: Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και τα
θαλάσσια πάρκα ταξινομούνται σε περιοχές που απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα πέραν της διεξαγωγής έρευνας, μέχρι περιοχές που η παρουσία του
ανθρώπου είναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση της ορθολογικής χρήσης και
διαχείρισης των φυσικών πόρων. Συνήθως σε ένα θαλάσσιο πάρκο συνυπάρχουν τα
διαφορετικά επίπεδα προστασίας υπό τη μορφή ζωνών, κάτι που εξαρτάται άμεσα από
το βαθμό της προστασίας και της αποκατάστασης που επιδιώκεται, καθώς και το
βαθμό υποβάθμισης των θαλάσσιων πόρων της περιοχής. 3 Ανάλογα με τις ζώνες
χρήσης και προστασίας υπάρχουν δύο κατηγορίες MPA (White, 2005) :


τα MNR (no-take marine nature reserves),



τα SMPA (multiple-use special marine protected areas).

Τα MNR περιλαμβάνουν περιοχές όπου απαγορεύεται η είσοδος εκτός από την
περιπολία και την παρακολούθηση και είναι περιοχές όπου επιτρέπονται η
επιστημονική έρευνα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μόνο το 0.08% όλων των
ωκεανών και το 0.2% της συνολικής θαλάσσιας έκτασης υπό εθνική δικαιοδοσία
βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, όπου όλες οι εξαγωγικές χρήσεις απαγορεύονται.
Τα δεύτερα που αναφέρονται ιδρύθηκαν πιο πρόσφατα, επιτρέπουν την είσοδο και

3

http://www.ecofinder.gr
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διάφορες χρήσεις και έχουν ως στόχο τη βιώσιμη χρήση των παράκτιων και
θαλάσσιων πόρων αλλά και την οικολογική αποκατάσταση (IUCN, 2008).
Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία των θαλάσσιων πάρκων κρίθηκε σημαντικό
σε αυτό το σημείο να γίνει μια παρουσίαση των πιο αξιόλογων από αυτά. Όπως
φαίνεται στους Πίνακες Π.1, Π.2 και Π.3 του παραρτήματος, καταγράφηκαν τα
θαλάσσια πάρκα ανά ήπειρο, η συγκεκριμένη περιοχή που καταλαμβάνουν και τα είδη
που προστατεύουν. Κατά την καταγραφή έμφαση δόθηκε στις θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές, που προστατεύουν παρόμοια είδη με αυτές της Ελλάδας
δηλαδή, τη μεσογειακή φώκια (monachus monachus) και τη χελώνα caretta-caretta,
αλλά και όσες κρίθηκε αναγκαίο να αναφερθούν λόγω της οικολογικής τους σημασίας
και έκτασης.

2.2 Μέθοδοι διαχείρισης σε Ευρώπη και Μεσόγειο
Αρκετές χώρες της Ευρώπης, όπως αυτές που βρίσκονται στο Β.Δ τμήμα της ηπείρου,
έχουν κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της διαχείρισης και προστασίας των
θαλάσσιων περιοχών. Προς την ίδια κατεύθυνση η Ε.Ε ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να
εντάξουν στο σχεδιασμό τους ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης, ενώ υπάρχουν
χώρες, όπως η Κροατία που δεν έχουν ένα στοιχειώδες σχέδιο και αδυνατούν να
αναπτύξουν για κοινωνικοοικονομικούς λόγους (IEEP, 2008).

2.2.1 Νομοθετικό Πλαίσιο
Η ίδρυση και λειτουργία των MPA (Marine Protected Areas) στην Ευρώπη συμβαδίζει
με αρκετές συμφωνίες όπως:
 το 1992, στο πλαίσιο της παγκόσμιας διάσκεψης για την αειφόρο ανάπτυξη στο
Ρίο, υιοθετήθηκε η Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (Convention on Biological
Diversion) που ορίζει ότι, «προστατευόμενες περιοχές είναι καθορισμένες
γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες ιδρύονται και η διαχείρισή τους γίνεται με
σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προστασίας και διατήρησής τους».
Από το Ρίο και μετά πραγματοποιείται μια σταδιακή αναθεώρηση τόσο των
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θεμάτων της βιοποικιλότητας όσο και των θεμάτων της εκπαίδευσης με βάση
την Αειφόρο Ανάπτυξη,
 τη σύμβαση RAMSAR (1971), που δεσμεύει τις χώρες-μέλη να διατηρήσουν
τον οικολογικό χαρακτήρα των διεθνούς σημασίας υγροτόπων και να θέσουν
σε εφαρμογή το σχέδιο για την αειφόρο διαχείρισή τους.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει τα εξής:
 το δίκτυο NATURA 2000, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών.
Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας»
(Special Protection Areas – SPA) για την ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην
Οδηγία 79/409/ΕΚ, και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» (Sites of
Community Importance – SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ,
 την οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας», που θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλει στην προστασία της
βιολογικής ποικιλότητας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων,
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
 την οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την προστασία των άγριων πτηνών», που καλεί
τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να προστατεύσουν, όχι μόνο τους
πληθυσμούς των άγριων πουλιών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση,
αλλά και επαρκή έκταση και ποικιλία βιοτόπων για να επιτευχθεί η προστασία
τους,
 τη συνθήκη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, Βαρκελώνη 2008,
 το πρωτόκολλο ICZM (Integrated Coastal Zone Management) για τη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών της Μεσογείου, Μαδρίτη 2008.
Παρά το γεγονός ότι τα νομικά καθεστώτα που διέπουν τα εθνικά φυσικά πάρκα (άρα
και τα θαλάσσια) διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, τα βασικά στάδια
εγκαθίδρυσης τους είναι κοινά και προϋποθέτουν:
1) την οριοθέτηση του χώρου που θα αποτελέσει πάρκο βάσει βιο-γεωγραφικών,
πολιτιστικών και ιστορικών χαρακτηριστικών,
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2) την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των
τοπικών κοινωνιών και την οργάνωση των σχετικών δράσεων, ώστε να
συνειδητοποιηθεί και ακολούθως να γίνει πράξη μια συνεκτική, βιώσιμη και
αποδοτική λειτουργία του φυσικού πάρκου,
3) τη δημιουργία διοικητικής δομής με συμμετοχή των τοπικών οργανισμών
(δήμων, νομαρχιών, περιφερειών) και κατάρτιση χωροταξικών σχεδίων και
σχεδίων διαχείρισης.

2.2.2 Δίκτυα OSPAR και ΜedPAN
Η ολοένα αυξανόμενη και ποικίλη ανθρώπινη παρέμβαση στο θαλάσσιο περιβάλλον
οδηγεί σε βασικές αλλαγές στη θαλάσσια ζωή, τους οικοτόπους και το φυσικό τοπίο,
καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη της θαλάσσιας πολιτικής, που αναγνωρίζει και
λαμβάνει υπόψη όλα τα μέλη-κοινότητες, ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες
πολλαπλές χρήσεις.
Δίκτυο OSPAR
Τα θαλάσσια οικοσυστήματα σπάνια περιορίζονται σε πολιτικά ή διοικητικά όρια. Για
αυτόν τον λόγο η αποτελεσματική διαχείριση στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ των
εθνικών κυβερνήσεων και των οργάνων τους. Το δίκτυο OSPAR (Οslo-Paris) κατέχει
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, αφού αναπτύχθηκε με σκοπό
την προστασία και διατήρηση των φυσικών και υδάτινων πόρων του Β.Α Ατλαντικού,
από τις εξής χώρες: Βέλγιο, Σκανδιναβικές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Ηνωμένο

Βασίλειο,

Ισλανδία,

Ελβετία,

Ισπανία,

Πορτογαλία,

Ολλανδία,

Λουξεμβούργο. Το 2007 το δίκτυο OSPAR κατέγραψε στη Γαλλία 8 θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές, στη Γερμανία 4, στη Νορβηγία 6, στην Πορτογαλία 7, στη
Σουηδία 6 και στο Ηνωμένο Βασίλειο 56.4
Βάση του δικτύου OSPAR5, που αναπτύχτηκε με σκοπό την προστασία και διατήρηση
των φυσικών και υδάτινων πόρων του Β.Α Ατλαντικού, μια περιοχή για να
4

http://www.ospar.org

5

http://www.ospar.org
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χαρακτηριστεί MΡΑ (Marine Protected Area) πρέπει να ακολουθεί οικολογικά
κριτήρια όπως:


τα είδη βιοποικιλότητας/βιότοποι υπό εξαφάνιση,



τα αξιόλογα είδη/βιότοποι,



η θαλάσσια περιοχή οικολογικής σημασίας,



η μεγάλη ποικιλία ειδών χλωρίδας και πανίδας,



η αντιπροσωπευτικότητα,



η αισθητικότητα, η διατήρηση φυσικού τοπίου.

Δίκτυο MedPAN
Το 1990 ιδρύθηκε το δίκτυο διαχείρισης θαλάσσιων πάρκων στη Μεσόγειο MedPAN
(Network of Managers of Marine Protected Areas). Ωστόσο η έλλειψη ανθρωπίνων και
οικονομικών πόρων κατέστησε το δίκτυο από το 1996 και έπειτα αδρανές. Η θάλασσα
της Μεσογείου είναι από τις περιοχές που απειλούνται καθημερινά λόγω των
εκτεταμένων παρεμβάσεων από τον άνθρωπο σε αυτές, όπως εμπόριο και ρίψη
βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων αλλά και εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Σύμφωνα με έρευνα του FAO (Food and Agricultural Organisation) το 2006
παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση του αποθέματος των ψαριών λόγω της παράνομης
αλιείας, της αλιείας με χρήση δυναμίτη και υποβρύχιου ψαρέματος.
Τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε ο IUCN σε συνεργασία με
WWF και MedPAN (MedPAN, 2008) έδειξαν ότι το ισχύον σχέδιο διαχείρισης είναι
ανεπαρκές και δεν μπορεί να ικανοποιήσει ούτε την προστασία του 10% του
θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου. Τα αίτια που εμποδίζουν την ανάπτυξη
ενός αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης είναι:
 η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού, συστημάτων παρακολούθησης και
επιτήρησης σχετικά με την ποιότητα και την εξέλιξη των φυσικών πόρων,
 η ασθενής οικονομική υποστήριξη από κυβερνητικούς και μη φορείς,
 η απουσία νομοθετικού πλαισίου που θα επιβλέπει και θα απαγορεύει
παράνομες και επικίνδυνες για τη βιοποικιλότητα δραστηριότητες,

24
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 η έλλειψη ορίων και ζωνών ώστε να περιορίζεται η είσοδος και η πιθανή
αλόγιστη εκμετάλλευση από τους ψαράδες ή από ομάδες με φιλοκερδή
συμφέροντα,
 η έλλειψη διακρατικής συνεργασίας όπως υπάρχει σε άλλες ηπείρους αλλά και
στην βόρεια Ευρώπη.
Στην Εικόνα 2.2 εμφανίζονται τα θαλάσσια πάρκα στην περιοχή της Μεσογείου καθώς
και η έκταση που καταλαμβάνει το κάθε ένα. Το δίκτυο MedPAN το 2007 κατέγραψε
τα εξής: η Ιταλία έχει στην κατοχή της 25 θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές , η
Τουρκία 12 , η Ισπανία 14, η Γαλλία 7, η Κροατία 8 και η Τυνησία 2. Όπως φαίνεται
και στην εικόνα την μεγαλύτερη έκταση την καταλαμβάνει το θαλάσσιο πάρκο της
Αλοννήσου, που είναι και το μοναδικό στην Ευρώπη που έχει έκταση πάνω από 1000
km². Ακολουθούν σε έκταση τα θαλάσσια πάρκα της Κροατίας και της Τουρκίας.

25

Εικόνα 2.2: Η Έκταση των Θαλάσσιων Πάρκων στη Μεσόγειο Πηγή: MedPAN, 2007
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2.3 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Θαλάσσιων Πάρκων
2.3.1 Φιλιππίνες
Tubbataha Reef National Marine Park
Το 1981 οι χώρες της Ν.Α Ασίας (Ινδονησία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϋλάνδη και
Μαλαισία) υιοθέτησαν το Εast Asian Action Plan (EASAP) αφού οι θαλάσσιες
εκτάσεις, που έχουν στην κατοχή τους, έχουν την πλουσιότερη θαλάσσια
βιοποικιλότητα στον κόσμο (UNEP, 2012). Αργότερα, το 2006 η Ινδονησία, Παπούα
και Γουινέα υπέγραψαν συνεργασία για την ανάπτυξη ενός δικτύου προστασίας των
θαλάσσιων οικοτόπων αλλά και της υπό εξαφάνιση χελώνας (Leatherback Turtle). 6
Οι Φιλιππίνες είναι μια χαρακτηριστική νησιωτική χώρα με 7100 νησιά ενώ η
συνολική της ακτογραμμή είναι 33900 km. Στις Φιλιππίνες στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης των
παράκτιων περιοχών ICM (Integrated Coastal Management) λόγω της παρακμής των
παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων, της καταστροφής της βιοποικιλότητας και
των υφάλων (εξαιτίας της υπεραλίευσης και της παράνομης χρήσης του δυναμίτη)
αλλά και της οικονομικής υποβάθμισης των παράκτιων κοινωνιών. Το σχέδιο
διαχείρισης βασίστηκε στους παρακάτω άξονες (White, 2005) :
 στη

συμμετοχή

της

τοπικής

κοινωνίας

και

των

ενδιαφερόμενων

επαγγελματικών συλλόγων,
 στην ανάδειξη του εναλλακτικού τουρισμού ως πηγή έλξης και εσόδων,
 στην οικονομική υποστήριξη από ξένους και τοπικούς επενδυτές,
 στη μεταβίβαση της εξουσίας από κεντρικό-εθνικό επίπεδο σε τοπικό.
Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται στη θάλασσα Sulu στις Φιλιππίνες,
ιδρύθηκε το 1990 ανήκει στα 7 σύγχρονα θαύματα της φύσης και διαχειρίζεται από
τοπικούς και διεθνείς φορείς. Περιλαμβάνει δύο ακατοίκητους ύφαλους τον Tubbataha
και τον Jessie Beazley συνολικής έκτασης 332 km² (Εικόνα 2.3). Το πάρκο δέχεται
πολλούς τουρίστες το χρόνο, αφού είναι από τα πιο ωραία στον κόσμο και εποχιακούς
ψαράδες ιδρύοντας
6

συγκεκριμένα σημεία-καταφύγια, όπου επιτρέπεται η αλιεία.

http://whc.unesco.org
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Φιλοξενεί πάνω από 1000 είδη βιοποικιλότητας από τα οποία αρκετά είναι υπό
εξαφάνιση, 379 είδη ψαριών, 7 οικογένειες θαλάσσιων πουλιών, 11 είδη καρχαρία,
δελφίνια, 374 είδη κοραλλιών. Αποτελεί ακόμη καταφύγιο για την προστασία,
ανάπαυση και αναπαραγωγή 2 ειδών θαλάσσιας χελώνας (green turtle) και (hawksbill
turtle) που απειλούνται καθημερινά.7

Εικόνα 2.3: Η Τοποθεσία του Tubbataha Reef National Marine Park8

Η επιστημονική έρευνα-παρακολούθηση γίνεται σε ετήσια βάση και κάθε φορά γίνεται
και ανάλογη αξιολόγηση του αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται σε κάθε
περιοχή οι πληθυσμοί των βενθικών οργανισμών, των ψαριών, η περιεκτικότητα των
υφάλων σε φυτοπλαγκτόν, αχινούς, είδη κοραλλιών και ψαριών, αλλά και το βάθος
στο οποίο συναντώνται. Για την καταγραφή των ασθενειών που υποβαθμίζουν τους
κοραλλιογενείς υφάλους αποτυπώνονται οι αποικίες των κοραλλιών που έχουν
προσβληθεί από αυτές. Οι βενθικοί οργανισμοί καταγράφονται γιατί αντικατοπτρίζουν
την ποιότητα του νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού είναι οργανισμοί σχετικά
μακράς διάρκειας και ακίνητοι, ενώ η καταγραφή της ποσότητας από το
φυτοπλαγκτόν, το ζωοπλαγκτόν, τα φύκια, το άζωτο και τον φώσφορο δίνουν ως
αποτέλεσμα την επικινδυνότητα για ευτροφισμό (Raines et al., 2009).

7

8

http://www.tubbatahareef.org
http://en.wikipedia.org
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Όσο αναφορά τις ζώνες προστασίας το γενικό μοντέλο που ακολουθείται φαίνεται
στην Εικόνα 2.4. Η ζώνη γύρω από το νησί ή τον ύφαλο χαρακτηρίζεται ως ‘no take’ ή
‘sanctuary’ όπου επιτρέπονται το κολύμπι και η επιστημονική έρευνα, ενώ η ζώνη
πέρα από την προηγούμενη χαρακτηρίζεται ως ’buffer’ όπου επιτρέπονται
δραστηριότητες που δεν καταστρέφουν το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως παραδοσιακές
μέθοδοι αλιείας. Η ζώνη ‘buffer’ καλύπτει το 70% της έκτασης του θαλάσσιου πάρκου
ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στην περιοχή ‘no take’(Balgos, 2005).

Εικόνα 2.4: Οι Ζώνες Προστασίας στις Φιλιππίνες
Πηγή:White, 2005
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2.3.2 Αυστραλία
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι τοπικές κοινότητες της Αυστραλίας
συμφώνησαν

να

θέσουν

σε

εφαρμογή

ένα

Εθνικό

Σύστημα

Θαλάσσιων

Προστατευόμενων Περιοχών (NRSMPA) όσο αναφορά το θαλάσσιο περιβάλλον
(Εικόνα 2.5). Ο πρωταρχικός στόχος είναι η ίδρυση και η διαχείριση ενός
ολοκληρωμένου, επαρκούς και αντιπροσωπευτικού συστήματος για την προστασία
των περιοχών, ώστε να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων.

Εικόνα 2.5: Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Αυστραλίας
Πηγή:Akwilapo, 2006

Βασικοί άξονες στο σχέδιο διαχείρισης που χρησιμοποιείται στην Αυστραλία για την
προστασία των θαλάσσιων περιοχών είναι οι (Akwilapo, 2006):
 η ανάδειξη του εναλλακτικού τουρισμού ως πηγή έλξης,
 η οικονομική ενίσχυση από κρατικούς φορείς,
30
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 η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στις τουριστικές δραστηριότητες,
 η περιβαλλοντική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Great Barrier Reef Marine Park
Το μεγαλύτερο πάρκο στον κόσμο περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του ομώνυμου
ύφαλου της Αυστραλίας αλλά και της κατοικήσιμης ακτής Queensland, όπου
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας. Το σύνολο της έκτασης είναι 345.400
km². Ιδρύθηκε το 1975 από την κυβέρνηση της χώρας, η οποία δημιούργησε τον
αντίστοιχο φορέα για την προστασία του κοραλλιογενούς αυτού συμπλέγματος (Great
Barrier Reef Marine Park Authority). Ο φορέας αυτός σε συνεργασία με τις αρχές της
περιοχής και τους αλιευτικούς συνδέσμους κατάφερε να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο
διαχείρισης βασισμένο σε ζώνες. Το σχέδιο αυτό απαγορεύει το ψάρεμα κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής, τις εξορύξεις και καθορίζει τις περιοχές όπου επιτρέπεται
η αγκυροβόληση. Περιλαμβάνει 900 νησιά από τα οποία τα περισσότερα είναι
ακατοίκητα και 2.900 ύφαλους. Προστατεύονται 1625 είδη ψαριών, 215 είδη πουλιών,
6 από τα 7 είδη θαλάσσιας χελώνας, 30 είδη θηλαστικών όπως φάλαινες και δελφίνια
κ.α. Η διαχείριση του πάρκου γίνεται ώστε το πάρκο να προσελκύει 2 εκατομμύρια
επισκέπτες το χρόνο αναδεικνύοντας ήπιες μορφές τουρισμού και παρακινώντας τον
ντόπιο πληθυσμό να ασχοληθεί με τον εναλλακτικό τουρισμό.9
Λειτουργούν ακόμη προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενυδρείο στην ακτή
που εκθέτει 130 είδη κοραλλιών και 120 είδη ψαριών ενώ η προστασία του πάρκου
επιτυγχάνεται με συστήματα παρακολούθησης των οικοσυστημάτων και καταγραφής
των επιπτώσεων από τον άνθρωπο ή την κλιματική αλλαγή. Βασικό ρόλο σε αυτό έχει
η συνεργασία με επιστημονικές ομάδες και το πανεπιστήμιο της πόλης.

2.3.3 Β. Ιρλανδία
Το πρώτο θαλάσσιο πάρκο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι το Lundy στο κανάλι του
Bristol που ξεκίνησε να λειτουργεί το 1971. Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
(ΜΡΑ) στη χώρα λειτουργούν κυρίως για τη διατήρηση της θαλάσσιας
9

http://www.gbrmpa.gov.au/
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βιοποικιλότητας και την προστασία ειδών και οικοτόπων διεθνούς και εθνικής
σημασίας. Καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 4,1 εκατομμύριων εκτάριων και
χωρίζονται σε:
 Special Areas of Conservation (SAC),
 Marine Nature Reserves (MNR),
 Special Protected Areas (SPA),
 Voluntary Marine Conservation Areas (VMCA),
 Voluntary Marine Nature Reserves (VMNR).
Σήμερα η διαχείριση των συγκεκριμένων περιοχών γίνεται με βάση τη δημιουργία
ζωνών προστασίας (Εικόνα 2.6) όπου οριοθετούνται οι περιοχές όπου απαγορεύεται
και επιτρέπεται το ψάρεμα ή όπου προστατεύεται η αναπαραγωγή κάποιων ψαριών
όπως το σκουμπρί και η ρέγκα. Οι ζώνες έχουν ως σκοπό όχι μόνο τη διατήρηση και
προστασία των απειλούμενων ειδών αλλά και ολόκληρης της θαλάσσιας άγριας
ζωής.10

10

http://www.ukmpas.org
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Εικόνα 2.6: Οι Ζώνες Προστασίας σε Αγγλία και Ιρλανδία11

11

http://www.ukmpas.org
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Εικόνα 2.7: Η Τοποθεσία του Strangford Lough Μarine Park12

Strangford Lough Μarine Park
Το συγκεκριμένο πάρκο βρίσκεται στη Β.Α Ιρλανδία, διαχωρίζεται από τη θάλασσα
της Ιρλανδίας με τη χερσόνησο Ards, που κατοικείται και καταλαμβάνει συνολική
έκταση 150 km² (Εικόνα 2.7). Στην Ιρλανδία υπάρχει υπηρεσία εθνικών πάρκων και
άγριας πανίδας και χλωρίδας, που υπάγεται στο υπουργείο δημόσιων έργων. Στο
πάρκο αυτό υπάρχουν πάνω από 2000 θαλάσσια θηλαστικά και είδη χλωρίδας, κάποια
είδη φάλαινας, ο ‘’προσκυνητής’’ καρχαρίας, ένα από τα 21 είδη καρχαρία που ζουν
στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου και το δεύτερο μεγαλύτερο ψάρι στον κόσμο.
Έχει δημιουργηθεί ακόμη ειδικό καταφύγιο για τη διάσωση και αποκατάσταση της
γκρι φώκιας και των νεογέννητων ενώ η περιοχή φιλοξενεί πάνω από 70.000 πουλιά
κάθε χειμώνα.13

12

13

http://en.wikipedia.org
http://www.strangfordlough.org/
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Το συγκεκριμένο πάρκο δεν αποτελεί μόνο τοπίο φυσικού κάλλους αλλά και πόλος
έλξης τουριστών μιας και έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με διάφορες
δραστηριότητες όπως κανό και καταδύσεις. Η διαχείριση γίνεται σε τοπικό επίπεδο
από το Strangford Lough and Lecale Partnership. Όπως και σε άλλα θαλάσσια πάρκα
έτσι και σε αυτό υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας τα οποία
διαχειρίζονται από το πανεπιστήμιο του Belfast, όπως και ο σταθμός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της παλίρροιας που δημιουργείται. Οι μετρήσεις που
γίνονται κάθε χρόνο σχετίζονται με τις φυσικό-χημικές αλλαγές του παράκτιου
περιβάλλοντος, τα ποσοστά από το φυτοπλαγκτόν, τις συγκεντρώσεις της
χλωροφύλλης και των βενθικών οργανισμών αλλά και την υφιστάμενη κατάσταση της
βιοποικιλότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καθοριστεί ειδικά σημεία όπου

επιτρέπεται το ψάρεμα ενώ οι ντόπιοι που ασχολούνται με την αλιεία παρακινούνται
να συμμετέχουν στα θαλάσσια συστήματα παρακολούθησης ώστε να συμπληρώνουν
το εισόδημα τους.

2.4 Η Χρήση των Περιβαλλοντικών Δεικτών
Η διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων, που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα,
γίνεται με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και της αλιείας
και βασίζεται στην παροχή των συνθηκών που επιτρέπουν την ανάπτυξη και την
αναπαραγωγή, στη διαθεσιμότητα του νερού σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά και
στην απουσία των τοξικών ουσιών (Biswas, 1996).
Η χρήση των δεικτών έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για την αειφορική
διαχείρισή τους γιατί απλοποιούν την πραγματικότητα και προσδιορίζουν ποσοτικά
σύνθετα φαινόμενα, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να μεταδοθούν και να
ερμηνευτούν. Οι κυριότεροι λόγοι, για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι δείκτες
είναι οι εξής (Μαυράκη κα., 2005):


παρέχουν πληροφορία αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, με σκοπό
να δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που σχεδιάζουν την πολιτική να
εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα τους,
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υποστηρίζουν την ανάπτυξη της πολιτικής και θέτουν προτεραιότητες,
αναγνωρίζοντας εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι ασκούν πίεση στο
περιβάλλον,



ελέγχουν τα αποτελέσματα από τις πολιτικές αντιδράσεις.

Παρόλο τη μεγάλη ποικιλία των δεικτών η χρήση τους είναι περιορισμένη γιατί:


απαιτούν εξειδικευμένη πληροφορία που πρέπει να συλλέγεται συστηματικά,



τα υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα είναι ελλιπή και προβληματικά,



υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στην επιστημονική κοινότητα τόσο στον
τρόπο μέτρησης όσο και στην ερμηνεία τους.

Ο σχεδιασμός των περιβαλλοντικών δεικτών μπορεί να γίνει με διάφορα μοντέλα.
Αυτά που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι το μοντέλο PSR (Pressure- State- Response)
και το DPSIR (Driving forces- Pressure-State- Impacts-Response), που είναι επέκταση
του πρώτου και βρίσκει συχνά εφαρμογή στην Ευρώπη.

Το μοντέλο PSR

δημιουργήθηκε από τον Anthony Friend και είναι χρήσιμο εργαλείο για την
αξιολόγηση των αλλαγών στις παράκτιες περιοχές και τις επιπτώσεις τους. Το 1993
υιοθετήθηκε από τον διεθνή οικονομικό οργανισμό OECD 14 ώστε να συμβάλει στον
προσδιορισμό της σχέσης ‘Δράση - Αντίδραση’ μεταξύ του περιβάλλοντος και του
ανθρώπου. Αργότερα το μοντέλο αυτό εξελίχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την
Ευρωπαϊκή Ενότητα στο DPSIR (Lin et al., 2007).
Το

μοντέλο

DPSIR

(Κινητήριων

δυνάμεων-Πίεσης-Κατάστασης-Επίπτωσης-

Αντίδρασης) έχει αναπτυχθεί ως μια συστηματική προσέγγιση, η οποία αναπτύσσει
βασικές σχέσεις ανάμεσα στην κοινωνία και το περιβάλλον και θεωρείται ως μια
φιλοσοφία για τη διάρθρωση της σχετικής έρευνας για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το
σύστημα ανάλυσης DPSIR η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ασκούν πιέσεις
(Pressures) στο περιβάλλον και ως αποτέλεσμα η κατάσταση του περιβάλλοντος
(State) μεταβάλλεται. Κατά αυτόν τον τρόπο προκαλούνται Επιπτώσεις (Impacts) στην
υγεία, στα οικοσυστήματα, στις πρώτες ύλες οι οποίες δύναται να εξάγουν μια
Κοινωνική Απάντηση (Response) που οδηγεί είτε πίσω σε Κινητήριες Δυνάμεις
(Drivers) είτε στην Κατάσταση (State Change) ή τις Επιπτώσεις απευθείας
(Γιαμπουράς, 2009).
14
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του μοντέλου DPSIR είναι ότι δίνει έμφαση στο ρόλο
του ανθρώπου – φύσης αναδεικνύοντας ένα σύστημα που περιλαμβάνει κοινωνικά και
οικολογικά συστήματα, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Τα
τελευταία 20 χρόνια το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ενσωματωθεί σε μια σειρά λήψης
πολιτικών αποφάσεων από οργανισμούς και κυβερνήσεις, αφού είναι χρήσιμο για την
περιγραφή των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών αλλαγών όπως είναι η κλιματική
αλλαγή και η υποβάθμιση των βιότοπων.
Μια σημαντική αδυναμία του συστήματος DPSIR είναι η δυσκολία εφαρμογής του σε
κάποια περιβαλλοντικά ζητήματα αφού τα διάφορα στοιχεία του μπορούν να
ερμηνευτούν με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικά άτομα-ενδιαφερόμενες ομάδες.
Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να καθορίζεται εξ΄αρχής το κέντρο βάρος κάθε
ανάλυσης. Επιπλέον το μοντέλο δεν προσδιορίζει με σαφή τρόπο ποιοι δείκτες είναι
κατάλληλοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αλλαγών ειδικά μέσα
στο ευρύτερο πλαίσιο των πολύπλοκων κοινωνικών και οικολογικών συστημάτων
(Harrison et al., 20120).
Στην Εικόνα 2.8 παρουσιάζονται οι συντελεστές του μοντέλου DPSIR και ο τρόπος με
τον οποίο επηρεάζονται στα πλαίσια της έρευνας που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Gubbay, 2004) για την εξόρυξη αδρανών υλικών στις θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα
με τη μελέτη αυτή αλλά και με αναλύσεις όσο αναφορά τις αλλαγές στις παράκτιες
περιοχές και το θαλάσσιο περιβάλλον σε Γερμανία, Κίνα, Κένυα, Γκάνα, Μεξικό κλπ.
:


οι Κινητήριες Δυνάμεις είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι τουριστικές
δραστηριότητες, η αύξηση του πληθυσμού γύρω από τις παραθαλάσσιες
περιοχές,



οι Πιέσεις είναι κυρίως η αστικοποίηση και βιομηχανοποίηση του παράκτιου
περιβάλλοντος, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, οι υδατοκαλλιέργειες, η
κλιματική αλλαγή,



οι Καταστάσεις είναι η κλιματική αλλαγή, οι χημικές, φυσικές και βιολογικές
αλλαγές στο οικοσύστημα,



οι Επιπτώσεις είναι η μείωση της βιοποικιλότητας και του αλιευτικού
αποθέματος και οι κοινωνικές συγκρούσεις,
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οι Απαντήσεις είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, τα ενημερωτικά
προγράμματα, το κίνητρο για αειφόρο διαχείριση της προστατευόμενης
περιοχής,

Εικόνα 2.8: Το μοντέλο DPSIR
Πηγή: EEA, 1998

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στις περισσότερες χώρες της βόρειας Ευρώπης η
καθοδήγηση για την επιλογή των δεικτών γίνεται από τους οργανισμούς EEA, OECD
και από τη σύμβαση CBD. Ενώ οι περισσότεροι περιβαλλοντικοί δείκτες περιγράφουν
την ποιότητα μιας συγκεκριμένης πτυχής του οικοσυστήματος, μία πιο σύγχρονη
προσέγγιση προσπαθεί να προσδιορίσει τους δείκτες, που αντανακλούν τη δομή και τη
λειτουργία του περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται ‘ecosystem-based’ και
συσχετίζεται περισσότερο από κάθε άλλη με το θαλάσσιο περιβάλλον (Gubbay, 2004).
Κυρίως οι δείκτες που παρακολουθούνται κάθε χρόνο, με βάση τη διεθνή εμπειρία,
είναι οι φυσικές και χημικές αλλαγές του παράκτιου περιβάλλοντος

λόγω της

επέμβασης του ανθρώπου σε αυτό, η κατάσταση των βιότοπων και της
βιοποικιλότητας, η ανθρώπινη υγεία, που απειλείται από τη ρύπανση, οι επιπτώσεις
38
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από την αλιεία και η ποιότητα του νερού. Το διεθνές συμβούλιο για την έρευνα των
θαλασσών ICES

15

έχει επισημάνει ότι οι δείκτες θα πρέπει να είναι άρρηκτα

συνδεδεμένοι με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Για αυτό η κατηγοριοποίηση των
δεικτών ακολουθεί κυρίως τους εξής άξονες:


η αλιεία,



η προστασία της βιοποικιλότητας,



η ποιότητα του νερού.

