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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρεΙται μια έντονη υπσβόθμιση του πι:ριβάλλσντος.

Ο υπολογισμός του κόστους της περιβαλλοντικής υπσβόθμισης καθίσταται

αναγκα(ος στο σχεδιασμό και εφαρμογή διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Επίσης γίνεται αντιληπτή η ανόγκη ι:φαρμογής συγκροτημένων και ρεαλιστικών

περιβαλλοντικών πολιτικών σι οποίες θα έχουν σχέση μι: την ανόγκη για βελτΙωση

του βιοτικού επιπέδοu .

Θα πρέπει επομένως, να επικρατήσει η ιδέα μιας ανόπτυξης που θα ικανοποιεί

επαρκώς τις τρέχουσες ανόγκες ,χωρΙς όμως να υποβαθμίζει την ικανότητα

μελλοντικών γενεών να αντιμετωπίζουν τις δικές τους ανόγκες ( αειφορική

ανόπτυξη ).

Στην εργασία αυτή ι με θέμα "δραστηριότητες στον αγροτικό χώρο συμβατές

ή μη μι: το περιβόλλον στο Ν. ΜαγνησΙας" 1γίνεται μια προσπόθεια εντοπισμού

των πηγών ρύπανσης στο χώρο της Μαγνησίας ,που προκαλεΙται από τις

διόφορι:ς ανθρώπινι:ς δραστηριότητι:ς όπως ι:ίναι η γι:ωργία , η κτηνοτροφΙα, τα

λατομι:ία Κ.λ. π.

Οι προτόσι:ις που θα διατυπωθούν παρακότω αφορούν την ορθή χρήση των

μέσων παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε να αποφι:υχθι:Ι πι:ριβαλλοντική

επιβόρυνση σε ένα χώρο με αρκετό αξιόλογο φυσικό πλούτο.

Η προστασία και διατήρηση του φυσικού 1ιστορικού και πολιτιστικού

πι:ριβάλλοντος και η λογική aξιοποίησή του αποτι:λούν το πλαΙσιο με βάση το

οποΙο διατυπώνονται οι προτόσι:ις μας. Επιπλέον λαμβόνεται υπόψη και η

δυνατότητα αξιοποίησης των διαφόρων φυσικών πόρων.

Τέλος, διι:ρι:υνόται η ανόπτυξη του τουρισμού μέσα στα πλαΙσια της

προστασΙας του φυσικού ,πολιτιστικού και κοινωνικού πι:ριβόλ/οντος της

περιοχής μελέτης .



1. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

:1.1 ΧωρσθέΤΟΟQ...πεQιο){ήC:JJελέτοι:..!

Ο Νομός Μαγνησίας αποτελείται από τις παρακάτω επαρχίες :

Τα νησιά που αποτελούν" την περιοχή αυτή είναι τα υψηλότερα τμήματα

ενιαίας, με τη χερσόνησο της Μαγνησίας χέρσου, η οποία καταβυθίστηκε ύστερα

από ρήγμα. Τα νησιά αυτά βρίσκονται βόρεια της Εύβοιας και ανατολικό της

χερσονήσου του Πηλίοu, ενώ αποτελούν σημαντικό νησιώτικο σύμπλεγμα του

βορειοδυτικού τμήματος του Αιγαίου Πελάγους. Τα νησιά αυτό, όπως και όλη η

Μαγνησία, βρίσκονται στο μέσο περίπου της απόστασης Αθήνας - Θεσσαλονίκης,

ενώ σι γεωγραφικές συντεταγμένες που προσδιορίζουν την περιοχή είναι από 390

2' 5" μέχρι 390 3Ο' 40" βόρειο πλάτος και από 230 23' 15" εως 240 20' ανατολικό

μήκος.

Η συνολική έκταση της περιοχής είναι 277.000 στρ. (277 km2 ),

συμπεριλαμβανομένωνκαι των μικρών ακατο{κητων νησίδων. Αποτελεί το 10,5%

της συνολικής έκτασης της Θεσσαλίας και το 0,2% της συνολικής έκτασης της

Ελλάδας, ενώ ο πληθυσμός σύμφωνα με στοιχεία απογραφής 1991 είναι 11468

κάτοικοι.

Όσον αφορά την διοικητική τους δομή, οι Βόρειες Σποράδες περιλαμβάνουν

δύο Δήμους, Σκιάθα.ι και Σκοπέλου, τρεις κοινότητες (Αλλόνησος, Γλώσσα,

Κλήμα) και 30 μικρούς οικισμούς. Τα νησιά Σκόπελος, Σκιάθος και Αλλόνησος

είναι τα μεγαλύτερα ενώ έχουμε και 4 μικρότερα (Κυρά Παναγιά, Περιστέρα,

Γιούρα και Σκάντζουρα) και 30 περ{που ξερονήσια. Τα πιο σημαντικά απΌυτά

είναι το Πιπέρι, η Τσουγκριό και η Ψαθούρα.

Η ανάπτυξη των θαλάσσιων συνδέσεων της περιοχής καθώς και η οικονομική

ανάπτυξη (τουρισμός) καθιστό την περιοχή αυτόνομη σε σημαντικό βαθμό, όσον

αφορό την εξάρτησή της από την πόλη του Βόλου η οποία σαν πρωτεύουσα του

νομού συγκεντρώνει τις περισσότερες βασικές λειτουργ{ες.
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Η cnapxfa Αλμυρρύ, βρίσκεταιστο κέντρο της χώρας, πόνω στον πρωτεύοντα

συγκοινωνιακόόξονα Πότρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Η θέση της ι:ίναι σχεδόν

στο μέσον της απόστασης από τα δύο κέντρα της Αθήνας και Θι:σσaλOνίKης.

Συγχρόνως η περιοχή έχι:ι καλή πρόσβαση προς τις δυτικές εισόδους της χώρας

,την Πότρα και την Ηγουμι:νίτσα. Μι: την επικείμι:νη βι:λτίωση του εθνικού οδικού

δικτύου αναμένι:ται μείωση των χρονοαποστόσι:ων από τα μεγόλα αστικά κέντρα

της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λόρισας και του Βόλου.

Συγχρόνως βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ δύο από τις δυναμικότερι:ς

περιφέρειες της χώρας, της Θι:σσaλίας και της Στερι:άς. Η Επαρχία Αλμυρού

καταλαμβόνει πι:ρίπου 100 τ.χλμ. (939.986 στρέμματα) το οποίο αντιπροσωπεύει

ποσοστό 35% της συνολικής έκτασης του Νομού. Ανατολικό η επαρχία Αλμυρού

βρέχεται από τον Παγασητικό κόλπο. Βόρεια συνορεύει με την επαρχία Βόλου και

νότια με τον Ν. Φθιώτιδος. Ο ορεινός όγκος του όρους Όθρυς κατέχει ένα μεγόλο

τμήμα νοτιοδυτικό της Επαρχίας και αποτελεί το σύνορο με την Επαρχία

Δομοκού και το Ν. Φθιώτιδος, ενώ δυτικό η Επαρχία Αλμυρού συνορι:ύει μι: την

Επ. Φαρσόλων και το Ν. Λαρίσης. Τα δύο τρίτα της περιοχής είναι ορεινό και

ημιορεινό ενώ το υπόλοιπο 1/3 αποτελι:ίται από πεδινές εκτόσι:ις. Στα πι:δινό και

κατό μήκος της εθνικής οδού συγκεντρώνονται τα 2/3 του πληθυσμού της

περιοχής.

Η cnapxfa Βόλου. αποτελι:ίται από την ορι:ινή περιοχή του Πηλίου και τις

πεδινές εκτάσι:ις της περιοχής Βόλου - Βελεστίνου. Αυτή βρίσκεται στο μέσο

περίπου της αποστάσεως Αθήνας - Θεσσαλονίκης και κοντό στον οδικό όξονα

που συνδέει αυτές τις δύο μι:γάλες μεγαλουπόλεις της Ελλάδας. Έχει όμι:ση

επαφή με το αστικό κέντρο του Βόλου ενώ δέχι:ται την επιρροή θετική ή

αρνητική της ύπαρξης λιμένος και ορισμένων ανεπτυγμένών βιομηχανιών. Επίσης

βρίσκεται σι: όχι μακρινή απόσταση από το αστικό κέντρο της Λόρισας που

εξι:λίσεται σε ισχυρό περιφερειακό κέντρο της χώρας.

ΤΟ γι:ωγραφικό μήκος της περιοχής ι:κτείνεται από 220 06' δυτικό μέχρι 23021'

ανατολικό και το γεωγραφικό πλάτος από 390 05' νότια μέχρι 39036' βόρεια.

Η περιοχή του Πηλίου ,η οποία αποτελεί ξεχωριστό μέρος της πι:ριοχής

μελέτης, είναι 220.100 στρ. και αποτελεί το 34.9% της συνολικής έκτασης του
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Νομού Μαγνησίας, το 6,57% της εκτάσεως της Θεσσαλίας και το 0,69% της

συνολικής έκτασης της Ελλόδας.

Η επαρχία Βόλου περιλαμβόνει 54 ΟΤΑ στους οποίους υπάρχουν 91 περίπου

οικισμοί, ενώ όσον αφορά την διοικητική διαίρεση περιέχει πέντε Δήμους ( Βόλου,

Νεας lωνίας, Βελεστίνου Αγχιόλου και lωλκού ). Η περιοχή μελέτης είναι κατά

11,8% πεδινή, κατά 20% ημιορεινή και κατό 68,2% ορεινή. Η διαμόρφωση αυτή

του εδάφους απέχει αρκετά από τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο χώρας που

είναι :23% πεδινές εκτασεις, 42% ημιορεινές και 35% ορεινές.

1-2 Ανάγλυφο

Στο βόρειο τμήμα η περιοχή καλύπτεται από τον ορεινό όγκο του Πηλίου ο

οποίος αποτελεί συνέχεια της οροσειράς Ολύμπου - Κισσόβου - Μαυροβουνίου.

Υπάρχουν αρκετές περιοχές των οποίων το υψόμετρο επιτρέπει την ανάπτυξη

ξεχωριστής χλωρίδας - πανίδας αλλά και ορισμένων ειδικών δραστηριοτήτων

(χειμερινός τουρισμός, σκί κτλ.). Ορισμένες από τις περιοχές αυτές είναι:

Ο ΠOUΡιavός ΣταυΡ6ς, με υψόμετρο 1610m, το Πλιασίδι με υψόμετρο 1540m

και το Mεγdλo Ισωμα με υψόμετρο 1410m. Στο νότιο τμήμα της περιοχής,

αντίθετα με ότι γίνεται στο βόρειο ,υπάρχουν χαμηλά βουνά, το υψόμετρο των

οποίων δεν ξεπερνά τα 400 μέτρα. Το ανατολικό τμήμα της περιοχής το οποίο

βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος παρουσιάζει μεγάλες κλίσεις και απότομες

ακτές, δυσκολεύοντας έτσι την ανάπτυξη τουριστικών ή γεωργικών

δραστηριοτήτων. Αντίθετα το μέρος της περιοχής που βρέχεται από τον

Παγασητικό Κόλπο παρουσιάζει μια ομαλότητα αφού παρατηρούνται ομαλότερες

κλίσεις εδάφους.

