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Αποτελέσματα αρχικής επίσκεψης στην Παραλία Αγ. Ιωάννη – Δήμος
Ζαγοράς- Μουρεσίου
1. Άποψη των μελών της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Σύμφωνα με τις επιτόπιες συζητήσεις που διενεργήθηκαν με τοπικούς φορείς, όσο και από
τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, η παρουσία απορριμμάτων στην παραλία
χαρακτηρίζεται ως μέτριας έντασης. Στα απορρίμματα των επισκεπτών, συχνά προστίθενται
και αυτά που ξεβράζει η θάλασσα, ενώ αντίστροφα, όταν τα κύματα είναι μεγάλα,
σαρώνουν μεγάλο μέρος της παραλίας και παρασύρουν προς τη θάλασσα σημαντική
ποσότητα απορριμμάτων.
Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ανέφερε ότι δεν υπάρχει σήμανση στην παράκτια ζώνη
για τα απορρίμματα και ότι οι κάδοι συλλογής στην παραλία αδειάζονται καθημερινά,
κυρίως όμως χάρη στη μέριμνα των επιχειρηματιών. Τους δε καλοκαιρινούς μήνες, η
παραλία συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο που απαιτείται το επαναληπτικό άδειασμα των
κάδων. Για τα απορρίμματα καπνιστών διανέμονται σταχτοδοχεία μιας χρήσης από τους
επιχειρηματίες που μισθώνουν ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί από τους
λουόμενους εξακολουθούν να αφήνουν τα απορρίμματά τους στην παραλία, ή να τα
εναποθέτουν στους ήδη γεμάτους κάδους, με αποτέλεσμα να καταλήγουν και πάλι στην
ακτή.
Η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι Έλληνες ηλικίας 18-45 ετών, αλλά υπάρχουν και
επισκέπτες μικρότερων ή μεγαλύτερων ηλικιών και άλλων εθνικοτήτων, όπως Γερμανοί,
Αυστριακοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Ρώσοι και Βαλκάνιοι. Αν και το πρόβλημα των
απορριμμάτων καπνιστών κρίνεται ως μέτριας έντασης από τους συμμετέχοντες, οι ίδιοι
φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμοι να υποστηρίξουν την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου,
θεωρώντας ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της παραλίας.

2. Αποτελέσματα Μετρήσεων
Στην παραλία υλοποιήθηκε καταγραφή των αποτσίγαρων σε μήκος ακτής 451 μ. και εύρους
15 μ.. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των καταγραφών, στην ακτή μετρήθηκαν 117
αποτσίγαρα σε δέκα (10) ζώνες καταγραφής (Εικ. 1):
•

Το μέγιστο πλήθος αποτσίγαρων/ τ.μ. ακτής ήταν 100, ενώ το ελάχιστο ήταν 0.

•

Ο μέσος όρος ήταν 3 αποτσίγαρα/ τ.μ. ακτής.

•

Αν εξαιρεθεί η ακραία τιμή των 100 αποτσίγαρων που βρέθηκε σε ένα τ.μ. ακτής,
τότε ο αριθμός των αποτσίγαρων ανά μέτρο μετώπου ακτής κυμαίνεται από 0 έως
11 με μέση τιμή 1,7 αποτσίγαρα/ μ.
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Εικόνα 1. Χάρτης με τις ζώνες καταγραφής αποτσίγαρων στην παραλία του Αγ. Ιωάννη.

Στο μεγαλύτερο τμήμα της συγκεκριμένης ακτής διαπιστώθηκε απουσία αποτσίγαρων. Η
υψηλή συγκέντρωση αποτσίγαρων που παρατηρήθηκε μπροστά από την εκκλησία, μεταξύ
ταβερνών και ενοικιαζόμενων δωματίων, και σε απόσταση 16 μ. από την γραμμή
απόσβεσης των κυμάτων, πιθανώς οφείλεται στη συσσώρευση αποτσίγαρων που έχουν
μεταφερθεί μέσω του ανέμου από άλλα τμήματα της παραλίας στο συγκεκριμένο σημείο
λόγω της μορφολογίας και των φυσικών χαρακτηριστικών της ακτής.