Σε κάποιες χώρες όπως ο κόλπος του Μεξικού, η Καραϊβική, η Αυστραλία η ανάπτυξη
της τηλεπισκόπησης, της δορυφορικής φωτογραφίας (Landsat 7 TM) και των
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών κάνει πιο εύκολη τη συλλογή πληροφορίας
σε μικρότερες κλίμακες και επομένως και τη χρήση των δεικτών. Με αυτόν τον τρόπο
καταγράφονται οι καταστροφές από τα φυσικά φαινόμενα και την ανθρώπινη
παρέμβαση (όπως τουρισμός), αλλά και η υπάρχουσα κατάσταση-αποτύπωση των
βιοκοινωνιών και η αλλαγή του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας (Rioja-Nieto
et al., 2008).

2.5 Διαπιστώσεις ως προς τη Μεθοδολογία Διαχείρισης και τους
Δείκτες
Μελετώντας τη βιβλιογραφία όσο αναφορά τη διεθνή εμπειρία σχετικά με την
προστασία των θαλάσσιων πάρκων που καταγράφηκαν στις ενότητες 2.1-2.3
παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες χώρες τα διαχειρίζονται δημιουργώντας ζώνες
προστασίας και χρήσης αναπτύσσοντας αντίστοιχο σχέδιο ανάπτυξης ICZM
(Integrated Coastal Zone Management). Τα περισσότερα θαλάσσια πάρκα στον κόσμο
και κυρίως στην Ευρώπη είναι ‘multiple-use marine areas’ με σκοπό την επίτευξη μιας
ισορροπίας μεταξύ της προστασίας της βιοποικιλότητας και των ανθρώπινωντουριστικών δραστηριοτήτων, αφού βρίσκονται σε παράκτιες κατοικημένες περιοχές
(MedPAN et al., 2008).
Διεθνώς οι φορείς των θαλάσσιων πάρκων αναπτύσσουν εκείνα τα μέσα που
απαιτούνται έτσι ώστε η διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο
περιβάλλον να είναι ορθή, παρέχοντας δηλαδή δείκτες που μετρούν την υπάρχουσα
15
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κατάσταση αλλά και την έκταση των επιπτώσεων μιας δραστηριότητας στο
οικοσύστημα. Οι δείκτες που καταγράφονται σε όλα σχεδόν τα θαλάσσια πάρκα
αφορούν τη βιοποικιλότητα και τα προστατευόμενα είδη (υφιστάμενος πληθυσμός)
και τους βιότοπους - ενδιαιτήματα (σπηλιές, κοραλλιογενείς ύφαλοι, οικοσυστήματα
φυκιών) καθώς και τις πιέσεις που δέχονται από τον άνθρωπο και την κλιματική
αλλαγή. Επιπλέον, καταγράφεται κάθε χρόνο η αλιευτική παραγωγή αλλά και ο
πληθυσμός της ορνιθοπανίδας σε σχέση με την ανάπτυξη της αλιείας. Σε αρκετές
χώρες της Β. Ευρώπης ακόμη έχει αναπτυχθεί και ο δείκτης TAC (Total Allowable
Catch) που ορίζει τον αριθμό των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (π.χ τόνος,
μπακαλιάρος, ρέγγα) και συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας.
Στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο ο κύριος στόχος των φορέων των θαλάσσιων πάρκων
είναι η εξασφάλιση της καλής ποιότητας του νερού για τη φυσιολογική ανάπτυξη της
βιοποικιλότητας αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Επειδή τα λιβάδια της
Ποσιδωνείας (Posidonia oceanica) και οι βενθικοί οργανισμοί αντικατοπτρίζουν την
ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, οι μετρήσεις γίνονται με στόχο την αποτύπωση της
υφιστάμενης

κατάστασης

του

ζωοβένθους

και

των

θαλάσσιων

λιβαδιών

χρησιμοποιώντας τηλεπισκοπικά δεδομένα ή μελετώντας δείγματα από αυτά. Ακόμη,
καταγράφονται οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και τις ανθρώπινες
δραστηριότητες όπως η αλιεία, χρησιμοποιώντας προσομοιωτές συστημάτων
αγκυροβόλησης με ενσωματωμένη κάμερα (monitoring). Επειδή η ποιότητα του νερού
εξαρτάται επιπλέον από τις συγκεντρώσεις του σε τοξικές ουσίες αλλά και από
θρεπτικά συστατικά που οδηγούν στον ευτροφισμό, οι δείκτες που καταγράφονται
κυρίως είναι

οι τοξικές ουσίες σε μαλάκια, φύκια αλλά και οι ποσότητες της

χλωροφύλλης-φυτοπλαγκτόν.16
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των δεικτών γίνεται κυρίως με στόχο την
καταγραφή των επιπτώσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα ενώ η χρήση της
τηλεπισκόπησης και της φωτογραμμετρίας εφαρμόζεται κυρίως για την πρόληψη της
ρύπανσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και υδάτων σε συνεργασία αρκετές φορές
με τους ερευνητικούς φορείς της περιοχής. Οι μετρήσεις γίνονται κατά πλείστον σε
ετήσια βάση εκτός από αυτές που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του νερού, όπου
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες προτείνεται να ελέγχεται κάθε δύο εβδομάδες.
16

http://montereybay.noaa.gov/
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Στις περισσότερες χώρες η ανάπτυξη των δεικτών γίνεται στα πλαίσια της
συνεργασίας των οικολόγων, των οικονομολόγων-κοινωνιολόγων και των αλιευτικών
συλλόγων.

Ακόμη,

τα

προγράμματα

παρακολούθησης

και

η

μελέτη

των

περιβαλλοντικών δεικτών πραγματοποιούνται και συντονίζονται από τα τοπικά
συμβούλια και τα υπουργεία περιβάλλοντος, αλιείας, υγείας αλλά και από διάφορες
υπηρεσίες και οργανώσεις που αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη (Johnston, 2001).
Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω και
χρησιμοποιούνται περισσότερο στον διεθνή χώρο και την Ευρώπη. Η ομαδοποίηση
έγινε με βάση το μοντέλο DPSIR μελετώντας βιβλιογραφία σχετικά με τη διαχείριση
των θαλάσσιων πάρκων σε χώρες όπως: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Τουρκία, Γαλλία,
Κίνα, Κένυα, Γκάνα, Φιλιππίνες,

Ζηλανδία, Αυστραλία, Μεξικό, Καραϊβική,

Σεϋχέλλες και Μαδαγασκάρη
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θάλασσας-ρυθμού
ιζηματογένεσης

Ποσοστά συγκέντρωσης
του νερού σε
χλωροφύλλη-οξυγόνο

Θεσμικό πλαίσιο
προστασίας

Κοινωνικές συγκρούσεις

Αριθμός τουριστών

Μέτρηση Τοξικών
Προσμείξεων σε Μαλάκια
Χαρτογράφηση των
και
λιβαδιών της
Οστρακοειδή/Συγκεντρώσεις
Ποσειδωνίας
Υδράργυρου σε αυγά και
φτερά Πτηνών

Impacts

Response

Ισχύον TAC

Θεσμικό πλαίσιο
προστασίας

Θεσμικό πλαίσιο
προστασίας

Πίνακας 2.1 : Η Κατηγοριοποίηση των Δεικτών με βάση το Μοντέλο DPSIR
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3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
H Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως περιοχή ’hot spot’17 με βάση τη βιοποικιλότητα της, με
περισσότερα από 1.500 ενδημικά είδη (θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, κ.α.) και πάνω από
70% απώλεια των ενδιαιτημάτων τους (European Environment Agency, 2007). Είναι
νησιωτική χώρα, περιλαμβάνει 10.000 νησιά και βραχονησίδες και το μήκος της
ακτογραμμής της είναι περίπου 17.400 km, με μέγιστο βάθος στο Αιγαίο Πέλαγος τα
2.658m και στο Ιόνιο Πέλαγος 5.121m. Φιλοξενεί 50.000 είδη ζώων και 5.500 είδη
φυτών, που αποτελούν το 45 % των ειδών στην Ευρώπη. Παρόλο αυτά, μόνο το 25 %
της συνολικής έκτασης ανήκει σε θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές.18
Η ανάγκη προστασίας της ελληνικής φύσης προκύπτει από την άναρχη αστική
επέκταση, την υπερεκμετάλλευση των πόρων, τη ρύπανση, τον ευτροφισμό, την
εντατική γεωργία και την εγκατάλειψη της γης στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.
Στις παράκτιες περιοχές η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού και των παράνομων
αλιευτικών δραστηριοτήτων, η εισβολή των ξένων υδρόβιων οργανισμών λόγω της
αύξησης

της

θάλασσας

αποτελούν

πρόσθετους

παράγοντες

απειλής

των

οικοσυστημάτων.

3.1 Καταγραφή των Θαλάσσιων Πάρκων στην Ελλάδα
Υπό

το

καθεστώς

του

δικτύου

MedPAN

ιδρύθηκαν

τέσσερις

θαλάσσιες

προστατευόμενες περιοχές. Στον Πίνακα 3.1 φαίνονται οι θαλάσσιες περιοχές, το
νομικό καθεστώς και η διεθνής τους αναγνώριση. Συνολικά, η θαλάσσια έκταση που
ανήκει στο δίκτυο NATURA 2000 είναι 6.832 km² (περίπου 28.000 εκτάρια
καταλαμβάνουν τα λιβάδια της Ποσειδωνίας) ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται τα σχέδια για
τον εντοπισμό νέων θαλάσσιων περιοχών (π.χ Κάρπαθος) που να καλύπτουν τις
απαιτήσεις του δικτύου. Ως θαλάσσια πάρκα έχουν οριστεί μέχρι τώρα το Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β.
17

Οι hot-spot περιοχές είναι οι περιοχές, όπου εντοπίζονται τα υψηλότερα επίπεδα βιοποικιλότητας και
ενδημισμού
18
http://www.ypeka.gr/

43

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας caretta-caretta και
της μεσογειακής φώκιας monachus-monachus αντίστοιχα και τα Εθνικά Πάρκα στον
Μαραθώνα και στο Μεσολόγγι (Lazaridou et al., 2002).

ONOMA

ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
(km2)

ΑλόννησοςΒ.Σποράδες
ΜεσολόγγιΛίμνη
ΑιτωλικούΕκβολές
Αχελώου

2035

212

ΧΕΡΣΑΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ
(km2)

ΝΟΜΙΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

52

Εθνικό Θαλάσσιο
ΠάρκοΑρχαιολογική
Προστατευόμενη
Περιοχή

NATURA 2000

Εθνικό Πάρκο

RAMSARIBA-NATURA
2000

Εθνικό Πάρκο

NATURA
2000-IBA

Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο

NATURA 2000

229

ΣχοινιάςΜαραθώνας
Ζάκυνθος

89

14

Πίνακας 3.1: Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ελλάδας19

Όσο αναφορά τα θαλάσσια θηλαστικά οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν 12 είδη
θαλάσσιων κητοειδών όπως δελφίνια και μικρές φάλαινες. Ακόμη η απειλούμενη
μεσογειακή φώκια συναντάται εκτός από τις Β. Σποράδες, στην Κίμωλο, στην
Κάρπαθο, στην Κρήτη, στη Γαύδο, στο Καστελόριζο, αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος ενώ
μέχρι τώρα έχουν απομείνει συνολικά 110. Στις Β. Σποράδες και συγκεκριμένα στο
ΕΘΠΑΒΣ από το 1990 μέχρι το 2001 55 ενήλικες φώκιες. Στο Ιόνιο και το Αιγαίο
Πέλαγος φιλοξενούνται 2 είδη θαλάσσιας χελώνας, η caretta caretta και η πράσινη
χελώνα Chelonia mydas αλλά μόνο η πρώτη αναπαράγεται στις ελληνικές ακτές, η
οποία εντοπίζεται στον Αμβρακικό, Λακωνικό και Κυπαρισσιακό κόλπο. Το 76% των
ενδιαιτημάτων τους βρίσκονται στην Ζάκυνθο, στην Κυπαρισσία (Πελοπόννησος) στο
Ρέθυμνο και στα Χανιά.20

19
20

http://www.ypeka.gr/
http://www.archelon.gr
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3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο
Η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή θεσμικές και διοικητικές ρυθμίσεις για την
ανάπτυξη

μια

ολοκληρωμένης

διαχείρισης

των

θαλάσσιων

και

παράκτιων

οικοσυστημάτων και περιοχών, οι οποίες αναλύονται σε αυτό το υποκεφάλαιο. Το
καθεστώς προστασίας που προβλέπεται για τις ειδικές ζώνες προστασίας ή
διατήρησης, άρα και για τα θαλάσσια πάρκα, περιλαμβάνει τον καθορισμό αναγκαίων
μέτρων διατήρησης, τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή ενδεχόμενης
υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών και τέλος, την
απαγόρευση κάθε σχεδίου που δεν είναι απαραίτητο για τη διαχείριση του τόπου,
εκτός εάν οι αρχές βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψουν την ακεραιότητά του
(Παπαδημητρίου, 2000).
Η ανάγκη να διατηρηθεί η άγρια χλωρίδα και πανίδα και ιδιαίτερα τα είδη της που
απειλούνται με εξαφάνιση οδήγησε το 1979 τη διεθνή κοινότητα στ σύναψη της
Σύμβασης της Βέρνης. Με τη σύμβαση αυτή (1335/83) η Ελλάδα ανέλαβε την
υποχρέωση να εφαρμόσει εθνική πολιτική, για να διατηρηθούν η άγρια χλωρίδα και
πανίδα και οι φυσικοί οικότοποί της. Ανάμεσα στα είδη της πανίδας, που
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης, περιλαμβάνεται και η φώκια
monachus-monachus. Στη χώρα μας δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί μια συνεκτική
πολιτική για την αποτελεσματική προστασία των Θαλάσσιων πάρκων. Η θέσπιση
γενικού νομοθετικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις προστατευόμενες
περιοχές, δεν αρκεί από μόνη της. Αν και η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει τρία
στάδια για τη συγκρότηση ολοκληρωμένου προστατευτικού καθεστώτος, την
οριοθέτηση, τη θέσπιση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας και τη σύσταση
φορέα διαχείρισης, η πολιτεία έχει περιορισθεί έως σήμερα στην οριοθέτηση και
μάλιστα μικρού αριθμού προστατευόμενων περιοχών21.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β. Σποράδων ξεκίνησε να
οργανώνεται ουσιαστικά δεκατρία χρόνια μετά τη θέση του Ν.1650/1986. Η
δημιουργία ενός δικτύου Θαλάσσιων Πάρκων, με τη στήριξη της κυβέρνησης, της
αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας είναι αναγκαία και για αυτό το λόγο είναι
επιβεβλημένη κάθε φορά η οριοθέτηση του πάρκου, η θέσπιση από την αρχή
κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης.
21

http://www.lawandtech.eu/
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Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο όσο αναφορά τα θαλάσσια πάρκα
στη Ζάκυνθο και την Αλόννησο, σχετικά με τη λειτουργία του κάθε πάρκου και τη
συγκρότηση του φορέα διαχείρισης.

Πίνακας 3.2: Το Νομικό πλαίσιο για τα Ελληνικά Θαλάσσια Πάρκα
Πηγή: Ζιώγα, 2007

Agenda 21
H διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο, που έγινε το 1992 δεν περιορίστηκε μόνο σε θέματα
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και σε θέματα σχετικά με την οικονομική
ανάπτυξη και τις σχέσεις ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Τα
αποτελέσματα της διάσκεψης ήταν η συνθήκη για την κλιματική αλλαγή, η συνθήκη
για τη βιοποικιλότητα και η Αgenda 21. H Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα κυρώθηκε
από την Ελλάδα με το Ν.2204/1994 και περιλαμβάνει έναν μακροσκελή κατάλογο
μέτρων τα οποία επιβάλλονται για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, Μεταξύ των
άξονων δράσης είναι η προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος και η
αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης.

Ν.1650/1986
Ο Ν.1650/1986 περιλαμβάνει οδηγίες και ρυθμίσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και από το 1986 αποτελεί τον κύριο νόμο στο ελληνικό Δίκαιο που
διέπει τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών. Σκοπός του είναι η «θέσπιση
θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία
46

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

του περιβάλλοντος, ώστε ο άνθρωπος, ως άτομο και ως μέλος της κοινωνίας να ζει σε
ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και
να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητας του». Αναφέρεται στην προστασία της
φύσης και του τοπίου, της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους και πιο
συγκεκριμένα στην «προστασία των ακτών των θαλασσών, των οχθών των ποταμών,
των λιμνών του βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων και ως στοιχείων
οικοσυστημάτων». Τα άρθρα 18 και 19 αναφέρονται στη διαχείριση των
προστατευόμενων περιοχών παραθέτοντας αντίστοιχους ορισμούς (εθνικοί δρυμοί,
προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, θαλάσσια πάρκα, περιοχές προστασίας της
φύσης κ.α.). Το άρθρο 21 αφορά στον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών
χαρακτηρισμού προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως εθνικού πάρκου και κατά συνέπεια και ως
εθνικού θαλάσσιου πάρκου γίνεται μετά από εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής
μελέτης με προεδρικό διάταγμα.
Στο άρθρο 18 προβλέπονται οι ακόλουθες 4 κατηγορίες προστατευτέων φυσικών
περιοχών: α) περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, β) περιοχές προστασίας της
φύσης,

γ)

εθνικά

πάρκα,

δ)

προστατευόμενους

φυσικούς

σχηματισμούς,

προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου. Στα εθνικά πάρκα (όπως και στα
εθνικά θαλάσσια πάρκα) δεν υπάρχει απόλυτη απαγόρευση για την άσκηση
οποιασδήποτε δραστηριότητας. Μπορεί να γίνονται έρευνες, να ασκούνται
δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα και να εκτελούνται έργα, σύμφωνα
όμως πάντα με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπει το κανονιστικό
πλαίσιο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι όμως δυνατόν μέσα στα εθνικά πάρκα να
περιλαμβάνονται είτε περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης είτε περιοχές
προστασίας της φύσης (άρθρο 19 παρ.3). Τον ορισμό και το ιδιαίτερο καθεστώς των
περιοχών αυτών προσδιορίζει ο νόμος 1650/1986. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας
χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή
οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων ειδών όπου απαγορεύεται καταρχήν κάθε
δραστηριότητα,

κατ εξαίρεση όμως

μπορεί να επιτρέπονται

η διεξαγωγή

επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση
των χαρακτηριστικών της περιοχής. Λιγότερο αυστηρό είναι το καθεστώς των
περιοχών προστασίας της φύσης. Πρόκειται για περιοχές μεγάλης οικολογικής ή
βιολογικής αξίας, μέσα στις οποίες απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση
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που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, τη σύνθεση ή την
εξέλιξη του φυσικούς περιβάλλοντος, κατ εξαίρεση μπορεί όμως να επιτρέπονται
έρευνες καθώς και ασχολίες ή δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακές, εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση με την προστασία που επιδιώκεται (άρθρο 19 παρ. 1 και 2).
Ν.3983/2011-Οδηγία 2008/56/ΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες που περιβάλλουν την Μεσόγειο είναι
συμπράττοντα μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης, η οποία εφαρμόζεται μέσω του
Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης (Mediterranean Action Plan) και διαμορφώνει
πολιτικές και στρατηγικές για την προστασία της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου
και παράκτιου περιβάλλοντος. Σε αναγνώριση της σημασίας της κλιματικής αλλαγής
για την περιοχή της Μεσογείου, το 2008 τα κράτη της Σύμβασης της Βαρκελώνης
υπέγραψαν το Πρωτόκολλο για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης
(ICZM) της Μεσογείου, θέτοντας ως προτεραιότητα την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή. Η διακήρυξη του Marrakesh, που υιοθετήθηκε από τη Σύμβαση της
Βαρκελώνης τον Νοέμβριο του 2009, επισημαίνει την ανάγκη για άμεση δράση
προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα
οικοσυστήματα και στους πόρους.
Με το Ν.3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του
θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες διατάξεις»
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 2008/56 των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων για τη θαλάσσια στρατηγική, η οποία αποτελεί τον περιβαλλοντικό
πυλώνα της μελλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Στόχος
είναι η διατήρηση και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
απαιτούνται συγκεκριμένες δέσμες δράσεων οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται
βάσει ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος. Ο νόμος παραθέτει τους ορισμούς
θαλάσσιων υδάτων, της θαλάσσιας περιοχής και στρατηγικής, της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης, του περιβαλλοντικού στόχου και της ρύπανσης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες της συγκεκριμένης οδηγίας και του
αντίστοιχου ελληνικού νόμου είναι οι εξής:
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 Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να
προστατεύεται, να διαφυλάσσεται και εφόσον είναι εφικτό, να αποκαθίσταται
ώστε τελικά να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζεται η
πολυμορφία και η δυναμική των ωκεανών και θαλασσών, που θα είναι
καθαρές, υγιείς και παραγωγικές.
 Η εκπόνηση και η εφαρμογή της θαλάσσιας στρατηγικής πρέπει να
αποσκοπούν στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η προσέγγιση
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει προστατευόμενες περιοχές καλύπτοντας όλες
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον.
 Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονήσει μια θαλάσσια στρατηγική για τα
θαλάσσια ύδατα του, η οποία αν και θα αφορά συγκεκριμένα τα ύδατα του, θα
αντανακλά και τις συνολικές προοπτικές της αντίστοιχης θαλάσσιας
περιφέρειας ή υποπεριφέρειες.
 Λόγω του διαμεθοριακού χαρακτήρα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για μια συντονισμένη εκπόνηση θαλάσσιων
στρατηγικών σε κάθε θαλάσσια περιφέρεια ή υποπεριφέρεια.
 Η παρούσα οδηγία αναμένεται να ενισχύσει τη σθεναρή θέση που έλαβε η
κοινότητα, στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα. Ιδιαίτερα
σημαντική συμβολή στη διαδικασία αυτή θα είναι η συμμόρφωση των κρατών
μελών προς τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για το χαρακτηρισμό τόπων
του NATURA 2000 δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά και τους οικοτόπους.
 Η

κοινή αλιευτική

πολιτική,

συμπεριλαμβανομένης

της

μελλοντικής

μεταρρύθμισης, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της αλιείας και τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
Οδηγίες 92/43/ΕΚ-79/409/ΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει θεσμικό πλαίσιο προστασίας με κύριους πυλώνες την
οδηγία 92/43/ΕΚ για τους οικοτόπους και την οδηγία 79/409/ΕΚ για τα άγρια πτηνά
και αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000. Η οδηγία 92/43/EK
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»
θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με σκοπό να
«συμβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης
των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό
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έδαφος των κρατών μελών, όπου εφαρμόζεται αυτή η συνθήκη». Παρά την έλλειψη
προσαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ/ στην ελληνική νομοθεσία, η Ελλάδα οφείλει
κατά την Επιτροπή να εξασφαλίζει την αυστηρή και απεριόριστη τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 12 παρ. 1 σχετικά με τη ρύθμιση της
προστασίας

του

είδους

caretta-caretta.

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV

Η θαλάσσια

χελώνα

caretta-caretta

της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ μεταξύ των ειδών

κοινοτικού ενδιαφέροντος που χρήζουν αυστηρής προστασίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1.
Δίκτυο NATURA 2000
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι
οποίες φιλοξενούν οικοτόπους που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην
Οδηγία 79/409/EK, και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of
Community Importance - SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ.
Οι ΖΕΠ, μετά τον χαρακτηρισμό τους από τα Κράτη Μέλη, εντάσσονται αυτόματα
στο Δίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6
της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας79/409/ΕΚ.
Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγματοποιείται επιστημονική αξιολόγηση και
διαπραγμάτευση μεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατά οικολογική ενότητα βιογεωγραφικών
σεμιναρίων. Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας όσον αφορά την
Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ ολοκλήρου η Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και
δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L259 vol.49
21/9/06). Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη
υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης
(ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation - SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία.
Η καταγραφή των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων
και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα μας (296 περιοχές «Επιστημονικός Κατάλογος»), έγινε από ομάδα περίπου 100 επιστημόνων που
συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE
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(1994-1996) με τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και Χαρτογράφηση των
Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία
92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστημονικό Κατάλογο» εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των
μέχρι τότε προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα έχει
χαρακτηρίσει σήμερα 151 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 239 Τόπους
Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) («Εθνικός Κατάλογος»). Οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν
μεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Μάλιστα, 31 τόποι έχουν
οριστεί ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί και ως ΤΚΣ.

3.3 Τα θαλάσσια Πάρκα και οι Μέθοδοι Διαχείρισης στην Ελλάδα
3.3.1 Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ)
Ιδρύθηκε το 1999 με το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ/22.12.1999), λειτουργεί ο
φορέας διαχείρισης από το 2001 ενώ ένα μέρος της περιοχής ανήκει στο δίκτυο
NATURA 2000. Βρίσκεται στον κόλπο του Λαγανά (Εικόνα 3.1), στο νοτιοανατολικό
άκρο του νησιού, που ανήκει στον πρώην δήμο Παντοκράτορα. Το εθνικό θαλάσσιο
πάρκο

Ζακύνθου

είναι

το

πρώτο

πάρκο

τέτοιου

είδους

που

ιδρύθηκε

στην Ελλάδα αλλά και την Μεσόγειο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
Καρέτα Καρέτα (Loggerhead sea turtle).22
Η προστατευόμενη περιοχή (Εικόνα 3.1) περιλαμβάνει την θαλάσσια έκταση και τις
νησίδες του κόλπου του Λαγανά, τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και
μία παράκτια ζώνη, που περιβάλει αυτές, τον υγροβιότοπο της Λίμνης Κεριού, το
Μαραθωνήσι και τις Νήσους Στροφάδες, που βρίσκονται περίπου πενήντα χιλιόμετρα
νοτίως της Ζακύνθου.
Τα συστήματα παρακολούθησης της εξέλιξης της βιοποικιλότητας και του φυσικού
τοπίου δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στην Ελλάδα. Ωστόσο γίνονται τακτικές
περιπολίες και υπάρχουν κάποια προγράμματα παρακολούθησης της παραλίας, που
φιλοξενεί τα ενδιαιτήματα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας και
Ανάπτυξης αλλά και της μη Κυβερνητικής οργάνωσης ΑΡΧΕΛΩΝ και καταγράφουν
τις πιέσεις που δέχεται το πάρκο, όπως για παράδειγμα, ο αριθμός των επισκεπτών.
22

http://www.nmp-zak.org/
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Eικόνα 3.1: Η Τοποθεσία του ΕΘΠΖ
Πηγή: Ζιώγα, 2007

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.2 το πάρκο έχει χωριστεί σε 3 ζώνες. Στη ζώνη Α
δεν επιτρέπεται κανένα πλωτό σκάφος. Στη ζώνη Β επιτρέπεται η διέλευση σκαφών
από αυτή τη ζώνη αλλά με όριο ταχύτητας 6 ναυτικών μιλίων την ώρα ενώ δεν
επιτρέπεται η αγκυροβόληση κανενός σκάφους. Στη ζώνη Γ επιτρέπεται η διέλευση
σκαφών με όριο ταχύτητας 6 ναυτικών μιλίων την ώρα αλλά και η αγκυροβολία. Το
ΕΘΠΖ περιλαμβάνει 89,2 km² θαλάσσιας έκτασης και 45,4 km² χερσαίας έκτασης, η
οποία περιλαμβάνει παραλίες ωοτοκίας της χελώνας έκτασης 14,2 km² και μια νεκρή
ζώνη έκτασης 31,2 km². Υπάγεται διοικητικά στους δήμους Ζακυνθίων και Λαγανά .
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Εικόνα 3.2: Οι Ζώνες Προστασίας του ΕΘΠΖ23

Στην περιοχή του θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου έχουν αναπτύξει δράση αρκετές
περιβαλλοντικές οργανώσεις, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, όπως το
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς, ο μεσογειακός Σύνδεσμος για την
προστασία της θαλάσσιας χελώνας (Medasset), η Ζακυνθινή Οικολογική Κίνηση και ο
Σύλλογος Προστασίας της Θαλάσσιας Χελώνας. Σκοπός της ίδρυσης του είναι η
προστασία και η αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta (Εικόνα 3.3)
αλλά και του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής (μεσογειακή φώκια,
ρινοδέλφινο, υποθαλάσσια λιβάδια του φυτού Posidonia oceanica, ενδημική χλωρίδα,
ορνιθοπανίδα, υγροβιότοπος λίμνης Κεριού.)