Έχουμε έτσι δύο σημαντικές αντίθετες καταστάσεις. Από την μια μεριό τις

νοτιοανατολικές ακτές οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα της ανοικτής θάλασσας

(Αιγαίο Πέλαγος) και δεν επηρεάζονται σχεδόν καθόλου από τις ρυπαντικές

δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής, αλλά παρ'όλα αυτά μένουν

αναξιοποίητες, λόγω των μεγόλων κλίσεων του εδάφους αλλό και του πετρώδους

των εδαφών. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις δυτικές ακτές οι οποίες έχουν το

πλεονέκτημα της ομαλότητας του εδάφους και των αμμώδων εδαφών,

παρέχοντας έτσι την δυνατότητα ανάπτυξης της γεωργίας και του τουρισμού,

έχουν όμως το μειονέκτημα ότι βρέχονται από κλειστή θάλασσα ( Παγασητικός ),
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η οποία είναι ευάλωτη σε ανθρώπινες δραστηριότητες που ρυπαίνουν το

περιβόλλον.

Όσον αφορό την περιοχή μεταξύ της Μηλίνας και του Τρικερίου, αυτή

καλύπτεται από το Τισσαίο όρος, το οποίο έχει υψόμετρο 544m και καταλήγει

δυτικό στο ακρωτήριο Καβούλια. ΤΟ μεγαλύτερο ποσοστό του εδόφους της

περιοχής αυτής καλύπτεται από μόρμαρα.

Τέλος, υπόρχει η περιοχή που εκτείνεται νότια από το Τρίκερι,

περιλαμβόνοντας και τα νησιό Τρίκερι και Πύθou. Εδώ η διαμόρφωση του

εδόφους είναι ορεινή με μέγιστο υψόμετρο 377m.

Η πεδιόδα της περιοχής Βελεστίνου βρίσκεται μεταξύ του Πηλίου και του

Χαλκοδονίου όρους και στο δυτικό μέρος αυτής βρίσκεται η αποξηραμένη λίμνη

Κόρλα μέρος της οποίας σήμερα καλλιεργείται.

Η πεδιόδα της επαρχίας Αλμυρού βρίσκεται μεταξύ του όρους Όθρυς και της

χαμηλής οροσειρός του Χαλκοδονίου ,ενώ αποτελεί την σημαντικότερη πεδιόδα

του νομού.

Ένας ακόμη σημαντικός ορεινός όγκος που βρίσκεται μέσα στα όρια του νομού

,είναι το βόρειο τμήμα της Όθρυος με υψόμετρο 1715m. Επίσης υπόρχουν και τα

Σεσκουλιώτικα όρη τα οποία είναι χαμηλό με ομαλές σχετικό κλίσεις και

χωρίζουν τις πεδιόδες Αλμυρού - Νέας Αγχιάλου και Βόλου - Βελεστίνου.

Το ανόγλυφο της επαρχίας Σκοπέλου (περιοχή των Βορείων Σπορόδων) και

συγκεκριμένα το ανόγλυφο του καθ' ενός νησιού ξεχωριστό έχει ως εξείς :

• Σκιόθος: Νησί ημιορεινό, με ψηλότερη κορυφή τον Σταυρό (438m), ενώ οι

βορειοανατολικές ακτές του κατατέμνονται απο ορμίσκους και οι νότιες από

τρείς βαθείς όρμους, από τους οποίους ο ένας βρίσκεται στο μυχό, όπου

απλώνεται η πόλη της Σκιόθου. Το συνολικό μήκος των ακτών είναι 44 χλμ. Η

συνολική έκταση της Σκιόθου είναι 50 τ.χλμ.

• Αλλόνησος: Έκταση 54 τ.χλμ. Το έδαφος του νησιού παρουσιόζεται σαν

μια σειρό λόφων και χαμηλών βουνών , ενώ ψηλότερη κορυφή είναι το Κοβούλι

στην ΒΔ πλευρό του νησιού με ύψος 493m. ΤΟ συνολικό μήκος των ακτών είναι 54

χλμ. και παρουσιόζουν μεγόλη κλίση προς την βορειοδυτική πλευρό ενώ είναι

σχετικό ομαλότερες προς την νοτιοανατολική
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• Κυρά Παναγιά: Έκταση 25 τ.χλμ. Το έδαφος της είναι ορεινό με μέγιστο

υψόμετρο 300 m. Βορειοανατολικά της Κυρά Παναγιάς υπάρχει το νησί Γιούρα με

έκταση 11 τ.χλμ. και έδαφος ορεινό με μέγιστο υψόμετρο 570m το οποίο

παρουσιάζει έντονη κλίση.

• ΤΟ ανατολικότερο από τα νησιά των Σποράδων είναι το Πιπέρι το οποίο

είναι ημιορεινό με μέγιστο υψόμετρο 354m.

• ΤΟ βορειότερο από τα νηcnά των Σποράδων είναι το νησί Ψαθούρα, το

οποίο έχει έκταση μόλις 0.775 τ.χλμ. Έχει πολύ μικρές κλίσεις εδάφους,

απόδειξη δε είναι το γεγονός ότι το μέγιστο υψόμετρο του νησιού είναι 14m.

• Τέλος, όσον αφορά. το νησί της Σκοπέλου έχει συνολικό μήκος

ακτογραμμών 97 χλμ. Κατά μήκος του νησιού εκτείνεται ορεινός όγκος, με

ψηλότερη κορυφή την Δέλφη ( 6BBm ), ο οποίος καταλήγει βορειοδυτικά στο

ακρωτήρι Γουρούνι, προς ΝΔ στο ακρωτήρι Μύτη και προς νότια στο ακρωτήρι

Βελόνα. Το νησί έχει ακτές κατατετμημένες και απoτελαjμενες από τιτανώδεις

διερηγμένους βράχους ή από πετρώδεις όγκους μέσα στην τραχεία άμμο ενώ το

συνολικό μήκος ακτών είναι 67 χλμ.

1.3 KλιματoλO~ΙKές συνθήκες Inς περιοχnς..μελέτnς

Στην περιοχή Πηλίου, μετά από μακροχρόνιες έρευνες σχετικά με τα

κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής ,τα συμπεράσματα είναι τα εξής: Το κλίμα

του Ανατολικού Πηλίοο είναι υγρό, του Νοτιοανατολικού Ύφυγρο και του

Νοτιοδυτικού Ημίξερο, ενώ του βορείου είναι επίσης Ύφυγρο. Ο ψuxρότερoς

μήνας του έτους είναι ο lανοοάριος όπου οι θερμοκρασίες κάτω τοο μηδενός είναι

πάρα πολύ συχνές. Μάλιστα στις περιοχές της 2αγορό.ς και των Καναλίων η

απόλυτη ελάχιστη θερμOK~σία του μήνα αυτού είναι πάντοτε κάτω του μηδενός.

Επίσης έχουμε το φαινόμενο του μεγάλου εύρους της ημερήσιας θερμοκρασίας

κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό επηρεάζει τον βαθμό ανάπτυξης της περιοχής

η οποία εξ' ολοκλήρου στηρίζεται στην γεωργία.

Υψηλές θερμοκρασίες παρατηρούνται συνήθως τον μήνα lούλιο και φθάνουν

για την περιοχή του Βόλου μέχρι και 430 C ενώ για τις ορεινές περιοχές η μέγιστη

θερμοκρασία πλησιάζει τως 370 C.
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Γενικά το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό διότι η διαφορό της μέσης

ετήσιας θερμοκρασίας του ψυχρότερου μήνα από την μέση ετήσια θερμοκρασία

του θερμότερου μήνα είναι μεγαλύτερη των 20°C (περιπτώσεις μικροκλίματος ).

Τώρα όσο αφορό. την επαρχία Σκοπέλου και συγκεκριμένα τις Β6ρεις

Σποράδες, ο τύπος του κλίματος είναι μεσογειακά:: με μέτριο και βροχερό

χειμώνα, βροχερή άνοιξη, ξηρό - ΘCρμό καλοκαίρι και δροσερό φθινόπωρο.

Λόγω του γεωλογικού ανάγλυφου δημιουργούνται πολλές περιπτώσεις

μικροκλΙματος που οφείλονται στην υψομετρική διαφορό, την κλίση του εδόφους

κτλ.

Όπως και στην περίπτωση του Πηλ(ou έτσι και εδώ, παρουσιάζονται οι

ελάχιστες θερμοκρασίες τον μήνα lανουάριο και οι μέγιστες τον μήνα Ιούλιο, με

μέση ετήσια θερμοκρασία 16,7 °C . Το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι

Φεβρουάριο είναι η πιο βροχερή περίοδος. Ιδιαίτερα τους μήνες Σεπτέμβριο,

Δεκέμβριο αλλά και Μάιο παρατηρείται έντονη βροχόπτωση. Αυτό οφείλεται

βασικά στις φθινοπωρινές υφέσεις (Οκτώβριος) και στις θερμικές καταιγίδες που

σημειώνονται.

Στην επαρχία Αλμυρού οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ηπειρωτικές και

μεταβ6λονται προοδευτικά σε μεσογειακές στο ανατολικό τμήμα .Η μέση μέγιστη

ετήσια θερμοκρασία είναι 20,9° C και η ελάχιστη 10,3° C ενώ η μέση μέγιστη

υγρασία είναι 67%. Η διεύθυνση των ανέμων είναι κατά κύριο λόγο δυτική τους

μήνες από Νοέμβριο μέχρι και φεβρουάριο , ενώ τους υπόλοιπους μήνες είναι

ανατολική.
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:1.....4 Εδαφολογία τnς.m:pωχfι.ς μελέτης

Το έδαφος της περιοχής Πηλίου αποτελείται από πετρώματα

κρυσταλλοσχιστώδη που έχουν μετασχηματισθεί σε γνεύσιους , Φυλίτες,

Μαρμαρυγιακούς ,Χλωριτικούς και Ταλκικούς σχιστόλιθους στα οποία

παρεμβάλλονται πετρώματα μη σχιστώδη ,Ανθρακικά (μάρμαρο ,δολομίτης

,σιδηρίτης), πυριτικά, οξείδια (μαγνητίτης, αιματίτης ) και Θειούχα

(σιδηροπυρίτης).

