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Πρόλογος  

 
 
 

Ο λόγος επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος για την διεξαγωγή της διπλωµατικής µου είναι 

η καταγωγή µου από την Λέσβο.  Κατασταλτικός παράγοντας, ήταν επίσης η ιδιαιτερότητα του 

Κόλπου και τα γνωρίσµατα αυτού όπως θα αναλύσω και παρακάτω.  

  

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να αποτυπωθεί η διαχρονική εξέλιξη της 

περιβαλλοντικής κατάστασης και κατ΄ επέκταση να διερευνηθεί η αλιευτική παραγωγή του  κόλπου 

Καλλονής, Λέσβου µέσα από διερεύνηση των υπαρχουσών µεθόδων και επιλογή  της 

καταλληλότερης εξ αυτών και κάνοντας βιβλιογραφική επισκόπηση. Η περιβαλλοντική προστασία 

και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον είναι ένα από τα κρίσιµα θέµατα στην 

πορεία της ανάπτυξης µιας περιοχής. Θα γίνει διερεύνηση των περιβαλλοντικών πιέσεων που 

υπάρχουν στον κόλπο Καλλονής καθώς και ο συσχετισµός αυτών µε την  αλιευτική παραγωγή. 

Λαµβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές παράµετροι σε συνάρτηση µε την αλιευτική δυναµική του 

κόλπου της Καλλονής. Αναλύονται η ποιοτική αλλά και ποσοτική σύνθεση των αλιευµάτων καθώς 

και το πλήθος των σκαφών που απευθύνονται στη συγκεκριµένη αλιευτική περιοχή . 

 

Μεταξύ των περιβαλλοντικών και των αλιευτικών δεδοµένων υπάρχει συσχετισµός ο οποίος 

επηρεάζει την περιβαλλοντικής πολιτική αλλά και αποκατάστασης της “περιβαλλοντικής” τάξης 

συµβάλλοντας στη µέγιστη περιβαλλοντική προστασία που είναι και το ζητούµενο στη σηµερινή 

εποχή. Το πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης µελέτης αποτελεί ο κόλπος Καλλονής Λέσβου, µια 

περιοχή η οποία έχει σηµαντική οικολογική αξία η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς. Παρά την ένταξη 

της στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, η περιοχή ακόµη και σήµερα 

αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικών πολιτικών 

προστασίας της. 
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Περίληψη  

 

Το θέµα της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγµατεύεται τις ιχθυοκαλλιέργειες του κόλπου 

Καλλονής και την διαχρονική εξέλιξη της περιβαλλοντικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή  µοχλό 

ανάπτυξης αλλά και ως πηγή περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωµατικής, γίνεται εκτενής αναφορά στους στόχους που έχει η 

υπάρχουσα µελέτη, στον κόλπο της Καλλονής, στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του κόλπου, στα ιστορικά 

στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά τον κόλπο, τα οικοσυστήµατα που το απαρτίζουν και κατ΄ επέκταση την 

χλωρίδα και την πανίδα . Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον µας στρέφεται πιο συγκεκριµένα στην αναλυτική 

περιγραφή της περιοχής µελέτης.  Σ’ αυτή την προσπάθεια εντάσσονται, πιο αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά 

τον κόλπο της Καλλονής  και δίνεται ο ορισµός της περιοχής µελέτης. Έπειτα δίνονται στοιχεία που αφορούν 

τις περιβαλλοντικές παραµέτρους ,το υπάρχον οικοσύστηµα, τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

µελέτης, τα µετεωρολογικά και υδρολογικά στοιχεία του κόλπου Καλλονής και τους παραγωγικούς τοµείς 

που εδρεύουν στην περιοχή και ενισχύουν την οικονοµική βιωσιµότητα. Τέλος επισηµαίνεται η αλιευτική 

σύνθεση που παρατηρείται στον κόλπο της Καλλονής.  

 

Στο επόµενο κεφάλαιο της διπλωµατικής, γίνεται η αποτίµηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων 

που ισχύουν στον κόλπο της Καλλονής. Γίνεται µια εισαγωγική αναφορά στην διαχρονική εξέλιξη των 

περιβαλλοντικών παραµέτρων της περιοχής µελέτης. Έπειτα, γίνεται αναφορά στην θερµοκρασία που έχει η 

θάλασσα που περιβάλλει τον κόλπο, το διαλυµένο οξυγόνο που υπάρχει ,το ph καθώς και την αλατότητα που 

υπάρχει. Κατόπιν, στην επόµενη ενότητα γίνεται αναφορά στις τις ιχθυοκαλλιέργειες του κόλπου της 

Καλλονής καθώς και τα αλιευτικά στοιχεία που έχουν σηµειωθεί µέχρι τώρα. Παρουσιάζεται η διαχρονική 

εξέλιξη του κόλπου της Καλλονής όσον αφορά τα αλιευτικά στοιχεία που υπάρχουν. Τέλος δίνονται στοιχεία 

σχετικά µε τον αριθµό και το είδος των σκαφών που αλιεύουν στον κόλπο της Καλλονής. Σ’ αυτή την 

προσπάθεια εντάσσονται και στοιχεία που δείχνουν την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των αλιευµάτων. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται σαφής αναφορά στις περιβαλλοντικές και αλιευτικές παραµέτρους που 

υπάρχουν, πιο συγκεκριµένα, γίνεται ένας συσχετισµός µεταξύ των περιβαλλοντικών και αλιευτικών 

δεδοµένων που υπάρχουν, τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των 

αλιευµάτων που σχετίζονται µε τις αλλαγές στην αλιευτική προσπάθεια, τις αλλαγές στην ποιοτική και 

ποσοτική σύνθεση των αλιευµάτων που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις απειλές που 

υπάρχουν. Εν κατακλείδι, στην τελευταία ενότητα της διπλωµατικής εξάγονται τα συµπεράσµατα που έχουν 

προκύψει για τις περιβαλλοντικές συνθήκες που ισχύουν στον κόλπο της Καλλονής και πως αυτές 

επηρεάζουν τις  ιχθυοκαλλιέργειες και την αλιεία σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γίνεται αναφορά σε ένα πλάνο 

το οποίο θα µπορούσε θεωρητικά να αποτελέσει τον µοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 
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Abstract  

 

The subject of this thesis deals with the aquaculture of Kalloni Bay and the evolution of the 

environmental situation over the wider region as a source of environmental problems. 

 

In the first chapter of the thesis, there is extensive reference to the objectives of the present 

study, the gulf of Kalloni, the geographical features of the gulf, the historical data on the gulf, the 

ecosystems that make up it, and thus the flora and fauna.Our interest then turns to a more detailed 

description of the study area. In this effort, more detailed data on the gulf of Kalloni are included and 

the study area is defined. Next, data are provided on environmental parameters, the existing 

ecosystem, the soil characteristics of the study area, the meteorological and hydrological data of 

Kalloni. Bay and the productive sectors located in the area that enhance economic viability. Finally, 

we note the fishing composition observed in the Gulf of Kalloni. 

 

In the next chapter of the thesis, the environmental parameters in the Gulf of Kalloni are 

evaluated. An introductory reference is made to the environmental evolution of the study area over 

time. Then the temperature of the sea surrounding the bay, the dissolved oxygen present, the ph as 

well as the salinity is mentioned. Then in the next section we will refer to the fish farming in the gulf 

of Kalloni and the fishing data have been noted so far. It presents the evolution of the Kalloni gulf 

over time in terms of existing fisheries data. Finally, the number and type of vessels fishing in the 

Gulf of Kalloni are given. This effort also includes data showing the qualitative and quantitative 

composition of the catches. 

 

The fifth chapter makes an explicit reference to the environmental and fisheries parameters, 

in particular a correlation between the existing environmental and fisheries data, changes in the 

quality and quantity of catches associated with changes in fishing effort,threats.  

In conclusion, the last section of the thesis concludes with the outcome that have been drawn about 

the environmental conditions in the Gulf of Kalloni and how they affect aquaculture and fisheries in 

a broader context, a reference that could theoretically be the growth level of the wider region. 
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Παραρτήµατα 

 

Κατάλογος Εικόνων 

 

3.1 Μεταβολές στη θερµοκρασία της θάλασσας 

3.2 Μεταβολές της αλατότητας απο τον ∆εκέµβριο του 2003 έως το 2005 

3.3 Μεταβολές στο pH στη θάλασσα 

3.4 Μεταβολές στη συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στη θάλασσα 

4.1 Ποσοστιαία απεικόνιση των αλιευτικών σκαφών ανάλογα µε το µήκος στο κόλπο Καλλονής 

4.2 Ποσότητα αλιευµάτων, κατά περιοχή αλιείας 2017, σε τόνους 

5.1 Παράδειγµα εµπορικής εγκατάστασης στην ακτογραµµή του κόλπου της Καλλονής 

,∆ιασταύρωση Αγίας Παρασκευής 

5.2 Οριοθέτηση γεωργικών εκτάσεων και επέκταση αυτών στην περιοχή γύρω απο τις Αλυκές Αγίας 

Παρασκευής 

 

Κατάλογος Πινάκων 

 

1.1 Ποσοστιαία κατανοµή  απασχόλησης σε όλους τους τοµείς παραγωγής 

1.2 Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης του πληθυσµού ανά ∆.∆ στους τοµείς παραγωγής 

1.3 Ποσοστιαία µεταβολή της απασχόλησης 1991-2001 στους τοµείς παραγωγής ανά ∆.∆ της 

περιοχής 

3.1 Μέγεθος δείγµατος, ελάχιστες και µέγιστες τιµές, µέσος όρος, τυπική απόκλιση της αλατότητας 

(‰), της θερµοκρασίας του νερού (ο C), του pH και του διαλυµένου οξυγόνου (mg L-1). 
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3.2 Μέγεθος δείγµατος, ελάχιστες και µέγιστες τιµές, µέσος όρος, τυπική απόκλιση και συντελεστής 

µεταβλητότητας CV (%) των ανόργανων θρεπτικών αλάτων (µmoles L-1) και του ατοµικού λόγου 

N:P. 