23

http://www.zakynthion.gov.gr
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Εικόνα 3.3: H Θαλάσσια Χελώνα caretta-caretta

Αναγκαία είναι και η ανάπτυξη συμβατών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων και η
συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος
που αφορούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, στον τουρισμό και
στη διαφύλαξη του φυσικού τοπίου και των παραδοσιακών χρήσεων. Σήμερα το
συγκεκριμένο πάρκο απειλείται από την καθημερινή ανθρώπινη παρέμβαση, τους
τουρίστες, την υπέρμετρη οικοδόμηση της χερσαίας έκτασης, την όχληση αλλά και
την υπολειτουργία του ΧΥΤΑ της περιοχής 24. Πιο αναλυτικά οι πιέσεις που δέχεται το
θαλάσσιο πάρκο είναι οι εξής (Μονεμβασιώτη, 2012):


το περιορισμένο δίκτυο αποχέτευσης: Η μη επεξεργασία των οικιακών
λυμάτων στους περισσότερους οικισμούς του νησιού έχει ως αποτέλεσμα, η
πλειονότητα τους να καταλήγει στη θάλασσα ανεπεξέργαστη



ο ΧΥΤΑ: η λειτουργία του ΧΥΤΑ δίπλα στην προστατευόμενη περιοχή
παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις, κοινοτικές οδηγίες

και επιβαρύνει το

περιβάλλον. Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται δεξαμενή
συγκέντρωσης υγρών λυμάτων, η οποία τείνει να βρίσκεται σε κατάσταση
κορεσμού. Αυτό συνεπάγεται τη διαφυγή τοξικών σταγονιδίων προς τη
θάλασσα και τα ενδιαιτήματα της θαλάσσιας χελώνας.


Η έντονη γεωργική δραστηριότητα: τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα λόγω
της χαμηλής τους βιοδιασπασιμότητας μέσω της απορροής και της διάβρωσης

24

http://wwfaction.wordpress.com
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του εδάφους μπορούν να καταλήξουν στα επιφανειακά ύδατα προκαλώντας
ρύπανση στον υδροφόρο ορίζοντα της παράκτιας περιοχής.


Το αεροδρόμιο: η λειτουργία του αεροδρόμιου της Ζακύνθου αποτελεί
σημαντική πηγή θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τα οξείδια του
αζώτου και το διοξείδιο του θείου να είναι οι σημαντικότεροι αέριοι ρύποι.



Η άναρχη δόμηση: η αυθαίρετη επέκταση του οικισμού στην παράκτια ζώνη
έχει προκαλέσει υποβάθμιση του τοπίου. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις, τα
μπαζώματα και οι εγκαταλελειμμένες μαρίνες συμβάλλουν στην υποβάθμιση
του φυσικού τοπίου.

 Η έντονη τουριστική δραστηριότητα: η τουριστική δραστηριότητα του νησιού
από το 2003 έως το 2009 οι τουριστικές αυξήσεις αυξήθηκαν κατά 16% και οι
διανυκτερεύσεις κατά 9,5% ενώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ο πληθυσμός
φτάνει τα 97.000 άτομα. Η όχληση από την ανθρώπινη παρουσία αρκετές
φορές καταστρέφει τις φωλιές και αποπροσανατολίζει τις χελώνες, ενώ οι
προπέλες από τα σκάφη αναψυχής σκοτώνουν ή τραυματίζουν τις χελώνες.
Ακόμη, ορισμένες φορές παρατηρούνται ακόμα και πλαστικές σακούλες ή
σκουπίδια στις προστατευόμενες παραλίες.
 Η διάβρωση του εδάφους: Προκαλείται από τις απορροές των όμβριων και την
έλλειψη υποδομών, την ανθρωπογενή παρέμβαση και την έντονη τουριστική
δραστηριότητα.
 Η υποβάθμιση του τοπίου: Οφείλεται στην αυθαίρετη επέκταση του οικισμού
στον αιγιαλό και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη
περιοχή το ποσοστό της αυθαίρετης δόμησης είναι μεγάλο και υποβαθμίζει
αρκετά την αισθητική του φυσικού τοπίου.
 Η αλιεία: Αρκετές χελώνες παρασύρονται από τα δίχτυα των ψαράδων, οι
οποίες τραυματίζονται από απροσεξία ή εσκεμμένα. Πρέπει να σημειωθεί ότι
το 2011 η θνησιμότητα των χελωνών ήταν αρκετά μεγάλη, αφού υπήρξαν 46
θάνατοι εκ των οποίων αρκετοί ήταν σχετικοί με την αλιεία.

3.4 Η χρήση των Περιβαλλοντικών Δεικτών
Στην Ελλάδα η χρήση των περιβαλλοντικών δεικτών, όπως και τα επιστημονικά
προγράμματα παρακολούθησης, υστερούν με αποτέλεσμα να μην έχει αναπτυχθεί
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ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των θαλάσσιων προστατευόμενων
περιοχών βασισμένο στη χρήση των δεικτών. Ωστόσο η Ελλάδα είναι απαραίτητο
να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να θέσει ως στόχο τη βιώσιμη
χρήση και ανάπτυξη του παράκτιου οικοσυστήματος. 25 Το 2002 το υπουργείο
περιβάλλοντος σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων –
Υγροτόπων),

το

υπουργείο

ναυτιλίας,

ορισμένους

πανεπιστημιακούς,

ενδιαφερόμενους (τοπικές οργανώσεις), κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς
φορείς, έθεσε ως στόχους:
 την έρευνα και αποτύπωση της κάθε

θαλάσσιας προστατευόμενης

περιοχής,
 την ανάπτυξη προγραμμάτων παρακολούθησης,
 την εκπαίδευση-επαγρύπνηση.
Οι στόχοι αυτοί, που μέχρι τώρα αδυνατούν να πραγματοποιηθούν, μπορούν και
πρέπει να επιτευχθούν, ώστε να υπάρξει μια λεπτομερής καταγραφή της υπάρχουσας
περιβαλλοντικής κατάστασης και στη συνέχεια η ορθή αξιολόγηση και η
συντονισμένη προσπάθεια αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων πάρκων.
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Όσο αναφορά τη διαχείριση του θαλάσσιου πάρκου στη Ζάκυνθο έχει γίνει μία
προσπάθεια για τη συνολική εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης με τη χρήση
των δεικτών και πραγματοποιήθηκε με στόχο τη χρησιμοποίηση της από το δήμο
Ζακύνθου και τον αντίστοιχο φορέα για την αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής. Απώτερος σκοπός είναι να συνδυαστεί επιτυχώς η τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής με την περιβαλλοντική ποιότητα της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής
(Σούλη, 2011). Ο ρόλος του φορέα διαχείρισης του πάρκου και των μη κυβερνητικών
οργανώσεων στη μέτρηση των δεικτών είναι πολύ σημαντικός, αφού αυτοί επιτηρούν
και συντονίζουν την καταγραφή τους σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό.
Κάθε χρόνο οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ και WWF παρακολουθούν
τα παράκτια οικοσυστήματα στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της χελώνας
caretta-caretta και καταγράφουν:

25

τις φωλιές, τα αυγά και τον πληθυσμό της χελώνας,

http://www.iucn.org
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τη μέση στάθμη της θάλασσας και την κλίση της παραλίας Σεκάνια (κόλπος
Λαγανά).

Στο θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου σε αντίθεση με το θαλάσσιο πάρκο της
Αλοννήσου έχουν γίνει αρκετές έρευνες για την καταγραφή κάποιων δεικτών, όπου
συνεργάστηκαν επιστήμονες από το ΕΛΚΕΘΕ, το τμήμα της βιολογίας του
πανεπιστημίου Αθηνών, το πανεπιστήμιο του Αιγαίου, μη κυβερνητικές οργανώσεις
και είναι οι εξής:


η καταγραφή της ευπάθειας των οικοτόπων του πάρκου στο πράσινο φύκι
Caulerpa racemosa και του βαθμού του κατακερματισμού των λιβαδιών της
Ποσειδωνίας - στα θαλάσσια λιβάδια που η κατάσταση τους είναι κακή, η
ευπάθεια στο συγκεκριμένο φύκι είναι μεγαλύτερη (Κatsanevakis et al., 2010),



η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του πάρκου μετρώντας τις
συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης, των σωματιδίων οργανικής ύλης, του
οξυγόνου στο νερό κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την τουριστική περίοδο, τις
ποσότητες των ιζημάτων οργανικής ύλης και αποτυπώνοντας τις βιοκοινωνίες
των βενθικών οργανισμών ανάλογα με το βάθος (Tsirika et al., 2007),



η εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του προστατευόμενου μαλάκιου
Pinna nobilis – η μέση πυκνότητα τους κρίθηκε ως μέτρια σε σύγκριση με
ανάλογες μετρήσεις στη λίμνη της Βουλιαγμένης, τον κόλπο της Σούδας και
τον Κορινθιακό κόλπο- ( Πουρσανίδης κ.α., 2010),



η εκτίμηση της παρουσίας του ζωοβάνθους και κατά κύριο λόγο 5 βενθικών
οργανισμών: τριών εχινόδερμων, του σκάρου (έχει κριθεί προστατευτέο είδος
σύμφωνα με το Π.Δ 67/1981) και του ροφού (κατατάσσεται στην κατηγορία
Κινδυνεύοντα, σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο» του Οργανισμού IUCN),



η χαρτογράφηση των θαλάσσιων λιβαδιών Posidonia oceanica μέσω του
δορυφόρου Spot 5, η οποία επιβεβαίωσε την κυριαρχία των θαλάσσιων
λιβαδιών στον κόλπο του Λαγανά από την επιφάνεια μέχρι και σε βάθος των
30m (Tsirika et al., 2004),



η αποτύπωση της βενθικής χλωρίδας στον κόλπο του Λαγανά (Tsirika et al.,
2003),



η αξιολόγηση της κατανομής του πληθυσμού της χελώνας caretta-caretta
ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού (Schofield et al., 2009).
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Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β.Σποράδων
Στο θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου οι δείκτες μέχρι τώρα καταγράφονται μόνο από
την μη κυβερνητική οργάνωση Mom η οποία παρακολουθεί (monitoring), καταγράφει
και αξιολογεί:


τον πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας, τα ενδιαιτήματα της (σπηλιές),



τον αριθμό των νεογέννητων την αναπαραγωγική περίοδο (ΣεπτέμβριοςΟκτώβριος)

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο φορέας διαχείρισης του πάρκου δεν έχει καταφέρει να
καταγράψει κάποιους περιβαλλοντικούς δείκτες μέχρι τώρα. Ωστόσο σύμφωνα με το
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α 2007-2013 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιβάλλον Αειφόρος

Ανάπτυξη) ‘Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων’ ο Φορέας προγραμματίζει:


την παρακολούθηση της μεσογειακής φώκιας και των ενδιαιτημάτων
(monitoring),



την καταγραφή του πληθυσμού της προστατευόμενης βιοποικιλότητας
(ρινοδέλφινο, είδος ροφού, αστακού, χερσαία ερπετά, θαλάσσια πτηνά,
αγριοκάτσικο),



την αξιολόγηση της κατάστασης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος
μέσω της παρακολούθησης της μεταναστευτικής δραστηριότητας των πτηνών
που μεταναστεύουν στους υγροβιότοπους του νησιού,



τη μέτρηση και αξιολόγηση των αλιευτικών αποθεμάτων,



την καταγραφή διακύμανσης των πληθυσμών των μόνιμων ειδών.

3.5 Διαπιστώσεις ως προς τη Μεθοδολογία Διαχείρισης και τους
Δείκτες-Σύγκριση με το Εξωτερικό
Στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό έχουν δημιουργηθεί ζώνες προστασίας, οι
οποίες καθορίζουν τα σημεία που επιτρέπεται η αλιεία και ο τουρισμός αλλά και τον
πυρήνα των υπό προστασία περιοχών, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίζεται
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μόνο στην επιστημονική έρευνα. Σε σύγκριση με το διεθνή χώρο, στα ελληνικά
θαλάσσια πάρκα η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στη διαχείριση και προστασία
του πάρκου δεν είναι τόσο ενεργή με αποτέλεσμα να γίνονται αρκετές παραβιάσεις
των κανονισμών από τους τουρίστες αλλά και τους ντόπιους.
Όσο αναφορά τους δείκτες η καταγραφή τους γίνεται κυρίως από μη κυβερνητικές
οργανώσεις ενώ στο θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις υπό
την εποπτεία του φορέα σε συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό. Οι μετρήσεις που
γίνονται αφορούν τα προστατευόμενα είδη και τη βιοποικιλότητα ενώ έχουν γίνει
κάποιες αποτυπώσεις της βενθικής πανίδας για την αξιολόγηση των θαλάσσιων
υδάτων.
Σχετικά με την ποιότητα του νερού και τα αλιευτικά αποθέματα το ΕΛΚΕΘΕ κάθε
χρόνο μετρά τη θερμοκρασία του

νερού και την αλιευτική παραγωγή. Ωστόσο

συγκριτικά με το εξωτερικό, στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα δεν γίνεται
ολοκληρωμένος έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης του νερού αφού οι μετρήσεις
του οξυγόνου, της χλωροφύλλης, της βενθικής χλωρίδας και διάφορων τοξικών
ουσιών είναι περιορισμένες.
Τέλος, η αποτύπωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στα θαλάσσια πάρκα της
Ελλάδας, μέσω τηλεσκοπικών – δορυφορικών δεδομένων όπως είναι οι σπηλιές, οι
ύφαλοι, τα οικοσυστήματα των φυκιών και τα θαλάσσια λιβάδια Posidonia oceanica
είναι αρκετά πιο περιορισμένη από ότι στο εξωτερικό και τη Μεσόγειο. Στον Πίνακα
3.3 φαίνεται η χρήση των επικρατέστερων δεικτών, που έχουν αναφερθεί, στο διεθνή
χώρο και την Ελλάδα. Το σύμβολο “+++” αναφέρεται σε επαρκή χρήση, το “++” σε
μέτρια και το “+” σε ανεπαρκή.
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ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ
ΧΩΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Βενθική Χλωρίδα

++

+

Βενθική Πανίδα

+++

++

++

+

+++

+++

Θερμοκρασία
Νερού

++

++

Αλιευτικά
Αποθέματα

+++

++

Συγκεντρώσεις
οξυγόνου,
χλωροφύλλης,
φώσφορου στο
νερό

+++

+

Αποτύπωση των
ενδιαιτημάτωνοικοσυστημάτων
των φυκιών

++

+

Posidonia
oceanica
Πληθυσμός
Προστατευόμενων
Ειδών

Πίνακας 3.3: Η Χρήση των Δεικτών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
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4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4.1 Το Νησί της Αλοννήσου
Η Αλόννησος είναι νησί του Β. Αιγαίου (Εικόνα 4.1) και ανήκει στο νησιωτικό
σύμπλεγμα των Σποράδων. Η συνολική έκταση του φτάνει τα 64,5 km² και το μήκος
των ακτών του τα 64 km. Το μέγιστο μήκος του νησιού είναι 20km και το πλάτος
4,5km. Χωρίζεται από τη Σκόπελο νοτιοδυτικά και βορειοανατολικά από το
Πελαγονήσι. Ο όρμος Πατητήρι αποτελεί το επίνειο του νησιού και ο κεντρικός
οικισμός, όπου συνδέεται ακτοπλοϊκά με το Βόλο, τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, τη
Θεσσαλονίκη και τον Αγ.Κωνσταντίνο. Συνεχίζει με το σχέδιο του Καλλικράτη να
λειτουργεί ως δήμος Αλοννήσου του νομού Μαγνησίας ενώ περιλαμβάνει 24
οικισμούς. Περιλαμβάνει ακόμα τα νησιά: Κυρά Παναγιά, Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος
Δημήτριος, Γέρακας, νησίδες Αγ. Γεωργίου, Σκάντζουρα, Ψαθούρα, Λικάρι, Λεχούσα,
Φαγγρού, Αγ.Πέτρος, Μέλισσα, Κράμζα, Παππούς, Ίκος, Ξηροόν, Δύο Αδελφοί,
Πιπέρι, Γιούρα (ΣΧΟΟΑΠ, 2010).

Εικόνα 4.1: Η Θέση της Αλοννήσου στην Ελλάδα
Πηγή: (ΣΧΟΟΑΠ, 2010)
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4.1.1 Φυσικό Περιβάλλον
Κλίμα
Το κλίμα του νησιού είναι θερμό εύκρατο και βροχερό με ήπιους χειμώνες και θερμά
και ξηρά καλοκαίρια, ενώ οι θερμοκρασίες υπό το μηδέν είναι σπάνιες. Οι άνεμοι είναι
μέσης

έντασης

με

επικρατέστερους

κατά

σειρά

τους

βόρειους,

τους

βορειοανατολικούς και τους βορειοδυτικούς. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα
στοιχεία της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας και της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης
εξαγόμενα από τα έτη 1956-2001 από τον μετεωρολογικό σταθμό της Σκοπέλου. Η
μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε περίπου 851,6 mm ενώ η μέση θερμοκρασία
στους 16,56.
Όσον αφορά άλλα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής, παρουσιάζονται ελάχιστοι
μερικοί παγετοί, πολύ μικρή συχνότητα πτώσης χαλαζιού (4ημ./έτος) ενώ η πτώση
χιονιού είναι σπάνια περίπου 3,7 ημ./έτος, με μεγαλύτερη συχνότητα στις ορεινές
περιοχές του νησιού. Σπάνια είναι η ομίχλη και η πάχνη, ενώ δροσιά παρουσιάζεται
καθ’όλη την διάρκεια του έτους. Η σχετική υγρασία είναι αυξημένη στο 75%, και η
ηλιοφάνεια φτάνει τις 2000 ώρες/έτος (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Μέσο ύψος

Μέση Θερμο-

Βροχώπτ.(mm)

κρασία (°C)

Ιανουάριος

149,9

8,6

Φεβρουάριος

99,7

9,3

Μάρτιος

81,8

10,9

Απρίλιος

37,5

14,6

Μάιος

38,1

19,2

Ιούνιος

25,0

23,7

Ιούλιος

21,1

25,7

Αύγουστος

27,3

25,3

Σεπτέμβριος

53,5

21,8

Οκτώβριος

93,5

17,5

Νοέμβριος

95,9

13,8

Δεκέμβριος

128,3

10,7

ΜΗΝΕΣ

Πίνακας 4.1 :Τα Κλιματολογικά Στοιχεία της Περιοχής Μελέτης26
26

http://www.hnms.gr
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Ανάγλυφο – Παράκτιο Περιβάλλον
Ο κύριος όγκος της Αλοννήσου αποτελείται από ασβεστόλιθους, στο νοτιοδυτικό
όμως τμήμα του νησιού παρατηρούνται λιμναίες αποθέσεις της νεοτέρας τριτογενούς,
οι οποίες καλύπτονται από ασβεστόλιθο, πάνω στον οποίο συχνά επικάθονται
κροκαλοπαγή πετρώματα, καλυπτόμενα από ερυθρωπές μάργες του ποντίου. Η
διαπίστωση αυτή εξηγεί την παρουσία παλαιολοθικών σταθμών κατά μήκος μιας
πεδινής λωρίδας της Αλοννήσου και άφθονων θηραμάτων. Μορφολογικά το νησί
διακρίνεται στη βόρεια ορεινή και νότια πεδινή ζώνη. Οι κυριότερες κορυφές είναι τα
υψώματα Γελαδάρα (456m) και Κουβούλι (475 m) τα οποία μαζί με εκείνα της
Σκοπέλου αποτελούν ένα συνεχές ορεινό τόξο. Στο νότιο μέρος που είναι πεδινό
βρίσκονται και οι οικισμοί. Οι παραλίες είναι κροκαλοπαγείς όπως και στα μικρότερα
νησιά. Η Αλόννησος διαθέτει 33 εξαιρετικές ακτές κολύμβησης ενώ έχει βραβευτεί
στο παρελθόν για τις πιο ποιοτικές παραλίες της Ευρώπης (ΣΧΟΟΑΠ, 2010).
Οι περισσότερες Β και ΒΑ ακτές της Αλοννήσου αποτελούνται από ψηλά και
απότομα βράχια, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις Α,Β και Δ ακτές της Κυρά-Παναγιάς
και τις Α,Β και Δ ακτές του Πιπεριού. Στα νησιά Ψαθούρα, Σκάντζουρα και Παππούς
οι ακτές είναι πολύ ομαλές. Σε γενικές γραμμές την κλίση και την ομαλότητα των
ακτών ακολουθεί και ο παράκτιος βυθός και συγκεκριμένα η υποπαραλιακή ζώνη
μέχρι τα 50 μ. βάθος.

Αξιοσημείωτο στοιχείο της μορφολογίας της ευρύτερης

περιοχής που οφείλεται στα ασβεστολιθικά πετρώματα είναι οι πολλές σπηλιές, που
διακρίνονται σε: χερσαίες, παραθαλάσσιες και υποβρύχιες. Όσο αναφορά το παράκτιο
περιβάλλον του πάρκου η παρουσία σκληρού υποστρώματος ασβεστολιθικής
προέλευσης είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του στοιχείο. Στους σχηματισμούς
που εμφανίζει λόγω διάβρωσης ανήκουν οι σπηλιές της μεσογειακής φώκιας, ενώ οι
πάγκοι που εναλλάσσονται με μαλακό υπόστρωμα στην υποπαραλιακή ζώνη
αποτελούν σημαντικότατα αλιευτικά πεδία.
Στην περιβαλλοντική μελέτη (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002) δεν αναφέρονται συγκεντρώσεις
τοξικών ουσιών στο νερό της θάλασσας, που θα χαρακτήριζαν την περιοχή ως
ρυπασμένη ενώ το λιμάνι στο Πατητήρι

παρόλο που εμφανίζει αρκετή κίνηση

σκαφών, δεν εμφανίζει σημάδια υποβάθμισης.
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Έδαφος – Γεωλογικά Στοιχεία
Ολόκληρη σχεδόν η Αλόννησος αποτελείται από ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και
ορφνά βασικά ασβεστολιθογενή εδάφη στα οποία η φυτοκάλυψη είναι πυκνότερη και
ποιοτικά ανώτερη. Στο νοτιοανατολικό τμήμα επικρατούν οι ρεντζίνες ενώ τοπικά στο
κεντρικό τμήμα εμφανίζονται όξινα ορφνά εδάφη. Το νησί δομείται κυρίως από
ασβεστολιθικούς

σχηματισμούς

με

μικρές

εμφανίσεις

λατυποπαγών

και

κροκαλοπαγών με ασβεστολιθικές ή οφιολιθικές κροκάλες και λατύπες ενώ στο νότιο
τμήμα του νησιού υπάρχει μικρής σχετικά έκτασης εμφάνιση φλύσχη συνισταμένου
από αργιλικούς σχιστόλιθους και ψαμμίτες. Συνολικά το γεωλογικό υπόβαθρο όλων
των νησιών, που περιλαμβάνει το πάρκο, παρουσιάζει αρκετές ποιοτικές ομοιότητες
με κύριο χαρακτηριστικό τα ασβεστολιθικά πετρώματα εκτός από το νησί Ψαθούρα
που έχει καθαρά ηφαιστειακή προέλευση. Ανήκει στην κατηγορία των νεότερων
ηφαιστείων μετά την πλειόκαινη εποχή, όταν η ηφαιστειακή δράση ήταν έντονη στο
Αιγαίο μετά την ορογενετική περίοδο των Αλπικών πτυχώσεων (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Πανίδα – Χλωρίδα
Η περιοχή του πάρκου είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους (βιότοπος
Corine) για τη μεσογειακή φώκια Monachus Monachus (Εικόνα 4.2) ενός είδους που
συγκαταλέγεται στα 6 περισσότερο απειλούμενα θηλαστικά στον κόσμο ,αλλά και για
σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας όπως η αγριελιά ,το θαμνοκυπάρισσο ,τα θαλάσσια
λιβάδια της Ποσειδωνίας, το γεράκι μαυροπετρίτης κ.α. Η μεσογειακή φώκια
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των απειλουμένων ειδών της Διεθνούς Ένωσης για
την Προστασία της Φύσης 27 ενώ στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται ως απειλούμενο
είδος στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Σπονδυλοζώων της Ελλάδας και
προστατεύεται από το Π.Δ. 67/1981.
Η Αλόννησος και το σύμπλεγμα νησιών γύρω από αυτήν αποτελούν σημαντικό
βιότοπο για πολλά είδη ιχθυοπανίδας (περίπου 170 είδη ψαριών, 70 είδη αμφίποδων,
40

είδη

κνιδόζωων)

και

ορνιθοπανίδας

(μαυροπετρίτης,

Larus

andouinii,

Phalacrocorax aristotelis, Calonectis diomedea. Η πανίδα των ασπόνδυλων είναι
επίσης σημαντική καθώς περιλαμβάνει πολλά ενδημικά είδη ισόποδων, ιδιαίτερα στη
σπηλιά του Κύκλωπα , στη Γιούρα (Στεργιούλη, 2006).
27

http://www.iucn.org/
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Εικόνα 4.2: Η Μεσογειακή Φώκια28

Υδρογεωλογικά Στοιχεία –Υδάτινοι Πόροι
Στην περίπτωση της Αλοννήσου, η μορφολογία του νησιού δεν διευκολύνει τον
σχηματισμό υδροφόρων οριζόντων και υδροφορέων. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν στοιχεία
για το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Τα μοναδικά στοιχεία που βρέθηκαν
αφορούν την ποιότητα των καρστικών υδροφορέων, η οποία είναι καλή, σύμφωνα με
τις γεωτρήσεις του ΙΓΜΕ, η οποία αναφέρεται στην περιβαλλοντική μελέτη
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).

4.1.2 Ανθρωπογενές Περιβάλλον
Δημογραφικά Στοιχεία
Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του έτους 2001, της οποίας τα αποτελέσματα
κυρώθηκαν με την υπαριθμ.6821/Γ5-908 Απόφαση, ο Δήμος Αλοννήσου έχει
πραγματικό πληθυσμό 2700 κατοίκους, ενώ το 1991 είχε 2.985 κατοίκους Όσο
αναφορά την πληθυσμιακή εξέλιξη του νησιού πρέπει να αναφερθεί ότι τις δεκαετίες
1951-1961-1971-1981 παρουσιάζει μεσαία αύξηση της τάξης του 75%. Έπειτα στη
δεκαετία 1981-1991 εμφανίζεται μεγάλη αύξηση (92%), γεγονός που αναδεικνύει τη
28

http://www.econews.gr
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δυναμική που απέκτησε την περίοδο αυτή και διατήρησε με μικρή όμως αυξανόμενη
τάση έως και σήμερα. (ΣΧΟΟΑΠ, 2010).
Απασχόληση
Στο δήμο Αλοννήσου το 8,20% των κατοίκων ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα
(γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, θήρα δασοκομεία) με βασικότερη ασχολία την αλιεία.
Ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με ποσοστό 10,69% (μεταποιητικές βιομηχανίες
κ.λ.π) ενώ πρώτη θέση κατέχει ο τριτογενής τομέας με 15,77% (υπηρεσίες,
ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκπαίδευση, υγεία κλπ). Όσο αναφορά τον πρωτογενή τομέα,
καλλιεργείται μόνο το 5,3 % του εδάφους του νησιού (κυρίως ελιές, αμυγδαλιές,
πορτοκαλιές, λεμονιές και λιγότερο οπωροκηπευτικά). Ο τομέας της κτηνοτροφίας
από το 1994 μέχρι το 2001 αυξήθηκε κατά 37%, ενώ ο πληθυσμός του ζωικού
κεφαλαίου (7000 αίγες) παραμένει υπερδιπλάσιος από την Σκόπελο και τη Σκιάθο.
Διαχρονικά παρατηρείται μικρή τάση στροφής της περιοχής μελέτης προς τον
τριτογενή τομέα, αφού αυξάνεται το ποσοστό των επισκεπτών και άρα των υπηρεσιών
που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Όσο αναφορά την παραγωγικότητα, η περιφέρεια
βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τη χώρα (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.ΠΕ.Ε, 2009).

Χρήσεις Γης
Η διαμόρφωση του εδάφους της περιοχής μελέτης χαρακτηρίζεται, κατά το
μεγαλύτερο ποσοστό ως ορεινή. Οι κυριότερες κατηγορίες χρήσεων γης είναι οι εξής:
α) τα δάση, β) λοιπές δασικές εκτάσεις, γ) οι βοσκότοποι, δ) οι γεωργικές
καλλιέργειες, ε) οι εκτάσεις που καλύπτουν οικισμούς και δρόμους.

Αρχαιολογικοί Χώροι
Η περιοχή του Δήμου διαθέτει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στις περιοχές
Αλοννήσου και στα μικρότερα νησιά της περιοχής. Στην περιοχή της Αλοννήσου
βρίσκονται οι παρακάτω χώροι (ΣΧΟΟΑΠ, 2010):


Το Παλαιό Χωριό, με το μεσαιωνικό τείχος, τους τάφους και τα διάφορα
αγγειοπλαστικά ευρήματα,
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Το Κοκκινόκαστρο, με τα πολλά εργαλεία και τα απολιθωμένα οστά της μέσης
Παλαιολιθικής Εποχής, τα τείχη Ακροπόλεως του 5ου π.Χ αιώνα και τους
αρχαίους τάφους,



Ο όρμος Μαρπούντα, με λείψανα κυκλικού κτιρίου στο βυθό,



το Πατητήρι με τους αρχαίους τάφους,



ο λόφος Κουκούσουλι με το αρχαίο λατομείο,



το βόρειο ακρωτήριο του Γέρακα με τα αρχαία αρχιτεκτονικά λείψανα,
αρχαίους πύργους και τοίχοι.

Στα μικρότερα νησιά βρίσκονται οι παρακάτω χώροι:


ο νεολιθικός οικισμός στην νησίδα Αγ. Πέτρος, στην Κυρά –Παναγιά (το
μεγαλύτερο μέρος του οικισμού βρίσκεται στη θάλασσα σε βάθος 10 μ.),



το οχυρωμένο πόλισμα στη θέση Παλιόκαστρο στον όρμο Πλανήτη,



το σπήλαιο του Κύκλωπα στη Γιούρα , που χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο
από το 8600 π.Χ έως το 4000 π.Χ (αποτελεί την πιο παλιά ανθρώπινη
εγκατάσταση στο Αιγαίο),



στο βυθό της Περιστέρας ανακαλύφθηκε ναυάγιο κλασσικού εμπορικού
πλοίου, που βυθίστηκε μεταξύ 425 και 414 π.Χ.