Οι παρεμβολές αυτές συντελούν στην εμφάνιση πηγών σημαντικής συνήθως

παροχής παρά το αδιαπέρατο των κρυσταλλοπαγών μαζών.

Επικρατέστεροι τύποι εδαφών είναι οι ερυθρές, μελανόφαιες και φαιές

Ρετζίνες, τα Ποτζολικά και Δασικά εδάφη, τα οποία είναι πλούσια σε οργανικές

ουσίες. Το πάχος των εδαφών αυτών είναι σχετικά μικρό και κυμαίνεται ανάλογα

με το είδος και το ποσοστό της φυτοκάλυψης. Η σημαντική κλίση των εδαφών και

η έλλειψη επαρκών μέτρων εδαφοπροστασίας από μέρους των γεωργών είχε σαν

αποτέλεσμα την απώλεια της γονιμότητας του επιφανειακού στρώματος σε

σημαντικές εκτάσεις της περιοχής ,με συνέπεια την εγκατάλειψή τους ως μη

παραγωγικά.

Τέλος στην περιοχή Βελεστίνου υπάρχουν κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και

βιοσπαρουδίτες .

Όσον αφορά τώρα την περιοχή των Βορείων Σποράδων οι τύποι εδαφών είναι

οι εξής: α) στην περιοχή της Σκιάθου το δυτικό τμήμα του νησιού αποτελείται από

όξινα εκπλυθέντα ορφνά εδάφη που έχουν σχηματισθεί πάνω σε

κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα.

Στο υπόλοιπο ανατολικό τμήμα του νησιού και στα ψηλότερα ασβεστολιθικά

μέρη σχηματίζονται ρεντζίνες, ιδίως στην βορειοανατολική απότομη πλευρά του

νησιού.

Στις δολίνες ,που βρίσκονται στα ψηλά μέρη των ασβεστολιθικών

όγκων,παρατηρούνται ετερόχθονα ερυθρά μεσογειακά εδάφη τα οποία

καλλιεργούνται επιτυχώς με ετήσια φυτά και ελαιόδενδρα. Η υπόλοιπη ανατολική

περιοχή περιλαμβάνει ορφνά δασικά εδάφη πάνω σε φλύσχη και σχιστόλιθο τα
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οποία σήμερα χάναJν την δασική τοος βλάστηση λόγω της εγκατάστασης

ελαιώνων.

Σε στενή λωρίδα γύρω από τη λίμνη της ΣKιάθαJ ,η οποία σήμερα

καταλαμβάνεται από το αεροδρόμιο ,τα εδάφη είναι aλαΤOOχα με μικρή

φuΤOKάλυψη από αλόφυτα. Ελώδη και ημιελώδη εδάφη υπάρχοον στις λεκάνες

Στροφιλιάς ,Τρούλου, Πλατανιά και Ασέληνou.

Στο νησί υπάPXαJν επίσης και regosols που αποτελούνται από την χαλαρή

άμμο των θινών και των παράλιων περιοχών. Η στΡόγγιση εδώ είναι υπερβολική

και τα εδάφη δεν επιδέχονται γεωργική εκμετόλευση.

β} Σχετικά με την εδαφολογική κατάσταση της Σκοπέλοο, θα αναφέΡοομε ότι

στο βορειοδυτικό τμήμα Τα.J νησιού σχηματίζονται κυρίως ορφνά δασικά εδάφη

.Στο βορειοδυτικό άκρο του ίδιου τμήματος παρατηρούνται,τοπικά αποπλυμένα,

όξινα ορφνό εδόφη.

Στο κεντρικό τμήμα τοο νησιού,ΠαJ καταλάμβεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από

το βουνό Δέλφη ,υπάρχα.ιν ασβεστολιθογενή ορφνά και ορφνέρυθρα εδάφη.

Επίσης στο νοτιοανατολικό ασβεστολιθικό τμήμα του νησιΟΟ υπάρχουν τοπικά

στα πιο δασωμένα μέρη ορφνά και ΟΡφνέpuθρα ασβεστολιθικά εδάφη ενώ στα

βραχώδη και απότομα μέρη της περιοχής αυτής σχηματίζονται ρεντζινοειδή.

Στο νησί παρατηρούνται επίσης aλλoυβιαKά εδάφη ,ημιελώδη και regosols. Τα

αλουβιακά εδάφη βρίσκονται στην πεδιάδα της Σκοπέλα.ι και στα χαμηλά

τμήματα του Πανόρμου και τοο Έληος.

γ} Για το νησί της Αλοννήσου θα πούμε ότι αποτελείται από ασβεστολιθογενείς

ρεντζΙνες και ορφνά δασικά ασβεστολιθογενή εδάφη, στα οποία η φυτοκάλυψη

εΙναι πυκνότερη και ποιοτικά ανώτερη. Στο νοτιοανατολικό τμήμα επικρατούν οι

ρεντζίνες , ενώ τοπικά κυρίως στο κεντρικό τμήμα σχηματίζονται όξινα ορφνά

εδόφη.

δ} Τέλος, στα υπόλοιπα νησιά των Β. Σποράδων επικρατούν οι

ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και τοπικά μόνο τα ορφνά μεσογειακά, όπως στην

Κυρά Παναγιά ,στα Γιούρα ,στο Πιπέρι κλπ.

Όσον αφορά τώρα την περιοχή του ΑλμυρΟΟ ,υπάρχει μια ομοιόμορφη

στρωματογραφία ποταμοχερσαίων αλοοβιακών αποθέσεων προς την παραλία

και παλιότερων διλouβίων προς τα δυτικά. Επίσης υπάρχει ποσότητα άμμων

,αΡγlλων χαλίκων και χαλαρών κροκόλων μέχρι ένα βόθα; 150 - 200m όπου

φθόνouν οι διαθέσιμες γεωτρήσεις.
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Προς τις παρυφές της Όθρυος υπάρχουν παλιότεροι και νεότεροι

ασβεστόλιθοι ισχυρά πτυχωμένοι και διαρηγμένοι από την δράση τεκτονικών

δυνάμεων,οι οποίοι παρουσιάζουν και φαινόμενα καρστικής διάβρωσης. Επίσης

στην περιοχή υπάρχει και ποσότητα φλύσχη.

Οι αβαθεΙς χεΙμαροι που υπάρχουν στην κοιλάδα αποχετεύουν μέχρι τη

θάλασσα τα νερά των βροχών μαζί με φερτές ύλες που είναι προ'ίόντα διάβρωσης

του φλύσχη και των ασβεστολίθων της περιοχής και συνεχίζουν την πρόσχωση

του όρμου του Αλμυρού ( " Χωροταξικ6 Βορε/ωγ Σποράδωv ,Νομαρχ/α Mαγvησ/ας

,1984 ~ "Χωροταξική μελέτη ΠηλΙou ,ΥπηρεσΙα Περιφερεlοκής Α "άπτυξης

ΘεαΙλ/ος,1980", "Τοπlκ6Α "απυξlοκ6 Πρ6γρομμαΑλμυρού,ΓΠετράκος , 1994")

1.5 Λεκάνες απορροής της περιoxfις..μEλ..έIης

Στην ευρύτερη περιοχή του νομού Μαγνησίας υπάρχουν τέσσερις λεκάνες

απορροής ( ''Εκτίμηση υδάτινω απορροών στις λεκάνες απορροής του Β

Παγασητικού ,ΕΛΚΕΠΑ, Δεκέμβριος 1989 ) , οι οποίες είναι οι παρακάτω:

• Περιοχή λεκανών απορροής Κραυσίδωνα, Ξεριά Βόλου ,και Αναύρου.

Περιλαμβάνει τους δήμους του Βόλου ,της Νέας lωνίας, την Α' ΒΙΠΕ και

ορισμένους οικισμούς όπως την Άλλη Μεριά,τα Μελισσάτικα, τις Γλαφυρές, το

Σέσκλο,το Διμήνι και τις Αλυκές.

• Βόρεια του νομού υπάρχει η λεκάνη απορροής της Κάρλας. Περιλαμβάνει

τον Δήμο Βελεστίνου ,το υπόλοιπο μέρος της ΒΙΠΕ εκτός από το Δημήνι και το

Σέσκλο και τους οικισμούς: ΣτεφανοβΙκειο ,Κανάλια, Κερασιά, Αγ. Γεώργιος

Φερρών.

• Περιοχή παράκτιων ρεμάτων της χερσονήσου του ΠηλΙου που εκβάλουν

στον Παγασητικό κόλπο. Περιλαμβάνει την δυτική πλευρά του Πηλίου ,από την

κοινότητα Αγριάς μέχρι και την κοινότητα ΜηλΙνας.

• Η τέταρτη λεκάνη απορροής περιλαμβάνει την περιοχή παράκτιων

ρεμάτων Μαυροβουνίου και Πηλ(ου ,που εκβάλλουν στο ΑιγαΙο πέλαγος.

Αποτελείται από την ανατολική πλευρά του Πηλίου και το Μαυροβούνι, ενώ

στο βόρειο μέρος της περιλαμβάνει τους οικισμούς Κεραμίδι και Βένετο, ενώ

νότια περιλαμβάνει το Τρίκερι.
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1.6 Υγρόιοποι - Δόση - Βοσκότοποι

• Με βόση την τελευταία απογραφή των υγροτόπων που έγινε το 1993 από

το Ελληνικό κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων με την συνεργασία του τμήματος

Διαχείρισης Φυσικού Περιβόλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ , διαφόρων περιφερειακών

υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας ,περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών

επιστημόνων ,καταγρόφηκαν 378 υγρότοποι σε όλη την Ελλόδα ,συνολικού

εμβαδού 2 εκ. στρεμμότων. Από αυτούς οι 11 έχουν καταχωρηθεί στον κατόλογο

υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. Οι 20 από τους 378 υγροτόπους βρίσκονται στο

νομό Μαγνησlας ( π(νακας 1.6/1 - χόρτης 1.6/1 ).

Οι υγρότοποι αυτοί αντιμετωπίζουν σημαντικό προβλήματα από τις

ανθρώπινες δραστηριότητες ( ρύπανση από γεωργικό φόρμακα ,απορρίματα,

εξόπλωση τουρισμού κ.λ. π. ) .

