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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Βοϊδοκοιλιά - Δήμος
Πύλου-Νέστορος
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από τις επιτόπιες συζητήσεις που
διενεργήθηκαν με αρμόδιους φορείς, αλλά και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής, όσο
και από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ως κύρια ζητήματα αναδεικνύονται η
σημαντική ύπαρξη απορριμμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στα αποτσίγαρα, συνολικότερα τα
ζητήματα καθαριότητας και καθαρισμού της παραλίας και ο κίνδυνος απώλειας
βιοποικιλότητας.
Βάσει των στοιχείων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων δηλώνει ότι στην παραλία εντοπίζονται αρκετά (μέτρια) έως πολλά
απορρίμματα, ενώ παράλληλα σημειώνουν ότι δεν υπάρχει σχετική σήμανση στην παραλία
και τη γύρω περιοχή σε σχέση με τα απορρίμματα. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων γίνονται σπάνια καθαρισμοί με μηχανικά μέσα, ενώ στις περισσότερες
περιπτώσεις οι καθαρισμοί γίνονται με τα χέρια, και όπως σημειώνουν κάποιοι, με ιδιωτική
πρωτοβουλία. Κατά τη διάρκεια της αρχικής επίσκεψης καταγραφής στην παραλία, οι
επιθεωρητές παραλίας ενημερώθηκαν από αλλοδαπό επισκέπτη ότι, με άλλο ένα άτομο,
έχει καθαρίσει τη μισή περίπου παραλία 6 φορές κατά τη διάρκεια της δίμηνης παραμονής
του στην περιοχή, γεμίζοντας 4 σακούλες με απορρίμματα, συμπεριλαμβανομένων των
αποτσίγαρων.
Επιπρόσθετα, κάποιοι σημείωσαν ότι δεν γίνονται καθαρισμοί από το Δήμο. Τέλος, σε
σχέση με αυτό το θέμα, ιδιοκτήτης επιχείρησης της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος
παλαιότερα μίσθωνε την καντίνα που βρίσκεται στο χώρο στάθμευσης της παραλίας,
σημείωσε ότι στο παρελθόν είχε ζητήσει από το Δήμο να αναλάβει με ίδια έξοδα το
μηχανικό καθαρισμό της παραλίας με ειδικό μηχάνημα που είχε στην κατοχή του, αλλά η
πρότασή του δεν έγινε δεκτή.
Η πλειοψηφία εκείνων που απάντησαν τα ερωτηματολόγια σημειώνει ότι υπάρχουν κάδοι
απορριμμάτων, αλλά είναι αριθμητικά πολύ λίγοι, και ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων
δεν γίνεται σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα συχνά τα απορρίμματα να
διασκορπίζονται στη γύρω περιοχή. Σε σχέση με το ζήτημα των απορριμμάτων καπνιστών,
οι συμμετέχοντες το αξιολογούν πολύ σοβαρό και σοβαρό. Στην παραλία δεν διανέμονται
σταχτοδοχεία, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένη δραστηριότητα.
Οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι η παρουσία των επισκεπτών δεν επηρεάζει δυσμενώς το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σε σχέση με την ηλικία των επισκεπτών, προκύπτει ότι
καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, ενώ σε σχέση με την εθνικότητά τους, προκύπτει ότι
την παραλία επισκέπτονται Έλληνες και Ευρωπαίοι (Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι, Ολλανδοί,
Αυστριακοί, Γάλλοι , Ελβετοί), αλλά και Ρώσοι τουρίστες. Τέλος, η πλειοψηφία των
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συμμετεχόντων εκτιμά ότι το έργο LIFE AMMOS θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της
περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής, ενώ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη διενέργεια
αντίστοιχων εκστρατειών και σε άλλες παραλίες της ευρύτερης περιοχής, οπότε και οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για την εκστρατεία Do it yourself που θα πραγματοποιηθεί
παράλληλα με τις εκστρατείες στις 15 επιλεχθείσες παραλίες.
Τέλος, οι συμμετέχοντες προτείνουν την λήψη μέτρων (όπως την ενίσχυση της
αστυνόμευσης και την επιβολή προστίμων σε όσους ρυπαίνουν), καθώς και την κοινή
δράση και συνεργασία πολιτείας και πολιτών για τη βελτίωση της κατάστασης στην
περιοχή. Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν συγκαταλέγεται η τοποθέτηση
περισσότερων κάδων, διαμορφωμένων με τρόπο που να συνάδουν αισθητικά με το
περιβάλλον, καθώς και η συχνότερη αποκομιδή των απορριμμάτων. Ως λύση στα
προβλήματα των απορριμμάτων προτάθηκε καθαρισμός με τα χέρια σε εβδομαδιαία βάση,
αλλά και μηχανικός καθαρισμός σε μηνιαία.

2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 701 μ. και εύρους
16 μ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην ακτή μετρήθηκαν 68
αποτσίγαρα σε οκτώ (8) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 9, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

Ο μέσος όρος ήταν 2 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής.

•

Ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 3 έως 13 με
μέση τιμή 8,5 αποτσίγαρα/ μ.

Σύμφωνα με το πλήθος των αποτσίγαρων που μετρήθηκαν στα σημεία δειγματοληψίας, η
πυκνότητά τους φαίνεται να έχει κάποιες τυχαίες διακυμάνσεις κατά μήκος και πλάτος της
παραλίας και δεν παρουσιάζεται κάποια σημαντική χωρική τάση των αποτσίγαρων που να
είναι άμεσα ερμηνεύσιμη. Η ακτή λόγω της φυσικής και τουριστικής της αξίας, φαίνεται να
προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε όλο το μήκος και το πλάτος της, οι οποίοι
αφήνουν πίσω τους σημαντικό αριθμό αποτσίγαρων, παρά την απουσία υποδομών και
δραστηριοτήτων αναψυχής.
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Εικόνα 1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.