Υποδομές
Τουρισμός
Σύμφωνα με τον ΕΟΤ Μαγνησίας (2000) οι συνολικές αφίξεις των ημεδαπών ήταν
3690 και

των αλλοδαπών 8163. Όσο αναφορά τις διανυκτερεύσεις οι ημεδαποί

συνολικά για αυτό το χρόνο ήταν 11220 και οι αλλοδαποί 64412. Είναι γεγονός ότι το
νησί της Αλοννήσου, παρόλο που δεν έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα, δέχεται
μεγάλο ποσοστό τουριστών, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, σε σύγκριση με τον
μόνιμο πληθυσμό. Το σύνολο των καταλυμάτων που μπορεί να φιλοξενήσει είναι 233
εκ των οποίων τα 14 είναι ξενοδοχεία, τα 214 ενοικιαζόμενα και τα υπόλοιπα βίλες –
διαμερίσματα. Επιπλέον διαθέτει δύο κάμπινγκ, ένα Πατητήρι και ένα στη Στενή
Βάλα (ΣΧΟΟΑΠ, 2010).
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Οδικό Δίκτυο
Το οδικό δίκτυο περιλαμβάνει ένα κεντρικό άξονα που έχει συνολικό μήκος περίπου
25 χιλιόμετρα και που αποτελεί το πρωτεύον οδικό δίκτυο του Δήμου. Ξεκινάει από το
λιμάνι του νησιού, το Πατητήρι, και φτάνει νότια έως τον οικισμό της Αλοννήσου και
βόρεια έως τον οικισμό Γέρακα, περνώντας από τους οικισμούς Ρουσούμ, Βότση,
Στενή Βάλα και Καλαμάκια. Ο οδικός αυτός άξονας είναι και ο μόνος
αναγνωρισμένος ως δημοτική οδός με την Α.Ν. 2296/19-01-1999 (ΦΕΚ 94Δ’/17-021999).
Εκτός από τον κεντρικό άξονα, υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός δευτερευόντων
αξόνων καθώς και αγροτικών οδών που ξεκινούν από τον βασικό άξονα και
διακλαδώνονται προς τα υπόλοιπα τμήματα του Δήμου. Οι άξονες αυτοί καλύπτουν το
μεγαλύτερο τμήμα του νησιού και επιτρέπουν την πρόσβαση τόσο σε καλλιέργειες όσο
και σε μνημεία ή περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος - μονές, εκκλησίες, παραλίες.
Το συνολικό μήκος ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου είναι 45 km, ενώ το συνολικό
μήκος του δικτύου το οποίο είναι χωματόδρομος είναι άλλα περίπου 45 km. Σύμφωνα
με το ΤΑΠ Αλοννήσου η κατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου
Αλοννήσου χαρακτηρίζεται από μέτρια έως κακή καθώς παρουσιάζονται αρκετά
προβλήματα σε πολλά σημεία (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.ΠΕ.Ε, 2009).

Δίκτυο Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Ο Δήμος Αλοννήσου υδρεύεται από τις 14 πηγές και τις 39 γεωτρήσεις που διαθέτει.
Το δίκτυο κατασκευάστηκε το 1965 ενώ κάποιες επεκτάσεις έγιναν το 1970 και το
1975 και σήμερα το δίκτυο καλύπτει ολόκληρη την περιοχή. Όσον αφορά την
αποχέτευση, αξίζει να τονιστεί η έλλειψη τέτοιου δικτύου σε όλη την Αλόννησο. Η
αποχέτευση πραγματοποιείται με χρήση βόθρων, γεγονός επικίνδυνο τόσο για τη
μόλυνση του περιβάλλοντος, όσο και για τη μόλυνση των υπογείων νερών, ενώ σε
κάποιος οικισμούς δεν υπάρχει δίκτυο για τα όμβρια ύδατα. Σε μερικούς οικισμούς,
όπως η Παλιά Αλόννησος δεν υπάρχει ούτε χωριστικό αποχετευτικό δίκτυο όμβριων
υδάτων, γεγονός που προσθέτει ένα επιπλέον πρόβλημα στην περιοχή, υποβαθμίζει το
περιβάλλον και εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία των κατοίκων (ΟΜΙΚΡΟΝ
Ε.Π.Ε, 2009).
68

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Στερεά απόβλητα
Η απόρριψη των απορριμμάτων λαμβάνει χώρα σε χώρο ελεγχόμενης απόρριψης
(περιοχή Βουνό), γεγονός που προκαλεί σχετικά μειωμένη υποβάθμιση του
περιβάλλοντος και λιγότερους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων (ΣΧΟΟΑΠ,
2010).
Λιμάνια-Αλιευτικά καταφύγια
Στην περιοχή του Δήμου Αλοννήσου υπάρχουν τέσσερα αλιευτικά καταφύγια στο
Πατητήρι (που είναι και το βασικότερο), στη Βότση, στα Καλαμάκια και στο Γέρακα.
Στο Πατητήρι είναι και το κύριο λιμάνι του νησιού, μέσω του οποίου γίνεται η
συγκοινωνιακή-ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με τα υπόλοιπα λιμάνια (ΟΜΙΚΡΟΝ
Ε.Π.Ε, 2009).

Εικόνα 4.3: Το Πατητήρι

Ανάλυση SWOT
Κατά τη σύνταξη του διαχειριστικού σχεδίου του ΕΘΠΑΒΣ (2009) έγινε αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) μέσω ανάλυσης
SWOT. Η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού,
όπου καταγράφονται τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες της περιοχής, καθώς και οι
ευκαιρίες και οι απειλές που δέχεται η περιοχή από το «εξωτερικό» της περιβάλλον. Η
συγκεκριμένη ανάλυση παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας στους
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Πίνακες Π.4 και Π.5. Τα συμπεράσματα όσο αναφορά την περιοχή μελέτης είναι τα
εξής:
 η Αλόννησος αν και περιοχή με αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα και τοπίο
υψηλής αισθητικής αξίας υστερεί σε υποδομές εναλλακτικών μορφών
τουρισμού,
 είναι το μεγαλύτερο σε έκταση θαλάσσιο πάρκο της Ευρώπης, ωστόσο το
γεγονός του μεγάλου μήκους της ακτογραμμής δυσκολεύει την επόπτευση –
φύλαξη,
 η περιοχή μελέτης προσφέρεται για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών
τουρισμού και προώθηση νέων προτύπων απασχόλησης, όπως π.χ οι
βιολογικές καλλιέργειες,
 η ελλιπής ενημέρωση οδηγεί σε ελλιπή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας
ορισμένες φορές αλλά και σε παραβίαση των κανονισμών από τους επισκέπτες,
 η ελλιπής συμμετοχή των αλιέων στις δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων αποτελεί σημαντική αδυναμία, όσο αναφορά τη διαχείριση
του πάρκου.

4.2 Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων
(ΕΘΠΑΒΣ)
4.2.1 Σκοπός της Ίδρυσης
Είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και η μεγαλύτερη προστατευόμενη
θαλάσσια περιοχή σε έκταση στην Ευρώπη (ΦΕΚ Δ΄ 621/19-06-2003). Ιδρύθηκε το
1992 και είναι μέλος του δικτύου MedPAN (Network of Marine Protected Areas in
the Mediterranean). Στην περιοχή του ΕΘΠΑΒΣ έχουν εφαρμογή τα μέτρα προστασίας
που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση της Βαρκελώνης (1977), της
Βέρνης (1979) και της Βόννης (1979). Εκτός από τη θαλάσσια περιοχή, το πάρκο
περιλαμβάνει το νησί της Αλοννήσου, 6 μικρότερα νησιά και 22 βραχονησίδες. Η
ίδρυση της διεθνούς σημασίας προστατευόμενης αυτής περιοχής έχει ως σκοπό:
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την προστασία, τη διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως
φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε εκτεταμένες
χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές των Β. Σποράδων,



την προστασία ενός από τους πιο σημαντικούς στη Μεσόγειο βιότοπους της
μεσογειακής φώκιας,



την προστασία άλλων πιο σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και
πανίδας, που έχουν βρει καταφύγιο στα νησιά,



την ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα την ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων και την πλήρη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Γενικότερη φιλοσοφία του πάρκου είναι η προστασία του οικοσυστήματος με την
παράλληλη ορθολογική ανάπτυξη της Αλοννήσου, χωρίς βίαιες επεμβάσεις. Για την
περιοχή μελέτης υπάρχουν 2 ζώνες προστασίας στ πλαίσια του NATURA 2000. Μία
περιοχή με ΤΚΣ με κωδικό GR 1430004 που αφορά το «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Β.
Σποράδων και Ανατολική Σκόπελος» και μία περιοχή ΖΕΠ με κωδικό GR1430005 που
αφορά «Νησιά Κυρά Παναγιά, Πιπέρι, Ψαθούρα και γύρω νησίδες Άγ. Γεώργιος,
νήσοι Αδελφοί, Λεχούσα, Γαιδουρονήσια». H περιοχή ΖΕΠ με κωδικό GR 1430005
είναι υποσύνολο της περιοχής ΤΚΣ GR 14300004. Επίσης με το ΠΔ 519/25-5-92
κηρύχθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων ΕΘΠΑΒΣ το οποίο επίσης
αποτελεί υποσύνολο της περιοχής ΤΚΣ GR 14300004.

4.2.2 Νομοθετικό Πλαίσιο
Οι διεθνείς και κοινοτικές υποχρεώσεις της χώρας που έχουν εφαρμογή στην περιοχή
του πάρκου είναι οι εξής:


Σύμβαση της Ουάσινγκτον (1973), που προβλέπει υποχρέωση τήρησης μέτρων
για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας που απειλούνται
με εξαφάνιση, τα οποία και εφαρμόζονται κυρίως από τις τελωνειακές αρχές



Μεσογειακό σχέδιο δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης (1975), που
προβλέπουν μέτρα για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση και τη
δημιουργία Περιοχών Ειδικής Προστασίας με θαλάσσια και παράκτια είδη και
οικοτόπους στη Μεσόγειο
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Κοινοτική Οδηγία 79/409, που αφορά μέτρα για τη διατήρηση των
απειλούμενων ειδών άγριας ορνιθοπανίδας και τη δημιουργία Περιοχών
Ειδικής Προστασίας που διασφαλίζουν τους βιοτόπους τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση



Σύμβαση της Βέρνης (1983), που προβλέπει υποχρεώσεις προστασίας της
άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, βάσει καταλόγων
ειδών χλωρίδας και πανίδας και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής
τους



Σύμβαση της Βόννης (1984), την οποία εφαρμόζει η χώρα μας ως κράτος –
μέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

που

προβλέπει

τις

υποχρεώσεις

συγκεκριμένων μεταναστευτικών ειδών της πανίδας και τη δυνατότητα
συνάψεων Συμφωνιών για τα είδη αυτά μεταξύ διάφορων χωρών


Σύμβαση για τη διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (1992), που
προβλέπει μηχανισμούς για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης της
βιολογικής ποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και την υποχρέωση της
διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής κάθε χώρας για το θέμα αυτό. Η Ελλάδα
προέβη στην κύρωση της Σύμβασης στις 15-4-94



Κοινοτική Οδηγία 92/43, που αφορά μέτρα για τη διατήρηση συγκεκριμένων
ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και τύπων οικοτόπων στην Ε.Ε, μέσω της
δημιουργίας του συνεκτικού οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 και της
εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας για τα απειλούμενα είδη



Καν. 626/94 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των
αλιευτικών πόρων της Μεσογείου



Καν. 92/2078, σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής που
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος



Καν. 92/208, για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος ενισχύσεων των μέτρων
για τα δάση στον τομέα γεωργίας



Οδηγία 91/676, για την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών από
τη νιτροποίηση γεωργικής προέλευσης



Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Σε Εθνικό επίπεδο είναι οι εξής:


Ν.1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος
72

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



Ν 1634/1986 πέρι κύρωσης των πρωτοκόλλων Σύμβασης της Βαρκελώνης
1980 για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές
και 1982 περί των ειδικά προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου



Κ.Υ.Α 261554/1985 περί καθορισμού των ελληνικών διαχειριστικών αρχών
για την εφαρμογή του Καν. 82/3626 για την εφαρμογή στην κοινότητα της
Σύμβασης της Ουάσινγκτον



Κ.Υ.Α 414985/1985 πέρι μέτρων διαχείρισης της άγριας ορνιθοπανίδας σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 79/409



Π.Δ 67/1981 πέρι προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και
καθορισμού διαδικασίας, συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών



Ν.Δ 86/1969, Ν.Δ 996/1971, Ν.Δ 871/1971, Ν.Δ 1979 πέρι προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας



Οι νόμοι 2040/92, 1740/87 και 2332/95 που αφορούν σε ρυθμίσεις σχετικές με
τις παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας



Ν.Δ 420/1970 Αλιευτικός Κώδικας

4.2.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Το πάρκο περιλαμβάνει θαλάσσια περιοχή 2.200 km² και συμπεριλαμβάνει επιπλέον
τα ακατοίκητα νησιά Περιστέρα, Δύο Αδελφοί, Κυρά Παναγιά, Παππούς,
Σκάντζουρα, Γιούρα, Ψαθούρα και Πιπέρι. Η συνολική έκταση θαλάσσιων και
χερσαίων περιοχών είναι 220.000 εκτάρια. Είναι επισκέψιμο και εποπτεύεται από τους
υπεύθυνους του Λιμενικού Σώματος τον φορέα του πάρκου και από το ταχύπλοο
σκάφος ’ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ’ της Mom, η οποία σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και τις
λιμενικές αρχές εκπονεί πρόγραμμα φύλαξης και ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους
κανονισμούς απαγορεύεται η προσέγγιση νησιών σε συγκεκριμένες αποστάσεις,
προκειμένου να διατηρηθεί ο σεβασμός των ειδών που ζουν εκεί. Σε περιοχές όπου
επιτρέπεται η πρόσβαση, οι επισκέπτες μπορούν να ασχοληθούν με την ελεύθερη
κατάδυση, την παρατήρηση της άγριας ζωής, την πεζοπορία (ήδη υπάρχουν 14
διαδρομές πάνω στα ορεινά μονοπάτια), την επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία κ.ά.29

29

http://www.yen.gr
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Στο παράρτημα παρουσιάζονται οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν όλες τις ζώνες του
πάρκου στους Πίνακες Π.6 και Π.7.
Το πάρκο διαιρείται σε τρεις ζώνες όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4.4: 30


ο πυρήνας (κεντρική ζώνη): ορίζεται από μια έκταση 70 km² και περιλαμβάνει
το ακατοίκητο νησί Πιπέρι καθώς και ζώνη τριών μιλίων γύρω από αυτό.
Απαγορεύεται κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα στην έκταση αυτή, εκτός
από την επιστημονική έρευνα και τη διαχείριση. Η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως
πυρήνας λόγω του σημαντικού πληθυσμού των ατόμων της μεσογειακής
φώκιας και των πολυάριθμων σπηλιών που χρησιμοποιούνται ως καταφύγια
για την αναπαραγωγή. Επίσης διαθέτει σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας,



η ζώνη Α: είναι μια έκταση περίπου 1.587 km² και περιλαμβάνει 7 ακατοίκητα
νησιά, αρκετές νησίδες και τη θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτά. Οι
κανονισμοί που ισχύουν για τις ανθρώπινες δραστηριότητες διαφέρουν,
ανάλογα με το κάθε νησί, επιτρέπεται ωστόσο ο τουρισμός και η παράκτια
αλιεία,



η ζώνη Β: περιλαμβάνει έκταση περίπου 678 km² και συγκεκριμένα το
μοναδικό κατοικημένο νησί, την Αλόννησο, 4 ακατοίκητα νησιά και τη
θαλάσσια περιοχή γύρω από αυτά. Εκτός από τις ρυθμίσεις που αφορούν το
ψάρεμα γρι-γρι και ανεμότρατα, οι περισσότερες άλλες ανθρώπινες
δραστηριότητες επιτρέπονται στη ζώνη αυτή.

30

http://www.yen.gr
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Εικόνα 4.4: Οι Ζώνες Προστασίας του ΕΘΠΑΒΣ31

Στον Χάρτη 1 του παραρτήματος φαίνεται αναλυτικά η περιοχή μελέτης, τα όρια του
πάρκου, οι δύο ζώνες Α και Β, ο πυρήνας αλλά και οι ακτοπλοϊκές γραμμές. Όπως
παρουσιάζεται και στον χάρτη η πορεία που ακολουθούν τα πλοία με κατεύθυνση το
Βόλο και τις υπόλοιπες Σποράδες αλλά και με κατεύθυνση προς τον Άγιο
Κωνσταντίνο παραμένει στα όρια της Β Ζώνης.

4.2.4 Προστατευόμενα Είδη
Η πηγή για την καταγραφή των προστατευόμενων ειδών ήταν το ΣΧΟΟΑΠ (2010):

31

http://www.ypeka.gr/
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ΠΑΝΙΔΑ
Λίγες και μη επαρκείς προσπάθειες έχουν γίνει για την καταγραφή και την
μελέτη της πανίδας του χερσαίου χώρου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου των
Βορείων Σποράδων. Η απουσία από τη βιβλιογραφία μιας συνολικής, προσπάθειας καταγραφής της χερσαίας πανίδας των νησιών είναι έκδηλη. Η
ορνιθοπανίδα, λόγω ειδικού ενδιαφέροντος έχει μελετηθεί επαρκέστερ α.
Όσο αναφορά την πανίδα, έχουν καταγραφεί το κουνάβι (Mαrtes foina), και από
τα χειρόπτερα η νανονυκτερίδα (Pipistrellus pip istrellus) και ο Μεσορινολόφος
(Rhinolophus euryale) που έχουν χαρακτηριστεί ως κινδυνεύοντα είδη. Στο νησί
Γιούρα

υπάρχει το ενδημικό υποείδος αγριοκάτσικου (Capra aegagrus ssp.

Dorcas). Σημαντικοί είναι οι πληθυσμοί δελφινιών που ζουν στο πάρκο, όπως το
κοινο δελφίνι (Delphinus delphis), το ζωνοδέλφινο (Stenela coerueloalba), και το
ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus). Συχνά συναντώνται και φάλαινες όπως ο
φυσητήρας (Physeter catodon), η ψευδόρκα (Pseudorca crassidens), ο ζιφιός
(Ziphius cavirostris) κ.α.
Ιχθυοπανίδα
Ενδεικτικά αναφέρονται η δράκαινα (Trachinus draco), το σαλαχι, η γλώσσα
(Salea salea), ο γαλεός, η πεσκανδρίτσα, ο σπάρος, το μελανούρι, η γόπα κ.α.
Επίσης στην ανοιχτή θάλασσα συναντώνται τόνοι και ξιφίες που έρχονται από
την περιοχή του Ατλαντικού για να αναπαραχθούν. Ακόμη, ενδιαφέρον
παρουσιάζουν οι βενθικοί οργανισμοί που απαντώνται στο θαλάσσιο περιβάλλον
του πάρκου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι πίνες και οι σπόγγοι. Οι σπόγγοι
είναι οργανισμοί εξαιρετικά ευαίσθητοι στη ρύπανση των θαλασσών και
μπορούν

να οδηγηθούν

στον

αφανισμό

σε

ενδεχόμενο

ρύπανσης

του

περιβάλλοντος τους. Ένα από τα ομορφότερα είδη της κατ ηγορίας αυτής είναι
και το κόκκινο κοράλλι (Corallium rubrum) , το οποίο το συναντά κανείς σε
μεγάλα βάθη στη θάλασσα του πάρκου.
Ορνιθοπανίδα
Ένας μεγάλος αριθμός των ειδών ορνιθοπανίδας που έχουν χαρακτηριστεί ως
σπάνια, τρωτά και απειλούμενα, έχουν καταγραφεί στα νησιά του Πάρκου. Τα
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ορνιθολογικά δεδομένα σχετικά με τις Β. Σποράδες εξακολουθούν να είναι
φτωχά και τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τους πληθυσμούς δεν είναι ε νημερωμένα. Κάποια ακόμα επιπρόσθετα είδη, εκτός αυτών που είναι καταχωρημένα ως φωλεάζοντα, μπορούν επίσης να αναπαράγονται ικανοποιητικά στη
περιοχή μελέτης. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των μεταναστευτικών ειδών
είναι πιθανόν μεγαλύτερος από αυτόν που μέχρι σήμερα έχει καταγρα φεί. Τα
περισσότερο σημαντικά είδη που χαρακτηρίζουν την περιοχή των Βόρειων
Σποράδων σαν Σημαντική Περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας είναι:
•

ο Αιγαιόγλαρος Larus auduinii, με πολλές δεκάδες ζευγάρια στην περιοχή,

•

ο Αρτέμης Calonectris diomedea, με πιθανά εκατοντάδες ζευγάρια στην
περιοχή,

•

ο Θαλασσοκόρακας Ρhalacrocorax aristotelis, με μερικές δεκάδες ζευγάρια,

•

ο Μυχός Puffinus yelcuan, με μερικές δεκάδες ζευγάρια,

•

ο Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, με αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια,

•

ο Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus, με πιθανά 1-2 ζευγάρια,

•

ο Πετρίτης Falco peregrinus, με αρκετά ζευγάρια.

Εικόνα 4.5: Ο Αιγαιόγλαρος 32

32

http://www.ortsa.gr
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Ερπετά και αμφίβια
Αν και θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (ως νησιωτική), η ερπετοπανίδα των
Σποράδων δεν έχει μελετηθεί. Από τις μέχρι σήμερα παρατηρήσεις, πρέπει να
σημειωθεί η παρουσία του Λαφίτη (ELaphe quatuorlineata) και του Σπιτόφιδου
(Elaphe situla). Έχουν καταγραφεί επίσης και άλλα είδη

φιδιών, όπως

Vipera ammodytes (Οχιά), αλλά και είδη σαυρών όπως Ablepharus kitaibelii
(Αβλέφαρος),

Podarcis

gaigeae

(Σποραδόσαυρα),

Hemidactylus

turcicus

(Σαμιαμίδι, Ημιδάκτυλος). Στην ξηρά έχουν παρατηρηθεί χελώνες των ειδών
Testudo marginata (Κρασπεδοχελώνα) και Testudo graeca (Ελληνική χελώνα). Από
τα αμφίβια, η παρουσία του βατράχου Rana ridibunda (Λιμνοβάτραχος) και του
Δενδροβάτραχου Hyla arborea στα υγροτοπικά ενδιαιτήματα των νησιών
θεωρείται σημαντική.
Ασπόνδυλη πανίδα
Η ασπόνδυλη πανίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, και συμπεριλαμβάνει αρκετά
ενδημικά είδη κυρίως ισόποδων, που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα στη σπηλιά
του Κύκλωπα στα Γιούρα. Στα Σκάντζουρα έχει καταγραφεί ένα νέο είδος
θυσανόπτερου το Scirtothrips dignus, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα
καταγράφηκε στο ίδιο νησί το Scirtothrips magniferae. Σημαντική θεωρείται και η
καταγραφή του είδους Rhipidothrips unicolor για πρώτη φορά στο χώρο της
Μεσογείου.
ΧΛΩΡΙΔΑ
Στο Νότιο τμήμα του νησιού της Αλοννήσου σχηματίζονται πυκνά δάση με Pinus
halepensis (Χαλέπιος πεύκη), ενώ στον σχηματισμό του υπορόφου συμμετέχει
κυρίως το είδος Pistacia lentiscus (Σχίνος) και κατά τόπους η Arbutus unedo
(Κουμαριά). Βορειότερα απαντά μια αξιόλογη βλάστηση από μακκί με
χαρακτηριστικά τα είδη Quercus coccifera (Πουρνάρι), Juniperus phoenica
(Ήμερος κέδρος), J. Sp. (Κέδρος). Στο βορειότερο άκρο του νησιού η πυκνή
βλάστηση από μακκί αραιώνει στην οποία συμμετέχουν κυρίως χαμηλά
πουρνάρια (Quercus coccifera) και κουμαριές (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
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Περιστέρα
Η Περιστέρα είναι κυρίως βραχώδης, με ελαιώνες στα νότια και κεντρικά και με
πυκνή βλάστηση από μακκί Quercus coccifera στα Βόρεια. Σήμερα υπάρχουν
περίπου 1500 ζώα πάνω στο νησί, που δημιουργούν πρόβλημα υπερβόσκησης,
σημαντικά όμως μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν.
Γιούρα
Το δάσος στο κέντρο του νησιού αποτελείται κυρίως από Quercus coccifera
(Πουρνάρι) και Phillyrea latifolia (Φιλλύκι), ενώ απαντά και το ασυνήθιστο είδος
για το Αιγαίο Acer sempervirens. Το αναρριχητικό είδος Ephedra campylopoda
είναι αρκετά κοινό, καταλαμβάνοντας μεγάλα τμήματα του δάσους, ενώ σε
κάποια μικρά τμήματα, κυρίως στις βάσεις της κοιλάδας, απα ντούν αρκετές
ελιές. Φρύγανα

απαντούν

και

εδώ

με

χαρακτηριστικά

τα

είδη

Sarcopoterium spinosum,κ.α. Ένα μεγάλο τμήμα της συνολικής έκτασης του
νησιού αποτελείται από γκρεμούς, όπου απαντούν Arenaria phitosiana (τρωτό
είδος, αλλά και ενδημικό με παρουσία μόνο στα Γιούρα), Odontites linkii,
Amelachier chelmea (ενδημικό είδος, που βρίσκεται και σε άλλα μέρη στην
Ελλάδα). Χαρακτηριστική και αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρουσία της
Campanula reiseri και Fritillaria sporadum, τα οποία είναι ενδημικά είδη, με
παρουσία μόνο στην περιοχή μελέτης.
Κυρά Παναγιά
Η χλωρίδα της Κυρά Παναγιάς παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτήν των
Γιούρων, ενώ οι ανθρώπινες παρεμβάσεις φαίνονται εδώ περισσότερο έντονες.
Στη Νότια πλευρά και κοντά στην κορυφή του Κομότου, απαντά δάσος με χαλέπια πεύκη, ενώ σποραδικά απαντά βλάστηση μακκί με χαρακτ ηριστικά τα
είδη Erica arborea (Ρείκι), Phillyrea latifolia (Φιλλύκι), κα. Στα ΝΑ υπάρχει ένας
καλά ανεπτυγμένος δενδρώδης σχηματισμός με Pistacia lentiscus (Σχίνος), με
συμμετοχή

ελαιόδεντρων και Acer orientalis (Σφένδαμνος. Εντοπίζεται και εδώ η

παρουσία της Campanula reiseri και Fritillaria sporadum (ενδημικά).
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Ψαθούρα
Η Ψαθούρα χαρακτηρίζεται κυρίως από την ύπαρξη φρύγανων με αντιπροσω πευτικά τα είδη Pistacia lentiscus (Σχίνος), Sarcopoterium spinosum, Olea
europaea var. Sylvestris (Ελιά) κα. Στο έλος Μανδράκι απαντά βλάστηση
λειμώνων με βούρλα (Juncus spp.).
Σκάντζουρα
Η βλάστηση περιλαμβάνει δάση κέδρου (Juniperus phoenicea) τα οποία διακόπτονται
από ελιές, φρύγανα με Sarcopoterium spinosum και μακκί η οποία και καταλαμβάνει
την μεγαλύτερη έκταση του νησιού. Οι νησίδες κοντά στα Σκάτζουρα
καλύπτονται κυρίως από φρύγανα με αντιπροσωπευτικό το είδος Euphorbia
acanthothamnos.
Πιπέρι
Το Πιπέρι καλύπτεται κυρίως από πευκοδάσος με χαλέπιο πεύκη όπου συμμε τέχουν και τα είδη Quercus coccifera (Πουρνάρι), Pistacia lentiscus (σχίνος),
Castua creticus, Dactylis glonerata, Poa fulbesa. Σε περιοχές οι οποίες κατά το
παρελθόν δέχθηκαν ανθρώπινες επιδράσεις (βόσκηση, ξύλευση) η βλάστηση
αποτελείται κυρίως από πουρνάρια με προοδευτική ανάπτυξη των φρύγανων.

4.2.5 Απειλές
Το πάρκο απειλείται όπως και το πάρκο της Ζακύνθου από τον τουρισμό και τη μη
τήρηση των κανονισμών, από τη λανθασμένη διαχείριση των αποβλήτων τους
τουριστικούς μήνες, με αποτέλεσμα το θαλάσσιο περιβάλλον να είναι ο τελικός τους
αποδέκτης, και από την αλιεία. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κυριότερες
απειλές που δέχεται το πάρκο (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.,2009):
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Η κλιματική αλλαγή
Οι παράκτιες περιοχές βρίσκονται κάτω από την επίδραση συνεχών φυσικών
διεργασιών όπως, θύελλες, πλημμύρες που αναμένεται να αυξηθούν σε συχνότητα και
ένταση ως συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι οικολογικές συνέπειες είναι
πολυάριθμες: μεταβολή της σύνθεσης των ειδών, αύξηση της συγκέντρωσης του CO2
κ.α. Στην περιοχή μελέτης, από τις προβλεπόμενες συνέπειες της αλλαγής του
κλίματος, η πλέον υπαρκτή σε μικρό βάθος χρόνου είναι η αύξηση της στάθμης της
επιφάνειας της θάλασσας. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τους
οικοτόπους για τους οποίους το ύψος της στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας παίζει
σημαντικότατο ρόλο στη διατήρηση τους ή ακόμα και στην ύπαρξη τους με τη
σημερινή μορφή.
Η φυσική διάβρωση
Η φυσική διάβρωση είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που σχετίζεται άμεσα με το
ανάγλυφο και το κλίμα. Στην περιοχή του πάρκου απαντώνται πολλά σπήλαια, που
απειλούνται από τη διάβρωση, η οποία από χρονιά σε χρονιά προκαλεί καταβυθίσεις
και κατακρημνίσεις με αποτέλεσμα να τις καθιστά ακατάλληλες ως ενδιαίτημα της
μεσογειακής φώκιας. Η υποβάθμιση της φυτικής κάλυψης είναι μία πολύ δυσμενής
παράμετρος για την προστασία από διάβρωση. Μία τέτοια υποβάθμιση μπορεί να
συμβεί ακόμα τυχαία από πυρκαγιά ή από υπερβόσκηση.
Η βόσκηση
Η κτηνοτροφία κυρίως αιγών στην περιοχή μελέτης παρουσιάζει αυξητική τάση,
ενδεικτικά αναφέρεται ότι το διάστημα 1994-2001 πραγματοποιήθηκε αύξηση του
πληθυσμού των αιγών κατά 37%. Το γεγονός αυτό ασκεί επιπρόσθετη πίεση στις
φυτοκοινότητες, με αποτέλεσμα την σταδιακή διαφοροποίηση τους με την πάροδο του
χρόνου. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες στην
περιοχή (έλλειψη βροχοπτώσεων και έντονη ξηρασία) μπορούν να επιφέρουν
ανεπανόρθωτες ζημιές στο οικοσύστημα. Σημάδια υποβάθμισης από την μακροχρόνια
άσκηση της κτηνοτροφίας υπάρχουν στο βόρειο τμήμα της Αλοννήσου με την
σταδιακή καταστροφή της δασικής και παρεδαφιαίας βλάστησης που είχε ως
αποτέλεσμα την απογύμνωση του εδάφους και άρα την έκπλυση πολύτιμων θρεπτικών
στοιχείων για τη βλάστηση.
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Οι πυρκαγιές
Η πυρκαγιά ήταν και παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την εξαφάνιση του
δάσους και γενικότερα των οικοσυστημάτων. Εκτός από τα φυσικά αίτια (π.χ
κεραυνοί) που μπορούν να την προκαλέσουν, εξέχουσα θέση κατέχουν τα
ανθρωπογενή αίτια (απροσεξία ή σκοπιμότητα για εξυπηρέτηση συμφερόντων). Οι
πυρκαγιές υποβαθμίζουν τα φυτικά και ζωικά οικοσυστήματα. Απογυμνώνουν το
έδαφος και το καθιστούν άγονο ενώ εμφανίζεται αδυναμία θρέψης διατήρησης και
αναπαραγωγής της μικροπανίδας και χειμαρρική δραστηριότητα. Στην περιοχή
μελέτης, στα δάση της χαλεπίου πεύκης οι δασικές πυρκαγιές είναι ο μεγαλύτερος
κίνδυνος λόγω του ξηροθεριμκού κλίματος των περιοχών εξάπλωσής των, της
εύφλεκτης βιομάζας των πλατυφύλλων και το γεγονός του συνδυασμού της
εξάπλωσης αυτών και του μεγάλου πλήθους ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε περιοχές
αυξημένης παραθεριστικής αξίας. Επομένως βασικό μέλημα είναι η προστασία των
χερσαίων οικοσυστημάτων του ΕΘΠΑΒΣ από τις καταστροφικές συνέπειες των
πυρκαγιών.
Η αλιεία
Παρόλο την ύπαρξη ειδικών ρυθμίσεων για την άσκηση της αλιείας, η περιοχή
μελέτης δεν προστατεύεται ουσιαστικά από τις καταστρεπτικές αλιευτικές μεθόδους
και την υπεραλίευση. Η μη σωστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, η μη είσπραξη
προστίμων, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού ερασιτεχνών και η ανεπαρκής αστυνόμευση,
οδηγούν σε εκτεταμένα περιστατικά παράνομης αλιείας. Στην περιοχή μελέτης, αν και
ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών και αλιέων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μικρή
πτώση, αυτή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση της αλιευτικής παραγωγής. Η
υπεραλίευση μπορεί να εξαντλήσει τους πληθυσμούς συγκεκριμένων ειδών και να
διαταράξει σοβαρά το θαλάσσιο οικοσύστημα, συρρικνώνοντας το αλιευτικό εισόδημα
με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της παράκτιας περιοχής. Τα αρχικά
συμπτώματα της υπεραλίευσης συνήθως περιλαμβάνουν μια πτώση στα μέσα μεγέθη
των ψαριών και την εξαφάνιση των μεγαλύτερων ειδών.
Η ρύπανση
Υπάρχει μια σειρά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες που έχουν ίσως ως πιθανά
αποτελέσματα τη ρύπανση των θαλάσσιων περιοχών. Τέτοιες δραστηριότητες είναι:
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οι ακτοπλοϊκές γραμμές και οι εμπορικοί δρόμοι των πλοίων,



τα μόνιμα ή ευκαιριακά αγκυροβόλια,



τα οικιακά λύματα,



οι επιφανειακές απορροές που πολλές φορές είναι επιβαρημένες με ρύπους
γεωργικής ή άλλης προέλευσης.

Στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου, εφόσον δεν υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα
ούτε εντατική γεωργία, δεν μπορεί κανείς να αναμένει υποβάθμιση ή ρύπανση. Η
σοβαρότερη απειλή ρύπανσης είναι αυτή που προέρχεται από τις θαλάσσιες μεταφορές
και μπορεί να είναι είτε λειτουργική (εκπομπές υδρογονανθράκων και μίγματα
υδρογονανθράκων από τη λειτουργία των πλοίων), είτε περιστασιακή (διαρροή
καυσίμων ή άλλων υγρών μεταφερόμενων φορτίων ως συνέπεια ατυχημάτων
ναυσιπλοΐας). Σε μικρότερη κλίμακα απειλούμενη ρύπανση , μπορεί να οφείλεται στις
μόνιμες ακτοπλοϊκές γραμμές στην περιοχή, ενώ επίσης αναφορά πρέπει να γίνει στην
οπτική ρύπανση από διάφορα άχρηστα αντικείμενα πλαστικά σίδερα κ.α σε όλα τα
προφυλαγμένα μόνιμα αγκυροβόλια.
Ο τουρισμός
Η ποιότητα των νερών, η καθαρότητα των ακτών του πάρκου, η ύπαρξη των
πολυάριθμων νησίδων με την ποικιλία του φυσικού τοπίου τους ευνοεί το θαλάσσιο
περιηγητισμό και προσελκύει επισκέπτες, που με ιδιωτικά και επαγγελματικά
τουριστικής αναψυχής σκάφη φτάνουν συνήθως ανεξέλεγκτα στη θαλάσσια περιοχή
του πάρκου. Τα ερασιτεχνικά σκάφη στην Αλόννησο είναι κάθε χρόνο 60-70 ενώ το
καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη αύξηση ξένων σκαφών (πάνω από 150). Επιπλέον, πολλές
φορές χρησιμοποιούνται σαν βάσεις εκκίνησης κάποιες προφυλαγμένες ερημικές
παραλίες (Εικόνα 4.6). Η αγκυροβόληση των σκαφών μπορεί να διαταράξει ή
καταστρέψει τα ζώα και τα φυτά του βυθού της θάλασσας είτε με την αύξηση των
αιωρούμενων σωματιδίων από τη διατάραξη του πυθμένα είτε μέσω της άμεσης
επαφής με την άγκυρα. 33 Η τουριστική δραστηριότητα και η ελλιπής πληροφόρηση
των επισκεπτών

για τις ρυθμιστικές διατάξεις που ισχύουν στο ΕΘΠΑΒΣ είναι

δυνατόν να συμβάλλουν στην οικολογική υποβάθμιση της περιοχής. Η ενδεχόμενη
αύξηση του τουρισμού θα δημιουργήσει την ανάγκη δημιουργίας υποδομών και
εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε οικιστική ανάπτυξη στα πρότυπα του μαζικού
33

http://www.ukmarinesac.org.uk/

83

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

τουρισμού και συνεπώς στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και σε πολιτισμικές και
κοινωνικές αλλοιώσεις. Επομένως, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν νέες προτάσεις και
προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης που θα έχουν την πλήρη αποδοχή και εφαρμογή από
την τοπική κοινωνία.

Εικόνα 4.6: Τα Σκάφη Αναψυχής Σε Προφυλαγμένες Παραλίες

4.2.6 Ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ
Τον Ιούνιο του 2003 με την Κ.Υ.Α 621/23537/2003, τέθηκε το γενικό διαχειριστικό
πλαίσιο για την περιοχή, δημιουργήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ) και ορίστηκε το
10μελές διοικητικό του συμβούλιο. Ο Φ.Δ του πάρκου στεγάζεται στο Πατητήρι
(Εικόνα 4.7). Το πρόγραμμα δράσης που εφαρμόζει ο Φ.Δ του πάρκου στοχεύει:


στην προστασία ενός από τους πιο σημαντικούς βιοτόπους για τη μεσογειακή
φώκια αλλά και βιοτόπων άλλων απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας,



στην προστασία, τη διατήρηση και διαχείριση του φυσικού τοπίου, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και των αλιευτικών πόρων,
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στην παροχή ενός μεγάλου φάσματος ευκαιριών χρήσεων μέσα στο πάρκο, όχι
μόνο για τους κατοίκους της Αλοννήσου, αλλά και για την παγκόσμια
κοινότητα,



στην αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες, με στόχο τη διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού
οικοσυστήματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση αξιολόγησης των δράσεων του Φ.Δ του ΕΘΠΑΒΣ
οι αρμοδιότητες του τμήματος διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος
είναι οι εξής (Κουρούτος κ.α, 2009):


ο σχεδιασμός/προγραμματισμός/παρακολούθηση/αξιολόγηση της διαχείρισης
της προστατευόμενης περιοχής,



η έρευνα/ παρακολούθηση/ τεκμηρίωση/ αξιολόγηση των περιβαλλοντικών
στοιχείων και παραμέτρων, των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων της περιοχής
και της εφαρμογής των προγραμμάτων του θεσμικού πλαισίου και των
προγραμμάτων των τοπικών φορέων,



η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων προστασίας,



ο σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων και εργασιών
διαχείρισης οικοσυστημάτων, ειδών και φυσικών πόρων της προστατευόμενης
περιοχής (π.χ εργασίες εξασφάλισης της αναπαραγωγής των ειδών, διαχείριση
υδάτων),



η συνεργασία και άσκηση επιρροής προς άλλους φορείς αλλά και η
κινητοποίηση των τοπικών φορέων σε ουσιαστική συμβολή στη διαχείριση του
πάρκου (π.χ αλιευτικός σύλλογος),



η χορήγηση αδειών έρευνας και υποστήριξη προγραμμάτων διαχείρισης,



και η παρακολούθηση/ επόπτευση της προστατευόμενης περιοχής (π.χ συλλογή
δεδομένων όσο αναφορά την κίνηση όλων των σκαφών, εντοπισμός
παράνομων δραστηριοτήτων και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών).

Είναι αναγκαίο να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο Φ.Δ του συγκεκριμένου
πάρκου έχει ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Οργάνωση της Προστασίας και της
Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ‘Περιβάλλον’ (Ε.Π.ΠΕΡ). Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από
την Ε.Ε, με διάρκεια από 01/05/2005 μέχρι 31/12/2008 και περιλάμβανε 13 υπόεργα
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από τα οποία τα 6 έχουν ολοκληρωθεί (όπως προμήθεια ταχύπλοου φύλαξης και
εξοπλισμού αντιρρύπανσης σε περίπτωση διαρροής πετρελαιοειδών φορτίων). Τέλος,
ο Φ.Δ του πάρκου από το 2007-2008 προέβη σε διάφορες δραστηριότητες
αξιολόγησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και ευαισθητοποίησης του κοινού όπως:
 παρακολούθηση της κατάστασης πληθυσμών και καταφυγίων της μεσογειακής
φώκιας, της κατάστασης της ιχθυοπανίδας ,της ορνιθοπανίδας, της χερσαίας
χλωρίδας και της κατάστασης των οικοτόπων – ενδιαιτημάτων,
 υποστηρικτικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ανάπτυξη του
εθελοντισμού και οικοτουρισμού.
Είναι φανερό ότι ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ έχει θεσμοθετηθεί για να
διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία του. Παρόλο αυτά το τελευταίο διάστημα
παρατηρείται έντονη δυσαρέσκεια από πλευράς των μόνιμων κατοίκων και ειδικά των
ψαράδων εναντίον του φορέα λόγω μερικών απαγορεύσεων που προσπαθεί να
επιβάλλει ο Φ.Δ. σχετικά με την αλιεία. Υπάρχει συχνά έντονη δυσαρέσκεια από την
πλευρά των ψαράδων διότι κατηγορούν τη μεσογειακή φώκια για τη μείωση των
αλιευτικών αποθεμάτων.

Εικόνα 4.7: Ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ
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5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ

ΕΘΠΑΒΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΩΝ
5.1 Επιλογή και Ανάλυση των Δεικτών
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια ανάλυση της ποιότητας των δεικτών, που επιλέχθηκαν
ώστε να γίνει στη συνέχεια η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του
θαλάσσιου πάρκου της Αλοννήσου. Όπως περιγράφηκε και στο προηγούμενο
κεφάλαιο οι κυριότεροι δείκτες, που καταγράφονται στις θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο είναι οι εξής:
 η βενθική πανίδα,
 η βενθική χλωρίδα,
 τα θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας,
 η θερμοκρασία του νερού,
 οι συγκεντρώσεις οξυγόνου, χλωροφύλλης και φώσφορου στο νερό,
 ο πληθυσμός των προστατευόμενων ειδών,
 η αποτύπωση των ενδιαιτημάτων και των οικοσυστημάτων,
 η αλιευτική παραγωγή,
 η τουριστική δραστηριότητα.
Πρέπει να τονιστεί ότι το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή των
περιβαλλοντικών δεικτών στην παρούσα εργασία αποτέλεσαν οι κύριες απειλές που
δέχεται το ΕΘΠΑΒΣ αλλά και οι δείκτες που αντιπροσωπεύουν την υφιστάμενη
κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οικοσυστήματος και την αντίδραση του
συνολικού συστήματος. Τα θαλάσσια πάρκα γίνονται δέκτες περιβαλλοντικών
πιέσεων, αφού οι ανθρώπινες δραστηριότητες υποβαθμίζουν την ποιότητα του
παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά κρίθηκε σκόπιμο να
χρησιμοποιηθούν δείκτες, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και υπάρχει δυνατότητα
παρακολούθησης της εξέλιξης της κατάστασής τους. Για αυτό το λόγο ερευνήθηκαν οι
παραπάνω δείκτες, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το Φ.Δ του πάρκου και το
ΕΛΚΕΘΕ.
87

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βασίζονται κυρίως σε
έρευνες του παρελθόντος. Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τις συγκεντρώσεις οξυγόνου,
φωσφόρου και χλωροφύλλης στο νερό, ενώ για την αποτύπωση των ενδιαιτημάτων και
οικοσυστημάτων – θαλάσσιων λιβαδιών τα στοιχεία συλλέχθηκαν από επιτόπιες
έρευνες, που έχουν πραγματοποιηθεί παλιότερα και όχι από χαρτογράφηση, που
συνηθίζεται στο διεθνή χώρο.

5.1.1 Το Βενθικό Περιβάλλον
Στα πλαίσια της εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης της περιοχής του ΕΘΠΒΣ
(ΥΠΕΧΩΔΕ 2002), η ανάλυση της κατάστασης του βενθικού περιβάλλοντος
βασίστηκε στις καταγραφές του ερευνητικού υποβρυχίου JAGO (1995), αφού μέχρι
τώρα δεν έχει γίνει κάποια χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Επιπλέον
έγιναν επί τόπου παρατηρήσεις από ελεύθερη κατάδυση και καταγράφηκαν οι
βιοικοινωνίες Cymodocea nodosa και οι λειμώνες Posidonia oceanica. Στη συνέχεια
θα γίνει λεπτομερής αναφορά στους δείκτες:


βενθική πανίδα,



βενθική χλωρίδα,



λιβάδια της Ποσειδωνίας

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των βενθικών οργανισμών ως δείκτης, για τον
προσδιορισμό της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι τα εξής
(ΕΛΚΕΘΕ, 2003):
 οι βενθικοί οργανισμοί ζουν ακίνητοι ή με πολύ μικρή δυνατότητα
μετακίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές βιοτικού ή αβιοτικού υποστρώματος
με συνέπεια την αναγκαστική προσαρμογή ή εξαφάνιση κάτω από την
επίδραση συγκεκριμένων επιδράσεων, οι οποίες μπορεί να είναι μόνιμες ή
παροδικές. Επιπλέον η περιορισμένη κινητικότητά τους υποδηλώνει ότι είναι
αντιπροσωπευτικοί του μέρους από το οποίο συλλέχθηκαν (σε αντίθεση με τα
ψάρια), είναι ευαίσθητοι σε πολλά είδη ρύπανσης,
 είναι άφθονοι και ζουν σε μεγάλη ποικιλία ενδιαιτημάτων,

88

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 συλλέγονται εύκολα και η δειγματοληψία είναι σχετικά απλή, απαιτεί λίγους
ανθρώπους και φθηνά μέσα,
 αντανακλούν τις βραχυπρόθεσμες περιβαλλοντικές αλλαγές.

Βενθική Πανίδα
Η βενθική πανίδα είναι το σύνολο των ειδών των ζωικών οργανισμών που ανήκουν
στην συντριπτική τους πλειοψηφία στα ασπόνδυλα (σπόγγοι, κνιδόζωα, νηματώδεις,
πολύχαιτοι, μαλάκια, καρκινοειδή, εχινόδερμα, και λίγα στα σπονδυλωτά (ορισμένα
είδη ψαριών- παραβενθικά είδη). Η ασπόνδυλη πανίδα των φυτοκοινωνιών του
σκληρού υποστρώματος δείχνει πολύ υψηλές τιμές ποικιλότητας και τα περισσότερα
είδη βρέθηκαν σε σταθμό δειγματοληψίας στο Πιπέρι με Halimeda tuna και αριθμό
ειδών 143 είδη ασπόνδυλων. Οι σταθμοί με Padina pavonina δείχνουν τον μικρότερο
αριθμό ειδών που είναι 54 είδη. Το 1995 σε βάθη 50-150 μ. έγιναν 4 καταδυτικές
αποστολές στο νησί της Περιστέρας και ΒΑ της Αλοννήσου σε συνεργασία με το
πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η μορφή του υποστρώματος στα βάθη αυτά είναι είτε
γυμνός λασπώδης βυθός είτε ασβεστολιθικά φύκη. Στο λασπώδη βυθό είναι φανερή η
πυκνή παρουσία βενθικών οργανισμών, κυρίως πολυχαίτων και ψαριών. Οι τρύπες και
οι μικροί σωροί ιζήματος που σχηματίζονται από τη βιολογική δραστηριότητα των
οργανισμών έχουν μεγάλη πυκνότητα ανά τετραγωνικό μέτρο. Χαρακτηριστική
βενθική πανίδα αυτών των βαθών όπως: σπόγγοι, pennatulidae, εχίουρα και οφίουροι
συναντάται σε μεγάλο βαθμό στα συγκεκριμένα βάθη. Ακόμη μια σημαντική έκταση
στις ισοβαθείς των 120-160 μ. καλύπτεται από τραγάνα και είναι γνωστά αλιευτικά
πεδία αστακού για τους ψαράδες της περιοχής.
Βενθική Χλωρίδα
Η βενθική χλωρίδα είναι το σύνολο των ειδών των φυτικών οργανισμών που ανήκουν
στο Υποβασίλειο Θαλλόφυτα και αυτών που ανήκουν στο Υποβασίλειο Αγγειόσπερμα
(θαλάσσια φανερόγαμα ή γρασίδια π.χ Posidonia oceanica). Στα νησιά του πάρκου
Πιπέρι και Κυρά Παναγιά καταγράφηκαν 7 φυτοκοινωνίες εκ των οποίων οι 2 είναι
σκιόφιλες βιοικοινωνίες με Halimeda tuna και Dilophus spiralis και 5 φωτόφιλες
βιοκοινωνίες με Cystoseria strictae. O αριθμός των ειδών που αναφέρεται είναι 110
είδη ενώ η τιμή της ξηρής βιομάζας αναφέρεται επίσης σαν πολύ μεγάλη.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η ποικιλία των φυτοκοινωνιών σκληρού υποστρώματος στην
περιοχή του πάρκου είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ στο μαλακό υπόστρωμα
έχουν καταγραφεί σχεδόν όλες οι χαρακτηριστικές βιοκοινωνίες της υποπαραλιακής
ζώνης. Ακόμη στις αβαθείς προφυλαγμένες περιοχές υπάρχει η βιοκοινωνία με το
αγγειόσπερμο Cymodocea nodosa, του οποίου η ανάπτυξη και η πυκνότητα είναι
εντυπωσιακές.
Θαλάσσια Λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)
Από επιτόπια έρευνα που έγινε σε όλα τα νησιά και τις νησίδες του πάρκου
καταγράφηκαν λιβάδια με Posidonia oceanicα μέχρι την ισοβαθή των περίπου 40 μ.
και εκεί που οι συνθήκες έκθεσης και κοκκομετρικής σύστασης το επιτρέπουν (Εικόνα
5.1). Τα οικοσυστήματα που σχηματίζει το είδος αυτό χαρακτηρίζονται από τη
μεγαλύτερη ποικιλότητα σε ασπόνδυλα (περίπου 500 είδη έχουν καταγραφεί) σε
μικροφύκη ενώ αποτελούν τόπους προφύλαξης και αναπαραγωγής για πολλά είδη. Τα
θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας συνιστούν το πλέον παραγωγικό οικοσύστημα της
Μεσογείου ενώ αντικατοπτρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του θαλάσσιου
οικοσυστήματος και της ποιότητας του νερού. Σχηματίζονται από το φυτό και
παράγουν οξυγόνο έτσι ώστε να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη
διατροφή πλήθους ειδών όπως και η μεσογειακή φώκια αλλά και κάποια αλιευόμενα
είδη.34
Ωστόσο τα τελευταία είκοσι χρόνια βρίσκονται σε κατάσταση υποχώρησης λόγω της
αύξησης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και την
κατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων. Στην περιοχή μελέτης, πριν αυτή οριστεί
προστατευόμενη περιοχή, οι ψαράδες χρησιμοποιούσαν πεζότρατα με αποτέλεσμα η
σύνθεση του αλιεύματος να είναι όλα τα νεαρά στάδια των ψαριών πρώτης ποιότητας
αλλά και των κεφαλοπόδων που αλιεύονται στην περιοχή. Παρόλο που δεν έχει γίνει
χαρτογράφηση, η επιτόπια έρευνα έδειξε ότι η κατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών
είναι εξαιρετική, από τότε που ιδρύθηκε το πάρκο και ισχύουν κάποιοι περιορισμοί.
Αυτό οφείλεται στην απαγόρευση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων, στην
απουσία των λιμενικών έργων στην ακτογραμμή και στην απουσία θολερότητας και
ευτροφισμού στο νερό.

34
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Εικόνα 5.1: Τα Θαλάσσια Λιβάδια της Ποσειδωνίας35

5.1.2 Η Θερμοκρασία του Νερού
Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού είναι η πιο σπουδαία μεταβλητή στη μελέτη
του θαλάσσιου χώρου και εκφράζεται σε βαθμούς της κλίμακας Κελσίου. Η
θερμοκρασία ανοιχτών θαλασσών κυμαίνεται μεταξύ -2 και +30 °C στη διάρκεια του
έτους. Το ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας στις ελληνικές θάλασσες κυμαίνεται μεταξύ
+12 και +25 °C, σε ορισμένα δε παράκτια οικοσυστήματα φτάνει τους 28-30 °C
(Μαχιάς, 2003). Όσον αναφορά στο ανώτερο όριο της θερμοκρασίας, πρέπει να
σημειωθεί ότι η απορροφημένη από το επιφανειακό στρώμα θερμότητα τείνει να
διασπαρθεί στο σύστημα, λόγω υψηλής θερμικής αγωγιμότητας και φαινομένων
ανάμειξης νερού. Ο λόγος για τον οποίο η ανώτερη θερμοκρασία της επιφάνειας δεν
ξεπερνάει τους 30 °C είναι ότι το ήμισυ τουλάχιστον της θερμικής ενέργειας
χρησιμοποιείται για εξάτμιση, παρά για την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η θερμοκρασία της θάλασσας δεν μεταβάλλεται, αλλά ότι η διακύμανση
της λαμβάνει χώρα σε όρια στενότερα από ότι η θερμοκρασιακή διακύμανση της
ατμόσφαιρας.
Η θερμοκρασία του νερού ρυθμίζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων τόσο άμεσα
μέσω φυσιολογικών επιδράσεων όσο και άμεσα, ως συνέπεια της απώλειας των
ενδιαιτημάτων. Η φωτοσύνθεση και η αερόβια αναπνοή, η αναπαραγωγή, ο
μεταβολισμός και η κινητικότητα των οργανισμών επηρεάζονται από τις μεταβολές
35
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στη θερμοκρασία του νερού. Ακόμη τα ποσοστά των βιοχημικών αντιδράσεων
συνήθως διπλασιάζονται όταν η θερμοκρασία αυξάνεται πάνω από 10 °C, εντός της
δοθείσας περιοχής ανοχής ενός οργανισμού. 36 Οι υδρόβιοι οργανισμοί μπορούν να
επιβιώσουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας, Η θερμοκρασία του
νερού επηρεάζει την πυκνότητα, την αγωγιμότητα και το Ph

του. Επιπλέον η

διαλυτότητα των αερίων (π.χ. διαλυμένο οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα)
μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού είναι από τους σημαντικότερους δείκτες που
μπορούν να περιγράψουν την υφιστάμενη κατάσταση του θαλάσσιου πάρκου, γιατί
σχετίζεται άμεσα με τη θαλάσσια ρύπανση. Η θερμική μόλυνση, δηλαδή η απόρριψη
στη θάλασσα μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας (π.χ από τη βιομηχανία) μπορεί να
προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασία του θαλασσινού νερού. Η
προκαλούμενη αυτή αύξηση επιφέρει αλλαγές στο ρυθμό του μεταβολισμού στην
υδρόβια ζωή και προκαλεί πλήθος άλλων δυσμενών επιπτώσεων.37 Όσο αναφορά το
θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου για την αξιολόγηση της θερμοκρασία του νερού
συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το ΕΛΚΕΘΕ για τις χρονιές 1990 – 2004, όπου
επεξεργάστηκαν 300 τιμές θερμοκρασίας για κάθε μήνα σε φύλλο Excel έτσι ώστε να
υπολογιστεί ο τελικός μέσος όρος για κάθε χρόνο. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.1
υπάρχουν

αρκετές

αυξομειώσεις,

ωστόσο

η

μικρότερη

μέση

θερμοκρασία

παρουσιάζεται το 1990 (18,5 ºC) και η μεγαλύτερη το 2002 (20,7 ºC). Θεωρείται ότι η
μεταβολή της θερμοκρασίας ανήκει στα πλαίσια της ευρύτερης κλιματικής αλλαγής,
χωρίς όμως να αξιολογείται ως επικίνδυνη.

36
37

http://www.ozcoasts.gov.au/indicators/temperature.jsp
http://www.geology.upatras.gr/
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Πίνακας 5.1: Η Θερμοκρασία του Θαλασσινού νερού στην Περιοχή Μελέτης

5.1.3 Οι Συγκεντρώσεις του Οξυγόνου στο Νερό
Όλοι οι αερόβιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν το οξυγόνο στη διαδικασία της αναπνοής.
Το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό που παράγονται αποτελούν τα υλικά της
φωτοσύνθεσης, η οποία γίνεται στους αυτότροφους οργανισμούς και προϊόν της είναι
το οξυγόνο. Ο κύκλος αυτός συμβαίνει και στα χερσαία και στα υδάτινα
οικοσυστήματα και γενικά υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και την
κατανάλωση του οξυγόνου, όταν οι συνθήκες είναι κανονικές και δεν εμποδίζονται οι
διαδικασίες της αναπνοής και της φωτοσύνθεσης. Το νερό όπως όλοι οι διαλυτές έχει
την ιδιότητα να διαλύει ατμοσφαιρικά αέρια όπως άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και
αδρανή αέρια. Η διαλυτότητα του οξυγόνου στο νερό εξαρτάται κυρίως από:


τη θερμοκρασία,



την αλατότητα



και την ατμοσφαιρική πίεση

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητά του σε μια
υδάτινη μάζα όπως:


το κλίμα,



τα ρεύματα αέρα,
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η αφθονία οργανισμών (φωτοσυνθετικών – αερόβιων)



η αφθονία ανόργανου και οργανικού υλικού

Η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό αποτελεί αναμφισβήτητο δείκτη
της κατάστασης της βιωσιμότητας του υδάτινου οικοσυστήματος αφού η ανάπτυξη
των περισσότερων θαλάσσιων οργανισμών προϋποθέτει την παρουσία του οξυγόνου.
Οι υδρόβιοι οργανισμοί χρειάζονται διαφορετικά ποσά οξυγόνου. Ωστόσο όταν τα
επίπεδα του διαλυμένου οξυγόνου βρίσκονται κάτω από 3ppm προκαλούν στρες στους
περισσότερους υδρόβιους οργανισμούς, ενώ επίπεδα κάτω από 2 ή 1 ppm δεν ευνοούν
τη ζωή των ψαριών. Επίπεδα 5 ή 6 mg/l είναι συνήθως τα χαμηλότερα όρια για την
ανάπτυξη των υδρόβιων οργανισμών, ενώ όταν η συγκέντρωση του διαλυμένου
οξυγόνου κυμαίνεται από 10 – 12 mg/l η ποιότητα του νερού θεωρείται άριστη. Για
την περιοχή μελέτης δεν βρέθηκαν στοιχεία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, για τις
συγκεντρώσεις οξυγόνου, χλωροφύλλης ή φωσφόρου. Τα δεδομένα, όμως, που
συγκεντρώθηκαν για τη θερμοκρασία του νερού μπορούν να αναλυθούν και να
οδηγήσουν σε αποτέλεσμα για τις συγκεντρώσεις του οξυγόνου στο νερό. Σύμφωνα με
τα δεδομένα από το 1990 – 2004 η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 18,5 °C έως
20,7 °C. Βάση του Πίνακα 5.2 υπολογίζεται η μέση διαλυτότητα του οξυγόνου σε 7,2
mg/l.
Θερμοκρασία (°C)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Θαλασσινό νερό
Διαλυτότητα του Οξυγόνου
(mg/l)
11,2
9,9
8,8
7,9
7,2
6,6
6,1
5,6
5,3
4,9
4,6

Πίνακας 5.2: Η Διαλυτότητα του Οξυγόνου στον Νερό 38

38

http://users.auth.gr
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5.1.4 Ο Πληθυσμός των Προστατευόμενων Ειδών
Ο δείκτης «πληθυσμός των προστατευόμενων ειδών» κρίνεται αναγκαίο να διαιρεθεί
σε: α) η κατάσταση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας και β)ο πληθυσμός των
προστατευόμενων ειδών, και να αναλυθεί και αξιολογηθεί ξεχωριστά, εφόσον η
προστασία της μεσογειακής φώκιας είναι μείζονος σημασίας και αποτελεί επιπλέον
έναν από τους στόχους της ίδρυσης του πάρκου.
Η κατάσταση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας
Η μεσογειακή φώκια αποτελεί το υπαριθμόν ένα απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό
της Ευρώπης και συγκαταλέγεται στα πλέον απειλούμενα ζωικά είδη του πλανήτη.
Σήμερα το είδος έχει περιορισθεί σημαντικά και υπολογίζεται ότι τα άτομα που
επιβιώνουν δεν ξεπερνούν τα 600. Οι σημαντικότεροι πληθυσμοί της μεσογειακής
φώκιας ζουν στην Ελλάδα (250-300 άτομα) και στη Μαυριτανία (περίπου 110 άτομα).
Η παλαιότερη αναφορά για το συνολικό μέγεθος του πληθυσμού της μεσογειακής
φώκιας στην Ελλάδα προέρχεται από το 1977 με εκτιμήσεις που κυμαίνονταν από τα
260-360 άτομα ενώ από τότε που ιδρύθηκε το πάρκο και ο φορέας γίνονται
συστηματικές καταγραφές ανά έτος.
Η ΜΚΟ Mom εδώ και 14 χρόνια καταγράφει ανά έτος τον πληθυσμό των ατόμων της
μεσογειακής φώκιας καθώς και των νεογέννητων ενώ η συνολική επικαιροποίηση της
αναφοράς για την κατάσταση του θηλαστικού γίνεται κάθε πέντε χρόνια (Δενδρινός,
2007). Για τη χρονική περίοδο 1997-2004 έχει αναγνωριστεί ένας ελάχιστος αριθμός
50 διαφορετικών ατόμων και έχει καταγραφεί ένας μέσος όρος 8 νεογέννητων φωκών
ανά έτος. Πιο αναλυτικά οι γεννήσεις από το 1990 μέχρι το 1993 είχαν μέσο όρο 5
άτομα, από το 1993 μέχρι το 1999 είχαν μέσο όρο 8 άτομα, από το 1999 μέχρι το 2001
10 άτομα και από το 2002 μέχρι το 2007 8 άτομα (Πίνακας 5.3). Σε έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από τον Φ.Δ του πάρκου από τις 14/08/07 έως 15/01/08
παρατηρήθηκαν και αναγνωρίσθηκαν 11 διαφορετικά άτομα φώκιας στην ευρύτερη
περιοχή του ΕΘΠΑΒΣ. Τα τέσσερα από τα πέντε νεογέννητα, που καταγράφηκαν,
παρατηρήθηκαν σε καταφύγια του πυρήνα του πάρκου στο Πιπέρι ενώ το πέμπτο
παρατηρήθηκε σε καταφύγιο των βόρειων ακτών της Σκοπέλου. Από τις 13/08/08 έως
16/11/08 παρατηρήθηκαν 8 νεογέννητα άτομα φώκιας από τα οποία τα τέσσερα
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παρατηρήθηκαν όλα μαζί στο ίδιο καταφύγιο στο Πιπέρι ενώ τα άλλα τέσσερα σε δύο
διαφορετικά καταφύγια (2+2) στη Σκόπελο.
Σχετικά με τη θνησιμότητα της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή μελέτη τα μοναδικά
στοιχεία που βρέθηκαν αφορούν τις χρονιές 1985-1999, όπου καταγράφηκαν 9
θάνατοι. Από αυτούς οι 6 περιπτώσεις οφειλόταν σε φυσικές αιτίες, 1 περίπτωση σε
αλιευτικά εργαλεία, ενώ στις 2 δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.
Όσο αναφορά τον συγκεκριμένο δείκτη παρατηρείται ότι από τότε που ιδρύθηκε το
θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου, παρά τις απειλές που δέχεται η μεσογειακή φώκια, ο
συνολικός αριθμός των ατόμων έχει σταθεροποιηθεί με ελάχιστο όριο τα 50 άτομα.
Ακόμη ο αριθμός των νεογέννητων από το 1990 έως σήμερα παρουσιάζει μία μέση
αύξηση της τάξης των 2 ατόμων ανά έτος.