Τα ωφέλη από την ύπαρξη υγροτόπων είναι πολλό ( Δυνατότητα όρδευσης

,αλίευσης ,ύδρευσης, ευνο'ίκότερες κλιματικές συνθήκες, κλπ.). Η τερόστια αξία

των υγροτόπων για τον όνθρωπο δημιουργεί την ανόγκη για προστασία αυτών

από την επέκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

• Επίσης στο νομό Μαγνησίας περιλαμβόνονται κυρηγμένα αισθητικό δόση

όπως το δόσος "Κουρl" του Αλμυρού ( διόταγμα κήρυξης 356/15-4-80 ) με έκταση

100Ηα το οποίο περιλαμβόνει απομεινόρια από εκτεταμένο δρυόδασος με

τουριστικό ενδιαφέρον. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβόνονται και το δόσος της

Σκιόθου ( διόταγμα κήρυξης 248IΤΔ/30-10-79) του οποlου η έκταση εlναι 3000Ηα

και περιλαμβόνονται όλες οι δασώδης εκτόσεις του νησιού μαζί με το

παραθαλόσσια δόσος "Κουκουναριές".

Τέλος ,στην κατηγορία των κηρυγμένων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κόλλους

ανήκουν τα δόση της περιοχής του Πηλ(ου (Διόταγμα κήρυξης 652/8/31-5-76).

Αναλυτικότα σπουδαιότεραδόση του νομού είναι:

Τα δόση οξυός του Πηλ(ου σε υψόμετρο400 -1500 m.

Τα δόση καστανιός στο ανατολικό και νότιο Πήλιο ,σε υψόμετρο από 200-800m

Τα δρυοδόση στην περιοχή Αλμυρού και Κεραμιδίου.

Τα δόση Χαλεπείου και τραχείας πεύκης στα χαμηλότερα υψόμετρα στο Νότιο

Πήλιο , στις Βόρειες Σπορόδες, στην κεντρική Σκόπελο, στη Ν Α Αλόννησο.

Τα δρυοδόση στην περιοχή Όθρυος σε υψόμετρο από 700-1000m.

Τα δόση του νομού Μαγνησίας καταλαμβόνουν συνολική έκταση 613.490στρ.και

αποτελούν το 23,2% της συνολικής έκτασης του νομού.

• Τέλος, θα αναφέρουμε ότι στην περιοχή μελέτης υπόρχουν βοσκότοποι

συνολικής έκτασης 103.6000 στρ. οι οποίοι είναι στο σύνολό τους

υποβαθμισμένοι και μικρής βοσκο'ίκανότητας διότι η βόσκηση δεν γίνεται
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β6ση διαχειριστικoU σχεδίου. Βοσκότοπους συναντ6με στις περιοχές

Βελεστίνου ,Μακρυνίτσας ,Κεραμιδίοu ,Κερασιός και Αν6βρας.

f7ivακας 1. 1 ""ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ-

~1ΙΜi!I!!![eq!iqπφι "'ξjf! '1ΙΜ1ΙΜ;;'" , ''"- "
11$

Υγροβιότοπος εΙδος Θcση Προβλήματα

Ρύπανση από Παρόνομο, Μανδρόκι Έλος Ν. Ψαθούρα κυνηγούς κυνήγι

Ρύπανση από Παρόνομο

2 Πλανήτης Έλος Ν. Κυρό Παναγιό κυνηγούς κυνήγι

Ρύπανση από Παρόνομο

3 Παλιοφόναρο Λ(μνη Ν. Περιστέρα κυνηγούς κυνήγι

Ρύπανση από Παρόνομο

4 Άγ. Δημήτριος Έλος Ν. Αλόννησος κυνηγούς & κυνηγούς

τουρΙστες

Ρύπανση- επιβόρυνση από

5 Λούτσα ΛΙμνη Ν. Σκόπελος τουρΙστες

Ρύπανση από παραθεριστές

6 Μηλιό Έλος Ν.Σκόπελος

Ηχορύπανση Μόλυνση από

7 Άγ. rεώΡγιος Λιμνοθόλασσα Ν. Σκιόθος από αεροδρόμιο ναυπηγε{ο

6 Βρομόμυλος ΛΙμνη Ν. Σκιόθος Ρύπανση από τουρΙστες

9 Κουκουναριές Λιμνοθόλασσα Ν. Σκιόθος Ρύπανση από τουρ{στες

Ρύπανση από απορρΙματα και

10 Ρέμα Ζερβόχια Έλος Νεοχώριο γεωργικόφόρμακα

11 Ρέμα Ποτόκι Έλος Μηλιές Ρύπανση από παραθεριστές

12 Ρέμα Κότω Λεχων{ων Έλος, Ρέμα Κότω Λεχώνια Ρύπανσηαπό απορρ{ματα&
μπόζα

13 ΤαμιεuτήραςΚόρλας ΛΙμνη Όρια Μαγνησ{ας- Αποξήρανση- Ρύπανση από

Λόρισας γεωργικό φόρμακα

14 Μπουρμπουλήθρα Έλος, Λιμν/σσα Βόλος Ρύπανσηαπό απορρ{ματα&
μπόζα
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,5 Τσαλαπότα Έλος ΔημΙνt Ρύπανσηαπό απορΡΙματa&
μπόζα

Ρύπανση από απορρΙματα &
16 Λαχανόρεμα nσταμός Ν. ΑνχΙαλος μπόζα

Ρύπανσηαπό Ηχορύπανση

17 Χωλόρεμα Έλος. Ρέμα Ν. ΑνχΙαλος απορρΙματα από

αεροδρόμιο

18 Όρμος Σσύρπης Έλος Σούρπη Ηχορύπανσηαπό την ΑΓΕΤ

19 ΛιμνούλεςΖηρέλια ΛΙμνη Αλμυρός Ρύπανσηαπό απορρΙματακαι

γεωργικό φόρμακα

20 Λιχούρα ΠτελεΟΟ Έλος Πτελεός Ρύπανσηαπό απορρ(μaτακαι

γεωργικόφόρμακα
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

τ

Π
• ΠΡΟΤΟΠΟ/ Ο

Μ• ELlPA OlΆ
Ν
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2.1 ΓΕΩΡΓιΑ

2.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βναι παραδεκτό ότι τα τελευταlα χρόνια η γεωργ(α στην Ελλόδα έγινε

εντατική .Επιδιώχθηκαν καλλιέργειες πω απαιτούν υψηλές δόσεις λιπασμότων

για να αποδώσουν ,ενώ προβλήματα προσέθεσαν και οι αυξημένες απαιτήσεις σε

νερό, η αδιόκοπη καλλιέργεια καθώς και η αύξηση της περιεκτικότητας του

εδόφOuς σε όλατα.

Επ(σης ένας αρκετό σημαντικός αριθμός εκτόσεων καταστρέφεται κόθε

χρόνο από την διόβρωση πω παρατηρε(ται στα ορεινό και επικλινή εδόφη .Η

διόβρωση αυτή οφε(λεται κυρ(ως στις μεγόλες κλΙσεις των εδαφών σε συνδιασμό

με τις ραγδαΙες βροχοπτώσεις καθώς και στη λαθεμένη καλλιέργεια των

πλαγιών, στις πυρκαγιές και στην υπερβόσκηση. Ένας μεγ6λος αριθμός

γεωργικών εκτόσεων ,αρκετό παραγωγικών ορισμένες φορές χρησιμοποιεΙται για

διόφορες ανθρωπογενεΙς δραστηριότητες ( βιομηχαν(α ,μετaλλεIα, τουρισμός

κλπ) ,συνήθως μη κερδοφόρες.

ΕπΙσης ,δραστηριότητες οι οπο(ες έχουν σχέση με την γεωργική

εκμετόλλευση , επιδρούν αρνητικό στο περιβόλλον. Η δραστηριότητες αυτές

αφορούν: α) εν/ειοβελτιωτικό έργα σε πολλές περιπτώσεις χωρ(ς προηγούμενο

σχεδιασμό ( αποξηραντικό, στραγγιστικό, αντιπλημμυρικό ) τα οπο(α προκαλούν

ζημιές ,σε υγΡOτόπOuς κυρΙως ,διαταρ6σοντας την οικολογική ισορροπ(α (π.χ.

Κόρλα) ,β) χρήσ'1-\'εωργικών_φαρμόκων η οπο(α συμβόλει στην με(ωση των

απωλειών της παραγωγής με αντΙκτυπο στο περιβόλλον,γ) χρήσηλιπασμότων τα

οπο(α έχουν σαν στόχο να αυξήσουν την γονιμότητα των εδαφών, δ)_κατόληψη

γης για γεωργική εκμετόλλευση με αποτέλεσμα την καταστροφή των βιοτόπων,

ενώ επ(σης ,εδαφικές εκτόσεις κατόλληλες για γεωργική χρήση έχουν

καταπατηθεΙ από οικιστικές, τουριστικές, βιομηχανικές και όλλες ανθρώπινες

δραστηριότητες , ε) Αρδευτικό έρ~α με τα οπο(α πραγματοποιε(ται σημαντική

όντληση υπογε{ων υδότων με αποτέλεσμα την μεΙωση της στόθμης του

υδροφόρου ορΙζοντα . Αυτό το γεγονός μπορε( να έχει περαιτέρω αρνητικές

συνέπειες όπως εισροή θaλόσσιoυ νερού στα υπόγεια ύδατα ή δημιουργ(α

ρηγμότων στο έδαφος (π.χ. περιοχή Ριζομυλου) (Οδηγ6ς σε θέματα πρoa:ταα{ας

ncptPάAAOVToς για τους σΤΑ ,εΕ.ΤIfA. Άθήvα 1989) ..
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Τέλος πρέπει αναφερθε{ ότι επειδή η περιοχή μελέτης δεν ε{ναι ομοιογενής

όσον αφορό το ανόγλυφό της,.για καλύτερη ανόλυση της υπόρχouσας

κατόστασης προέκυψε η ανόγκη διαίρεσης της περιοχής σε χαρακτηριστικές

υποπεριοχές , που να παjX>υσιόζΟuν σχετική ομοιογένεια όσον αφορό το

ανόγλυφό τακ; αλλό και τα περιβαλλοντικό τους προβλήματα.

Έτσι έχοομε την πρώτη περιοχή η οπο{α είναι αυτή της επαρχ{ας Αλμυρού

στην οπο{α ΣUμπεριλόμβανεται και η πεδιόδα τοο Αλμυρού, αποτελΟΟμενη από

τους εξής σΤΑ: 1 ΑχΙλλειο, 2 Αγ. θεόδωρα , 3 Πτελεός , 4 Σούρπη , 5 Αγ.