4.1  Στατιστικά στοιχεία των οστράκων που αλιεύονται στον κόλπο της Καλλονής 

4.2 Ποιοτική Ανάλυση των αλιευµάτων 

4.3  Ποιοτική Ανάλυση του είδους Donax trunculus 

 

Κατάλογος Χαρτών 

 

1.1 Απόσπασµα βυθοµετρικού χάρτη Λέσβου Ι 

1.2 Απόσπασµα βυθοµετρικού χάρτη Λέσβου ΙΙ 

2.1 Χάρτης µεταβολής (%)  απασχόλησης 1991-2001 

2.2 Χάρτης µεταβολής πρωτογενούς τοµέα (%)  απασχόλησης 1991-2001 

2.3 Χάρτης µεταβολής δευτερογενούς τοµέα (%)  απασχόλησης 1991-2001 

2.4 Χάρτης µεταβολής τριτογενούς τοµέα (%)  απασχόλησης 1991-2001 
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Κεφάλαιο πρώτο 

 

Εισαγωγή 

 

1.1 Στόχοι της µελέτης 

 

Η παρούσα εργασία σκοπεύει στην συµβολή της ήδη υπάρχουσας επιστηµονικής γνώσης 

που υπάρχει για τον κόλπο Καλλονής και την αλιευτική παραγωγή . Πιο συγκεκριµένα,  οι στόχοι 

αυτής της µελέτης είναι:  

 

� ∆ιερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης και της σύνθεσης του κόλπου Καλλονής  

 

� Εντοπισµός των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών διαβαθµίσεων που καθορίζουν την αλιευτική 

δυναµική στο χώρο  

 

� ∆ιερεύνηση δυναµικής των υδατοκαλλιεργειών 

 

� Εντοπισµός των σηµαντικότερων περιβαλλοντικών πιέσεων που ασκούνται και που καθορίζουν την 

δυναµική αλιείας  

 

� ∆ιερεύνηση του πλήθους των σκαφών  

 

� Κατανόηση των µηχανισµών λειτουργίας του οικοσυστήµατος  

 

� ∆ιερεύνηση της κατάστασης του βιολογικού συστήµατος των υδατοκαλλιεργειών  

 

 

Το οικοσύστηµα που έχει επιλεχθεί ως περιοχή µελέτης είναι το παράκτιο µεταβατικό 

οικοσύστηµα της περιοχής Καλλονής Λέσβου. Το σύστηµα των αλυκών παρουσιάζει πολλά από τα 

χαρακτηριστικά ενός φυσικού λιµνοθαλάσσιου περιβάλλοντος και εµφανίζει έντονα την διαβάθµιση 

µεταξύ του θαλάσσιου και λιµνοθαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι είσοδοι του θαλασσινού νερού στο 

σύστηµα είναι ελεγχόµενοι και δεν υπάρχουν άλλες πηγές γλυκού νερού εκτός των βροχοπτώσεων 

που µπορεί να σηµειωθούν ετησίως . 
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1.2 Κόλπος Καλλονής 

 
Η περιοχή µελέτης της παρούσας εργασίας είναι οι υδατοκαλλιέργειες της περιοχής 

Καλλονής του κόλπου της Καλλονής Λέσβου. Ο κόλπος της Καλλονής, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 

τµήµα της νήσου Λέσβου, µε γεωγραφικές συντεταγµένες γεωγραφικού µήκους 28ο 11’ έως 28ο 

13’ Α και γεωγραφικού πλάτους 38ο 12’ έως 39ο 13’ Β. Ο κόλπος της Καλλονής είναι ο 

µεγαλύτερος κόλπος της Λέσβου, καταλαµβάνοντας έκταση  περίπου 115 Km2 . Έχει λοβοειδές 

σχήµα ενώ το µήκος του κόλπου είναι στα 20 Km και έχει  πλάτος που κυµαίνεται από 1 έως 6 Km. 

Χαρακτηρίζεται από µικρά βάθη µε µέσο βάθος γύρω στα 10 m και µέγιστο βάθος στο στόµιο 

επικοινωνίας µε την ανοιχτή θάλασσα στα 25 m περίπου (Panayotidis et al., 1999). Στο παράκτιο 

τµήµα του κόλπου της Καλλονής τα νερά είναι αβαθή, µε την ισοβαθή των 5 m να βρίσκεται σε 

απόσταση 250 m περίπου από την ακτή. Η σύνδεση του κόλπου της Καλλονής µε το Αιγαίο γίνεται 

µέσω ενός στενού πλάτους που έχει  0,7 Km  και µήκους 4 Km, γεγονός που καθιστά το 

οικοσύστηµα αρκετά ευαίσθητο (ΕΚΘΕ, 1997).  

 

Η κυκλοφορία των θαλασσίων µαζών στον κόλπο της Καλλονής οφείλεται κυρίως από την 

επίδραση που έχει ο άνεµος. Η ανταλλαγή που γίνεται µεταξύ των νερών του κόλπου και του 

Αιγαίου είναι εντονότερη κατά την χειµερινή περίοδο σε σχέση µε την θερινή. Αυτό οφείλεται στην 

µορφολογία καθώς και τη βαθυµετρία του κόλπου, στην έλλειψη υφάλων µεταξύ της λεκάνης του 

κόλπου και του Αιγαίου  καθώς επίσης και στην ενεργή ανταλλαγή υδάτινων µαζών µε αυτό κάτω 

από την επίδραση του ανέµου (Lefevre et al., 1996). Το κλίµα της περιοχής χαρακτηρίζεται κυρίως 

ως τυπικό µεσογειακό το οποίο σηµειώνει ήπιους βροχερούς χειµώνες και ζεστά-ξηρά καλοκαίρια. 

Το µέσο ετήσιο ύψος της βροχόπτωσης υπολογίζεται γύρω στα 670 mm. 

 

 

 

Από τους φυσικούς πόρους που προάγει η περιοχή τη σηµαντικότερη θέση καταλαµβάνουν 

οι υγροβιότοποι του κόλπου της Καλλονής. Οι υγροβιότοποι αποτελούν από τους σηµαντικότερους 

πόρους οικολογικού κεφαλαίου του νησιού της Λέσβου κάτι που είναι αναγνωρισµένη τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, εκτιµάται πως δεν έχουν αναδειχθεί και αξιοποιηθεί 

σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εν κατακλείδι, ένας ακόµη  σηµαντικός φυσικός πόρος  θεωρείται ο ίδιος 

ο κόλπος Καλλονής. Ανέκαθεν αποτελούσε έναν από τους ονοµαστούς ιχθυότοπους της χώρας και 

διακρινόταν κυρίως για την σαρδέλα Καλλονής καθώς και για τα οστρακοειδή τα οποία παράγει  
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1.3 Ιστορικά στοιχεία γιά τον κόλπο της καλλονής και οι ιδιαιτερότητες στην αλιευτική 

παραγωγή φηµισµένη η σαρδέλλα Καλλονής 

 

 

1.3.1 Οικοσυστήµατα του κόλπου Καλλονής  

 

Στο βόρειο καθώς  και στο ανατολικό τµήµα  του κόλπου εντοπίζονται ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα όπως είναι τα στάσιµα νερά, τα ποτάµια, οι εκβολές των ποταµιών , οι αµµώδεις 

λιµνοθάλασσες,οι  αλατούχες στέπες κλπ. Στην χερσαία έκταση που περικλύει την 

προστατευόµενη περιοχή του κόλπου της Καλλονής, σηµαντική είναι η παρουσία δασών  και 

συγκεκριµένα τραχείας πεύκης ή µε λατινικούς χαρακτήρες Pinus brutia. Αξιοσηµείωτο, είναι το 

γεγονός  πως ο κόλπος χαρακτηρίζεται από την παρουσία 13 τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ. Οι κυριότεροι υγρότοποι του κόλπου Καλλονής είναι οι εξής τοποθεσίες: οι Αλυκές 

Καλλονής,η Αχλαδερή,οι Αλυκές Σκάλας Πολυχνίτου, η περιοχή ιχθυοτροφείου Βούβαρη, το 

Κεράµιο Καλλονής, τα Παράκοιλα και ο υγρότοπος που βρίσκεται προς Αχλαδερή-Βούβαρη- 

Κρυονέρι. 
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1.3.2 Χλωρίδα και Πανίδα του κόλπου Καλλονής  

 

Στους 13 οικοτόπους που αναφέρθηκαν και παραπάνω , της συγκεκριµένης  

προστατευόµενης περιοχής φιλοξενούνται 68 είδη πτηνών τα οποία περιλαµβάνονται στο 

παράστηµα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, έπειτα έχει 5 είδη θηλαστικών του παραρτήµατος ΙΙ της 

οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (1 είδος προτεραιότητας), 4 είδη ερπετών του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ και 66 είδη µεταναστευτικών πτηνών που δεν αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 

79/409/ΕΟΚ.Κατόπιν, στην συκεκριµένη προστατευόµενη περιοχή φιλοξενούνται 11 είδη φυτών, 4 

είδη αµφιβίων, 11 είδη ασπονδύλων (5 ενδηµικά), 4 είδη θηλαστικών από τα οποία τα 3 

περιλαµβάνονται στο βιβλίο ερυθρών δεδοµένων, 8 είδη ερπετών και ένα είδος πτηνού το οποίο 

περιλαµβάνεται στο βιβλίο ερυθρών δεδοµένων επίσης . 

 

Η περιοχή µελέτης που αφορά, τον κόλπο Καλλονής από το 1993 έχει χαρακτηρισθεί ως 

σηµαντική περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) (Important Bird Area-IBA) µε κωδικό 

περιοχής 109. Σύµφωνα, µε το Corine στην περιοχή εντοπίζονται 51 είδη ορνιθοπανίδας. Σύµφωνα, 

µε τις κατηγορίες απειλής που έχουν θεσπιστεί από την IUCN (International Union for Conservation 

of Nature), 9 από τα παραπάνω είδη χαρακτηρίζονται ως κινδυνεύοντα, 10 ως τρωτά και 4 ως 

σπάνια. 

