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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Καλογριάς – Δήμος
Δυμαίων
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις επιτόπιες συζητήσεις που διενεργήθηκαν με τοπικούς φορείς, όσο και από
τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, το κυριότερο ζήτημα που εντοπίζεται αφορά στην
περιβαλλοντική πίεση που υφίσταται η περιοχή λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού
επισκεπτών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η ακτή καθαρίζεται από το Δήμο και έχουν
διοργανωθεί περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, ομιλίες,
εθελοντικοί καθαρισμοί, διαγωνισμοί ζωγραφικής και φωτογραφίας. Στις δραστηριότητες
αυτές συμμετέχουν οι κάτοικοι, τουρίστες, οι τοπικές αρχές και περιβαλλοντικές
οργανώσεις. Το 2008 και 2010 διοργανώθηκε στην παραλία εθελοντικός καθαρισμός στο
πλαίσιο της εκστρατείας «ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που συντονίζει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS.
Αποσπασματικά έχει γίνει διανομή σταχτοδοχείων παραλίας κατά τους θερινούς μήνες από
ιδιώτες. Υπάρχει επίσης ένας περιορισμένος αριθμός κάδων που πολλές φορές δεν
επαρκούν για τις ανάγκες χωρητικότητας απορριμμάτων του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.
Λόγω του δάσους που συνορεύει με την ακτή, η περιοχή δέχεται πολλούς επισκέπτες καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου που αφήνουν απορρίμματα μέσα στο δάσος, αλλά και πλησίον
του χώρου στάθμευσης που βρίσκεται σε τμήμα της παράκτιας ζώνης. Απορρίμματα που
συνδέονται με το κάπνισμα υπάρχουν σε αυξημένες συγκεντρώσεις στα τμήματα της ακτής
που τείνουν να φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών (τμήματα με ξαπλώστρες και
ομπρέλες), καθώς και στους χώρους με την περισσότερη διέλευση επισκεπτών, όπως είναι
ο προαναφερθείς χώρος στάθμευσης και τα μονοπάτια που οδηγούν στο δάσος.
Οι επισκέπτες της παραλίας είναι κυρίως Έλληνες με αρκετά υψηλή προσέλευση κυρίως
Ρώσων και κατά δεύτερο λόγο Γερμανών και Ιταλών τουριστών.

2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 266 μ. και εύρους
που κυμαίνεται από 30 έως 70 μ.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην
ακτή μετρήθηκαν 53 αποτσίγαρα σε έξι (6) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 8, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

Ο μέσος όρος ήταν 1 αποτσίγαρο/ τ.μ. ακτής.

•

Ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 0 έως 25 με
μέση τιμή 9 αποτσίγαρα/ μ.
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Εικόνα 1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία της Καλογριάς.

Οι μικρότερες συγκεντρώσεις αποτσίγαρων εντοπίστηκαν στο βόρειο περιθώριο της ακτής
σε μια ζώνη 50-100 μ. (από το αριστερό προς το δεξιό άκρο της ακτής). Οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις (έως 8 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής) εντοπίστηκαν στο νότιο (δεξιό) άκρο της,
μπροστά από την είσοδο, η οποία ενώνει το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων με την
παραλία. Στο ίδιο τμήμα, κατά τους θερινούς μήνες, λειτουργεί καντίνα και τοποθετούνται
ξαπλώστρες και ομπρέλες.
Συμπερασματικά, διακρίνεται ότι τα τμήματα της ακτής που εμφανίζουν την υψηλότερη
πυκνότητα αποτσίγαρων είναι εκείνα που παρουσιάζουν και την υψηλότερη πυκνότητα
λουόμενων, εξαιτίας της ευκολότερης και ταχύτερης πρόσβασης από το χώρο του parking,
καθώς και της ύπαρξης υποδομών (ξαπλώστρες, ομπρέλες, καντίνα).