Ιωόν/ης, 6 Δρυμώνας, 7 Αγ. Τριόδα ,8 Αμαλιόπολη, 9 Βρύναινα,10 ΚωκκοτοΙ, 11

Κωφol ,12 Ανόβρα , 13 Αλμυρός, 14 Πλότανας ,15 Euξεινoύπoλη, 16 Ανθότοπας,

17 Κρόκιο , 18 ΑϊδΙνι , 19 Φυλόκη, 20 Νέα ΑγχΙαλας, 21 MΙKρoθι'jJες.

Η δευτερη περιοχή αποτελε( μέρας της επαρχΙας Βόλου. ΕΙναι η περιοχή Βόλου

- Βελεστ{νοο και περιλαμβόνει τις υπόλοιπες κανότητες τοο νομού, πλην αυτών

τοο ορεινOU όγκοο τοο Πηλ(ου. Στην περιοχή αυτή ,στην οπο(α ανήκει η δεύτερη

μεγόλη πεδιόδα τοο νομού, περιλαμβόνονται α εξής σΤΑ: 1 Σέσκλο, 2 ΠαλιΟΟρι.

, 3 ΠερΙβλεπτο, 4 Αερινό ,5 ΔημΙνι , 6 Νέα ΙωνΙα, 7 ΒελεστΙνο, 8 Αγ. Γεώργιας

Φερρών , 9 Ριζόμυλο, 10 Γλαφυρό, 11 ΣτεφανοβΙκειο ,12 Κανόλια, 13 ΚεραμΙδι ,14

Κερασιό ,15 Μικρό Περιβολόκι.

Η τρίτη περιοχή είναι η ορεινή περιοχή τοο Πηλ{ou η οπο{α αποτελε{ται από

τους παρακότω σΤΑ :1 Τρ(κερι , 2 Λαυκας , 3 ΜηλΙνα , 4 Προμυρι , 5 Μετόχι ,6

Αργαλαστή, 7 Ξυνόβρυση ,8 Συκή, 9 Νεοχώρι , 10 Αφέτες , 11 Μηλιές , 12

Καλαμόκι, 13 Λαμπινου , 14 Καλό Νερό, 15 ΞουρΙχτι, 16 Τσαγκαρόδα 17 ΒυζΙτσα,

18 Πινακότες , 19 Μουρεσι , 20 Αγ. Δημήτρης, 21 Ανήλιο, 22 Μακρυρόχη , 23

Κισσός, 24 Αγ. Λαυρέντιας, 25 Αγ. Γεώργιας Νηλε(ας , 26 Αγ. Βλόσιος, 27 Άνω

Λεχώνια ,28 Κ. Λεχώνια, 29 Αγριό, 30 Δρόκεια, 31 Ζαγορό, 32 Πουρl, 33

ΜακρυνΙτσα ,34 Πορταριό ,35 Κατηχώρι ,36 Άλλη Μεριό ,37 lωλκός 38 Σταγιότες

39 Βόλας.

Τέλος ,θα αναφέραιμε και την περιοχή των Βορε{ων Σπορόδων η οπο(α

αποτελε(ται από τους εξής σΤΑ: 1 Σκιόθας, 2 Σκόπελας, 3 Κλήμα, 4 Γλώσσα, 5

Αλόννησας.
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2.1LXp.ό<!I1 ΔιπασμάIωJl

2.1.2.1 Γενικά

Η εντατικοποίηση των διαφόρων κλδδων παραγωγής συνδυόζεται συχνό από

τη χρήση μέσων και μεθόδων μή συμβατών με το περιβόλλον. Από τον κανόνα

αυτό δεν λείπει και η γεωργία η οποία θεωρείται συνυπευθηνη για την υποβόθμισή

του.

Η σημερινή εικόνα της γεωργίας ,των μεγόλων αποδόσεων ανό στρέμμα, είναι

όμεσα συνδεδεμένη με την ευρεία ύπαρξη και χρησιμοποίηση μεγόλων

ποσοτήτων λιπασμότων. Η ανόγκη για αύξηση της παραγωγής θα παρέμενε

απραγματοποίητος στόχος , χωρίς την παροχή στο έδαφος ,θρεπτικών

συστατικών. Το αποτέλεσμα της προσπόθειας για αύξηση του ρυθμού ανόπτυξης

της γεωργίας ,είναι το γεγονός της έκπλυσης ποσοτήτων λιπασμότων από τα

νερό της βροχής τα οποία καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα και στους θαλόσσιους

αποδέκτι:ς σαν οργανική ρυπανση. Το πρόβλημα γΙνι:ται οξυτι:ρο όταν δι:ν

ακολουθεΙται ορθολογική χρησιμοποΙηση των λιπασμότων, βασισμένη στις

επιστημονικές προδιαγραφές για τις πραγματικές απαιτήσεις της κόθε

καλλιέργειας σε ι:Ιδος και ποσότητα λιπασμότων. Το έδαφος και τα φυτό δεν

μπορουν να προσλόβουν τις ι:πιπλέον ποσότητες που ρΙχνονται μι: αποτέλεσμα

αυτές να καταλήγουν σε υδότινοuς αποδέκτι:ς προκαλώντας ρυπανση.

Παρακάτω ( ΠΙνακας 2.1) θα αναφέρουμε την κατά στρέμμα ή κατά δέντρο

ανώτερη επιτρεπτή λΙπανσητων διαφόρωνκαλλιεργειώνστο νομό ΜαγνησΙας.

Πίvοκος2.f (Πηγή:AIcιA9uvoηΓεωΡγ(ος)

Σκληρό Σιτάρι

Μαλακό σιτάρι

Κριθάρι

θρώμη

Καλαμπόκι

Βαμβάκι

Ζαχαρότευτλα

Ελιά - Λεμονιά - Πορτοκαλιά
Μηλιό

Αχλαδιά - Βερικοκιά - Ροδακινιά

12
12
14
12
40
18
18
1
1
1

4
4
4
4
5
10
10

0,25
0,25
0.25

Ο

Ο

Ο

Ο

10
10
Ο

1,25
1,2
0,5

Ιστρέμμα

Ιστρέμμα

Ιστρέμμα

Ιστρέμμα

Ιστρέμμα

Ιστρέμμα

Ιστρέμμα

Ιδέντρο

Ιδέντρο

Ιδέντρο
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Κερασιό 1,5 0,25 0,5 Ιδέντρο

Αμυγδαλιό 1 0,25 0,5 Ιδέντρο

ΒιομηχανιΚή ντομότα 30 20 60 Ιστρέμμα

Διόφορα κηπευτικό 40 20 25 Ιστρέμμα

Άμπελος 20 5 3 Ι στρέμμα

2.1.2.2. Επιπτώσεις απ6 τηχρήση λιπασμάτων

Η αυξημέ~η_.ρύπανση_ στα υπόγεια και επιφανειακό νερό_είναι η σημαντικότερη-
επίπτωση της υπερβολικής χρήσης λιπασμότων ,με περαιτέρω συνέπειες στην

υγεία των ανθρώπων.- --
Επίσης σε περίπτωσηεντατικοποίησηςτης γεωργίας ,οι ρυπογόνεςουσίες των

λιπασμότων μέσω των νερών διήθησης και απορροής ή μέσω των διαβρώσεων

καταλήγουν σε υδότινους αποδέκτες ,όπως προαναφέραμε ,προκαλώντας το

φαινόμενοτου ευτροφισμού.

Σε εδόφη με μακροχρόνια χρήση λιπασμότων διαπιστώθηκε μείωση της

γονιμότηταςτου εδόφους. Η λίπανση του εδόφους με όζωτο ή με θει-ίκή αμμωνία

μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση του ρΗ του εδόφους . Τα αζωτούχα

λιπόσματα που προκαλούν οξύτητα στο έδαφος είναι η θειική αμμωνία ,η νιτρική

αμμωνία και γενικό λιπόσματα που έχουν στη σύνθεσή τους αμμωνιακή μορφή.

Επίσης τα λιπόσματα που περιέχουν φώσφορο ή κόλιο έχουν μικρή ή καμμία

επίδραση στην οξύτητα του εδόφους,

Η αύξηση της συγκέντρωσης αλότων με ΤΙΤ' προσθήκη λιπόσματος στο έδαφος

ελαττώνει συνήθως την σταθερότητα της δομιiς του. Στην περίπτωση αυτή τα πιο

επιβλαβή είναι τα λιπόσματα που περιέχου'l νότριο ,ακολουθούν αυτό που

περιέχουν αμμωνία και λιγότερο επιβλαβή είναι αυτό που περιέχουν ασβέστιο.

( ΓΕΕ. ,Παvελλήvιο Επισ.τημοvικ6 συvέδριο ,Προσ,τασ(α περιβάλλοντος και

vεωρvική πaρavωvή ,Μάρτιος 1989.Ειaηvητής Χ. Μ:,κρΙδης)

"
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2.1.2.3 Υπάρχουσα καrάσ.rαση

Σύμφωνα με στοιχι:(α της Νομαρχ(ας Μαγνησ(ας οι καλλιεργούμενες εκτόσεις

στο νομό Μαγνησ(ας καταλαμβόνοuν έκταση 883.079 στρ. και αποτελούν το

33,4% της συνολικής έκτασης του νομού.

Π{νακα 2.2 Σι κενΤ, rtxd πlνακας xαλlvων εκrάαεων

i1%Γ ,~%fu."~l~Q!!Σ,.i~~~~k

Αροτρο(ες

Γη Λαχ/πων

Δεν. Kαλlγειες

Αμπελοι

Αγρανόπαuση

Σύνολο

451032 466653
16567 20953
341540 330842
5875 4513

56563 60118
871.577 883.079

Όπως παρατηρούμε στον παραπόνω π(νaκα 2.2 έχουμε μια αύξηση των

γεωργικών εκτόσεων του νομού κατό 11.502 στρέμματα τα έτη '89 - '93 εις βόρος

,τις περισσότερες περιπτώσεις ,δασικών ι:κτόσεων και σημαντικών βιοτόπων και

υγροτόπων. Αυτό επ(σης σημa(νει αύξηση χρήσης λιπασμότων σε ένα μεγαλύτερο

εύρος περιοχων της περιοχής μελέτης.

Παρόμοια αύξηση σλλό σε μικρότερο ποσοστό έχουμε στις εκτόσεις σε

αγρανόπαυση οι οπο(ες καταλαμβόνουν έκταση 60.118 στρεμμότων. Αυτό

σημα(νει ότι ένα μεγόλο μέρος της έκτασης του νομού παραμένει ανενεργό κότι

το οπο(ο ε(ναι θετικό ,αφού όπως ε(ναι γνωστό η αγρανόπαυση βοηθό, ξεκουρόζει,

δυναμώνει τις γεωργικές αυτές εκτόσεις ενώ ταυτόχρονα και κατό την διόρκεια

τουλόχιστον ενός έτους αυτές οι γεωργικές εκτόσεις δεν δέχονται λιπόσματα και

φυτοφόρμακα.