 

Όσον αφορά, την θαλάσσια έκταση του κόλπου Καλλονής αποτελεί ιδανική περιοχή για την 

ανάπτυξη νεαρών ιχθυδίων καθώς και νεαρών ατόµων κάθε είδους της ιχθυοπανίδας. Πιο 

αναλυτικά, συναντώνται κέφαλοι, γλώσσες και σαρδέλες  τα οποία αποτελούν τα είδη µε τους 

µεγαλύτερους πληθυσµούς στον κόλπο της Καλλονής. Ο κόλπος  ωστόσο δεν καλύπτει τις 

απαιτήσεις αναπαραγωγής των ψαριών κυρίως λόγω του µικρού βάθους µε αποτέλεσµα αυτά να 

εξέρχονται στο Αιγαίο Πέλαγος. 
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Κεφάλαιο δεύτερο 

 

Αναλυτική περιγραφή της περιοχής µελέτης 

 

2.1 Περιγραφή του Κόλπου Καλλονής και της γύρω 

 

2.1.1 Ορισµός της περιοχής µελέτης 

 

Η περιοχή µελέτης αποτελείται από την προστατευόµενη περιοχή του κόλπου της Καλλονής 

µε κωδικό GR411000 η οποία ανήκει στους τόπους κοινοτικής σηµασίας (S.C.I) καθώς επίσης και η 

ζώνη ειδικής προστασίας (S.P.A) γύρω από τον κόλπο µε χαρακτηριστικό κωδικό GR4110007. Η 

συνολική έκταση της περιοχής µελέτης εκτιµάται ότι είναι στα 183km2 από τα οποία τα 122km2 

αφορούν στη θαλάσσια έκταση του κόλπου Καλλονής και βρίσκεται εντός των ορίων των πρώην 

καποδιστριακών δήµων Αγίας Παρασκευής, Καλλονής και Πολιχνίτου. Ο κόλπος Καλλονής 

χαρακτηρίζεται ως αβαθής και ηµίκλειστος κόλπος µε το µέγιστο βάθος του να µην ξεπερνάει τα 33 

µέτρα και το µέσο βάθος του τα 10 µέτρα. Το µήκος του αγγίζει τα 20 χλµ., το πλάτος του τα 10 

περίπου χιλιόµετρα ενώ έχει επικοινωνία µε το Αιγαίο Πέλαγος µε το δίαυλο µήκους 4 περίπου 

χιλιοµέτρων. Σύµφωνα, µε τον χάρτη που παρουσιάζεται παρακάτω (χάρτης 1.1) φαίνεται η περιοχή 

µελέτης καθώς και οι εκτάσεις που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτήν οι οποίες επίσης 

εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000. 

 
Χάρτης 1.1: Απόσπασµα βυθοµετρικού χάρτη Λέσβου ,Πηγή: UK Hydrographic Office, Crown 

Copyright 
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Χάρτης 1.2 : Απόσπασµα βυθοµετρικού χάρτη Λέσβου ΙΙ ,Πηγή: UK Hydrographic Office, Crown 

Copyright 
 
 
 
 

2.2 Περιβαλλοντικές παράµετροι 

 

2.2.1 Εδαφολογικά στοιχεία του κόλπου Καλλονής 

 

Όσον αφορά, τα εδαφολογικά στοιχεία στο κεντρικό τµήµα του νησιού, στο οποίο ανήκει ο 

κόλπος Καλλονής, εµφανίζονται υπερβασικά πετρώµατα τα οποία αποτελούν το υπολειµµατικό 

τµήµα ενός έντονα διαβρωµένου τεκτονικού καλύµµατος, που είναι επωθηµένο στο µεγαλύτερο 

µέρος του πάνω στην ηφαιστειοϊζηµατογενή σειρά. (Καρύµπαλης, Κοντής, Ζούρος, 2004). 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο κόλπος της Καλλονής περιβάλλεται κυρίως από µειο-πλειοκαινικά 

ηφαιστειακά πετρώµατα. Ειδικότερα, τα παραπάνω πετρώµατα αποτελούνται από ρυόλιθους, 

λατίτες, δακίτες και ανδεσίτες που µαζί µε έναν οφιολιθικό σχηµατισµό καταλαµβάνουν 

περισσότερο από το 75% της συνολικής έκτασης του βόρειου και δυτικού τµήµατος του νησιού. Πιο 

αναλυτικά, τόσο  ανατολικά όσο και βόρεια του κόλπου κυριαρχούν οι ιγκνιµπρίτες (λατιτικοί 

ρυόλιθοι), ενώ στα δυτικά του, η ηφαιστειακή τέφρα των πυροκλαστικών και οι ανδεσιτικές ροές 

λάβας. Στη Λέσβο, παρατηρούνται τρία κύρια συστήµατα ρηγµάτων όπου ένα εξ’ αυτών είναι 
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βορειοανατολικής διεύθυνσης, που αποτελεί και την κύρια διεύθυνση διαρρήξεων, έπειτα είναι ένα 

βορειοδυτικής, κατά την οποία απαντάται το µεγαλύτερο µήκος ρηγµάτων και τέλος ένα µε 

διεύθυνση Β-Ν (Λειβαδίτης, Αλεξούλη-Λειβαδίτη, 2004). 

 

 

 

2.2.2Μετεωρολογικά και υδρογραφικά στοιχεία 

 

Το κλίµα της περιοχής εντάσσεται στην κλιµατολογική ζώνη του Αιγαίου και χαρακτηρίζεται 

ως τυπικό µεσογειακό το οποίο παρουσιάζει ήπιους και βροχερούς χειµώνες και ζεστά ξηρά 

καλοκαίρια. Σύµφωνα, µε την κλιµατική ταξινόµηση Thornthwaite, ανήκει στο µεσογειακό µε τύπο, 

είναι υγρό και αποκλίνει προς ηµίυγρο, µε µέτριο πλεόνασµα νερού κατά τον χειµώνα. Βασιζόµενοι, 

στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το µέσο ετήσιο ύψος της βροχόπτωσης κυµαίνεται στα 

670mm και η µέση ετήσια θερµοκρασία στους 17 ˚C. Σηµειώνεται, ως µέση θερµοκρασία 9,6 ˚C ο 

Ιανουάριος ο οποίος αποτελεί τον ψυχρότερο µήνα του έτους, ενώ ο Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 

26,5 ˚C αποτελεί τον θερµότερο µήνα. Οι άνεµοι που επικρατούν στην περιοχή είναι κυρίως βόρειοι.  

 

Σχετικά, µε το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής παρουσιάζει διαφοροποιήσεις. Πιο 

αναλυτικά, στη δυτική πλευρά του κόλπου Καλλονής το υδρογραφικό δίκτυο είναι πυκνότερο και µε 

κλάδους περισσότερων τάξεων σε σχέση µε την ανατολική µεριά. Οι έντονες κλίσεις που 

παρουσιάζονται στο έδαφος στην ευρύτερη περιοχή δηµιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

τον σωστό σχηµατισµό τόσο ποταµών όσο και χειµάρρων. Τα σηµαντικότερα ποτάµια από πλευράς 

απορροής ως προς τον κόλπο Καλλονής θεωρούνται ο Τσικνιάς, ο Βούβαρης και ο Μυλοπόταµος οι 

οποίοι διατηρούν την ροή τους  κυρίως κατά την χειµερινή περίοδο ενώ αντίστοιχα κατά την θερινή 

περίοδο η ροή τους είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί, πως η πεδινή έκταση 

που υπάρχει γύρω από την ακτογραµµή του κόλπου Καλλονής αποτελεί από τις πλουσιότερες σε 

υδάτινο δυναµικό περιοχές του νησιού. 
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2.2.3 Παραγωγικοί τοµείς στην ευρύτερη περιοχή  

 

Η οικονοµία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως αγροτική και κτηνοτροφική αντίστοιχα. Στην 

περιοχή µελέτης, εντοπίζονται καλλιεργούµενες εκτάσεις στις πεδινές παραθαλάσσιες ζώνες, 

ελαιόδεντρα, ενώ σηµαντικοί κλάδοι δραστηριότητας θεωρούνται η αλιεία και η κτηνοτροφία. 

 

 

 

Πίνακας 1.1 :  Ποσοστιαία κατανοµή (%) απασχόλησης σε όλους τους τοµείς παραγωγής  

 

Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

 

 

Πίνακας 1.2 : Ποσοστιαία κατανοµή της απασχόλησης του πληθυσµού ανά ∆.∆ στους τοµείς 

παραγωγής 

Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξηµένα ποσοστά σύµφωνα 

µε τον Πίνακα 1.2  που παρουσιάζεται παραπάνω , µε εξαίρεση τα ∆.∆ της  Καλλονής και του 

Κεραµίου. Αντίστοιχα, στον τριτογενή τοµέα τα ποσοστά κυµαίνονται σχετικά χαµηλά µε εξαίρεση 

τα προαναφερθέντα δηµοτικά διαµερίσµατα. Αξιοσηµείωτο, είναι το γεγονός ότι η απασχόληση 

στον δευτερογενή τοµέα παραγωγής µόνο σε δύο δηµοτικά διαµερίσµατα καταλαµβάνει πάνω από 

το 1/5 της συνολικής απασχόλησης. Στο σύνολο των δηµοτικών διαµερισµάτων πρωτογενής και 

τριτογενής τοµέας παρουσιάζουν παρόµοια ποσοστά απασχόλησης, ενώ η απασχόληση στον 

δευτερογενή τοµέα δεν ξεπερνά το 15%. 

 

 

 

 

Πίνακας 1.3 : Ποσοστιαία µεταβολή της απασχόλησης 1991-2001 στους τοµείς παραγωγής ανά ∆.∆ 

της περιοχής. 

 

Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Η ενίσχυση της απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα σε σχέση µε το 1991 στην µεγάλη 

πλειοψηφία των ∆.∆ είναι σηµαντική και φτάνει έως και το 74%. Επίσης, ο τριτογενής τοµέας 

ενισχύεται σηµαντικά µε ποσοστά τα οποία αγγίζουν και το 100%. Αντίθετα, ο δευτερογενής τοµέας 

φθίνει σηµαντικά και µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις σηµειώνει σηµαντική θετική µεταβολή σε ∆.∆ 

όπως είναι της Νάπης και του Κεραµίου. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως στο ∆.∆ Σταυρού είναι το 

µοναδικό δηµοτικό διαµέρισµα  το οποίο εµφανίζει µείωση στην απασχόληση και στους τρεις τοµείς 

παραγωγής µε τα ποσοστά να είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στον δευτερογενή καθώς  και στον 

τριτογενή τοµέα παραγωγής. Στο σύνολο της περιοχής, ο πρωτογενής τοµέας ενισχύεται µε ποσοστό 

της τάξεως του 13%, ενώ την διπλάσια περίπου ενίσχυση παρουσιάζει ο τριτογενής τοµέας . Ο 

δευτερογενής τοµέας, παρουσιάζει µείωση της τάξεως του 12% ακολουθώντας την γενικότερη τάση 

και του νοµού της Λέσβου. Αναµφισβήτητα, από τους φυσικούς πόρους της περιοχής τη 

σηµαντικότερη θέση καταλαµβάνουν οι υγροβιότοποι του κόλπου Καλλονής. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω,  οι υγροβιότοποι του κόλπου της Καλλονής αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους 

πόρους του  οικολογικού κεφαλαίου που έχει το νησί  ενώ η σηµαντικότητα τους είναι 

αναγνωρισµένη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, θεωρείται δεδοµένο πως δεν έχουν 

αναδειχθεί και αξιοποιηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

 

Ένας ακόµη, σηµαντικός φυσικός πόρος της περιοχής θεωρείται ο ίδιος ο κόλπος Καλλονής. 