Πίνακας 5.3: Οι Γεννήσεις της Μεσογειακής Φώκιας στην Περιοχή Μελέτης39

39

http://www.mom.gr
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Αιγαιόγλαρος (Larus adouinii)
Eίναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο είδος με εξαιρετικά περιορισμένη κατανομή και
κατατάσσεται στην 1η κατηγορία ειδών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διατήρησης.
Μέχρι στιγμής ο ελληνικός πληθυσμός υπολογίζεται σε 400 περίπου ζευγάρια σε
περισσότερες από 25 περιοχές εξάπλωσης. Στην περιοχή μελέτης οι αποικίες
φωλιάσματος έχουν καταγραφεί στον Κόρακα (τυπικός βιότοπος) αλλά και στα μικρά
νησιά Κυρά Παναγιά, Γιούρα και Ψαθούρα. Οι τοποθεσίες κάποιες χρονιές αλλάζουν
ενώ η μέγιστη εκτίμηση του πληθυσμού είναι τα 100 άτομα. Πρέπει να αναφερθεί ότι
ο πληθυσμός του συγκεκριμένου γλάρου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην
περιοχή του πάρκου λόγω της προσαρμογής τους σε ανθρωπογενείς τροφικές πηγές
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)
Το συγκεκριμένο γεράκι είναι σχετικά σπάνιο και το 70% του συνολικού
αναπαραγόμενου πληθυσμού συγκεντρώνεται στο Αιγαίο πέλαγος. Δεν υπάρχει
ακριβής αριθμός για τα άτομα που φωλιάζουν στην περιοχή μελέτης. Ωστόσο ο
πληθυσμός παρουσιάζει σημαντική μείωση λόγω της όχλησης που δέχονται από τα
τουριστικά σκάφη με αποτέλεσμα ορισμένες φορές να εγκαταλείπονται οι φωλιές και
να κινδυνεύουν τα νεαρά άτομα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Αρτέμης (Calonectris diomedea)
Eξαιτίας της σημαντικής μείωσης του πληθυσμού στη δυτική Μεσόγειο αλλά και για
τις λίγες αλλά μεγάλες αποικίες του Ατλαντικού, το είδος έχει χαρακτηριστεί τρωτό
και έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 1 της Κοινοτικής Οδηγίας για την
ορνιθοπανίδα. Στην Ελλάδα μια πρόχειρη εκτίμηση φτάνει τον αριθμό των ζευγαριών
περίπου στις 5000 ενώ στην περιοχή του ΕΘΠΑΒΣ εκτιμάται η ύπαρξη μερικών
εκατοντάδων ζευγαριών. Το γεγονός ότι οι αποικίες είναι μεγάλες αλλά λίγες σε
αριθμό σε συνδυασμό με την όχληση που προκαλούν οι τουριστικές επισκέψεις κάνει
το είδος αρκετά ευάλωτο (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus)
O κύριος πληθυσμός βρίσκεται εκτός Ευρώπης ενώ το μέγεθος του ελληνικού
πληθυσμού δεν ξεπερνά τα 50 ζευγάρια. Στην περιοχή μελέτης εκτιμάται η παρουσία
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1-3 ζευγαριών και φωλιάζουν σε άγονες και βραχώδεις περιοχές. Απειλείται κυρίως
από το κυνήγι γιατί στην περιοχή του θαλάσσιου πάρκου δεν ισχύουν απαγορεύσεις
για το κυνήγι (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).
Η κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών της ορνιθοπανίδας που περιγράφηκε
παραπάνω καθώς και άλλων πτηνών όπως ο πετρίτης, ο μύχος κ.α κρίνεται σχετικά
ικανοποιητική. Η άριστη διατήρηση των βιότοπων της ευρύτερης περιοχής μελέτης, η
ίδρυση του πάρκου και η μειωμένη όχληση είναι οι βασικοί παράγοντες που
συνέβαλλαν στην επιβίωση και διατήρηση των σπάνιων αυτών ειδών. Η απομόνωση
των μικρότερων νησιών και μεταξύ τους αλλά και από την ενδοχώρα, η δυσκολία
πρόσβασης, το έντονο ανάγλυφο και οι χαμηλής έντασης χρήσεις γης εκπληρώνουν τις
οικολογικές απαιτήσεις πολλών από τα σημαντικά είδη της ορνιθοπανίδας.
Το αγριοκάτσικο των Γιούρων (Capra aegagrus)
Είναι ενδημικό είδος και παρατηρείται μόνο στο νησί Γιούρα. Από έρευνες που έχουν
γίνει έχει παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσμού τα τριάντα χρόνια ενώ η τελευταία
καταγραφή ήταν στα 70 άτομα (ΕΚΒΥ, 1995). Στο νησί επιτρέπεται το κυνήγι έπειτα
από ειδική άδεια και με την καθοδήγηση δασοφύλακα (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002).

5.1.5 Η Αποτύπωση των Ενδιαιτημάτων – Οικοτόπων
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον Φ.Δ σχετικά με τον συγκεκριμένο δείκτη
αφορούν την κατάσταση των οικοτόπων – ενδιαιτημάτων αλλά και των ενδιαιτημάτων
–σπηλιών όπου αποτελούν καταφύγια για τη φώκια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
εθνικής βάσης δεδομένων για τους τόπους κοινοτικής σημασίας του δικτύου
NATURA 2000, η περιοχή του πάρκου αντιπροσωπεύεται από 20 τύπους οικοτόπων
του Παραρτήματος

1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Τα 2007 ο Φ.Δ προέβη στην

επικαιροποίηση του δικτύου NATURA 2000 και κατέγραψε τους οικοτόπους και την
κατάσταση διατήρησης, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.4, όπου Α= Εξαιρετική
και Β= Καλή
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Κωδικός
Οικοτόπου

Ονομασία

Κατάσταση
Διατήρησης

1110

Αμμοσύρτεις που καλύπτονται από θαλασσινό νερό
μικρού βάθους

Β

1120

Θαλάσσια Λιβάδια Ποσειδωνίας

Α

1150

Παράκτιες Λιμνοθάλασσες

Β

1170

Ύφαλοι

Α

1210

Μονοετής Βλάστηση μεταξύ πλημμυρίδας και
άμπωτης

Β

1240

Απόκρημνες βραχώδεις ακτές

Α

1410

Μεσογειακά Αλίπεδα

Β

2110

Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες

Β

3170

Μεσογειακά εποχικά τέλματα

Α

5210

Δενδροειδη Matorrals Juniperus

Α

5330

Θερμομεσογειακές και προερημικές λόχμες

Α

5420

Φρύγανα από Sacropoterium

Α

6220

Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά

Β

8140

Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου

Β

8210

Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική
βλάστηση

Α

8310

Σπήλαια των οποίων δε γίνεται τουριστική
εκμετάλλευση

Α

8330

Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

Α

9320

Δάση με Olea και Ceratonia

Β

9340

Δάση με Quercus ilex και Quercus rotundifolia

Β

9540

Μεσογειακά Πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων
της Μεσογείου

Β

Πίνακας 5.4: Η Κατάσταση Διατήρησης των Οικοτόπων
Πηγή: Κουρούτος, 2009

Συγκεκριμένα για τα ενδιαιτήματα – σπηλιές (Εικόνα 5.2) γίνεται παρακολούθηση
κάθε χρόνο, ιδιαίτερα την αναπαραγωγική περίοδο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).
Συνολικά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα
σχετικά με την παρουσία και χρήση καταφυγίων της μεσογειακής φώκιας, έχουν
καταγραφεί γύρω στις 594 σπηλιές. Συγκεκριμένα στο πάρκο της Αλοννήσου έχουν
μετρηθεί 13 αναπαραγωγικά καταφύγια και 25 καταφύγια ξεκούρασης τα οποία τα
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τελευταία δέκα χρόνια παραμένουν αναλλοίωτα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι και
η Σκόπελος έχει

5-6 πολύ σημαντικά καταφύγια που λόγω γεωμορφολογίας δεν

επηρεάζονται πολύ από την εποχιακή ανύψωση της θάλασσας σε αντίθεση με το
Πιπέρι όπου τα περισσότερα καταφύγια παρουσιάζουν περιοδικότητα ως προς την
καταλληλότητα (Κουρούτος κ.α., 2009).

Εικόνα 5.2: Η Σπηλιά - Βασικό Ενδιαίτημα της Μ.Φώκιας40

5.1.6 Η Αλιευτική Παραγωγή
Η περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα η περιοχή που περικλείεται από τα νησιά
Ψαθούρα, Γιούρα, Αδερφοί, Σκάντζουρα και Πιπέρι είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε
αλιεύματα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι η
κατάσταση της ιχθυοπανίδας, των αλιευτικών αποθεμάτων και γενικότερα του βυθού
διαφέρει ανάμεσα στον πυρήνα και τα άλλα νησιά. Στα νησιά Γιούρα και Κυρά
Παναγιά ο βυθός είναι εμφανώς υποβαθμισμένος σε σύγκριση με το Πιπέρι όσο

40

Προσωπικό Αρχείο
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αναφορά την ποικιλομορφία των ψαριών, τον αριθμό και το μέγεθός τους. Σύμφωνα
με στοιχεία που συλλέχθηκαν για την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002) παρατηρήθηκε ότι την περίοδο 1985-1992 η συνολική ετήσια
αλιευτική παραγωγή ήταν σταθερή με κύριο αλιευτικό απόθεμα τις γόπες με ποσοστό
45,3%, έπειτα τα τοννοειδή με 21,8% οι αστακοί με 5,6 % και τα μελανούρια με
5,5%.
Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 5.5 από το 1985 έως και το 1992 υπάρχει μια
μέση αυξητική τάση στην αλιευτική παραγωγή, ειδικά στη στήλη που δεν
περιλαμβάνει τα τοννοειδή. Οι μικρότερες ποσότητες αλιευμάτων εμφανίζονται το
1986, τη χρονιά δηλαδή που άρχισαν να ισχύουν οι αλιευτικοί περιορισμοί. Από το
1986 μέχρι το 1989 παρουσιάζεται εντυπωσιακή αύξηση 87,5% ενώ από το 1989 μέχρι
το 1992 παρατηρείται μείωση κατά 32,1 %.

1985

Με Τοννοειδή
(tn)
3973.9

Χωρίς Τοννοειδή
(tn)
2689.1

1986

3333.9

2524.2

1987

3796.6

3084.4

1988

4488.1

3576.9

1989

5619.9

4734.3

1990

4689.8

3694.2

1991

3918

3419.5

1992

4606.8

3213.4

Πίνακας 5.5 : Η Αλιευτική Παραγωγή (1985-1992)
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002

Για την εκτίμηση των αλιευτικών αποθεμάτων συλλέχθηκαν στοιχεία από το
ΕΛΚΕΘΕ για ένα μεγάλο εύρος αποθεμάτων για τις χρονιές 1994 – 2008. Από αυτά
επιλέχθηκαν τα αποθέματα που παρουσιάστηκαν όλες τις χρονιές έτσι ώστε η
αξιολόγηση να είναι όσο το δυνατό πιο έγκυρη. Αυτά είναι τα εξής: Argentina
sphyraena (Γουρλομάτης), Lepidorhombus boscii (Ζαγκέτα), Lophius budegassa
(Πεσκανδρίτσα μαύρη), Sepia orbighyana (Σουπιά κόκκινη), Merluccius merluccius
(Βακαλάος), Nephrops norvegicus (Καραβίδα), Eledane cirrhosa (Αλιδόνα),
Micronesistius poutassou (Προσφυγάκι), Parapenaeus longirostris

(Γαρίδα), illex

coindetii (Κόκκινο θράψαλο). Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται τα αποθέματα, η
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λατινική ονομασία τους, καθώς και το βάρος τους σε κιλά ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
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Αλιευτικό
Απόθεμα
(kg/km²)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2008

9,61

0,55

28,7

20,97

21,32

27,02

9,13

13,23

63,81

2,11

7,24

198,41

15,9

22,47

21,14

41,44

55,54

39,27

62,99

80,04

44,92

74,99

36,24

43,5

56,17

23,15

Lophius budegassa

53,57

48,42

44,17

87,96

119,45

74,86

194,61

74,31

165,35

257,79

70,74

90,72

37,98

Sepia orbighyana

22,82

1,37

5,66

40,37

11,55

3,97

6,05

0,62

15,96

0,87

2,18

1,23

7,93

Merluccius
merluccius

204,88

28,7

145,56

803,71

594,52

590,76

874,97

424,82

342,42

863,42

255,07

633,34

562,22

Nephrops
norvegicus

68,97

52,76

112,77

138,84

81,45

105,19

119,45

162,94

27,28

69,17

69,52

77,35

21,68

Eledane cirrhosa

91,11

26,46

38,67

263,86

60,99

97,76

65,78

19,4

88,7

24,04

93,23

59,07

68,96

216,86

9,46

171,89

232,65

12,13

8,89

8,55

6,03

516,7

242,64

351,72

644,53

86,2

10,82

3,03

104,22

235,26

201,14

256,41

207,95

263,35

70,86

178,55

104,38

147,32

41,66

illex coindetii

19,34

1,27

75,1

87,74

221,24

375,84

1040,05

195,27

166,48

290,99

177,83

223,28

199,91

Σύνολο

720,45

193,43

768,18

1966,9

1362,92

1603,69

2606,58

1204,75

1532,33

1965,82

1175,41

2131,42

1065,59

Argentina
sphyraena
Lepidorhombus
boscii

Micronesistius
poutassou
Parapenaeus
longirostris

Πίνακας 5.6 : Τα Αντιπροσωπευτικά Αλιευτικά Αποθέματα της Περιοχής Μελέτης

103

Kg/Km2
3000

2500
2000
1500
1000
500
0

Πίνακας 5.7 : Η Κατάσταση των Αλιευτικών Αποθεμάτων

Όπως φαίνεται και στους Πίνακες 5.6 και 5.7 υπάρχουν πολλές αυξομειώσεις στην
συνολική αλιευτική παραγωγή της περιοχής μελέτης αλλά και στην κατάσταση του
κάθε αποθέματος ξεχωριστά. Ωστόσο αυτό που συμπεραίνεται είναι ότι από το 1994
μέχρι το 2000 υπήρχε μία αυξητική τάση στην κατάσταση των αποθεμάτων, ενώ από
το 2000 μέχρι το 2008 υπήρξε μια φθίνουσα. Αυτό που μπορεί να αναφερθεί σαν
συμπέρασμα είναι ότι μετά από μια μεγάλη μείωση των αποθεμάτων (1995),
προκύπτει μια αρκετά μεγάλη

ανάκαμψη (1997 & 2000). Το γεγονός

αυτό

αναδεικνύει ότι οι πιέσεις που δέχεται το πάρκο από την αλιεία είναι υποφερτές έτσι
ώστε η κατάσταση να είναι αναστρέψιμη.

5.1.7 Η Τουριστική Δραστηριότητα
Το νησί της Αλοννήσου παρουσιάζει τη μικρότερη τουριστική δραστηριότητα από
όλες τις Β. Σποράδες, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις των
αλλοδαπών είναι πολύ περισσότερες από τους ημεδαπούς κυρίως τον Αύγουστο. Το
2000 οι συνολικές αφίξεις των τουριστών ήταν 11853 έναντι των 7617 κλινών
(ξενοδοχεία-ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα) που υπάρχουν (Πίνακας 5.8).
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Κατηγορία

Αριθμός Ξενοδοχείων

Κλίνες

Πολυτελείας

2

734

Α

6

1013

Β

12

984

Γ

21

1125

Δ

4

167

Ε

11

339

Σύνολο

56

4362

Πίνακας 5.8: Το Πλήθος Ξενοδοχείων στην Αλόννησο
Πηγή: ΣΧΟΟΑΠ, 2010

5.2 Αξιολόγηση των Δεικτών
Όπως περιγράφηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας το κύριο
μοντέλο που χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των δεικτών είναι το PSR. Οι
δείκτες κατηγοριοποιούνται βάση της αντιπροσωπευτικότητας μιας πίεσης (P) που
ασκείται στο περιβάλλον ή της κατάστασης (S) αυτού ή της αντίδρασης (R) από τους
ανθρώπους για την αντιμετώπιση αυτής της πίεσης. Στον Πίνακα 5.9 παρουσιάζονται
οι δείκτες και η κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με το μοντέλο PSR. Όπως φαίνεται
και στον η πλειοψηφία των δεικτών είναι δείκτες Κατάστασης (S) και ακολουθούν οι
δείκτες Αντίδρασης (R) και Πίεσης (P). Το γεγονός αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού τα
κριτήρια για την επιλογή τους είναι οι κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που
υποβαθμίζουν την ποιότητα του οικοσυστήματος της (S) καθώς και οι αντιδράσεις του
συστήματος (R) και τέλος οι πιέσεις που δέχεται η περιοχή μελέτης (P).
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ΔΕΙΚΤΕΣ
P (Pressure)

S (State)

R (Response)

Αλιευτική Παραγωγή

Θερμοκρασία του
Νερού

Βενθική Πανίδα

Τουριστική
Δραστηριότητα

Συγκεντρώσεις
Οξυγόνου στον νερό
Αποτύπωση
Ενδιαιτημάτων Οικοσυστημάτων

Βενθική Χλωρίδα
Λιβάδια της Ποσειδωνίας

Πληθυσμός
Μεσογειακής Φώκιας
Πληθυσμός
Προστατευόμενων
Ειδών
Πίνακας 5.9 : Οι Δείκτες βάση του Μοντέλου PSR

Επομένως για την τελική αποτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος του
θαλάσσιου πάρκου της Αλοννήσου θα χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω δείκτες, για
τους οποίους είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και να
χαρακτηριστούν με βάση την κλίμακα 1 – 5 όπου 1= Πολύ κακή κατάσταση, 2=Κακή
Κατάσταση, 3=Μέτρια Κατάσταση, 4=Πολύ Καλή Κατάσταση και 5= Άριστη
κατάσταση.
Η Βενθική Πανίδα
Όσο περισσότερα είναι τα είδη σε ένα δείγμα και όσο πιο ισότιμα κατανεμημένα είναι
μέσα σε αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλότητα της βενθικής πανίδας. Σύμφωνα
με την περιβαλλοντική μελέτη η ποικιλότητα της βενθικής πανίδας θεωρείται μεγάλη
και η τιμή του δείκτη είναι 5 (Πίνακας 5.10).
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ποικιλότητα Βενθικής Πανίδας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστη Κατάσταση
Πολύ Καλή
Κατάσταση
Μέτρια Κατάσταση

Πολύ Μεγάλη

5

Μεγάλη

4

Μέτρια

3

Κακή Κατάσταση

Μικρή

2

Πολύ Κακή
Κατάσταση

Πολύ Μικρή

1

Πίνακας 5.10: Αξιολόγηση της Βενθικής Πανίδας

Η Βενθική Χλωρίδα
Η ποικιλότητα της βενθικής χλωρίδας μετριέται και αυτή όπως η βενθική πανίδα.
Βάση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν η ποικιλότητα της βενθικής χλωρίδας
θεωρείται πολύ μεγάλη και επομένως η τιμή του δείκτη είναι 5 (Πίνακας 5.11).
Ποικιλότητα Βενθικής
Χλωρίδας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστη Κατάσταση
Πολύ Καλή
Κατάσταση
Μέτρια Κατάσταση

Πολύ Μεγάλη

5

Μεγάλη

4

Μέτρια

3

Κακή Κατάσταση
Πολύ Κακή
Κατάσταση

Μικρή

2

Πολύ Μικρή

1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πίνακας 5.11: Αξιολόγηση της Βενθικής Χλωρίδας

Τα Λιβάδια της Ποσειδωνίας
Τα

λιβάδια της Ποσειδωνίας απαντώνται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και

σχηματίζονται σε βάθη 1 – 40 μ. Συνεισφέρουν σημαντικά στην πρωτογενή παραγωγή,
σταθεροποιούν το υπόστρωμα, προσφέρουν καταφύγιο σε πολλούς οργανισμούς και
προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση, ενώ παράγουν 10 λίτρα οξυγόνου ανά
τετραγωνικό μέτρο την ημέρα. Η Ποσειδωνία αντέχει σημαντικά στις μεταβολές της
θερμοκρασίας και στις κινήσεις του νερού, είναι όμως ευαίσθητη στη ρύπανση και
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στις μεταβολές της αλατότητας. Οι κύριες απειλές που δέχονται τα θαλάσσια λιβάδια
είναι οι εξής:


τα παράκτια έργα,



τα αστικά και βιομηχανικά λύματα,



οι μαρίνες, μπαζώματα, κυματοθραύστες,



η αλιεία με τράτα,



οι υδατοκαλλιέργειες



τα αγκυροβόλια.41

Επειδή τα λιβάδια Posidonia oceanica ανήκουν στο φυτοβένθος, όσο αναφορά την
ποικιλότητα τους, ισχύει ότι περιγράφηκε παραπάνω για τη βενθική χλωρίδα. Στην
περιοχή του πάρκου η κατάσταση των θαλάσσιων λιβαδιών θεωρείται εξαιρετική,
έπειτα από επιτόπιες έρευνες που έχουν γίνει, και επομένως η τιμή του δείκτη είναι 5
(Πίνακας 5.12).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άριστη Κατάσταση
Πολύ Καλή
Κατάσταση

Ποικιλότητα Posidonia
oceanica
Πολύ Μεγάλη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5

Μεγάλη

4

Μέτρια Κατάσταση

Μέτρια

3

Κακή Κατάσταση
Πολύ Κακή
Κατάσταση

Μικρή

2

Πολύ Μικρή

1

Πίνακας 5.12: Αξιολόγηση των Θαλάσσιων Λιβαδιών

Η Θερμοκρασία του Νερού
Η θερμοκρασία της επιφάνειας του θαλασσινού νερού Sea Surface Temperature (SST)
ελέγχει την ανάπτυξη της υδρόβιας ζωής, τη διαλυτότητα και την καταβύθιση
ανόργανων και οργανικών ουσιών. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του
νερού, τόσο αυξάνονται οι οργανισμοί, που τραβάνε το διαλυμένο οξυγόνο, το οποίο
μειώνεται και δεν μπορεί να μεταβολίσει τη ρύπανση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που

41

http://www.moa.gov.cy
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συλλέχθηκαν από το ΕΛΚΕΘΕ για την περιοχή μελέτης, η θερμοκρασία αυξάνεται
τους καλοκαιρινούς μήνες με μέγιστη θερμοκρασία τους 25,58 °C τον Ιούλιο, που η
ηλιακή ακτινοβολία, η φωτοσύνθεση και η πρωτογενής παραγωγικότητα είναι
μεγαλύτερες. Ενώ η ελάχιστη σημειώνεται τον Ιανουάριο και είναι 13,05 °C. Παρόλο
που δεν βρέθηκε κάποιος πίνακας σχετικά με τη θερμοκρασία και την ποιότητα του
νερού ο συγκεκριμένος δείκτης θα προσδιοριστεί με 4, διότι οι εποχιακές
διακυμάνσεις βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι Συγκεντρώσεις του Οξυγόνου στο Νερό
Το διαλυμένο οξυγόνο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι βασικό στοιχείο για τη
ζωή στη θάλασσα και αποτελεί δείκτης ισορροπίας του οικοσυστήματος. Με βάση τα
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για τη θερμοκρασία του θαλασσινού νερού,
προσδιορίστηκε η μέση διαλυτότητα του οξυγόνου σε 7,2 mg/l. Επομένως η
κατάστασή του θεωρείται μέτρια και η τιμή του δείκτη είναι 3 (Πίνακας 5.13).

Συγκέντρωση Διαλυμένου
Οξυγόνου/l

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστη Κατάσταση
Πολύ Καλή
Κατάσταση

10.1 - 12 mg/l

5

8.1 - 10 mg/l

4

Μέτρια Κατάσταση

6.1 - 8 mg/l

3

Κακή Κατάσταση

4.1 - 6 mg/l

2

Πολύ Κακή
Κατάσταση

< 4 mg/l

1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πίνακας 5.13: Αξιολόγηση των Συγκεντρώσεων του Οξυγόνου42

Ο Πληθυσμός των Προστατευόμενων Ειδών
Για την αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού των προστατευόμενων ειδών,
καθώς και της μεσογειακής φώκιας θα σημειωθούν αρχικά οι κύριες απειλές που
δέχονται τα συγκεκριμένα είδη πανίδας και ύστερα θα αξιολογηθούν ανάλογα με το
Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (ΥΠΕΚΑ 2009). Για την
ανάπτυξη των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκε η τελευταία έκδοση
42

http://users.auth.gr
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των κριτηρίων της IUCN όπως έχουν προσαρμοστεί σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο.
Οι κατηγορίες που χωρίζονται τα προστατευόμενα είδη σύμφωνα με το Κόκκινο
Βιβλίο είναι οι εξής:


Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR)



Κινδυνεύοντα (EN)



Τρωτά (VU)



Σχεδόν Απειλούμενα (NT)



Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)

Η Μεσογειακή Φώκια
Ανήκει στην κατηγορία «Κρισίμως Κινδυνεύον» και αποτελεί το 39,77% μέχρι το
51,14% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι κύριες απειλές που δέχεται είναι οι εξής:
 Η αλλοίωση και προοδευτική καταστροφή των παράκτιων οικοσυστημάτων
και κατά συνέπεια των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων του είδους, κυρίως των
διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (τουρισμός, αλιεία κ.α)
 Η θνησιμότητα, κατά κύριο λόγο εξαιτίας ηθελημένων θανατώσεων ατόμων
του είδους,
 Η θνησιμότητα εξαιτίας της παγίδευσης ατόμων σε αλιευτικά εργαλεία,
 Η μείωση της διαθέσιμης τροφής εξαιτίας της υπεραλίευσης,
 Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Το αγριοκάτσικο των Γιούρων
Ανήκει στην κατηγορία «Κινδυνεύον» και οι κύριες απειλές που δέχεται είναι ο
υβριδισμός με τα ήμερα κατσίκια, η λαθροθηρία και η έλλειψη νερού και τροφής τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Ορνιθοπανίδα
Οι κύριες απειλές που δέχεται η ορνιθοπανίδα της περιοχής μελέτης είναι οι εξής:
 Η υποβάθμιση / απώλεια των ενδαιτημάτων
 Η ρύπανση (π.χ φτυτοφάρμακα)
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 Η όχληση (τουρισμός)
 Μικρός πληθυσμός/ περιορισμένη κατανομή
 Έλλειψη τροφής
 Το κυνήγι
Ο Σπιζαετός ανήκει στην κατηγορία «Κινδυνεύον» και αποτελεί το 3% του ελληνικού
πληθυσμού. Απειλείται κυρίως από την καταδίωξη του από τον άνθρωπο, τη μείωση
της λείας του, και την όχληση κοντά στη φωλιά του. Ο Αιγαιόγλαρος ανήκει στην
κατηγορία «Τρωτό» και αποτελεί το 1/7 του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των
κύριων απειλών που αντιμετωπίζει το είδος αυτό στην περιοχή μελέτης είναι η όχληση
από τα σκάφη αναψυχής, ενώ πιο μακροπρόθεσμη απειλή είναι η μείωση των
αλιευτικών αποθεμάτων. Ο Μαύροπετρίτης, ο Αρτέμης, ο Μύχος και ο Πετρίτης στο
Κόκκινο Βιβλίο καταγράφονται ως «Μειωμένου Ενδιαφέροντος», ωστόσο όσο
αναφορά την περιοχή μελέτης κρίνεται αναγκαίο ο πρώτος να χαρακτηριστεί ως
Τρωτό και οι υπόλοιποι ως

Σχεδόν Απειλούμενο. Όπως γίνεται αντιληπτό ο

συγκεκριμένος δείκτης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση την κλίμακα 1-5 όπως
έγινε και στους παραπάνω γιατί η κατάστασή τους με βάση την κλίμακα αυτή είναι
από μέτρια και κάτω. Επομένως, κρίνεται πιο ορθό να επιλεχθούν οι κατηγορίες που
υπάρχουν ήδη στο Κόκκινο Βιβλίο και να δημιουργηθεί ο Πίνακας 5.14.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ποσοστό Μείωσης τα
Τελευταία 10 Χρόνια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κρισίμως Κινδυνεύον

>90%

1

Κινδυνεύον

>70%

2

Τρωτό

>50%

3

Σχεδόν Απειλούμενο

>30%

4

Μειωμένου
Ενδιαφέροντος

>20%

5

Πίνακας 5.14: Αξιολόγηση των Προστατευόμενων Ειδών43

Ο δείκτης «Πληθυσμός των προστατευόμενων ειδών» όπως

περιγράφηκε και

παραπάνω χωρίζεται στον πληθυσμό της μεσογειακής φώκιας και στον πληθυσμό των
υπόλοιπων προστατευόμενων ειδών. Σύμφωνα με τον Πίνακα 5.14 ο δείκτης
43

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
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‘πληθυσμός της μεσογειακής φώκιας’ χαρακτηρίζεται με 1, ενώ ο δείκτης ‘πληθυσμός
των υπόλοιπων προστατευόμενων ειδών’ με 3. Ωστόσο, όσο αναφορά τη μεσογειακή
φώκια, επειδή οι γεννήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν σταθεροποιηθεί, ο δείκτης
θα μπορούσε να εκτιμηθεί με 2.
Αποτύπωση Οικοσυστημάτων – Ενδιαιτημάτων
Οι κυριότερες απειλές που δέχονται τα οικοσυστήματα – ενδιαιτήματα της περιοχής
μελέτης είναι η φυσική διάβρωση, τα σκάφη αναψυχής και η όχληση ως
αποτελέσματα της τουριστικής δραστηριότητας, η κλιματική αλλαγή και η αυθαίρετη
δόμηση. Με την υπάρχουσα τουριστική ανάπτυξη της Αλοννήσου δεν υφίσταται
πρόβλημα αντικρουόμενων χρήσεων στην παραλιακή ζώνη. Συγκεκριμένα οι νότιες
και ανατολικές ακτές του νησιού, οι οποίες εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη τουριστική
ανάπτυξη δεν είναι περιοχές που γειτνιάζουν με καταφύγια της μεσογειακής φώκιας.
Αντίθετα μεγαλύτερο βαθμό γειτνίασης εμφανίζουν οι βόρειες και δυτικές ακτές , στις
οποίες όμως δεν υπάρχουν τάσεις τουριστικής αξιοποίησης.