Σύμφωνα με τους π(νακες 2.3 και 2.5 το μεγαλύτερο μέρος των αροτρα(ων

εκτόσεων βρ(σκεται στις περιοχές του Αλμυρού (237.984στρ.) και Βόλου 

Βελεστ(νου (219.204στρ.). Στις υπόλοιπες περιοχές του Πηλ(ου και των Β.

Σπορόδων, οι αροτρα(ες εκτόσεις ε(ναι σημαντικό λ(γες (βλ. π(νακες 2.7 και 2.9

).
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Όσον αφορό τις δενδρώδεις καλλιέργειες στο νομό Μαγνησ(ας ,υπόρχει μια

μικρή με(ωση 3,13% την τετραετΙα '89 - '93 (βλ. π(νακα 2.18). Αισθητό λιγότερες

ε(ναι οι δενδρώδεις καλλιέργειες στην περιοχή του Αλμυρού και Βόλου 

ΒελεστΙνου απ' ότι στις περιοχές Πηλ(ου και Σπορόδων. Μόλιστα στη περιοχή

Βόλου - Βελεστ(νου παρουσιόζεται η μεγαλύτερη μεΙωση 13,58%.

Επ(σης παρατηρούμε, σύμφωνα με τον (διο π(νακα, ότι το Πήλιο περιλαμβόνει

το μεγαλύτερο μέρος των εκτόσεων σε αγρανόπαυση (28.090στρ.). Στις

υπόλοιπες περιοχές ο αριθμός των εκτόσεων αυτών ελόχιστα μεταβλήθηκε στην

παραπόνω τετραετΙα.

ιii~Ά~ ,',' 7{~a~~~~O~lσr~:;v.
,NΘMΘεiiMAIΊNHΣAΣ_

Αριθμός Αριθμός

Κολι\ιέΡΥειες οrρcμμόrωv οrρcμμόrωv

Γα 1989 Γα 1993
ΑΡΟτΡα{ες 79253 13905
Γη Λαχ/πων 15920 20846
Δεν. Καλ/γcιcς 108821 93561
Άμπελοι 2014 2696
Σύνολο 206.008 256.156

Όπως παρατηρούμε στον παραπόνω π(νακα 2.3,οι ποτιστικές εκτόσεις του

νομού παρουσιόζουντην τετραετΙα '89 - '93 μια αύξηση 50.148 στρεμμότων. Αυτό

σημα(νει αύξηση της ανόγκης για νερό ,περισσότερες γεωτρήσεις με όλο

αυξανόμενο το βόθος των γεωτρήσεων και με(ωση του υδροφόρου ορΙζοντα, Η

πιο σημαντική αύξηση ποτιστικών εκτόσεων ( 59.700στρ. ) παρατηρεΙται στις

αροτρα(ες καλλιέργειες οι οποΙες βρΙσκονται σχεδόν εξ' ολοκλήρου στις πεδινές

εκτόσεις του Αλμυρού και της περιοχής Βόλου - ΒελεστΙνου.

Πίνακα 2.4

Περιοχές
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Στον π(νακα 2.4, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των στρεμμότων των ποτιστικών

εκτόσεων στην περιοχή του Αλμυρού το 1993 παpαJσιόζει αύξηση κατό 23.123

στρέμματα και αποτελούν το 22,82 % των συνολικών καλλιεργούμενων εκτόσεων

της περιοχής Αλμυρού. Παρατηρούμε επίσης ότι το 1989 οι ποτιστικές εκτόσεις

της περιοχής καταλόμβαναν μόνο το 16,47 % . Υπόρχει δηλαδή μια αύξηση της

τόξης του 6% πεp(ΠαJ την τετραετία '89 - '93.

Επίσης για την περιοχή Βόλου - Βελεστίνου υπόρχει αύξηση των ποτιστικών

εκτόσεων κατό 40340 στρέμματα , δηλαδή μια αύξηση 14% περ(πou την

τετραετ(α '89 • '93.

Πρέπει να τονισθε( το αρκετό υψηλό ποσοστό (38,24%) των ποτιστικών

εκτόσεων της περιοχής Βόλου - Βελεστ(νou στο σύνολο των καλλιεργουμένων

εκτόσεων της περιοχής.

Το γεγονός αυτό,της αύξησης των ποτιστικών εκτόσεων, έχει την θετική όψη

γιατί με την αύξηση των ποτιστικών εκτόσεων έχουμε βελτ(ωση της ποιότητας

και ποσότητας των παραγόμενων αγροτικών προ·ίόντων.Η αρνητική πλευρό του

γεγονότος αυτού ,της υπερόρδευσης, αντικατοπτρ(ζεται στην μείωση του

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ,ενώ συντελε( στην έκπλυση των λιπασμότων από

το έδοφος.



(

(

Σύμφωνα με στοιχε(α της ΑΤΕ για το έτος 1983 ,αλλό και της Συνεταιριστικής

Εταιρε(ας Λιπασμότων ( ΣγΝΕΛ) για το έτος 1993, τα λιπόσματα που διατέθηκαν

στο νομό Μαγνησ(ας ( Π(νακας 2.23) παρουσιόζουνμείωση 17,82%.

Τη χρονιό του 1983 και για διόστημα τριών μηνών παρουσιόστηκε στον

Παγασητικό, πλαγκτόν σε υπερβολική ποσότητα κόνοντας σχεδόν αδύνατη την

αλιεία με κόθε μέσο. Το φαινόμενο αυτό παρουσιόστηκε στον Παγασητικό τις

πρώτες μέρες του Mα~oυ και όρχισε να υποχωρε( στα μέσα Αυγούστου. Έξω από

τον Παγασητικό στις θαλόσσιες περιοχές του Α. Πηλ(ου - Β. Σπορόδων

εμφαν(στηκε στις αρχές του !ουν(ου και όρχισε να υποχωρεί στις 8 - 10

Αυγούστου. Η αλιευτική παραγωγή των παρόκτιων αλιέων της περιοχής την
Q

περ(οδο εκε(νη μειώθηκε κατό 90% σε σύγκριση με όλλες χρονιές. Η εμφόνιση

του πλαγκτού τη χρονιό εκε(νη σε τόσο υπερβολική ποσότητα και έκταση δεν

αποτελούσε φυσιολογικό φαινόμενο. Η πιθανότερη εξήγηση ήταν οι καιρικές

συνθήκες ( αύξηση της θερμοκρασίας, αυξημένες βροχοπτώσεις) σε συνδυασμό

με την υπερβολική χρήση λιπασμότων τα οπο(α μεταφέρθηκαν στην θόλασσα.

( Ει<rΙμησηpιJπavσης Παγασητικού, ΕΛΚΕΠΑ, Ισvouάριaς 1998).

Σήμερα οι ποσότητες λιπασμότων που χρησημοποιούνται στο νομό είναι

μειωμένες απ'ότι πριν δέκα χρόνια.Ο πιο σημαντικός ίσως λόγος ε(ναι ότι η

πολιτε(α λιγόστεψε της επιδοτήσεις στα λιπόσματα, ενώ ταυτόχρονα

απελευθέρωσε τον τρόπο αγορός τους, αφού πλέον πωλούνται και εκτός

αγροτικών ενώσεων. Παρόλα αυτό όμως υπόρχουν ενδε(ξεις για υπερβολική

λίπανση σε συγκεκριμένεςκαλλιέργειες.

Στο πίνακα 2.5 γ(νεται σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων λιπασμότων τα

έτη 1983 και 1993.

Ποσότητα Ποσότη.τα

εΙδος Λιπάσματος λιπάσματος (Ιπ) λιπάσματος (/π) Μεταβολή %
που διατέθηκε που 'διατέθηκε

το 1983 το 1993

.'

Θεική αμμων(α

ΑΝΑ

Νιτρική αμμων(α

16-20-0

5400
15120
2300
8500

3084
12252
2268
7044

-42,89
-18,97
-1,39
-17,13
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20.-10-0 6750 4350,3 -35,55
ΘCΙK6 Κόλιο 100 64 ·16,00

Ουρ(α 410 324 -20,96
11-15-15 2440 5556 127,70

Άλλοι τύπα 5665 7752 36,64
Συνολο 46.665 36.364 -17,62

Σύμφωναμε έρευνες ( Grops and Scils Magarine ,1982 ) το 50% του αζώτου στα

αμμωνιακά λιπάσματα προσλαμβόνεταιαπό τα φυτά,το 30% ακινητοποιείται στο

έδαφος , το 15% εκλύεται στην ατμόσφαιρα και το 5% μετατρέπεται ή

διατηρείται σε ΝΟ και εκπλύνεται.

Το άζωτο στα νιτρικά λιπάσματα ,σε εδάφη Αργιλοπηλώδη και βασικά όπως

αυτά της λεκάνης απορροής της Κόρλας ,παρουσιάζει ποοοοτ6 έκπλυσης

ανάλογα με τις καλλιέργειες ως εξής : Δημητριακά 8% ,Κηπευτικά 28%. Λιβόδια

6%.

Το σύνολο των Νιτρικών που μεταφέρεται με την έκπλυση μπορεί να έχει δύο

καταλήξεις.Η μία είναι να καταλήξει στον υδροφόροορίζοντα με την κaτείσδυση

του νερού, ενώ η άλλη είναι να παρασυρθεί με την επιφανειακή ροή και να

καταλήξειστον Παγασητικό.

Στον π{νακα 2.6 που ακολουθε(, δ(νονται για την περιοχή Αλμυρου ,οι

επιτρεπόμενες μονόδες στοιχε{ων στο ανώτερό τους όριο,ανό τυπο

καλλιέργειας.Η μέθοδος με την οπο(α καταλήξαμε στις μονόδες που ρ(χνονται

σήμερα ανό τυπο καλλιέργειας ήταν αυτός της επιτόπιας έρευνας με την μέθοδο

των συνεντευξεων, με παρόλληλη πρόσβαση για όντληση στσιχε{ων στα αρχε(α

των κατό τόπων αρμοδ(ων γραφε(ων του Υπουργε{ου Γεωργ(ας,στον νομό

ΜαγνησΙας.

niVQKQr 2.6

~[!εριox!\!AAAυpo~M

Τύπος Επιτρεπόμενεςμονόδες ανό Μονόδεςπου plxνoνTaLανό

καλλιέργειας καλλιέργεια Kaλλιέργαα

Ν Ρ Κ Ν Ρ Κ

8αμβόκι 16 10 10 21,3 10 Ο

BιιoμJΚή 30 20 60 22.7 17.1 25.3
Ντοίιότα
Σιτόρι 15 4 Ο 15 4 Ο

22



Παρατηρούμε στο παραπ6νω πίνακα 2.6 ότι για τη καλλιέργεια του βαμβακιού γίνεται υπερλίπανση σε

ότι αφορ6 το στοιχείο του αζώτου ,ενώ για το στοιχείο του φωσφόρου η λ{πανση γίνεται στην ανώτατη

οριακή τιμή. Για το κ6λιο παρατηρούμε ότι είναι σχεδόν μηδενική η λίπανση στην καλλιέργεια του

βαμβακιού ,αφού τα εδ6φη της Μαγνησίας δεν έχουν έλλειψη καλίου.