Ο κόλπος της Καλλονής, είναι ένας ιχθυότοπος αρκετά σηµαντικός για την χώρα  και διακρινόταν 

κυρίως για την σαρδέλα Καλλονής αλλά και όλα τα οστρακοειδή. Ένας ακόµη σηµαντικός, φυσικός 

πόρος για την περιοχή αποτελούν οι Αλυκές Καλλονής και οι Αλυκές Πολιχνίτου. Ειδικότερα, 

βέβαια οι Αλυκές Καλλονής αποτελούν την τρίτη σε έκταση (2,5km2 ) και παραγωγικότητα αλυκή 

της Ελλάδας µε ετήσια παραγωγή να ξεκινά από 30.000 έως και 40.000 τόνους. Οι Αλυκές 

Πολιχνίτου, είναι µικρότερης δυναµικής µε την ετήσια παραγωγή να µην υπερβαίνει τους 12.000 

τόνους και έκταση περίπου  600 στρέµµατα (Ελληνικές Αλυκές A.E, 2006). Σχετικά, µε τους 

ενεργειακούς φυσικούς πόρους, η ευρύτερη περιοχή του Πολιχνίτου ανήκει στις περιοχές µε 

γεωθερµικό ενδιαφέρον όπως επίσης και η ευρύτερη περιοχή της Στύψης η οποία εκτείνεται µέχρι τα 

βόρεια παράλια του κόλπου της Καλλονής. Όπως έχει προαναφερθεί,  πραγµατοποιήθηκε πιλοτική 

τεχνοοικονοµική µελέτη αξιοποίησης της γεωθερµίας µε γεωθερµικό σύστηµα τηλεθέρµανσης στον 

Πολιχνίτο. Επίσης, σχετικά µε την αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού σύµφωνα µε τον σχεδιασµό 

πρόκειται να εγκατασταθούν ανεµογεννήτριες στο ∆.∆ Άγρας και ειδικότερα στις θέσεις Τζούνος , 

Βριλίδι, Μυτερό Βουνό και Κορατσώνας. 
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Χάρτης 2.1 : Xάρτης µεταβολής απασχόλησης (%) 1991-2001. 

 
Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Χάρτης 2.2 : Χάρτης µεταβολής πρωτογενούς τοµέα (%)  απασχόλησης 1991-2001. 
 

Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Χάρτης 2.3 : Χάρτης µεταβολής δευτερογενούς τοµέα (%) απασχόλησης 1991-2001. 
 

Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Χάρτης 2.4 : Χάρτης µεταβολής τριτογενούς τοµέα (%) απασχόλησης 1991-2001. 
 

Πηγή ∆εδοµένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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2.3 Αλιευτική σύνθεση  

 

 

Παρόλο που η ποιότητα και η ακρίβεια των αλιευτικών δεδοµένων είναι καθοριστικής 

σηµασίας για τη διαχείριση των αποθεµάτων (Hilborn & Walters 1992), τα στατιστικά στοιχεία τα 

οποία υπάρχουν και τα οποία συλλέγονται από τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες είναι συχνά 

περιορισµένης ακρίβειας (Costanza et al. 1992), καθώς περιλαµβάνουν είτε καταγραφές που 

υπερεκτιµούν (Watson & Pauly 2001) είτε  υποεκτιµούν (Pauly & Maclean 2003) την πραγµατική 

αλιευτική παραγωγή η οποία υπάρχει  δηλαδή τη συνολική βιοµάζα που αφαιρείται από το 

οικοσύστηµα εξαιτίας της αλιείας και την πραγµατική αλιευτική προσπάθεια που σηµειώνεται 

πρόκειται λοιπόν για τον συνολικό αριθµό καθώς και τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών, 

τις ηµέρες αλιείας που δραστηριοποιούνται και τα χαρακτηριστικά κάθε αλιευτικού εργαλείου. Η 

απουσία τέτοιων δεδοµένων έχει εµποδίσει την πλήρη εκτίµηση της επίδρασης της αλιείας στα 

θαλάσσια οικοσυστήµατα. 

 

 

Στις ελληνικές θάλασσες, τα είδη µε τη µεγαλύτερη εµπορική αξία µε ποσοστό που 

σηµειώνεται άνω του 90% της συνολικής παραγωγής οστρακοειδών είναι το γαστερόποδο Εxaplex 

trunculus και τα δίθυρα µαλάκια Modiolus barbatus, Mytilus galloprovincialis, Arca noae, 

Cerastoderma glaucum, Donax trunculus, Chlamys glabra, Ostrea edulis, Callista chione, Ruditapes 

decussatus και Venus verrucosa (Chintiroglou et al., 2005). Οι ποσότητες των οστρακοειδών που 

φθάνουν στις εγχώριες και τις ξένες αγορές, προέρχονται κυρίως από τις µυδοκαλλιέργειες (Mytilus 

galloprovincialis, Batzios et al., 2004) και σε πολύ µικρότερο βαθµό από τη συλλεκτική αλιεία 

άλλων ειδών. Ο Θερµαϊκός κόλπος, ο Αργο - Σαρωνικός κόλπος και ο κόλπος της Καλλονής, 

αποτελούν τις σηµαντικότερες παραγωγικές περιοχές της χώρας σε ότι αφορά στην αλιεία και την 

καλλιέργεια των δίθυρων µαλακίων (Koutsoubas et al., 2007). 

 

Ο Κόλπος Καλλονής είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για την αναπτυχθούν σε αυτό ∆ίθυρα, 

Μαλάκια, οστρακοειδή  εξαιτίας της µεγάλης παραγωγής φυτοπλαγκτού καθώς και της παρουσίας 

πολλών πηγών γλυκού νερού που προκαλούν µείωση των τιµών της αλατότητας. Η κατανοµή των 

οστράκων στον κόλπο είναι αποτέλεσµα των ρευµάτων, της φύσης του ιζήµατος αλλά και των 



25 
 

συνθηκών διαβίωσής τους. Τα οστρακοειδή λειτουργούν ως φίλτρα που διηθούν το θαλασσινό νερό 

από το οποίο συγκρατούν το φυτοπλαγκτό, συµβάλλοντας έτσι στην οικολογική ισορροπία. 

Εποµένως η αλιεία των οστράκων πρέπει να πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ 

σηµειώνουµε ότι κατόπιν έρευνας του ΕΚΘΕ έγινε αγρανάπαυση ολόκληρου του Κόλπου για 2 

χρόνια 1996-1997 απαγορεύοντας ταυτόχρονα την αλιεία οστράκων. Στον Κόλπο της Καλλονής 

εντοπίστηκαν πέντε είδη εµπορεύσιµων δίθυρων µαλακίων, τα οποία είναι:  τα χτένια (Chlamys 

glabra), τα κυδώνιa (Venus verucosa), τα µύδια (Mytilus galloprovinciallis),  τα στρείδια (Ostrea 

edulis Crassostrea gigas), ).  

 

Τα χτένια Chlamys glabra αποτελούν το κατεξοχήν παραδοσιακό προϊόν του κόλπου, εφόσον 

αυτός αποτελεί τον µοναδικό βιότοπό τους στον Ελληνικό χώρο. Η αλιεία των χτενιών άλλοτε 

αποτελούσε σηµαντική δραστηριότητα για τους αλιείς του Κόλπου, µε µέση ετήσια συγκοµιδή 

χτενιών 15 tn κατά τη δεκαετία του 70. Αντίθετα σήµερα έχει ελαττωθεί κατά πολύ και γίνεται 

πλέον περιστασιακά µαζί µε την αλιεία ψαριών, εξ αιτίας των µικρών αλιευοµένων ποσοτήτων που 

καταναλώνονται από την τοπική αγορά, ενώ τα κυδώνια εξάγονται στην ιταλική αγορά σχεδόν στο 

σύνολό τους. Στον Κόλπο αλιεύουν περί τους 25-30 αλιείς οστράκων χρησιµοποιώντας 17 έως 20 

αλιευτικές λέµβους. Οι βάρκες είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα παροχής συµπιεσµένου αέρα που 

επιτρέπει την κατάδυση των αλιέων. Συνεπώς, τα όστρακα συλλέγονται από τα φυσικά τους 

κοιτάσµατα έπειτα από προσωπική παρατήρηση του δύτη και µε τη βοήθεια ειδικής µεταλλικής 

ράβδου που καταλήγει σε ένα είδος τρίαινας σε σχήµα αντικριστών δακτύλων και επιτρέπει τη 

συλλογή ενός οστράκου κάθε φορά. 
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2.3.1 Αλιεία χτενιού στον κόλπο Καλλονής  

 

Το είδος του χτενιού το οποίο αλιεύεται στον κόλπο της Καλλονής είναι, το Chlanys glabra 

και αλιεύεται µαζί µε το C. varia εδώ και αρκετά χρόνια. Ζει κυρίως σε σκληρούς βυθούς βάθους 

απο 5 έως και  8 m και το πατροπαράδοτο όργανο αλιείας του αν κάνουµε µια ιστορική αναδροµή 

είναι ο "αργαλειός" ή αλλιώς η “λαγκάµνα". Αποτελείται από σιδερένιο τριγωνικό σκελετό πλευράς 

ενός µέτρου περίπου. Όσον αφορά, το όργανο συλλογής του η  βάση του έχει λεπτυνθεί ώστε να 

βυθίζεται ελαφρά στο βυθό. Οι δύο άλλες πλευρές καταλήγουν σε µεταλλικό δακτύλιο στον οποίο 

δένεται σχοινί και ο αργαλειός σύρεται από το σκάφος. Η επένδυση του σκελετού γίνεται µε δίχτυ 

αλιείας µατιού που είναι στα 25 mm.  