Στην περιοχή του

ΕΘΠΑΒΣ, από τις προβλεπόμενες συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, η πλέον
υπαρκτή σε μικρό βάθος χρόνου είναι η αύξηση της στάθμης της επιφάνειας της
θάλασσας. Οι τύποι οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή μελέτης και απειλούνται
από δυνητικές μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας παρουσιάζονται ακολούθως
ενδεικτικά (Κουρούτος κα., 2009):
 Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia oceanica: Η άνοδος της
θερμοκρασίας πιθανόν θα επηρεάσει το φυσικοχημικό προφίλ των παράκτιων
υδάτων (π.χ μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό) με δυσμενείς
συνέπειες στην οικολογική κατάσταση των λειμώνων της Posidonia.
 Παράκτιες λιμνοθάλασσες: Το μικρό έλος στη θέση Αγ. Δημήτριος βρίσκεται
πολύ κοντά στην παραλία και τη θάλασσα και κρίνεται πιθανό να επηρεαστεί,
ωστόσο ίσως αμεσότερη απειλη η ξηρασία και το συνακόλουθο φαινόμενο της
ερημοποίησης.
 Ύφαλοι: Η μόνιμη κατάκλυση των βιογενών σχηματισμών που απαντούν σε
αυτούς τους οικοτόπους και των κοινωνιών φυκών και ζώων που αυτοί
υποστηρίζουν, θα αλλοιώσει τις οικολογικές συνθήκες και θα επιφέρει μη
αναστρέψιμες μεταβολές στη δομή των κοινωνιών.
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 Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης: Η δραστική
αλλοίωση των αβιοτικών συνθηκών θα αφανίσει την αμμονιτρόφιλη βλάστηση.
 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο: Η άνοδος της
στάθμης της επιφάνειας της θάλασσας θα μειώσει την έκθεση των βραχωδών
σχηματισμών δημιουργώντας απαγορευτικές συνθήκες διαβίωσης για τη
βραχοαλόφιλη βλάστηση.
 Μεσογειακά αλίπεδα: Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου αποτελεί λειτουργικό
τμήμα

των υγροτοπικών οικοσυστημάτων δημιουργώντας

κατάλληλες

συνθήκες για το φώλιασμα και την αναζήτηση τροφής πολλών ειδών
ορνιθοπανίδας. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας

θα απειλήσει τις

παραπάνω δραστηριότητες.
 Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες: Θα επηρεαστούν άμεσα οι αμμοθινικές
κοινότητες και το Pancratium maritimum (κρίνος της θάλασσας)
 Κατακλυζόμενα ή εν μέρει κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια: Τα μερικώς
βυθισμένα σπήλαια είναι εξαιρετικής σημασίας για την επιβίωση της
μεσογειακής φώκιας εφόσον αποτελούν χώρους ανάπαυσης και γέννησης. Η
παραμικρή μεταβολή στη στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας μπορεί να
αποβεί καταστρεπτική για το παρόν ενδιαίτημα και το μέλλον του πλέον
απειλούμενου θαλάσσιου θηλαστικού.
Για την πιο ορθή αξιολόγηση των ενδιατημάτων – οικοτόπων θα έπρεπε να είχαν
συγκεντρωθεί στοιχεία σχετικά με τα τετραγωνικά μέτρα του εδάφους που
διαβρώνονται ετησίως, εφόσον αυτή είναι η κυριότερη απειλή. Λόγω όμως έλλειψης
στοιχείων θα γίνει αξιολόγηση με βάση τους Πίνακες 5.4 και 5.15 . Ο Πίνακας 5.15
δημιουργήθηκε με κριτήριο το ποσοστό της κάλυψης των δεσμεύσεων/ όρων
προστασίας. Όσο αναφορά την τήρηση των όρων προστασίας και των κανονισμών ο
δείκτης θα πάρει την τιμή 4 εφόσον υπάρχουν κάποιες παραβάσεις των κανονισμών
από μη ενημερωμένους τουρίστες αλλά και από κατοίκους που σκόπιμα τους
παραβιάζουν (π.χ αλιεία). Εν τέλει, ο δείκτης θα προσδιοριστεί με 4 και όχι με 5 λόγω
του αρκετά μεγάλου συντελεστή επικινδυνότητας για διάβρωση του παράκτιου
εδάφους και για άνοδο της στάθμης της θάλασσας αλλά και λόγω της όχλησης κυρίως
από τους τουρίστες.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τήρηση Όρων Προστασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστη Κατάσταση

> 90%

5

Πολύ Καλή
Κατάσταση

65% - 90%

4

Μέτρια Κατάσταση

35% - 65%

3

Κακή Κατάσταση

< 35%

2

Πολύ Κακή
Δεν Υπάρχουν Όροι
1
Κατάσταση
Πίνακας 5.15: Αξιολόγηση των Ενδιαιτημάτων – Οικοτόπων
Πηγή: WWF, 2004

Η Αλιευτική Παραγωγή
Η θάλασσα της Μεσογείου περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο εύρος θαλάσσιας
βιοποικιλότητας και αλιευμάτων. Παρόλο που καταλαμβάνει το 0,8% της συνολικής
θαλάσσιας έκτασης φιλοξενεί το 7-8% όλων των γνωστών θαλάσσιων ειδών. Για αυτό
το λόγο είναι δύσκολο να καθοριστούν τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα TAC,
όπως συμβαίνει στη βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο η Ε.Ε έχει ορίσει τεχνικά μέτρα
διατήρησης (Κανονισμός 850/98) για την προστασία των θαλάσσιων βιολογικών
πόρων και των αλιευμάτων. Αυτά αφορούν τα δίχτυα, τα δευτερεύοντα αλιεύματα, τα
επιτρεπόμενα μεγέθη των ψαριών και η απαγόρευση της αλιείας σε ορισμένες ζώνες.44
Παρόλο αυτά η υπεραλίευση, σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή
που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιοι πόροι. Δυστυχώς, η Μεσόγειος και η Ελλάδα δεν
αποτελούν

εξαίρεση.

Σύμφωνα

με

στοιχεία

της

Ευρωπαϊκής

Υπηρεσίας

Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για το 80% περίπου του
συνόλου των ιχθυοαποθεμάτων. Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία είναι ότι στις
περιπτώσεις που υπάρχει εκτίμηση, το 60% των εμπορικών ψαριών αλιεύεται πέρα
από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Παλαιότερα στοιχεία της ΕΕΑ έδειξαν
44

http://europedia.moussis.eu
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πως ποσοστό μεταξύ του 65% και 79% των ψαριών στη Μεσόγειο κινδυνεύει από
υπεραλίευση. 45 Όσο αναφορά την περιοχή μελέτης υπάρχουν ειδικές ζώνες, όπου
επιτρέπεται η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία. Παρόλο αυτά τα αλιευτικά
αποθέματα απειλούνται κυρίως από την παράνομη αλιεία, από την ανθρώπινη όχληση
αλλά και από ξενικά είδη και είδη εισβολείς. Το 2007 η συνολική αλιευτική παραγωγή
στην Αλόννησο (Πίνακας 5.16) ήταν 208,5 tn έναντι των 209352 tn της συνολικής
ελληνικής παραγωγής (FAO, 2011) ενώ η συνολική παραγωγή της μεσογείου ήταν
περίπου 1600000 tn.
Αλίευμα
Γόπα
Αστακοί
Φαγκριά
Συναγρίδες
Σκαθάρια
Μένουλες
Τσέρουλες
Σαλούβαρδοι
Βακαλάοι
Σκορπίνες
Μελανούρια
Λιθρίνια
Ξιφίες
Τόνος
μακρύπτερος
Τούνα
Μουσμούλια
Μπαρμπούνια
Πεσκανδρίτσες
Καπόνια

Συνολική
Παραγωγή (κιλά)
31200
4800
3300
3300
1700
31200
16600
1700
4500
8300
7400
2100
2100
39600
7400
5900
24900
8300
4200

Πίνακας 5.16: Η Αλιευτική Παραγωγή το 2007 στην Αλόννησο
Πηγή: ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε, 2009

Για την αξιολόγηση των αλιευτικών αποθεμάτων σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει
πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για το μήκος των ψαριών, το ετήσιο ποσοστό
45
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θνησιμότητας και επιβίωσης, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα στην περιοχή κ.α
Λόγω έλλειψης δεδομένων δημιουργήθηκε ο παρακάτω ποιοτικός Πίνακας 5.17 και ο
δείκτης «αλιευτική παραγωγή» πήρε την τιμή 3 σε σχέση και με τις αλιευτικές τάσεις
της υπόλοιπης χώρας και της Μεσογείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αλιευτική Παραγωγή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστη Κατάσταση

Πολύ Μικρή

5

Πολύ Καλή
Κατάσταση

Μικρή

4

Μέτρια Κατάσταση

Μέτρια

3

Κακή Κατάσταση

Μεγάλη

2

Πολύ Κακή
Κατάσταση

Πολύ Μεγάλη

1

Πίνακας 5.17: Αξιολόγηση της Αλιευτικής Παραγωγής

Η Τουριστική Δραστηριότητα
Παρόλο που ο τουρισμός είναι η πιο παραγωγική δραστηριότητα στο Δήμο
Αλοννήσου μια σύγκριση ανάμεσα στα τρία νησιά των Β. Σποράδων, αποδεικνύει ότι
η Αλόννησος είναι το νησί με τη μικρότερη τουριστική κίνηση. Το 1993 οι αφίξεις
στην Αλόννησο ήταν ίσες με το 7% των αντίστοιχων της Σκιάθου και με το 13% της
Σκοπέλου. Το 1999 η κατάσταση ήταν αισθητά βελτιωμένη και τα παραπάνω ποσοστά
αυξήθηκαν. Η Αλόννησος υποδέχθηκε το 1999 τουρίστες ίσους με το 19% αυτών που
επέλεξαν τη Σκιάθο για τις διακοπές τους και με το 41% αυτών που επέλεξαν τη
Σκόπελο (Πίνακας 5.18). Ωστόσο τα στοιχεία της τουριστικής κίνησης δείχνουν μια
σταθερή σταδιακή αύξηση στον αριθμό των τουριστών που επισκέπτονται την
Αλόννησο. Σύμφωνα με τα δεδομένα σχετικά με τις αφίξεις των τουριστών και τις
υπάρχουσες υποδομές όσο αναφορά τη φιλοξενία τους, αλλά και ύστερα από επίσκεψη
στην περιοχή μελέτης, ο δείκτης θα προσδιοριστεί με την τιμή 3. Επιλέχθηκε η τιμή
αυτή γιατί παρόλο

που

στην Αλόννησο παρουσιάζεται μικρή τουριστική

δραστηριότητα, το ποσοστό των τουριστών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. (Πίνακας
5.19).
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Πίνακας 5.18: Η Εξέλιξη του Τουρισμού στις Β.Σποράδες
Πηγή: ΣΧΟΟΑΠ, 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τουριστική Δραστηριότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Άριστη Κατάσταση
Πολύ Καλή
Κατάσταση
Μέτρια Κατάσταση

Πολύ Μικρή

5

Μικρή

4

Μέτρια

3

Κακή Κατάσταση
Πολύ Κακή
Κατάσταση

Μεγάλη

2

Πολύ Μεγάλη

1

Πίνακας 5.19: Αξιολόγηση της Τουριστικής Δραστηριότητας
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5.3 Ανάπτυξη Εναλλακτικών Σεναρίων
Στην παρούσα εργασία, έγινε αρχικά περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της
περιοχής μελέτης τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον.
Εντοπίστηκαν τα κυριότερα προβλήματα – απειλές που δέχεται η ευρύτερη περιοχή
του πάρκου καθώς και οι ανθρώπινες δραστηριότητες που τα προκαλούν. Στη
συνέχεια

χρησιμοποιήθηκαν

10

δείκτες,

αξιολογήθηκαν

τα

δεδομένα

που

συλλέχθηκαν και προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες τιμές για κάθε δείκτη. Στον Πίνακα
5.20 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τιμές για όλους τους δείκτες.

P (Pressure)

S (State)

Δείκτης

Τιμή

Αλιευτική
Παραγωγή

3

Τουριστική
Δραστηριότητα

3

Δείκτης
Θερμοκρασία του
Νερού
Συγκεντρώσεις
Οξυγόνου στον
νερό
Αποτύπωση
Ενδιαιτημάτων Οικοσυστημάτων
Πληθυσμός
Μεσογειακής
Φώκιας
Πληθυσμός
Προστατευόμενων
Ειδών

R (Response)
Τιμή

Δείκτης

Τιμή

4

Βενθική
Πανίδα

5

3

Βενθική
Χλωρίδα

5

4

Λιβάδια της
Ποσειδωνίας

5

2

3

Πίνακας 5.20: Οι Τιμές των Δεικτών

Στο σημείο αυτό θα δημιουργηθούν κάποια σενάρια για την αποτίμηση της ποιότητας
του περιβάλλοντος. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5.20 οι δείκτες έχουν
κατηγοριοποιηθεί με βάση το μοντέλο PSR, σύμφωνα με το οποίο 2 δείκτες
αντιπροσωπεύουν τις Πιέσεις (P), 5 δείκτες την Κατάσταση (S) και 3 δείκτες την
Αντίδραση (R). Στο πρώτο σενάριο, όλοι οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος του ΕΘΠΑΒΣ είναι εξίσου σημαντικοί και
επομένως όλες οι μεταβλητές έχουν το ίδιο βάρος (ισοβαρείς). Στα επόμενα σενάρια οι
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μεταβλητές έχουν διαφορετική βαρύτητα λόγω της διαφορετικής σημαντικότητας που
κρίθηκε για κάθε κατηγορία δεικτών. Με βάση τα αποτελέσματα όλων των σεναρίων,
έγινε η ανάλυση των συμπερασμάτων που αφορούν την ποιότητα της κατάστασης του
περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. Για τα σενάρια έγινε υπολογισμός του Δείκτη
Κατάστασης του Περιβάλλοντος (ΔΚΠ), για την τελική αποτίμηση της κατάστασης
του ΕΘΠΑΒΣ, σύμφωνα με την εξίσωση (5.1):
ΔΚΠ = (Δ1 * Δ2 *….Δi)^ 1/n

(5.1)

Όπου Δi = η τιμή του κάθε Δείκτη,
n = ο αριθμός των Δεικτών
5.3.1 Σενάριο 1ο – Ισοβαρείς Δείκτες
Στο πρώτο σενάριο θεωρήθηκε ότι όλοι οι δείκτες (Δi) είναι εξίσου σημαντικοί για τη
συνολική κατάσταση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Επομένως, το βάρος που
χρησιμοποιήθηκε για όλους τους δείκτες είναι 100/10 = 10%, αφού το σύνολο των
δεικτών είναι 10 (Πίνακας 5.21). Στην περίπτωση αυτή οι δείκτες (P) συμμετέχουν με
20%, οι δείκτες (S) με 50% και οι δείκτες R με 30%.
ΔΕΙΚΤΗΣ

ΒΑΡΟΣ

ΤΙΜΗ

Δi

Βενθική Πανίδα

10

5

50

Βενθική Χλωρίδα
Λιβάδια της
Ποσειδωνίας
Θερμοκρασία του
νερού
Συγκεντρώσεις
Οξυγόνου στον Νερό
Πληθυσμός
Μεσογειακής Φώκιας
Πληθυσμός
Προστατευόμενων
Ειδών
Αποτύπωση
Ενδιαιτημάτων Οικοσυστημάτων
Αλιευτική Παραγωγή
Τουριστική
Δραστηριότητα

10

5

50

10

5

50

10

4

40

10

3

30

10

2

20

10

3

30

10

4

40

10

3

30

10

3

30

Πίνακας 5.21: Η Τιμή των Δεικτών στο 1ο Σενάριο
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Επομένως ο ΔΚΠ =35,56
Βάσει της ιδανικής και της χειρότερης τιμής που μπορεί να πάρει ο δείκτης ανά
σενάριο δημιουργήθηκαν 5 κατηγορίες (Άριστη Κατάσταση, Πολύ καλή κατάσταση,
Μέτρια κατάσταση, Κακή κατάσταση, Πολύ κακή κατάσταση). Για να βρεθεί το εύρος
κάθε κατηγορίας υπολογίστηκε ο ΔΚΠ για την άριστη και την πολύ κακή κατάσταση.
Επομένως η ιδανική τιμή είναι ΔΚΠ = ( 50 ^ 10) ^ 1/10 που ισούται με 50 ενώ η
χειρότερη ισούται με ΔΚΠ= (10^10) ^ 1/10 = 10. Άρα το εύρος των επιμέρους
κλάσεων είναι (50 – 10) /5 = 8. Στον Πίνακα 5.22 φαίνεται ότι εν τέλει η κατάσταση
της περιοχής του πάρκου εκτιμάται ως Πολύ Καλή.

Κατάσταση

Άριστη

Πολύ
καλή

Μέτρια

Κακή

Πολύ
κακή

ΔΚΠ

ΕΘΠΑΒΣ

50 - 42

42 - 34

34 - 26

26 18

18-10

35,56

Πίνακας 5.22: Κατάσταση ΕΘΠΑΒΣ – 1ο Σενάριο – Ισοβαρείς Δείκτες

Για τα επόμενα σενάρια δημιουργήθηκε ένα φύλλο Excel, στο οποίο δόθηκαν
διαφορετικές τιμές βαρύτητας στις 3 κατηγορίες δεικτών (P, S, R), υπολογίστηκε κάθε
φόρα ο ΔΚΠ και δημιουργήθηκαν κλάσεις (Άριστη έως Π. Κακή), έτσι ώστε να γίνει
μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης του πάρκου για κάθε φορά.
5.3.2 Σενάριο 2ο – Αύξηση Βαρύτητας των Δεικτών (S)
Στο δεύτερο σενάριο θεωρήθηκε ότι οι δείκτες είναι ανισοβαρείς και ότι οι δείκτες που
αντιπροσωπεύουν την κατάσταση του πάρκου έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ως προς
την εκτίμηση της κατάστασης του πάρκου. Για αυτό έγιναν οι παρακάτω κατηγορίες
και ο αντίστοιχος πίνακας εκτίμησης της κατάστασης για κάθε περίπτωση, με τη
βοήθεια του προγράμματος Excel. Όπως φαίνεται και στον συγκεντρωτικό Πίνακα
5.27 η κατάσταση του πάρκου σε όλες τις περιπτώσεις εκτιμάται ως «Π. Καλή».
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1η Περίπτωση (P=20%, R=20%, S=60%)

Κατάσταση

Άριστη

Πολύ
καλή

Μέτρια

ΕΘΠΑΒΣ

48,4940,73

40,7332,98

32,9825,21

Κακή

Πολύ
κακή

25,2117,45-9,7
17,45

ΔΚΠ

34,5

Πίνακας 5.23: Κατάσταση ΕΘΠΑΒΣ – 2ο Σενάριο – 1η Περίπτωση

2η Περίπτωση (P=15%, R=15%, S=70%)

Κατάσταση

Άριστη

Πολύ
καλή

Μέτρια

Κακή

Πολύ
κακή

ΔΚΠ

ΕΘΠΑΒΣ

45,3638,1

38,1-30,84

30,8423,59

23,5916,33

16,339,07

32,27

Πίνακας 5.24: Κατάσταση ΕΘΠΑΒΣ – 2ο Σενάριο – 2η Περίπτωση

3η Περίπτωση (P=10%, R=10%, S=80%)

Κατάσταση

Άριστη

Πολύ
καλή

Μέτρια

Κακή

Πολύ
κακή

ΔΚΠ

ΕΘΠΑΒΣ

39,5933,26

33,2626,92

26,9220,59

20,5914,25

14,257,91

28,16

Πίνακας 5.25: Κατάσταση ΕΘΠΑΒΣ – 2ο Σενάριο – 3η Περίπτωση
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4η Περίπτωση (P=5%, R=5%, S=90%)

Κατάσταση

Άριστη

Πολύ
καλή

Μέτρια

Κακή

Πολύ
κακή

ΔΚΠ

ΕΘΠΑΒΣ

29,6924,94

24,9420,19

20,1915,44

15,4410,69

10,695,93

21,12

Πίνακας 5.26: Κατάσταση ΕΘΠΑΒΣ – 2ο Σενάριο – 4η Περίπτωση

ΔΚΠ
40
Π.Καλή
35

Π.Καλή
Π.Καλή

30

Π.Καλή

25

Π.Καλή

20
15
10
50

60

70
Βάρος (S) (%)

80

90

Πίνακας 5.27: Ο ΔΚΠ σε σχέση με την Αύξηση του Βάρους (S)

5.3.3 Σενάριο 3ο – Αύξηση Βαρύτητας των Δεικτών (R)
Στο τρίτο σενάριο θεωρήθηκε ότι οι δείκτες είναι ανισοβαρείς και ότι οι δείκτες που
αντιπροσωπεύουν τις αντιδράσεις του συστήματος έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ως
προς την εκτίμηση της κατάστασης του ΕΘΠΑΒΣ. Για αυτό υπολογίστηκε ο ΔΚΠ και
ο αντίστοιχος πίνακας εκτίμησης της κατάστασης για κάθε περίπτωση, με τη βοήθεια
του προγράμματος Excel. Τα αποτελέσματα φαίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα
5.28, όπου φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως
«Π. Καλή».
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ΔΚΠ
35
30

Π.Καλή
Π.Καλή
Π.Καλή

25

Π.Καλή

20
15

Π.Καλή

10
50

60

70
Βάρος (R) (%)

80

90

Πίνακας 5.28: Ο ΔΚΠ σε σχέση με την Αύξηση του Βάρους (R)

5.3.4 Σενάριο 4ο – Αύξηση Βαρύτητας των Δεικτών (P)
Στο τέταρτο σενάριο θεωρήθηκε ότι οι δείκτες είναι ανισοβαρείς και ότι οι δείκτες που
αντιπροσωπεύουν τις πιέσεις που δέχεται το πάρκο έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ως
προς την εκτίμηση της κατάστασης του ΕΘΠΑΒΣ. Για αυτό υπολογίστηκε ο ΔΚΠ και
ο αντίστοιχος πίνακας εκτίμησης της κατάστασης για κάθε περίπτωση, με τη βοήθεια
του προγράμματος Excel. Τα αποτελέσματα φαίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα
5.29, όπου μόνο όταν η συμμετοχή των δύο δεικτών Πίεσης φτάνει το 90% τότε η
κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «Μέτρια». Το αποτέλεσμα αυτό ήταν
αναμενόμενο εφόσον οι δύο αυτοί δείκτες αντιπροσωπεύουν τις πιο έντονες
ανθρώπινες δραστηριότητες που εμφανίζονται στο πάρκο της Αλοννήσου και
επηρεάζουν άμεσα την κατάστασή του.
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ΔΚΠ
35

Π.Καλή

Π.Καλή

30

Π.Καλή

25

Π.Καλή

20

Π.Καλή
15
Μέτρια
10
5
0
40

50

60
70
Βάρος (P) (%)

80

90

Πίνακας 5.29: Ο ΔΚΠ σε σχέση με την Αύξηση του Βάρους (P)

5.3.5 Σενάριο 5ο – Μείωση της Αλιευτικής Παραγωγής
Το πέμπτο σενάριο αφορά την μείωση της αλιευτικής παραγωγής. Ο συγκεκριμένος
δείκτης έχει την τιμή 3. Στο σημείο αυτό, θα δοθούν στον δείκτη οι τιμές 4 και 5, όπου
και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «Π. Καλή». Πρέπει
να σημειωθεί ότι μόνο όταν ο δείκτης αυτός πάρει την τιμή 1, η κατάσταση του
πάρκου θεωρείται «Μέτρια». Οι υπολογισμοί στο φύλλο Excel έγιναν μόνο για την
περίπτωση των ισοβαρών παρατηρήσεων (Πίνακας 5.30)
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ΔΚΠ
38

Π.Καλή

Π.Καλή

37

Π.Καλή

36

35

Π.Καλή

34
33

Μέτρια

32
31
30
5

4

3
Τιμή Δείκτη

2

1

Πίνακας 5.30: Ο ΔΚΠ σε σχέση με την Αλιευτική Παραγωγή

5.3.6 Σενάριο 6ο – Αύξηση των Συγκεντρώσεων του Οξυγόνου στο Νερό
Το έκτο σενάριο αφορά την αύξηση των συγκεντρώσεων του οξυγόνου στο νερό. Ο
συγκεκριμένος δείκτης έχει την τιμή 3. Στο σημείο αυτό, θα δοθούν στον δείκτη οι
τιμές 4 και 5, όπου και στις δύο περιπτώσεις η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως
«Π .Καλή». Πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο όταν ο δείκτης αυτός πάρει την τιμή 1, η
κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «Μέτρια». Οι υπολογισμοί στο φύλλο Excel
έγιναν μόνο για την περίπτωση των ισοβαρών παρατηρήσεων (Πίνακας 5.31).
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Πίνακας 5.31: Ο ΔΚΠ σε σχέση με τις Συγκεντρώσεις του Οξυγόνου στο Νερό

5.3.7 Σενάριο 7ο – Μείωση της Ποικιλότητας των Θαλάσσιων Λιβαδιών
Το έβδομο σενάριο αφορά τη μείωση της ποικιλότητας των θαλάσσιων λιβαδιών. Ο
συγκεκριμένος δείκτης έχει την τιμή 5. Στο σημείο αυτό, θα δοθούν στον δείκτη οι
χαμηλότερες τιμές όπου στις περιπτώσεις που ο δείκτης παίρνει τις τιμές 3 έως 1 η
κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «Μέτρια». Τα αποτελέσματα αυτά είναι λογικά,
εφόσον η κατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας αντικατοπτρίζουν άμεσα και την
ποιότητα της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι υπολογισμοί στο φύλλο
Excel έγιναν μόνο για την περίπτωση των ισοβαρών παρατηρήσεων (Πίνακας 5.32).
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ΔΚΠ
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Μέτρια

34
33

Μέτρια
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Μέτρια
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Τιμή Δείκτη

2
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Πίνακας 5.32: Ο ΔΚΠ σε σχέση με την Κατάσταση των Θαλάσσιων Λιβαδιών

5.3.8 Σενάριο 8ο – Αύξηση Πληθυσμού της Μ. Φώκιας
Το όγδοο σενάριο αφορά την αύξηση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας. Ο
συγκεκριμένος δείκτης έχει την τιμή 2. Στο σημείο αυτό, θα δοθούν στον δείκτη
υψηλότερες τιμές όπου στις περιπτώσεις αυτές ο δείκτης παίρνει τις τιμές 3 έως 5 και
η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «Π. Καλή». Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν ο
δείκτης πάρει την τιμή 5 τότε ο ΔΚΠ παίρνει από τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να
πάρει (38,98), γεγονός που αποδεικνύει τη σημαντικότητα της προσοχής και
προστασίας που πρέπει να δοθεί σε αυτό το προστατευόμενο είδος. Ενώ όταν ο
δείκτης πάρει την τιμή 1 τότε η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «Μέτρια». Οι
υπολογισμοί στο φύλλο Excel έγιναν μόνο για την περίπτωση των ισοβαρών
παρατηρήσεων (Πίνακας 5.33).
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Πίνακας 5.33: Ο ΔΚΠ σε σχέση με τον Πληθυσμό της Μ. Φώκιας

5.4 Διαπιστώσεις για την Κατάσταση του ΕΘΠΑΒΣ
Με βάση τα οχτώ σενάρια που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα η τελική
διαπίστωση για το πάρκο της Αλοννήσου είναι ότι βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση. Ακόμη, όταν οι δείκτες είναι ισοβαρείς ο ΔΚΠ παίρνει τη μεγαλύτερη
τιμή, ενώ όσο αυξάνεται η βαρύτητα των δεικτών (P) ή των δεικτών (S) ή των δεικτών
(R) η τιμή του ΔΚΠ μειώνεται. Αυτό συμβαίνει, διότι με την αύξηση της βαρύτητας
αυξάνεται και η συμμετοχή των δεικτών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν χαμηλή
τιμή.
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «πολύ
καλή», γεγονός που σημαίνει ότι οι πιέσεις που δέχεται το πάρκο, δεν οδηγούν σε μη
αναστρέψιμες καταστάσεις και ότι οι δείκτες που αντιπροσωπεύουν την ισχύουσα
κατάσταση του πάρκου και τις αντιδράσεις είναι επίσης σε πολύ καλή κατάσταση.
Μόνο στις περιπτώσεις που η συμμετοχή των κατηγοριών των δεικτών (S, R) φτάνει
το 90%, η εκτίμηση της κατάστασης του πάρκου είναι οριακά «Π. Καλή», ενώ όταν η
συμμετοχή των δεικτών Πίεσης φτάνει το 90% η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως
«Μέτρια».
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6 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΠΖ

6.1 Η Κατάσταση του Πάρκου της Αλοννήσου
Ο στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας ήταν η παρουσίαση της υφιστάμενης
περιβαλλοντικής κατάστασης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου της Αλοννήσου Β.
Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ) και η αξιολόγησή της μέσω της χρήσης των περιβαλλοντικών
δεικτών. Για αυτό, ήταν αναγκαία η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων
πληροφοριών για τους δείκτες, που επιλέχθηκαν, μελετώντας κυρίως παρόμοια
θαλάσσια πάρκα στο διεθνή χώρο. Για την τελική αξιολόγηση του ΕΘΠΑΒΣ
αναπτύχθηκαν οχτώ σενάρια, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις η κατάσταση του
πάρκου εκτιμάται ως Πολύ Καλή. Αυτό είναι ένα λογικό συμπέρασμα εφόσον το νησί
δεν δέχεται σημαντικές απειλές από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι τελικές
διαπιστώσεις ύστερα από την έρευνα των μελετών και την επίσκεψη στο νησί της
Αλοννήσου είναι τα εξής:
 η έρευνα της διεθνής εμπειρίας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα ήταν
απαραίτητη αλλά και καθοριστική για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας,
 η διαχείριση των θαλάσσιων πάρκων απαιτεί και ευνοεί τη συμμετοχή αρκετών
και διαφορετικών φορέων, όπως οικονομικοί, κοινωνικοί κ.α.
Πιο συγκεκριμένα για το πάρκο:
 το περιβάλλον του πάρκου είναι υψηλής οικολογικής αξίας (με μεγάλη
ποικιλία ορνιθοπανίδας, ιχθυοπανίδας),
 από την ίδρυση του πάρκου έως και σήμερα δεν υπάρχει κάποια εμφανής
αλλοίωση του περιβάλλοντος – ρύπανση στο χερσαίο ή θαλάσσιο περιβάλλον
από ανθρώπινες δραστηριότητες,
 από την ίδρυση του πάρκου έως και σήμερα οι γεννήσεις της μεσογειακής
φώκιας έχουν σταθεροποιηθεί,
 η τουριστική δραστηριότητα σε σχέση με τα επίπεδα της χώρας και τα
υπόλοιπα νησιά είναι μικρή και δεν ακολουθεί τα πρότυπα του μαζικού
τουρισμού,

129

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
ΚΙΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 η κυριότερη φυσική απειλή είναι η διάβρωση των παράκτιων ακτών και
σπηλαίων, χωρίς όμως να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το ποσοστό
της διάβρωσης
 η κυριότερη ανθρώπινη απειλή είναι η αγκυροβόληση των σκαφών αναψυχής
στις παραλίες της Αλοννήσου (Β Ζώνη),
 ορισμένες φορές παρατηρείται η μη τήρηση των κανονισμών προστασίας του
πάρκου λόγω ελλιπούς ενημέρωσης,
 Ορισμένες φορές γίνεται σκόπιμη παραβίαση των κανονισμών από τους
μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται με την αλιεία,
 η αποδοχή από την τοπική κοινωνία είναι ικανοποιητική – ωστόσο υπάρχουν
κάποιες συγκρούσεις ανάμεσα στον αλιευτικό σύλλογο και τον Φ.Δ.