Για το σιτ6ρι παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές των στοιχείων που ρίχνονται ξεπερνούν ή ταυτίζονται

σχεδόν με τις ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές. Για την καλλιέργεια της ντομ6τας δεν υπόρχει η

περίπτωση της υπερλ{πανσης σε κανένα στοιχείο.

Στον πίνακα 2.7 παρουσι6ζονται οι σημαντικότερες καλλιέργειες της περιοχής του Αλμυρού ( βαμβόκι,

σιτόρι, ντομότα) και το ποσοστό που καταλαμβόνουν στο σύνολο των καλλιεργειών της περιοχής.

Ποοοστό (%) στο
σύνολο ίωιι:

καλ/νωιι:εΚί.

t~~'\1.~_i)_θΡ~~_~~.~_!~R,~R)~alικι~ρ;γ~ιs~~,~~.fn~R~οχfi

Ποσοοτό(%) στο Ποσοστό (%) στο Ντομότα

Βαμβόκι σύνολο ίων Σιτόρι σύνολο ίωιι: ΒιομΙκή

καλ/νωιι: CΚί. καλ/νωιι:εΚί.

ΠίVQκaς 2. Τ ==

Αλμυρός 34445 14,41 148410 62,36 6170 2,59

Παρατηρούμε ,συνδυ6ζοντας τους πίνακες 2.6 & 2.7 ,ότι για το 80% των καλλιεργούμενων εκτ6σεων

της περιοχής Αλμυρού, η λίπανση κυμαίνεται πέρα από τις επιτρεπόμενες τιμές σε μερικό στοιχεία ή

ταυτίζεται με τις ανώτερες εεπιτρεπόμενες τιμές ,γεγονός που σημαίνει ότι στο 80% των εκτ6σεων της

περιοχής γίνεται υπερλίπανση.

Ο παρακότω πίνακας 2.8 αναφέρεται στην περιοχή Βελεστίνου και στις ανώτερες τιμές λίπανσης για τα

στοιχεία όζωτο , φώσφορο και κ6λιο για τις κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής που είναι η ντομ6τα

,το βαμβ6κι και το σιτόρι.
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Πιvακας 2.8

n~p!Qxil~~Qu;'l!B~~~...[voU'.. , --

Επιτρεπόμενες

Τύπος μονόδες ανό Μονόδες που ρΙχνOVΤαι ανό

καλλιέργειας καλλιέργεια καλλιέργεια

Ν Ρ Κ Ν Ρ Κ

Βαμβόκι 18 10 10 18,6 10,3 1,1
Ντομότα 30 20 60 23,4 18 21
Σιτόρι 15 4 Ο 15,2 4,2 Ό

Παρατrρoύμεότι στον πΙνακα 2.8 για την καλλιέργεια του βαμβακιού γΙνεται υπερλίπανση σε ότι αφορά

το στοιχείο του αζώτου αλλά και του φωσφόρου. Όσον αφορά το κάλιο ,όπως αναφέραμε και πιο πάνω

στα εδαφη της ΜαγνησΙας δεν παρατηρεΙται έλλειψη καλ(ου.

Για την καλλιέργεια του σιταριού γΙνεται επΙσ~ υπερλίπανση τόσο για το στοιχείο του αζώτου όσο και

το στοιχείο του φωσφόρου., ενώ για το στοιχεΙο του καλιου ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.Τέλος

1 καλλιέργεια της ντομάτας γίνεται με ρίψη επιτρεπομένων τιμών μονάδων του αζώτου του φωσφόρου και

rou καλίου.

Πίvακας 2.9

.

Ντομότα

Βιομ/κή

"="®@"""""""illill~<$' "~"a'i...6••~~",.CιXΛt€""~!Ii~'oyilIπ''''''X~,,~'J.~Ι~'~~N=~'~~~~"""""NNN;"""N.-;-..,~:Ι;"".~·~~._,, ~ - ,~':':'!!". ~',

noσoσ.r6 (%) ",ro Πoσoσ:r6 (%) ",ro
Βαμβόκι ούvολο rωv Σιτόρι ούvολο rωv

κολlvωv εκr. κaλlvωv εκr,

noσoσ.r6 (%) aro
ούvολο rωv

κολlvωvεκr,

Βόλου 
3ελεστ(νου

57111 25.18 119900 3990 1,82

Συvδιάζοvτaς τους π{vaκες 2.8 και 2.9 συμπεραίνουμε ότι για την περιοχή Βόλου - Βελεστίνου οι

;αλλιεργούμενες εκτάσεις σε ποσοστό 82% περίπου δέχονται μεγαλύτερες ποσότητες σε ότι αφορά τα

ττοιχεΙα του Αζώτου, Φωσφόρου, Καλίου ανά τύπο καλλιέργειας,γεγονός που σημαΙνει ότι γίνεται

lπερλΙπανση για το 82% επί του συνόλου των καλλιεργουμένων εκτάσεων.

Στον πίνακα 2.1.2.3 Ι 9 που ακολουθεΙ ,συγκρΙνοντας τις επιτρεπόμενες μονάδες στοιχείων ανά

αλλιέργεια συμπερένουμε ότι στις μηλιές γίνεται υπερλΙπανση όσον αφορά στο άζωτο (Ν) και το

)ώσφορο(Ρ), ή στην καλύτερη περίπτωση οι ποσότητες ταυτίζονται με την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή.

Οι ποσότητες λίπανσης των στοιχείων Ν,Ρκαι Κ στις αχλαδιές σχεδόν ταυτίζονται με τις ανώτερες

πιτρεπόμενες τιμές..

Τέλος για τις ελιές δεν υπάρχει περίπτωσηυπερλίπανσης.γιακανένα από τα στοιχεία Ν,Ρ,Κ.



Επιτρεπόμενες μονόδες ανό

καλλιέργεια

Μονόδες που ρΙχνονται ανό

καλλιέργεια

Μήλα

Ελιcς

Αχλόδια

Ν

1
1
1

Ρ

0,25
0,25
0,25

Κ

1,2
1,25
0,5

Ν

0,9
0,7

1

Ρ

0,4

Ο

0,2

Κ

0,36
Ο

0,2

Στο πίνακα 2.11 που ακολουθε( γίνεται αναφορό στις σημαντικότερες καλλιέργειες του Πηλ(οu ( Μηλιές

,Αχλαδιές ,Ελιές) και στο ποσοστό που Kατaλαμβόνouν στο σύνολο των Kaλλιεργouμένων εκτόσεων της

περιοχής, περίπου 88,5 % .

Πηλroυ 21724

Ποσαπό (%) σ.ίΟ

σιίνο"ο των
καλ/νωνεκτ.

13,33 3650 2,24 118887

Ποσοσ.τό (%) σ.το

σύνολο των

καλ/νων εκ,τ.

12,95

ΣυνδιόζΟΥτας τον πιο πόνω πίνακα 2.10 και τον πίνακα 2.11 και έχοντας υπ'όψιν την μορφολογία του

εδόφouς του Πηλίοu βλέπουμε το πόσο καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει αυτή ,στην διόρθρωση - επιλογή

των καλλιεργειών που υπόρχοuν στην περιοχή.

Στον πίνακα 2.12 που ακολουθεί γίνεται αναφορό στον γεωργικό τομέα της Ζαγορ6ς (ποο σαν τέτοιο

έχουμε ορ(σει τις κοινότητες Ζαγορ6ς, ΠουρΙοο,και Μακρυρ6χης) , σε σχέση με το ποσοστό που

καταλαμβ6νοον στο σίινολο των καλλιεργοομένων εκτ6σεων του τομέα, οι καλλιέργιες της μηλι6ς και της

αχλαδιός.
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Πίνακας 2.12 ΚυΡιώτφες καλ/γαες Γεωργικού τομέα Zαγopdς

Γεωργικός Τομέας Ζαγοράς
'-,:.......:._-~

Ζαγορό

Πaψί

Μα'Ρφράχη

Αχλ6αα ----~~
ΜΊλα

εκτάσεων

60,37 % στο σύνολο των

καλ Ι μένων

Από τον παρaπόνω π{νaκα 2.12 και σε σuνδιασμό με τον π{νακα 2.11

παρaτηραjμε ότι 'γtα το 60,37% των KaλλιεργOUμένouν εκτόσεων του γεωργικού

τομέα που ορίσαμε γίνεται υπερλίπανση.
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Οίνακες με ποσοστά και μεταβολές
λλ' ..

κα ιεΡΥουμενωνκαι ποτιστικωνεκτασεων.

Στη συνέχεια γίνεται παράθεσηδωδεκα σχεδιαγραμμάτωνόπου γίνεται

σύγκρισηστοιχείων μεταξύ των ετών 1989 και 1993.

Τα θέματα των σχεδιαγραμμάτων που ακολουθούν είναι τα εξής:

- Μεταβολή (%) των καλλιεργούμενων εκτάσεων τα έτη 1989 - 1993 ,για

τις περιοχές :

1) Αλμυρού

2) Βορείων Σποράδων

3) nηλίου

4) Βόλου - Βελεστίνου

- Ποσοστό ( % ) τωνκαλλιεργειών στο σύνολο των εκτάσεων ιτο έτος

1993 για τις περιοχές

1) Αλμυρού

2) Βορείων Σποράδων

3) nηλίου

4) Βόλου - Βελεστίνου

- Μεταβολή (%) των ποτιστικών εκτάσεων τα έτη 1989 - 1993

1) Αλμυρού

2) Βορείων Σποράδων

3) nηλίου

4) Βόλου - Βελεστίνου



σχ. 2,1.2.3 ι 1

~ΙJΣOΣTO (%) ΤΩΝ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΩΝΣΤο ΣΥΝΟΛΟ τΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝτΗΣπΕΡIΟΧΗΣΜΜΥΡΟΥΤΟΕΤΟΣ 1993,
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οχ. 2.1.2.3/3

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΛιΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 19931
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οχ. 2.1.2.3/ Ι

~oΣoΣTo (%)1ΩΝ ΚΑiιΛιΕρΓΕιΩΝΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡιΟΧΗΣ8ΕΛΕΣΤιΝΟΥτο ΕΤοΣ1993\•
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0)(, 1.2.3.112

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΩΝ ΚΑΜΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β, ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΟ.