 

Ο αργαλειός σύρεται από τo βυθό µε ταχύτητα ενός κόµβου για δέκα λεπτά περίπου και 

έπειτα ανασύρεται στο σκάφος µε τα χέρια. Έπειτα, ακολουθεί  διαλογή µεταξύ των µεγεθών που 

έχουν τα χτένια και κατόπιν αυτά τα οποία είναι µικρότερα από 30mm επιστρέφονται στο πίσω στη 

θάλασσα.  Η περίοδος αλιείας διαρκούσε από τις αρχές Φεβρουαρίου έως και  τα τέλη του Απριλίου, 

ενώ τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί αρκετά στον ένα µήνα ο οποίος είναι ο Φεβρουάριος. Η 

συγκεκριµένη εποχή αλιείας είναι η πιο κατάλληλη λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που έχει κι 

έτσι συντηρείται  περισσότερο κάτι που βοηθάει στην διακίνηση του στην αγορά. Πηγή στατιστικών 

στοιχείων αποτελούν οι µαρτυρίες των ψαράδων όσον αφορά τις αλιεύσιµες ποσότητες στον κόλπο 

της Καλλονής. Το 1943 σηµειώθηκε αφθονία ενώ αντίθετα  τη δεκαετία 1965 - 1975 σπάνιζαν και 

για τον λόγο αυτό  είχε σταµατήσει η αλιεία τους. Κατά προσέγγιση τα  σκάφη (βάρκες) τα οποία 

αλίευαν ήταν 50 . Το 1983 αλιεύτηκαν περίπου γύρω στους 25 τόνους ενώ από το 1984 έως το 1986 

η παραγωγή µειώθηκε από τους 7 στους 2 τόνους. Τα στοιχεία δεν είναι επίσηµα, απλώς 

παραθέτονται ενδεικτικά. 
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Κεφάλαιο τρίτο 

 

Αποτίµηση περιβαλλοντικών παραµέτρων του κόλπου Καλλονής 

 

 

3.1 ∆ιαχρονική εξέλιξη των περιβαλλοντικών παραµέτρων του κόλπου 

 

Στην περιοχή του κόλπου της Καλλονής, έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες. 

 Η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά τον κόλπο της Καλλονής περιλαµβάνει µελέτες, σχετικές µε 

την οικολογία, που αφορούν την επίδραση της ρύπανσης στην σύνθεση του βένθους στην παράκτια 

περιοχή του κόλπου (Diapoulis et al., 1998), την κατανοµή των τρηµµατοφόρων (Favry et al., 1996), 

το φυτοβένθος (Panayotidis et al., 1999, Φεροπούλου κ.α., 1997), την υδροβιολογία (Lefevre et al., 

1996), το µακροζωοβένθος (Ζενέτου κ.α., 1990), την αλιεία οστράκων και την επίδρασή αυτών 

στους πληθυσµούς σπόγγων (Kefalas et al., 2003), τις υδατοκαλλιέργειες (Κλαουδάτος κ.α.., 1997), 

το µακροβένθος (Millet & Lamy, 2002), τα θρεπτικά άλατα (Παυλίδου κ.α., 1997), την τροφική 

κατάσταση (Ασηµακοπούλου & Γκότση-Σκρέτα, 1997), την βιοσυσσώρευση µεταλλικών ιόντων 

στο Mytilus galloprovicialis (Kώτου κ.α., 1997) καθώς  και την κατανοµή των ιχνοστοιχείων σε 

ίζηµα και µεσοδιαστηµατικό νερό (Angelidis et al., 2001). Τέλος, στην συγκεκριµένη περιοχή που 

αφορά τον κόλπο της Καλλονής έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη και κοινωνικο-οικονοµικές µελέτες 

προκειµένου να αξιολογηθούν οι διαχειριστικές προτάσεις µείωσης του ευτροφισµού (Zanou & 

Korke, 2000). 

 

Σχετικά µε την τροφική κατάσταση ο κόλπος της Καλλονής κρίνεται ολιγότροφη έως 

µεσότροφη περιοχή, χωρίς να παρουσιάζει την αντίστοιχη παραγωγικότητα που παρατηρείται σε 

συστήµατα µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των ανόργανων 

θρεπτικών στον κόλπο είναι σχετικά χαµηλά, ενώ παρατηρείται σταδιακή µείωση των 

συγκεντρώσεων των θρεπτικών από το σηµείο που εκβάλλουν οι ποταµοί και χείµαρροι της 

περιοχής προς το ολιγοτροφικό Αιγαίο πέλαγος (Panayotidis et al., 1999).  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ο µέσος όρος, η µέγιστη και ελάχιστη τιµή, η τυπική 

απόκλιση και ο συντελεστής µεταβλητότητας της αλατότητας, της θερµοκρασίας του νερού, του pH 

και του διαλυµένου οξυγόνου. 

 

 

 

Πίνακας 3.1 : Μέγεθος δείγµατος, ελάχιστες και µέγιστες τιµές, µέσος όρος, τυπική  

απόκλιση της αλατότητας (‰), της θερµοκρασίας του νερού (ο C), του pH και του διαλυµένου 

οξυγόνου (mg L-1). 

 

 

Πίνακας 3.2 : Μέγεθος δείγµατος, ελάχιστες και µέγιστες τιµές, µέσος όρος, τυπική απόκλιση και 

συντελεστής µεταβλητότητας CV (%) των ανόργανων θρεπτικών αλάτων (µmoles L-1) και του 

ατοµικού λόγου N:P. 
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3.2 Θερµοκρασία 

 

Η θερµοκρασία του νερού παρουσίασε σταδιακή άνοδο στην περιοχή µελέτης από τον 

Ιανουάριο του 2004 έως τον Αύγουστο του 2004, όπου σηµειώθηκαν και οι υψηλότερες τιµές οι 

οποίες κυµαίνονται απο 25,6 εώς 28,1 οC. Η θερµοκρασία του νερού παρουσίασε σταδιακή µείωση 

µέχρι τον Ιανουάριο του 2005, όπου καταγράφηκαν και οι χαµηλότερες τιµές θερµοκρασίας  οι 

οποίες είναι µεταξύ 5,1 και 7,4 οC στη θάλασσα. Εξαίρεση σε αυτό το πρότυπο διακύµανσης της 

θερµοκρασίας του νερού αποτέλεσαν οι µειωµένες τιµές που παρατηρήθηκαν τον Απρίλιο του 2004 

αλλά και σε µικρότερο βαθµό τον Σεπτέµβριο του ίδιο έτους.  

 

 

 

Εικόνα 3.1 :  Μεταβολές της θερµοκρασίας στη θάλασσα 

 

 

3.3 Αλατότητα 

 

Η αλατότητα εµφάνισε δύο διαφορετικά πρότυπα διακύµανσης. Σηµειώθηκε, ότι κατά τους 

µήνες Απρίλιο του 2004 έως ∆εκέµβριο του 2004 η αλατότητα αυξανόταν σταδιακά από τη 

θάλασσα προς την λεκάνη 2. Σε αυτή την περίοδο το µέγιστο εύρος διαβάθµισης της αλατότητας 

που σηµειώθηκε κατά τον µήνα Οκτώβριο ήταν απο 38 εώς 46‰. Το ελάχιστο εύρος διακύµανσης 

αντίστοιχα, την συγκεκριµένη περίοδο σηµειώθηκε τον µήνα ∆εκέµβριο µε ποσοστό 47 έως 50‰. 

Οι χαµηλότερες τιµές, αλατότητας καταγράφηκαν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες βέβαια και πιο 
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συγκεκριµένα τον µήνα Αύγουστο. Αντίστοιχα, οι υψηλότερες τιµές αλατότητας παρατηρήθηκαν 

στο τέλος αυτής της περιόδου κατά τους χειµερινοί µήνες κυρίως τον ∆εκέµβριο του 2004, όπου οι 

τιµές της αλατότητας που καταγράφηκαν στη θάλασσα ήταν 47‰. Το δεύτερο πρότυπο 

διακύµανσης της αλατότητας παρουσιάστηκε τους µήνες Ιανουάριο και Μάρτιο του 2004 και του 

2005. Κατά το συγκεκριµένο πρότυπο η αλατότητα µειωνόταν σταδιακά από την θάλασσα µε 

κατεύθυνση προς τις υπάρχουσες αλυκές. Το µέγιστο εύρος διαβάθµισης (57-32,5‰) καθώς και οι 

µέγιστες τιµές της αλατότητας παρατηρήθηκαν τον Ιανουάριο του 2005, ενώ τον Μάρτιο του 2005 

καταγράφηκε µείωση τόσο της διαβάθµισης (38-21‰) όσο και των τιµών της αλατότητας. 

 

 

 

Εικόνα 3.2 :  Μεταβολές της αλατότητας από τον ∆εκέµβριο του 2003 έως τον Μάρτιο του 2005 
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3.4 Ph 

 

Σύµφωνα µε µελέτη που έχει διεξαχθεί, υποστηρίζεται ότι το pH δεν παρουσιάζει έντονες 

διακυµάνσεις. Η χαµηλότερη τιµή του pH που καταγράφηκε στη θάλασσα αποτυπώνεται στον 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

 

Εικόνα 3.3 : Μεταβολές του pH στη θάλασσα 

 

 

 

Αναλύοντας, την παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το pΗ του κόλπου της Καλλονής έχει ως χαµηλή 

τιµή το 8 και ως υψηλότερη τιµή 8,6 µε τις δύο υψηλότερες τιµές να διακρίνονται τον Ιούλιο έως τον 

Σεπτέµβριο . 
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3.5  ∆ιαλυµένο οξυγόνο 

 

Οι τιµές της συγκέντρωσης του οξυγόνου ήταν σε γενικές γραµµές χαµηλότερες στην 

θάλασσα τον Μάιο του 2004. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4 :  Μεταβολές της συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στη θάλασσα. 
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Κεφάλαιο τέταρτο 

 

Αλιευτική Παραγωγή 

 

4.1 ∆ιαχρονική εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής του κόλπου Καλλονής 

 

Στον παρόν κεφάλαιο τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν αφορούν τον κόλπο της Καλλονής. 