6.2 Σύγκριση με το ΕΘΠΖ
Για τη σύγκριση του θαλάσσιου πάρκου της Αλοννήσου με το ΕΘΠΖ αρχικά
μελετήθηκαν οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με την αξιολόγηση του πάρκου της
Ζακύνθου. Στις μελέτες αυτές η κατάσταση του πάρκου εκτιμάται ως «κακή»
(Μονεμβασιώτη, 2012) και ως «μέτρια» (Σούλη, 2011). Αντιθέτως, σύμφωνα με την
παρούσα

εργασία

η

κατάσταση

του

θαλάσσιου

πάρκου

της

Αλοννήσου

προσδιορίστηκε ως «πολύ καλή».
Όπως έχει αναφερθεί, οι κυριότερες απειλές που δέχεται το ΕΘΠΑΖ είναι η έντονη
τουριστική δραστηριότητα, η άναρχη δόμηση ενώ το κυριότερο προστατευόμενο είδος
του πάρκου, η caretta – caretta παρουσιάζει μεγάλη θνησιμότητα. Στο σημείο αυτό, για
να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση ως προς την ορθότητα και
αντιπροσωπευτικότητα των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση της
Αλοννήσου, θα γίνει μια επανάληψη του υπολογισμού του ΔΚΠ για το θαλάσσιο
πάρκο της Ζακύνθου, χρησιμοποιώντας τους ίδιους δείκτες, αλλά με τις τιμές που τους
έχουν δοθεί στις προαναφερθείσες μελέτες. Στον Πίνακα 6.1 φαίνονται οι τιμές των
δεικτών όσο αναφορά το ΕΘΠΖ. Οι υπολογισμοί μέσω του φύλλου Excel (περίπτωση
ισοβαρών παρατηρήσεων) οδήγησαν στην εκτίμηση της κατάστασης του θαλάσσιου
πάρκου της Ζακύνθου ως «Μέτρια». Επομένως, οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρούσα εργασία κρίνονται ως αξιόπιστοι για την αξιολόγηση της κατάστασης
του ΕΘΠΑΒΣ.
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P (Pressure)

S (State)

Δείκτης

Τιμή

Αλιευτική
Παραγωγή

3

Τουριστική
Δραστηριότητα

2

Δείκτης
Θερμοκρασία του
Νερού
Συγκεντρώσεις
Οξυγόνου στον
νερό
Αποτύπωση
Ενδιαιτημάτων Οικοσυστημάτων
Πληθυσμός
Θαλάσσιας
Χελώνας
Πληθυσμός
Προστατευόμενων
Ειδών

R (Response)
Τιμή

Δείκτης

Τιμή

3

Βενθική
Πανίδα

5

3

Βενθική
Χλωρίδα

5

2

Λιβάδια της
Ποσειδωνίας

5

1

3

Πίνακας 6.1: Η Τιμή των Δεικτών στο ΕΘΠΖ

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η κατάσταση του πάρκου της Αλοννήσου είναι πολύ
καλή και συγκριτικά με το πάρκο της Ζακύνθου βρίσκεται σε πολύ καλύτερη
κατάσταση. Αυτό ισχύει γιατί οι πιέσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όσο
αναφορά το ΕΘΠΖ είναι περισσότερες και πιο έντονες. Επιπλέον, το νησί της
Ζακύνθου προσελκύει αρκετά μεγαλύτερο αριθμό τουριστών (700.000 άτομα το
χρόνο), χωρίς όμως να ακολουθεί τα πρότυπα του αειφορικού τουρισμού, αλλά του
μαζικού.

6.3 Προτάσεις για το ΕΘΠΑΒΣ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η κατάσταση του πάρκου της Αλοννήσου
αξιολογείται ως πολύ καλή. Ωστόσο, είναι αναγκαίο στην περιοχή μελέτης, να
αναπτυχθούν τόσο οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όσο και οι κοινωνικο-οικονομικές
και οι υποδομές με στόχο τη διατήρηση και στη συνέχεια τη βελτίωση της κατάστασης
αυτής. Με βάση την μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής αλλά και την
εκτίμηση που έγινε για το πάρκο, παρουσιάζονται παρακάτω οι προτάσεις που
θεωρήθηκαν οι πιο κύριες.
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Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
Επειδή η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία, είναι απαραίτητο υπό
ευθύνη του Φ.Δ του πάρκου αλλά και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και
συλλόγων που συμμετέχουν στη διαχείριση του πάρκου, να πραγματοποιηθούν
προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο την
προβολή του θαλάσσιου πάρκου και της Αλοννήσου, καθώς και την ενημέρωση των
κατοίκων και του ευρύτερου κοινού για την προστατευόμενη περιοχή. Στα πλαίσια του
συγκεκριμένου προγράμματος θα λειτουργεί κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ενημέρωσης, που θα ενημερώνει τους επισκέπτες του πάρκου (είτε είναι μαθητές είτε
όχι) σχετικά με τα μεσογειακά οικοσυστήματα, τη βλάστηση της περιοχής και τη
συσχέτιση της με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τη συσχέτιση της κλιματικής
αλλαγής με την εξέλιξη του πάρκου κ.α Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα αυτό
παρουσιάζει και ο εθελοντισμός. Το πρόγραμμα εθελοντισμού πρέπει να περιλαμβάνει
εκτός από εργασία στο γραφείο και δράσεις στο πεδίο. Οι δράσεις πεδίου
περιλαμβάνουν από συγκομιδή απορριμμάτων στις παραλίες μέχρι την επιτήρηση
εφαρμογής των ρυθμιστικών μέτρων και κανονισμών που ισχύουν για το πάρκο.

Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που αναλύθηκαν σε προηγούμενο υποκεφάλαιο, τα
πρότυπα μαζικού τουρισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετά αρνητικές καταστάσεις
όσο αναφορά το θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον (π.χ κόλπος Λαγανά). Για την
αποφυγή της κατάστασης αυτής είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν διάφορες μορφές
εναλλακτικού τουρισμού όπως έχει ήδη γίνει σε ορισμένα θαλάσσια πάρκα διεθνώς,
που περιγράφηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι οι εξής:


Η χαρτογράφηση και οριοθέτηση των περιοχών που μπορεί να αναπτυχθεί ο
καταδυτικός τουρισμός, σε συνεργασία με τοτς τοπικούς επιχειρηματίες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν κάποιοι
κανονισμοί συμπεριφοράς του επισκέπτη – δύτη, για παράδειγμα στο
εξωτερικό απαγορεύεται η συλλογή κοραλλιών και σπόγγων,
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Η ανάδειξη των μονοπατιών, που ήδη έχουν οριοθετηθεί στα νησιά της Α’ και
Β’ ζώνης με στόχο την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού,



Η αξιοποίηση του γραφικού φάρου της Ψαθούρας και του σπηλαίου των
Γιούρων (η σπηλιά του Κύκλωπα)



Ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση παρατηρητηρίων άγριας πανίδας (π.χ
παρατήρησης του μαυροπετρίτη και του ενδημικού αγριοκάτσικου)

Επόπτευση ΕΘΠΑΒΣ – Πρόστιμα
Η φύλαξη του ΕΘΠΑΒΣ θα πρέπει να εμπίπτει και στην ευθύνη της τοπικής
αστυνομίας, η οποία θα οφείλει να βοηθάει στο έργο της επόπτευσης από το Λιμενικό
Σώμα και τον Φ.Δ. Οι παραβάτες που εντοπίζονται θα δέχονται πρόστιμα με
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα τους περιορίζει. Τα χρηματικά ποσά που θα
αντλούνται από τα πρόστιμα θα καταλήγουν στα ταμεία του φορέα του ΕΘΠΑΒΣ και
θα ενισχύουν το έργο του.
Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση περιορισμών
για την αγκυροβόληση των σκάφων αναψυχής, τα οποία τους καλοκαιρινούς μήνες
επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και αλλοιώνουν την αισθητική του τοπίου.
Επομένως για την καλύτερη φύλαξη και προστασία του πάρκου απαραίτητη είναι η
προμήθεια με περισσότερα ταχύπλοα σκάφη, που θα διαχειρίζονται από τον φορέα
διαχείρισης και το λιμενικό. Ακόμη, θα πρέπει να ισχύσουν μέτρα προστασίας που θα
περιορίζουν δραστηριότητες όπως η

βόσκηση και η γεωργία, έτσι ώστε να

αποφευχθούν η διάβρωση, ερημοποίηση του εδάφους και η επιβάρυνση των υδάτων.

Συμμετοχή της Τοπικής Κοινωνίας
Για τη σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πάρκου, όπως και κάθε προστατευόμενης
περιοχής η τοπική κοινωνία οφείλει να συμμετέχει ενεργά και να συμμορφώνεται με
τους κανόνες.

Στην περιοχή μελέτης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον

αλιευτικό σύλλογο, ο οποίος ορισμένες φορές έρχεται σε αντιπαράθεση με τον φορέα.
Το γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την ενίσχυση των ντόπιων που ασχολούνται με την
αλιεία, με εναλλακτικά εισοδήματα. Τα εισοδήματα αυτά μπορούν να συμπληρωθούν
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με τα έσοδα από τα αντίτιμα των εισιτηρίων που θα πληρώνουν οι επισκέπτες για την
είσοδο τους στο πάρκο. Το καθεστώς αυτό ισχύει και για τα περισσότερα θαλάσσια
πάρκα στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία, ενώ έρευνα που έχει γίνει στο ΕΘΠΖ έδειξε
ότι το 80% των επισκεπτών ήταν διατεθειμένο να πληρώσει για την επίσκεψή του στο
πάρκο (μέσος όρος 10 ευρώ).

Υποδομές
Στην περιοχή μελέτης, όσο αναφορά τις υποδομές είναι απαραίτητη η επιδιόρθωση του
δικτύου

υδροδότησης

ελαχιστοποίησης

έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα μέτρησης

και

των απωλειών νερού. Επίσης, αναγκαία είναι και η κατασκευή

δικτύου ομβρίων και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Όσο αναφορά τον τουρισμό,
επιβάλλεται ο προσδιορισμός της τουριστικής χωρητικότητας – φέρουσας ικανότητας.
Σύμφωνα με τον ΕΟΤ η φέρουσα ικανότητα μιας τουριστικής περιοχής ορίζεται ως ο
μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ένας τουριστικός
προορισμός, χωρίς να προκαλείται καταστροφή του περιβάλλοντος, αλλά και μια μη
αποδεκτή μείωση στην ποιότητα της ικανοποίησης των επισκεπτών.
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Σε μια

προστατευόμενη περιοχή, όπως η περιοχή μελέτης είναι λογικό να χρειάζεται ακόμα
περισσότερο η καταγραφή της φέρουσας ικανότητας έτσι ώστε να γίνει αντιληπτός ο
αριθμός των επισκεπτών που μπορεί να φιλοξενήσει, καθώς και να επεκταθούν οι
υπάρχουσες υποδομές για τη φιλοξενία τους.

Συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα – Δικτύωση
Μία από τις προτεραιότητες του Φ.Δ του πάρκου πρέπει να είναι η εφαρμογή
επιστημονικού προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος
του πάρκου σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της χώρας ή και του εξωτερικού.
Επιπλέον, είναι απαραίτητη η δικτύωση του πάρκου με άλλες παρόμοιες διεθνείς
περιοχές έτσι ώστε να υπάρχει τακτική ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους
διαχείρισης που χρησιμοποιούνται. Ορισμένες σχετικές προτάσεις είναι οι εξής:
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η συλλογή δειγμάτων από τα είδη άγριας πανίδας (χερσαίας και θαλάσσιας)
του ΕΘΠΑΒΣ και η γενετική επεξεργασία τους,



η εξακρίβωση του βαθμού ενδημικότητας του αγριοκάτσικου και των
απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας,



η δημιουργία μικρών θαλάσσιων περιοχών απολύτου προστασίας (no take
areas) με στόχο την αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων,



η μελέτη για πιθανή δημιουργία τεχνητών ενδιαιτημάτων μεσογειακής φώκιας
για να αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση των φυσικών καταφυγίων της, λόγω των
επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής



η αποτύπωση των βενθικών κοινωνιών και των θαλάσσιων λιβαδιών με τη
χρήση δορυφορικών εικόνων και τηλεπισκοπικών δεδομένων.
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ΕΥΡΩΠΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Pelagos Sanctuary M.P

N.Γαλλία,Β.Σαρδηνία,Τοσκάνη

Προστασία θαλάσσιων θηλαστικών

Bonifacio M.P

Ν.ακτή Κορσικής,Γαλλία

ενδημικά είδη χλωρίδας,δελφίνια φάλαινες

Port-Cros Μ.P

Νησί Μεσογείου ,Γαλλία

πλούσια ορνιθοπανίδα και χλωρίδα

Cabrera Archipelago M.P

Balearic νησιά,Ισπανία

Δελφίνια.χελώνες,30 ενδημικά είδη χλωρίδας ,τόνος

Desertas Islands M.P

Νησιά Ν.Δ της Πορτογαλίας

μεσογειακή φώκια, 2 είδη χελώνας

Faial Nature Park

Νησιά Αζόρες

ειδος δελφινιού και χελώνας

Kornati M.P

Νησιά Κροατία

μεσογειακή φώκια,3000 είδη θαλάσσιας πανίδας

Gokceada underwater M.P

Νησί Β.Αιγαίου, Τουρκία

180 είδη Βιοποικιλότητας ,δελφίνια και φώκιες

Foca M.P

Τουρκία

καταφύγιο μεσογειακής φώκιας

Pelagie Islands

Ομώνυμα νησιά ανάμεσα στη Μάλτα και στην
Τυνησία,Ιταλία

Προστασία και αναπαραγωγή χελώνας caretta caretta

Arcipelago Toscano M.P

7 νησια ομώνυμου πελάγους, Ιταλία

μεσογειακή φώκια, Δελφίνια,ενδημικός γλάρος

Kosterhavet M.P

Νησιά Koster,Σουηδία

φώκιες,αστακοί

Southwestern Archipelago M.P

Βόρειο τμήμα ομώνυμου πελάγους,Φινλανδία

25 είδη θηλαστικών,132 πτηνών,(άσπρος αετός)

Strangford Lough

Β. ’Ιρλανδία

ποικιλία πουλιών και χλωρίδας ,καταφύγιο γκρι φώκιας

Skomer Marine Nature Reserve

Ομώνυμο νησί,Ουαλία

γκρι φώκια.αστακοί,χέλια

Πίνακας Π.1: Τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ευρώπη Πηγή: http://www.iucn.org
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ΑΦΡΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Kisite-Mpunguti M.P

Βόρεια ακτή της Κένυας

Φάλαινες,2 είδη χελώνας ,καρχαρίες

Sahamalaza-îles Radama

Β.Δ ακτή Μαδαγασκάρης

200 είδη κοραλλιών,170 είδη ψαριών, Προστασία και
αναπαραγωγή χελώνας

Banc d'Arguin M.P

Μαυριτανία

αρκετά είδη χελώνας ,15 είδη πουλιών,45 είδη ψαριών

Parcel Manuel Luís

Βραζιλία

16 είδη κοραλιών,είδη καρχαρία

Tobago Cays M.P

5 ομώνυμα νησιά Καραϊβικής

Χελώνες, αστακοί μεγάλη ποικιλία ψαριών και
μαλακίων

Roatan M.P

Aκτή Honduras,Καραϊβική

ποικιλία κοραλλιών ,αρκετά είδη χελώνας

Cocos Island

Ομώνυμο νησί Κόστα Ρίκα

3 είδη χελώνας,300 είδη ψαριών,δελφίνια

Cabo Pulmo M.P

Νότιο τμήμα κόλπου Καλιφόρνιας

11 είδη κοραλλιών, 226 είδη ψαριών,αρκετά είδη
χελώνας,δελφίνια

Channel Islands M.P

Β.τμήμα ακτής Καλιφόρνιας

ενδημικά θηλαστικά και φυτά, Φώκια,θαλάσσιος
ελέφαντας

Forillon M.P

Χερσόνησος Gaspe ,Κεμπέκ

Papahānaumokuākea M.P

Νησιά Β.Δ της Χαβάης

1800 ενδημικά είδη, πράσινη χελώνα,φώκια

Kenai Fjords P.

Ομώνυμη χερσόνησος Ν.Αλάσκα

θαλάσσιοι ελέφαντες,φάλαινες, Θαλασσοπούλια, μαύρη
αρκούδα

Arrecifes de Cozumel

Ομώνυμο νησι ,Μεξικό

3 είδη χελώνας,ενδημικά ψάρια και κοράλια

φώκιες Φάλαινες

Ελάφια ,μαύρες αρκούδες ,ποικιλία
Χλωρίδας

Πίνακας Π.2: Τα Θαλάσσια Πάρκα στην Αφρική και στην Αμερική Πηγή: http://www.iucn.org
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ΑΣΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Ste Anne M.P

5 νησιά στιν Ινδικό ωκεανό,Σευχέλλες

ύφαλοι,καρχαρίες,χελώνα(είδος υπό εξαφάνιση)

India M.P

Kόλπος Kutch, Ινδια

3 είδη χελώνας,200 είδη ψαριών,176 είδη πουλιών

Teluk Cenderawasih M.P

σύμπλεγμα 5 κοραλλιογενών νησιών στο βόρειο
τμήμα της Ινδονησίας

46 είδη χλωρίδας,4 είδη χελώνας

Ogasawara M.P

Ομώνυμα νησιά νότια του Τόκυο

δελφίνια , φάλαινες ,αναπαραγωγή χελώνας

Tubbataha Reef M.P

, Ύφαλος στη θάλασσα Sulu Φιλιππίνες

αρκετά είδη καρχαρία και χελώνας

Ningaloo Reef MP

Δυτική ακτή Αυστραλίας

500 είδη ψαριών,3 είδη χελώνας ,300 είδη κοραλλίων

Great Barrier Reef

ακτή Queensland B.A της χώρας

6 από τα 7 είδη χελώνας,1625 είδη ψαριών

New Zealand subantarctic islands

5 συμπλέγματα νησιών Ν.Α της χώρας

Πηγκουίνοι,233 είδη χλωρίδας,126 είδη πουλιών(40
ενδημικά),θαλάσσιο λιοντάρι

Πίνακας Π.3: Τα Θαλάσσια Πάρκα στην Ασία και στην Αυστραλία Πηγή: http://www.iucn.org
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Φυσικό Περιβάλλον
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Stregths)


Τοπίο υψηλής οικολογικής & αισθητικής αξίας



Ενδιαφέροντες φυσικοί σχηματισμοί (σπήλαια)



Αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα



Καλή κατάσταση των παράκτιων υδάτων και
ακτών
Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού &
αειφόρου ανάπτυξης για τον παράκτιο χώρο
Καλή περιβαλλοντική κατάσταση θαλάσσιων
οικοσυστημάτων





Μεγάλη θαλάσσια έκταση



Οδηγία - πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses)


Ανεπαρκής ανάδειξη και ερμηνεία του
περιβάλλοντος




Ελλιπής συντήρηση, σήμανση μονοπατιών
Απουσία υποδομών ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού
Ανεπαρκής ανάδειξη, αδυναμία
επισκεψιμότητας










ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities)


Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού



Γεωλογικός τουρισμός



Εισαγωγή νέων προτύπων απασχόλησης



Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τη
βιοποικιλότητα
Προώθηση εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων
δράσεων για σπάνια είδη
Ενίσχυση της έρευνας για την καταγραφή και
εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης ειδών





Ανάπτυξη στρατηγικής για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών

Ελλιπής γνώση στοιχείων βιοποικιλότητας
Ανεπαρκής αριθμός σχεδίων δράσης για
απειλούμενα είδη
Μεγάλο μήκος ακτογραμμής και μεγάλος
αριθμός νησίδων
Ανεπαρκής επόπετευση - φύλαξη
Απουσία δεδομένων για το υδροδυναμικό
καθεστώς
Έλλειψη σχεδίων παρακολούθησης ποιότητας
νερών και κατάστασης διατήρησης
Ολιγωρία στην ενσωμάτωση της οδηγίας στην
εθνική νομοθεσία



Μη τήρηση οικοτουριστικών προδιαγραφών μεταπήδηση σε πρότυπα μαζικού τουρισμού



Πρόκληση ζημιών και αλλοιώσεων λόγω
ελλιπούς πληροφόρησης ή και επόπτευσης



Απώλεια ειδών, υποβάθμιση οικοσυστημάτων



Μη ορθολογική άσκηση της αλιείας



Ρύπανση ακτών και υδάτων



Μη συμμόρφωση των επισκεπτών με τους
κανονισμούς του θαλάσσιου παρκου
Διακίνηση και αγκυροβολία σκαφών που
υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα και
προκαλεί διαταραχή των θαλάσσιων βιοτόπων



 Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων &
προγραμμάτων παρακολούθησης
Πίνακας Π.4: Ανάλυση SWOT για το Φυσικό Περιβάλλον
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Ανθρωπογενές Περιβάλλον
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Stregths)

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses)




Βυζαντινά μοναστήρια



Ναυάγια ξεχωριστού ενδιαφέροντος



Ανεπαρκής, μη συστηματική ανάδειξη
μνημείων
Χαμηλός βαθμός τουριστικών επενδύσεων



Βιολογική κτηνοτροφία



Απουσία ολοκληρωμένης χαρτογράφησης



Παρουσία μεγάλου ποσοστού αλλοδαπών,
οικολογικά ευαίσθητων επισκεπτών



Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνικών
και παραγωγικών ομάδων για τις αναπτυξιακές
δυνατότητες



Χαρακτηρισμός περιοχής ως θαλάσσιο πάρκο



Αποσπασματικότητα και έλλειψη σχεδιασμού
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μελέτης



Απασχόληση σημαντικού αριθμού εργαζομένων
στον κλάδο της αλιείας



Απουσία υποδομών ανάπτυξης εναλλακτικών
μορφών τουρισμού



Αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθησία και
ενδιαφέρον για εγκατάσταση μέσων προστασίας
και ανάπτυξης αλιευτικών πόρων (π.χ τεχνητοί
ύφαλοι)



Η τοπική κοινωνία διέπεται από περιορισμένη
οικολογική ευαισθησία



Απουσία αλιευτικών δεδομένων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities)



Παράνομη αλιεία

Ανάπτυξη υποδομών για την ανάπτυξη
εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Δημιουργία προυπόθέσεων για προώθηση
επισκεψιμότητας των ναυαγίων



Ανεπαρκής αστυνόμευση - φύλαξη



Ελλιπής συμμετοχή των αλιέων στο σχεδιασμό
και στην εφαρμογή των παρεμβάσεων



Μη επαρκούς εκπαίδευσης αλιείς που
εμφανίζουν αδυναμία προσαρμογής στις νέες
δραστηριότητες της αλιείας






Προώθηση πρακτικών βιολογικής γεωργίας



Δυνατότητες συστηματικής ανάπτυξης
αγροτουριστικών δράσεων



Ενημέρωση για την αποτελεσματική απορρόφηση
κοινοτικών πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη



Προώθηση της ενδυνάμωσης 7 ασφάλειας της
τοπικής κοινωνίας



Βελτίωση και ανανέωση του χώρου των αλιέων
με την κατάρτιση των επαγγελματιών του κλάδου
Ενίσχυση της συμμετοχής των αλιέων στην
αλιευτική διαχείριση




Βελτίωση της γνώσης της κατάστασης των
ιχθυοαποθεμάτων με την ενίσχυση της έρευνας

ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats)


Τάσεις υποβάθμισης των περιοχών από τη μη
συνετή άσκηση των τουριστικών
δραστηριοτήτων



Ολιγωρία στην υιοθέτηση πρακτικών που
συνάδουν με τις κοινοτικές προσταγές για τη
βιώσιμη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων



Μη τήρηση δεσμεύσεων για βιώσιμη
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων



Μείωση αλιευτικών αποθεμάτων



Αδυναμία - αδιαφορία να ανταποκριθούν οι
αλιείς στην ανάγκη αναπροσαρμογής των
αλιευτικών δραστηριοτήτων
Μη συμμετοχή των ψαράδων σε οργανώσεις
που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση των
αλιευτικών πόρων



Πίνακας Π.5: Ανάλυση SWOT για το Ανθρωπογενές Περιβάλλον
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ

ΖΩΝΗ Β
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

o
o
o
o

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

o
o
o

H χρήση οποιασδήποτε συσκευής παροχής οξυγόνου για αλιεία και
υποβρύχια παρατήρηση
Η οστρακοαλιεία και σπογγαλιεία
H αλιεία από σκάφη Μέσης Αλιεία (γρι-γρι, ανεμότρατες) σε απόσταση
μικρότερη του 1.5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές.
Η ελεύθερη κατασκήνωση και το άναμμα φωτιάς σε όλη την χερσαία
έκταση
Η ερασιτεχνική αλιεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις
Ελληνικές Θάλασσες.
Η επαγγελματική Αλιεία σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις του ΦΕ Κ 519/92
Κάθε θαλάσσια δραστηριότητα αναψυχής σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις για τις Ελληνικές Θάλασσες
ΖΩΝΗ Α

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

o
o
o
o
o
o

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

o

Η ερασιτεχνική αλιεία σε όλη την έκταση της Ζώνης Α. εκτός από τη
Σκάτζουρα. όπου επιτρέπεται σε απόσταση 500 μέτρων από τις ακτές, και
μόνο με συρτή, καθετή ή τσαπαρί.
Η χρήση οποιασδήποτε μορφής συσκευής παροχής οξυγόνου για αλιεία
και υποβρύχια παρατήρηση.
Η οστρακοαλιεία και σπογγαλιεία.
Η αλιεία από σκάφη Μέσης Αλιείας (γρι-γρι. ανεμότρατες) σε απόσταση
πικρότερη του 1.5 ναυτικού μιλίου από τις ακτές
Το κυνήγι, εκτός από τη Ν. Γιούρα και εκεί με ειδική άδεια.
Η ελεύθερη κατασκήνωση και το άναμμα φωτιάς σε όλη την χερσαία
έκταση.
Η είσοδος κάθε πλωτού μέσου, εφόσον έχει εφοδιαστεί με σχετική άδεια
από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου και η άσκηση δραστηριοτήτων
αναψυχής στο χώρο Ζώνης Α σύμφωνα με όσα περιγράφονται πιο κάτω.
ΝΗΣΟΣ ΠΙΠΕΡΙ (Πυρήνας του ΕΘΠΑΒΣ)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

o
o
o

Η προσέγγιση όλων των σκαφών σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων από τις
ακτές του νησιού.
Η αποβίβαση στο νησί.
Η επίσκεψη και παραμονή για επιστημονικούς σκοπούς (έρευνα,
κινηματογράφηση, κ.α.) χωρίς άδεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η άδεια
παρέχεται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης.

Πίνακας Π.6: Ρυθμίσεις Προστασίας Α & Β Ζώνης
Πηγή: ΣΧΟΟΑΠ, 2010
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΠΑΒΣ

Ν. ΓΙΟΥΡΑ (Καταφύγιο Επιστημονικής Έρευνας)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

o
o
o
o

Η προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 480 μέτρων από τις ακτές του
νησιού, όλων των σκαφών πλην των επαγγελματικών σκαφών Παράκτιας
Αλιείας.
Η αποβίβαση στο νησί.
Η επίσκεψη και παραμονή για επιστημονικούς σκοπούς (έρευνα,
κινηματογράφηση, κ.α.) χωρίς άδεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Η άδεια
παρέχεται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης.
Η ανάπτυξη ταχύτητας άνω των 10 μιλίων / ώρα από ταχύπλοα, σε
απόσταση μικρότερη των 2 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.

Η ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ (Καταφύγιο Εποχιακής Απαγόρευσης)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

o

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

o

Η προσέγγιση όλων των σκαφών πλην των επαγγελματικών σκαφών
Παράκτιας Αλιείας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τις
Δυτικές και Βόρειο-δυτικές ακτές του νησιού και συγκεκριμένα από το
ακρωτήριο Κυρά ως την βραχονησίδα Πιλέρισσα.
Η παραμονή για μία (1) μόνο νύχτα και εντός των σκαφών στους όρμους
ΑΠΟΥ ΠΕΤΡΟΥ και ΠΛΑΝΗΤΗΣ εφόσον οι επιβάτες και τα πληρώματα
δεν αποβιβάζονται στο νησί και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των
φυλάκων και Αρμοδίων Αρχών.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΩΝΗΣ Α

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

o
o
o
o
o

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

o

Για την χρονική περίοδο 1 Σεπτεμβρίου - 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, η
διέλευση κάθε τύπου σκάφους και η άσκηση Επαγγελματικής Αλιείας.
Στη Ν. Ψαθούρα και την θαλάσσια ζώνη ακτίνας 500 μέτρων από τις ακτές
της.
Στη θαλάσσια περιοχή 1.5 ναυτικά μίλια Βόρειο-ανατολικά της Ν. Γιούρα
(Πάγκος) και σε ακτίνα 500 μέτρων.
Στη θαλάσσια περιοχή 100 μέτρων από τις Δυτικές και Βορειοδυτικές
ακτές της Ν. Κυρά - Παναγιά.
Στη θαλάσσια περιοχή 500 μέτρα από τις ακτές της Ν. Σκάτζουρα και των
γειτονικών βραχονησίδων Κόρακας, Πράσου, Σκαντήλι και Στρογγυλά.
Η μεταφορά επισκεπτών, με κατάλληλης υποδομής σκάφη, σε όλο το χώρο
της Ν. Ψαθούρας ως και σε νησιά που περιλαμβάνονται στο Υπόλοιπο
Ζώνης Α. Οι επιτρεπόμενες στους επισκέπτες δραστηριότητες είναι η
κολύμβηση, η ελεύθερη κατάδυση, η ερασιτεχνική κινηματογράφηση του
χερσαίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Πίνακας Π.7: Ρυθμίσεις Προστασίας των Νησιών
Πηγή: ΣΧΟΑΑΠ, 2010
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