Τα στατιστικά στοιχεία δόθηκαν από τον επόπτη αλιείας του κόλπου Καλλονής. Πιο συγκεκριµένα, 

µας διευκρίνισε ότι στοιχεία για το σύνολο της αλιευτικής παραγωγής του κόλπου Καλλονής δεν 

είναι διαθέσιµα διότι δεν υπάρχει κάποια ιχθυόσκαλα που να καταγράφονται. Ωστόσο γίνεται 

καταγραφή των οστράκων που αλιεύονται από το 2002 έως και σήµερα. 

 

 

 

 

Πίνακας 4.1 : Στατιστικά στοιχεία των οστράκων που αλιεύονται στον κόλπο της Καλλονής, 2002-

2018. 
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4.2 Αριθµός και είδη σκαφών που ψαρεύουν στο κόλπο Καλλονής 

 

Τα στατιστικά τα οποία µας δόθηκαν διαχωρίζονται ανάλογα µε το καταφύγιο, τον αριθµό 

των σκαφών, το εργαλείο και το ολικό µήκος αυτού. Πιο αναλυτικά, τα καταφύγια τα οποία 

υπάρχουν είναι ο Άγιος Παύλος, η Αποθήκα, το Μεσιντζίκι, η Νυφίδα, η σκάλα Καλλονής, η σκάλα 

Πολιχνίτου, η σκάλα Παρακοίλων και το Σκαµιούδι. Στην προκειµένη περίπτωση όπως έχει 

αναφερθεί και παραπάνω θα διερευνήσουµε τον κόλπο της Καλλονής. 

 

Ο αριθµός των σκαφών που απευθύνονται στην αλιευτική σύνθεση του κόλπου Καλλονής 

είναι στο σύνολο τους 61 παράκτια σκάφη. Τα σκάφη αυτά διακρίνονται µε το ολικό µήκος, 

συγκεκριµένα από τα 61 παράκτια τα 9 εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία µε ολικό µήκος 

µικρότερο από 6m, κατόπιν το µεγαλύτερο µέρος των σκαφών ανήκει στην κατηγορία 6m έως 8m 

ολικό µήκος και τέλος η τρίτη κατηγορία είναι µε ολικό µήκος 8m εώς 10m που αντιστοιχούν τα 

υπόλοιπα 12 σκάφη. Το είδος των σκαφών που αναφέρθηκαν είναι παράκτια. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1 : Ποσοστιαία απεικόνιση των αλιευτικών σκαφών ανάλογα µε το µήκος, στο κόλπο 

Καλλονής 
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4.3 Ποιοτική σύνθεση αλιευµάτων 

 

Στη συγκεκριµένη ενότητα αναφέρονται όλα τα είδη τα οποία αλιεύονται στον κόλπο της 

Καλλονής. Ωστόσο, ποσοτική σύνθεση των αλιευµάτων όπως έχουµε προαναφέρει δεν υπάρχει. 

Στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω γίνεται αναφορά στο είδος του ψαριού και στη δεξιά στήλη 

γίνεται αναφορά στην επιστηµονική ονοµασία του είδους. 

 

 

Πίνακας 4.2 : Ποσοτική ανάλυση των αλιευµάτων 
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Πίνακας 4.3 : Ποιοτική ανάλυση του είδους Donax trunculus 
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Εικόνα 4.2 :  Ποσότητα αλιευµάτων, κατά περιοχή αλιείας, 2017 , σε τόνους 

 
Πηγή : Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) 
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Κεφάλαιο πέµπτο 

 

Περιβαλλοντικοί και αλιευτικοί παράµετροι 

 

 

5.1  Συσχετισµός Περιβαλλοντικών και αλιευτικών δεδοµένων 

 

Οι υδατικοί πόροι και πιο συγκεκριµένα τα ποτάµια καθώς και οι χείµαρροι της ευρύτερης 

περιοχής αποτελούν τους βασικούς αποδέκτες των ανεπεξέργαστων αποβλήτων που παράγονται . 

Κανένας από τους οικισµούς που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του Κόλπου Καλλονής δε 

διαθέτει σύστηµα επεξεργασίας των λυµάτων που παράγονται. Πιο συγκεκριµένα, τα αστικά λύµατα 

καταλήγουν είτε στους χείµαρρους της περιοχής, είτε στον υδροφόρο ορίζοντα µέσω των 

απορροφητικών βόθρων. Ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων είναι η θαλάσσια περιοχή του 

κόλπου της Καλλονής. Αναλυτικότερα, τα λύµατα που καταλήγουν στον κόλπο δεν προέρχονται 

µεµονωµένα από τους οικισµούς αλλά και από διάφορες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις  που εδρεύουν 

στην ευρύτερη περιοχή γύρω απο τον κόλπο όπως είναι για παράδειγµα τα τυροκοµεία, τα σφαγεία, 

τα ελαιοτριβεία και οι κτηνοτροφικές µονάδες οι οποίες βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής.  

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι στην υδρολογική λεκάνη των µεγαλύτερων ποταµών 

και των χειµάρρων κατ΄ επέκταση της περιοχής είναι ο Τσικνιάς, οι Εννιά Καµάρες και η Ποταµιά 

στα οποία διαθέτουν τα απόβλητα τους 8 ελαιοτριβεία, 3 τυροκοµεία και 1 σφαγείο.  

Στις µονάδες που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να υπολογιστούν τα απόβλητα από το 

αποχετευτικό δίκτυο των οικισµών που υπάρχουν στην προστατευόµενη περιοχή αλλά και από 

αρκετές διάσπαρτες σταυλικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν επίσης. Στην υδρολογική λεκάνη του 

ποταµού Βούβαρη καταλήγει το µεγαλύτερο µέρος των βοθρολυµάτων του νησιού ενώ η κατάληξη 

του είναι η θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Καλλονής.  

 

Tα µολυσµένα ύδατα τα οποία καταλήγουν στους  χείµαρρους που αναφέρθηκαν παραπάνω  

διέρχονται µέσα από το υπάρχον οικοσύστηµα το οποίο αποτελεί καταφύγιο για αρκετούς 

οργανισµούς  και έχουν  ως σηµείο εκβολής την θαλάσσια περιοχή της προστατευόµενης περιοχής 

φέροντας σοβαρές συνέπειες όσον αφορά τους πληθυσµούς που ζουν σε αυτό το οικοσύστηµα  και 

την αναπαραγωγή των οργανισµών και κατά ένα µεγάλο ποσοστό των θαλάσσιων οργανισµών. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει έχει ολοκληρωµένο δίκτυο βιολογικού 

καθαρισµού πέραν της Καλλονής και του  Πολιχνίτου και αυτό βέβαια δεν µπορεί να χαρακτηριστεί 
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ότι λειτουργεί πλήρως. Γενικότερα, η πολιτική που εφαρµόζεται τα τελευταία έτη όσον αφορά την 

αγροτική πολιτική έχει συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό αρνητικά στο περιβάλλον της ευρύτερης 

περιοχής του κόλπου. Η δηµιουργία µεγάλων ζωικών εγκαταστάσεων είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση των αποβλήτων τα οποία καταλήγουν µέσω του υδρογραφικού δικτύου στην θαλάσσια 

περιοχή του κόλπου της Καλλονής  διερχόµενα µάλιστα, µέσα από την χερσαία προστατευόµενη 

περιοχή γύρω από τον κόλπο. 

 

Στο µέλλον είναι πιθανό να σηµειωθεί κάποια µεταβολή στο υπάρχον υδρολογικό  

καθεστώτος καθώς δροµολογούνται κάποιες διαδικασίες έτσι ώστε να δηµιουργηθούν φράγµατα σε 

µεγαλύτερους ποταµούς της ευρύτερης περιοχής του κόλπου της Καλλονής. Αυτό βέβαια βρίσκεται 

ακόµη σε πρώιµο στάδιο και οι επιπτώσεις που φέρει στην προστατευόµενη περιοχή δεν έχουν 

προσδιοριστεί πλήρως. Η έντονη άντληση των υδάτων που σηµειώνεται στην παραθαλάσσια ζώνη 

του κόλπου της Καλλονής  δεν έχει δηµιουργήσει µεγάλου µεγέθους προβλήµατα ωστόσο ο 

κίνδυνος της υφαλµύρωσης δεν παύει να υπάρχει στο προσκήνιο. 

 

5.2 Αλλαγές στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των αλιευµάτων που σχετίζονται µε αλλαγές 

στην Αλιευτική προσπάθεια   

 

Η υπεραλίευση που πραγµατοποιείται αποτελεί µία σηµαντική απειλή και ταυτόχρονα  έναν 

από τους σηµαντικότερους λόγους µείωσης της ιχθυπανίδας του κόλπου. Ο κόλπος  της Καλλονής 

από αλιευτική άποψη αποτελεί ένα αρκετά  προνοµιούχο παράκτιο οικοσύστηµα λόγω του φυσικού 

ευτροφισµού που παρουσιάζει. Αυτός είναι και ένας παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας που 

εµφανίζει ο κόλπος και της οικολογικής του ευαισθησίας. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω 

υπάρχει ένας στενός δίαυλος επικοινωνίας µε το Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

ολιγοτροφικό έως και µεσοτροφικό, προσελκύει κυρίως την ιχθυοπανίδα αφού ο κόλπος µπορεί να 

τους δώσει περισσότερη τροφή. Ωστόσο, οι πληθυσµοί των ψαριών που υπάρχουν έχουν µειωθεί 

αισθητά µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα για την ισορροπία του 

οικοσυστήµατος στο οποίο βρίσκονται. Η µεγαλύτερη απειλή  προέρχεται κατά κύριο λόγο από 

επαγγελµατίες ψαράδες της περιοχής και κυρίως αυτούς που επικεντρώνονται στην οστρακαλιεία.  

 

Πιο συγκεκριµένα, για αρκετά χρόνια οι επαγγελµατίες ψαράδες εκµεταλλεύονταν τον κόλπο 

εξάγοντας αρκετά µεγάλες ποσότητες. Ένα µεγάλο µέρος αυτών των ποσοτήτων που συλλέγονταν 

ήτανε παράνοµα κι αυτό διότι υπάρχει έλλειψη ελέγχων από το λιµενικό σώµα. Έως το 1998 οι 

ποσότητες οι οποίες εξάγονταν από τον κόλπο της Καλλονής  ήταν µεγάλου βεληνεκούς. Αφ’ ενός 
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οι ψαράδες προσπαθούσαν να καλύψουν τις ανάγκες  που είχε η τοπική αγορά και αφετέρου έκαναν 

εξαγωγή µεγάλων ποσοτήτων σε ξένες αγορές και κυρίως στην Ιταλία . Κατόπιν το 2000 η 

δραστηριότητα της αλιείας έχει µειωθεί αρκετά λόγω επιβολής δραστικών µέτρων, κάτι που έχει ως 

συνέπεια το οικοσύστηµα να  προσπαθεί να επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας την οποία 

βρισκόταν. Ωστόσο, η απειλή εξακολουθεί να υπάρχει γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

νοοτροπία που έχουν οι ντόπιοι ψαράδες αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής. Ανά διαστήµατα 

απαγορεύεται η οστρακαλιεία λόγω εύρεσης καδµίου κατά την διεξαγωγή των ελέγχων που γίνονται.  

 

Αρνητικές συνέπειες στη αλλοίωση ποιότητας της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής 

του κόλπου Καλλονής  είναι το αλόγιστο κυνήγι το οποίο πραγµατοποιείται στην περιοχή. Πέραν 

του ελεγχόµενου χώρου των Αλυκών Καλλονής και του Πολιχνίτου όπου ισχύει απαγόρευση θήρας 

εντός του εργασιακού χώρου των αλυκών (∆ηµαλέξης, Μπούσµπουρας, 2009), δεν υπάρχει κάποια 

σχετική απαγόρευση ούτε έχει θεσπιστεί κάποιο άλλο µέτρο το οποίο να απαγορεύει ή έστω να 

µπορεί να περιορίσει το κυνήγι έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση των σπάνιων ειδών που 

εντοπίζονται στους υγροτόπους της προστατευόµενης περιοχής. Θα πρέπει ωστόσο να αλλάξει και η 

νοοτροπία που έχουν οι ντόπιοι κυνηγοί οι οποίοι επιδιώκουν την θεσµοποίηση µέτρων τα οποία θα 

αποσκοπούν τόσο στον περιορισµό όσο και στην απαγόρευση του κυνηγιού. Έχει δηµιουργηθεί 

παρατηρητήριο ορνιθοπανίδας για το οποίο δόθηκε χρηµατοδότηση του προγράµµατος Leader + το 

οποίο µάλιστα έκαψαν οι ντόπιοι κυνηγοί υποστηρίζοντας ότι εµποδίζει στο κυνήγι. Ο γενικότερος 

σχεδιασµός που αφορά την στρατηγική διατήρησης που προωθείται από την Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη και στοχεύει στην ανάπτυξη του οικοτουρισµού και την εφαρµογή zoning στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, αντιµετωπίζεται κυρίως µε καχυποψία και άρνηση από τις τοπικές αρχές όσο και  

ταυτόχρονα από τις κοινωνικές οµάδες (Kontogianni, Skourtos, Langford, Bateman, Georgiou, 

2000). 
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5.3 Αλλαγές στην ποιοτική και ποσοτική σύνθεση των αλιευµάτων που σχετίζονται µε 

περιβαλλοντικές αλλαγές 

 

Οι πιέσεις  που ασκούνται στην προστατευόµενη περιοχή θα µπορούσαν να διακριθούν σε 

δύο κύριες  κατηγορίες.  Η πρώτη κατηγορία είναι οι φυσικές απειλές, οι οποίες προέρχονται από 

φυσικά αίτια καθώς και στις ανθρωπογενείς πιέσεις οι οποίες οφείλονται στις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

 

5.3.1 Φυσικά αίτια περιβαλλοντικών πιέσεων στον κόλπο Καλλονής 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο κόλπος Καλλονής επικοινωνεί µε το Αιγαίο Πέλαγος µέσω ενός στενού 

και  αβαθούς στοµίου. Αυτό έχει σαν συνέπεια το νερό του κόλπου να µην ανανεώνεται µε 

γρήγορους ρυθµούς µε αποτέλεσµα αυτή η βραδεία ανανέωση του νερού οδηγεί στην δηµιουργία 

ευτροφικών καταστάσεων λόγω συγκεντρώσεων φωσφορικών και αζωτούχων ενώσεων (λιπάσµατα) 

τα οποία προέρχονται από την λεκάνη απορροής και έπειτα σχετίζεται µε ανοξικές  καταστάσεις, 

λόγω έλλειψης οξυγόνου (Ζεµανίδου, Τσιµπούκη, Καλδέλλη, Σουλακέλλης, 2006).  Στις φυσικές 

πιέσεις, συγκαταλέγονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά που φέρει η λεκάνη απορροής όπως είναι 

για παράδειγµα τα µορφολογικά, τα τεκτονικά και τα υδρολογικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι και 

αυτά που σχετίζονται άµεσα µε την δυναµική εξέλιξη της θαλάσσιας έκτασης της προστατευόµενης 

περιοχής αφού την τροφοδοτούν µε γλυκά νερά, φερτές ύλες αλλά και ρύπους. Όσον αφορά, τα 

γεωλογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής διαδραµατίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο όσον 

αφορά τις επιπτώσεις αφού τα πετρώµατά της χαρακτηρίζονται ως ηφαιστειακά µε αποτέλεσµα η 

θαλάσσια περιοχή να εµπλουτίζεται µε βαρέα µέταλλα (Ζεµανίδου, Τσιµπούκη, Καλδέλλη, 

Σουλακέλλης, 2006). 
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5.3.2 Ανθρωπογενείς ενέργειες που ασκούν περιβαλλοντικές πιέσεις στον κόλπο της Καλλονής 

 

Οι ανθρωπογενείς απειλές διακρίνονται στις άµεσες και στις έµµεσες. Οι άµεσες απειλές, 

εµφανίζονται εντός των ορίων της προστατευόµενης περιοχής ενώ αντίστοιχα οι έµµεσες απειλές 

προκύπτουν µέσα από δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα 

στην λεκάνη απορροής του κόλπου της Καλλονής. 

 

Πιο αναλυτικά, οι  άµεσες ανθρωπογενείς απειλές  που ασκούν περιβαλλοντικές πιέσεις στην 

προστατευόµενη περιοχή θεωρούνται η έντονη γεωργική δραστηριότητα που παρατηρείται κατά 

µήκος της ακτογραµµής του κόλπου καθώς  και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων 

στους ελαιώνες που βρίσκονται γύρω από την περιοχή. Μεγάλες ποσότητες από τις επικίνδυνες 

ουσίες που προαναφέρθηκαν καταλήγουν στον κόλπο µέσω του υδρογραφικού δικτύου 

εγκυµονώντας κινδύνους για τους οργανισµούς που βρίσκονται και σχετίζονται µε το εκάστοτε 

οικοσύστηµα. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται κυρίως  για την πλούσια ορνιθοπανίδα και 

ιχθυοπανίδα που σηµειώνεται στην περιοχή. 

 

 

Η χρήση των λιπασµάτων έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του οξυγόνου στο νερό του 

κόλπου κάτι που πρακτικά σηµαίνει τον θάνατο για πολλούς οργανισµούς της θαλάσσιας έκτασης 

και γενικότερα της προστατευόµενης περιοχής. Επιπρόσθετα,  εντός των ορίων της χερσαίας 

προστατευόµενης περιοχής βρίσκονται αρκετοί οικισµοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ολοκληρωµένο 

αποχετευτικό δίκτυο, σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων ενώ σε µερικές περιπτώσεις τα απόβλητα 

διατίθενται στους παρακείµενους χείµαρρους µε αποτέλεσµα να καταλήγουν στην θαλάσσια 

περιοχή. Μέσω του υδρογραφικού δικτύου, στην θαλάσσια περιοχή καταλήγουν τα απόβλητα από 

κτηνοτροφικές  µονάδες οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων της προστατευόµενης περιοχής αλλά 

ακόµη και µερικών παραγωγικών δραστηριοτήτων τόσο του  πρωτογενούς όσο και του 

δευτερογενούς τοµέα οι οποίες ρίχνουν τα απόβλητα τους στους παραπλήσιους χείµαρρους. 

 

Σηµαντική απειλή για τον κόλπο της Καλλονής, αποτελεί η δόµηση που παρατηρείται στους 

οικισµούς κατά µήκος της ακτογραµµής. Αυτού του είδους δόµηση, χαρακτηρίζεται κατά βάση 

εκτός σχεδίου και αφορά κυρίως παραθεριστικές κατοικίες κάτι που παρατηρείται  τα τελευταία 

χρόνια µε την ανάπτυξη του τουρισµού και κατ’ επέκταση των  ξενοδοχειακών µονάδες τα οποία 

χαρακτηρίζονται µικρής δυναµικότητας. Χαρακτηριστική είναι η δηµιουργία του καταλύµατος 
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Κalloni Village ενός οργανωµένου συγκροτήµατος τουριστικών κατοικιών εντός της 

προστατευόµενης περιοχής, δίπλα ακριβώς στον χείµαρρο και εις βάρος των γεωργικών εκτάσεων. 

 

 

Στην ακτογραµµή, καταγράφονται ακόµη και εµπορικά καταστήµατα, εµπορικές εκθέσεις, 

πρατήρια υγρών καυσίµων και άλλων στην ευρύτερη περιοχή τα οποία επηρεάζουν άµεσα την 

προστατευόµενη περιοχή και κατ΄ επέκταση τα οικοσυστήµατα που την περιβάλλουν . 

 
Εικόνα 5.1 : Παράδειγµα  εµπορικής εγκατάστασης  στην ακτογραµµή του κόλπου της Καλλονής ,  

∆ιασταύρωση Αγίας Παρασκευής (Τραβηγµένη το 2016) 
 
 

 

Καθοριστικό ρόλο στην εγκατάσταση των παραπάνω δραστηριοτήτων διαδραµατίζει ο 

οδικός άξονας Μυτιλήνης-Καλλονής ο οποίος είναι κατά µήκους του κόλπου. Ωστόσο, δεν είναι 

λίγες οι περιπτώσεις όπου εντοπίζονται κτίσµατα τα οποία αποτελούν κυρίως αγροτόσπιτα και έχουν 

δοµηθεί παράνοµα. Αρκετά από αυτά τα κτίσµατα, κτίζονται επί της παραλιακή ζώνης γεγονός που 

έχει άµεσες επιπτώσεις τόσο ως προς την έκταση των υγροτόπων η οποία δέχεται πιέσεις όσο και 

προς την δηµιουργία µη φιλικού περιβάλλοντος για τους οργανισµούς τόσο του υγροβιότοπου όσο 

και των οικοσυστηµάτων λόγω της ανθρώπινης παρουσίας. 

 

Σχετικά, µε την ζώνη βλάστησης της περιοχής της Αλυκής Αγίας Παρασκευής παρατηρείται 

το φαινόµενο της επέκτασης των γειτονικών καλλιεργειών κάτι που έχει ως αποτέλεσµα  τη 
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µείωση του χώρου του υγροβιότοπου στον οποίο ζουν οι οργανισµοί. Εν συνεχεία, αυτού  η άντληση 

των υδάτων ξεπερνάει κάποια όρια ωστόσο η επέκταση των καλλιεργειών δηµιουργεί επιπρόσθετες 

ανάγκες για κατανάλωση νερού µε αποτέλεσµα να υπάρχει υπεράντληση των υδάτων σε µια 

ευρύτερη ζώνη της προστατευόµενης περιοχής. Σηµαντική απειλή, όσον αφορά την ορνιθοπανίδα 

που σηµειώνεται στην προστατευόµενη περιοχή αποτελεί η αυξανόµενη οικιστική δραστηριότητα 

που υπάρχει  κατά µήκος του οδικού άξονα Μυτιλήνης-Καλλονής ένα µεγάλο τµήµα που βρίσκεται 

βόρεια του κόλπου και διέρχεται µέσα από την προστατευόµενη περιοχή αλλά και σε παραλιακούς 

οικισµούς οι οποίοι βρίσκονται εντός της προστατευόµενης περιοχής.  

 

Η αυξανόµενη ανθρώπινη δραστηριότητα και κατ’ επέκταση η ανθρώπινη παρουσία µειώνει 

την ελκυστικότητα των υγροτόπων ως προς κάποια είδη πουλιών τα οποία είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα. Τέτοια είδη είναι κάποια αρπακτικά, οι ερωδιοί όπως είναι τα φλαµίνγκο και κάποια 

άλλα µεγαλόσωµα είδη. Μια ακόµη απειλή είναι η κατασκευή της νέας εθνικής οδού Μυτιλήνης-

Καλλονής. Σχετικά, µε αυτό το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται  πριν από µερικά χρόνια ενώ τα ειδικά 

έργα που χρειάζονται λόγω της γεωλογίας της περιοχής αναµένεται να καθυστερήσουν σηµαντικά 

την ολοκλήρωση του. 

 
 

Εικόνα 5.2: Οριοθέτηση γεωργικών εκτάσεων και επέκταση αυτών στην περιοχή γύρω από τις  
 

Αλυκές Αγίας Παρασκευής 
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Κεφάλαιο έκτο 

 

 

Συµπεράσµατα 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες  σε τοπικό επίπεδο είναι µέρος της βιωσιµότητας για τον λόγο αυτό και 

πρέπει να υπάρχουν ισχυρά εθνικά πρότυπα προκειµένου να µην υπάρξει υπεραλίευση . Χωρίς να 

υπάρχει σωστός σχεδιασµός και προσεκτική ρύθµιση, οι ιχθυοκαλλιέργειες απειλούνται και κατ΄ 

επέκταση και το ίδιο το οικοσύστηµα. Είναι σαφής λοιπόν, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για 

ορθολογική διαχείριση των παράκτιων ζωνών, η οποία θα αποσκοπεί στην υιοθέτηση πολιτικών 

βιώσιµης ανάπτυξης προκειµένου να επιτευχθεί µια ισορροπία µεταξύ της προστασίας του 

περιβάλλοντος καθώς και της οικονοµικής ανάπτυξης η οποία προκύπτει. Κάτω από αυτό το πρίσµα, 

µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελεί η εφαρµογή της διαδικασίας της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης των παράκτιων ζωνών (Ιωαννίδου, 2003).  

 

Το κράτος οφείλει να παρέχει τις καλύτερες συνθήκες όσον αφορά την βιώσιµη ανάπτυξη 

της ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτό συνεπάγεται κατά κύριο λόγο µε την ύπαρξη σωστού ελέγχου όσον 

αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων περιβαλλοντικών και υγειονοµικών προτύπων που υπάρχουν. Η 

στρατηγική που πρέπει να υπάρχει είναι να διασφαλίζεται  η διαθεσιµότητα των υγιεινών προϊόντων 

που αφορούν τον καταναλωτή,  να υπάρχουν ασφαλείς από περιβαλλοντικής άποψης 

υδατοκαλλιέργειας καθώς και να δηµιουργούνται  θέσεις εργασίας στον τοµέα της αλιείας.  

 

Η ζήτηση για «βιολογικά» προϊόντα αυξάνεται, συµπεριλαµβανοµένων και των βιολογικών 

πιστοποιηµένων ψαριών, ωστόσο η κοινοτική νοµοθεσία η οποία αφορά τη βιολογική 

υδατοκαλλιέργεια δεν προβλέπει ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ενισχύσει στην αποφυγή στρεβλώσεων όσον αφορά τον ανταγωνισµό, τη 

προσαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις νόσους των ψαριών σε σχέση µε τις 

πρόσφατες εξελίξεις των συστηµάτων παραγωγής, τεχνολογίας και της διαχείρισης καθώς και τις 

νέες διαγνωστικές τεχνικές, θα είναι ο πυλώνας έτσι ώστε να  βελτιωθούν οι  αντιλήψεις του κοινού  

όσον αφορά την εντατική υδατοκαλλιέργεια και θα συντελέσει στη µείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ή ακόµη και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες, 



46 
 

µέσα στις περιβαλλοντικές πιέσεις συγκαταλέγεται και ο ευτροφισµός που προκαλείται από τις 

ιχθυοτροφές. 

 

Η στρατηγική που αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας 

αποσκοπεί τόσο στην εξασφάλιση της διαθεσιµότητας του προς τους καταναλωτές προϊόντων που 

να είναι υγιή, ασφαλή και καλής ποιότητας, καθώς επίσης και στην προαγωγή υψηλών προτύπων 

υγείας και καλής µεταχείρισης των ζώων,  στην εξασφάλιση ενός περιβαλλοντικά υγιούς κλάδου. 
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6.2 Προτάσεις  

 

Σε αυτό το  κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισµένες προτάσεις οι οποίες µπορούν  να 

συµβάλλουν στη προστασία της περιοχής του κόλπου της Καλλονής.  Πιο αναλυτικά, παρατίθενται 

τα εξής : 

 

� Εκπόνηση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆ήµου Λέσβου. 

 

Υπάρχει απουσία χωροταξικού σχεδιασµού σε επίπεδο ΟΤΑ το οποίο συµβάλλει στην 

διάσπαρτη χωροθέτηση κατοικίας καθώς και παραγωγικών δραστηριοτήτων που σηµειώνονται στην 

εκάστοτε περιοχή του κόλπου Καλλονής και της ευρύτερης περιοχής. Η δηµιουργία χωροταξικού 

σχεδιασµού σε επίπεδο ΟΤΑ θα περιγράφει τις ιδιαίτερες δεσµεύσεις  οι οποίες θα χωροθετούν  

κάθε δραστηριότητα που πρόκειται να εγκατασταθεί στην περιοχή µελέτης, ενώ µπορούν να  δοθούν 

κίνητρα µετεγκατάστασης των υπαρχουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων στις αντίστοιχες ζώνες. 

 

� Ολοκλήρωση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. 

 

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη  η οποία έχει ξεκινήσει από το 1999 και έχει ολοκληρωθεί 

µόνο σε Α' φάση. Για τον λόγο αυτό και πρέπει να υπάρχει πιο σωστή ανάλυση των προβληµάτων 

που υπάρχουν στην  περιοχή, µία πιο τεκµηριωµένη ερευνητικά ανάλυση των προτεινόµενων 

µέτρων που µπορούν να ληφθούν όσον αφορά την προστασία της περιοχής µελέτης καθώς και τη 

θέσπιση γενικότερων στόχων σχετικά µε την διαχείριση την περιοχής µελλοντικά. 

 

� Θέσπιση Φορέα ∆ιαχείρισης περιοχής. 

 

Μεγάλης σηµασίας εκτιµάται η δηµιουργία φορέα διαχείρισης της περιοχής και των 

ιχθυοκαλλιεργειών περαιτέρω µε ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τον τοµέα της αλιείας. Το 

Σχέδιο ∆ιαχείρισης της περιοχής  του κόλπου της Καλλονής θα πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία µε 

το υπερκείµενο πλαίσιο σχεδιασµού που υπάρχει, δηλαδή το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ∆ήµου 

Λέσβου. 
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� ∆ηµιουργία συστήµατος δεικτών για την παρακολούθηση των επιπέδων επικινδυνότητας της 

περιοχής. 

 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης  της περιοχής σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µπορεί να 

δηµιουργήσει ένα πιο σύνθετο σύστηµα το οποίο θα σχετίζεται µε περιβαλλοντικούς δείκτες το 

οποίο θα  είναι υπεύθυνο για την διαχρονική  αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής 

και τα επίπεδα επικινδυνότητας τα οποία διατρέχει όσον αφορά την υπερεκµετάλλευση και τις 

περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται . Το σύστηµα αυτό θα είναι υπεύθυνο στο να καλύπτει  όλες 

τις ενότητες του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

� Τροποποίηση θεσµικού πλαισίου για την αλιεία. 

 

Ο εκσυγχρονισµός των αλιευτικών εργαλείων  που χρησιµοποιούνται έχει καταστήσει το 

θεσµικό πλαίσιο για την αλιεία έως έναν βαθµό "ξεπερασµένο". Θα πρέπει να τροποποιηθεί 

κατάλληλα και η νοµοθεσία που υπάρχει και εφαρµόζεται ειδικά ανά συγκεκριµένες περιόδους  

προκειµένου να πραγµατοποιείται η απαιτούµενη  αναπαραγωγή της ιχθυοπανίδας τόσο  χωρικά όσο 

και χρονικά. 
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