ΕΤΟΣ 1993
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ό..,.. 2.1.2.3/7

[ΜΕΤΑ60ΛΗ (%) ΚΜΛϊΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΛlσΥΤΑ ΕΤΗ '89-'93\1
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σχ. 2.1.2.3 Ι 6
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οχ. 2.1.2.3! 5
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ό+. 1.2.3./2

IMiΞTA.BOΛH(%) ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β. ΣΠOPAΔQN ΤΑΕΤΗ '89-'93~1

ΑγΡονόl10υση

Άμl1CΛα

i;j
w
~

fu Δενδρ. καλ/γειες

~
Γη λαχανόκηπων

ΑροτΡα(αι

.
/

.
- .

. " . I
1

;;
.
"

" ι-Ι
ί..
"

-i ι ι

V

--
' '

"
."-;Ι;bf.~1~f;">i··- ".,.~.-".

;;;

/// ////////////////// /
40 ·35 ·30 ·25 ·20

%

·15 -10 ·5 Ο



σχ. 1.2.3./8

Άμπελα

iί:I Δενδ. Καλλ/ες
W
L

fu
~
;2 Γη Λαχ/πων

ΑρστραΙες

~ETABOΛH ΠΟΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΑ ΕΤΗ '89-'93,

/ v-

/

-

~ό
V

Ii
j /

V

--[ι 1/
"

/
Υ//////////////////////////////////////////// /

-45 -40 -35 -30 -25

%

-20 -15 ·10 ·5 Ο



οχ. 2.1.2.3 f 9

ΆμMtλol

tJ Δcvδ. Καλfγειcς
[i!
α.

w

~-. Γη ΛΟΧΙΜων

'"

ΑροτροΙες

[ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%Ι ΠΟTlΣΤIΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ MMVPOV ΤΑ ΕΤΗ '89-'93

_/1 ! Ι Ι !! Ι Ι Ι Ι j Ι Ι Ι i Ι i
-"' Γ_, !

~
Ι, ι

i
)-rιτ.c;r;::ΠI.Ί:;;Q;!=Ί;Ι:r:o::m:IIj

Ι Ι Ι
ι

-Μ ι
Ι

Ιι

,
Ι ΙΙ i ι ! Ι Ι Ι Ι , Ι Ι Ι Ι ! i ι

1/

Ι..
! Ι Ι Ι Ι Ι Ι ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι ; Ι ! ! ! Ι Ι Ι Ι Ι ! Ι Ι

1/ .. ~ /:

.~

_~LLL/~--./--L/.J/.// / 6(/////,(L'~'/.//: "//://////// "///, , 10 15 20 2'
%

30 35 40 ,ο



οχ. 2.1.2.3 ι 10

ΙΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΠΟΤΙΠΙΚΩΝΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΤΑ ΕΤΗ '89.'931

w Δcνδ KQA!yo«;
w

~
~
χ Γη Λοχ/tιι<)V

."

Ι Ι

.,.

Ι . ; Ι

.~.- .;

·20 • 2• 40 60 βΟ 100



αχ. 2.1.2.3 Ι 12

w όtνδ. Κα).fγtttς
w
i"
it

~
χ Γη ΛaΧΙΠα/ν

Αροτρa;tς

ΙΜΕΤΑΒΟΛΗ(%) ΠΟTlΣΤIΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΗΛΙΟΥ ΤΑ ΕΤΗ '89,'93.

/ ;
Ι ; Ι

,
Ι Ι Ι ! j ι .1. ι

-~\
ι ι ,

! 1/ ~ .";"

Ι

1ί1
i

ι i 1
,

Ι
ί

ΙΙ ι

ΙΙ
Ι ι ΙΙ Ι i, !

Ι
,

i iι

Ι
Ιι ~

Ι
ιi

!
,

ι

Ι l.>' !

Ι
!! i Ι

Ι
ι

ΓΙ
ί

Ι ii Ι ι
,

Ι
,

i , Ι! ,
1/ / / /1/ / / / / / / / / / / ///// 77777 77 / / // / " /

·100 • 1.0 200 300 400 500 600



Πίνακες_v.ι(uιιν Γεω~γiα

Για τη συνέχεια, του παρόντος τμήματος της μελέτης, δίδονται οι πίνακες των

οποίων οι αναφορές έχουν σχέση με την εξής θεματολογία:

-- Καλλιεργούμενες εκτάσεις (σε στρ.) για το έτο; 1989 αλλά και για το έτος

1993,για τις περιοχές:

1) Περιοχή Αλμυρού

2)Περιοχή ΒελεσΤΙνου-Βόλου

3)Περιοχή Πηλίου

4)Περιοχή Βορείων Σπορόδων

-- Ποτιστικές εκτάσεις (σε στρ.) για το έτος για το έτος 1989 αλλά και για το έτος

1993, για τις περιοχές:

1) Περιοχή Αλμυρού

2)Περιοχή Βελεστίνου-Βόλου

3)Περιοχή Πηλίου

4)Περιοχή Βορείων Σπορ6δων

-- Μεταβολή στο σύνολο, του νομού, των ποτιστικών εκτάσεων (σε στρ.)

για τα έτη 1989-1993

--Μεταβολή, στο σύνολο του νομού, των καλ/μένων εκτόσεων (σε στρ.)

για τα έτη 1989-1993
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε στρέμματα)ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

σΤΑ ΑροτραΙες Γη Δενδ. Άμπελοι Αγρανόπαυση Σύνολο
,'\αχΙπων Καλλιέργειες

lωλκός 5 130 555 Ο 372 1062
Άλλη Μεριό 8 32 906 10 44 1000
Βόλος 835 2076 1024 185 3580 7700
Κατηχώρι 13 Ο 1456 70 391 1930
Μακριν(τσα 560 172 8158 200 2510 11600
Πορταριό 60 70 906 28 636 1700
Σταγιότες Ο 21 247 Ο 132 400
Αγ. 2 244 5604 Ο Ο 5850
Λαυρέντιος

Αγριό Ο 136 1445 Ο 279 1860
Δρόκεια 5 Ο 7790 Ο 5 7800
Κ. Λεχώνια 5 130 1784 Ο Ο 1919
Α. Λεχώνια Ο 325 2736 Ο 93 3154
Μηλιές Ο 126 10934 95 175 11330
Αφέτες Ο 36 4052 7 105 4200
Νεοχώρι Ο 48 5286 42 24 5400
Καλαμόκι Ο 15 515 Ο 20 550
Λαμπινού Ο 14 650 2 34 700
=ουρΙχτι Ο 41 2421 10 148 2620
Αγ. Βλόσιος Ο 52 6147 Ο 101 6300
Πινακότες Ο 24 2315 99 162 2600
Τσαγκαρόδα Ο 27 2635 Ο 138 2800
Κ. Νερό Ο 33 1219 Ο 48 1300
ΒυζΙτσα Ο 54 2139 35 72 2300
I~Γεωργιoς Ο 63 6512 41 184 6800

2αγορό 150 76 13458 Ο 316 14000
ΠουρΙ 50 15 4775 6 4 4850
Μακρυρόχη 40 210 4743 Ο 207 5200
Ανι'\λιο 35 139 2219 Ο 57 2450
lΑγ· 15 93 1638 Ο 154 1900
lΔήμ~τpιaς
Κισσός 25 52 1822 Ο 251 2150
Μούρεσι 50 109 1847 Ο 194 2200
Αργαλαστ!,\ 4367 125 13970 110 8428 27000
Προμύρι 177 47 9544 36 1196 11000
Λαύκος 987 24 11849 31 1109 14000
Μηλ(να 50 32 3284 8 56 3430
Μετόχι 196 15 2697 10 782 3700
Ξυνόβρυση 54 17 2626 25 3158 5880
Συκ!,\ 716 26 3185 37 2836 6800
ΤρΙκερι 10 18 7883 Ο 89 8000
Σύνολο 8415 4867 162976 1087 28090 205435

Πηγη _Νομaρ)(la MαyVΗΣιας
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ΚΜΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σφέμμρτσ) ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

ΟΤΑ ΑΡΟτΡαΙες Γη Δενδ. Άμπελοι Αγρανόπαυση Σύνολο
Λαχ/πων Καλλιέργειες

Ιωλκ6ς 8 123 752 Ο 529 1412
Άλλη Μφιό 5 28 911 13 304 1261
Βόλος 835 2028 1020 650 2628 7161
Κατηχώρι 13 Ο 1456 72 389 1930
Μακριν{τσα 205 176 8165 200 2854 11600
Πορταριό 110 90 890 28 682 1800
Σταγιότες Ο 21 247 Ο 152 420
Αγ. 2 221 5347 Ο 280 5850
Λαυρέντιος

Αγριό Ο 93 1624 Ο 143 1860
Δρόκεια 3 Ο 7713 18 66 7800
Κ. Λεχώνια 5 247 2270 Ο 203 2725
Α. Λεχώνια Ο 123 3008 Ο 69 3200
Μηλιές 11 126 11057 95 41 11330
Αφέτες Ο 36 4045 7 112 4200
Νεοχώρι 4 48 5266 42 40 5400
Καλαμόκι Ο 15 515 Ο 20 550
Λαμπινού Ο 14 650 2 34 700
ΞουρΙχτι Ο 41 1985 10 14 2050
Αγ. Βλόσιος 5 52 6127 Ο 116 6300
Πινακότες 2 24 2409 99 66 2600
Τσαγκαρόδα 10 27 2655 Ο 108 2800
Κ. NCΡό 1 33 1217 Ο 49 1300
ΒυζΙτσα 2 54 2126 35 83 2300

I~; Γεώργιος 5 63 6612 41 79 6800
λ.

Ζαγορό 220 116 13572 Ο 292 14200
ΠουρΙ 108 34 4717 10 Ο 4869
Μακρυρόχη 85 255 4790 Ο 70 5200
Ανήλιο 45 135 2163 Ο 107 2450
Αγ. 15 115 1686 Ο 84 1900
Δπυήτοιοc
Κισσός 50 103 1830 Ο 217 2200
Μούρcσι 50 120 1910 Ο 120 2200
Αργαλαστή 3591 110 14910 98 5091 23800
Προμύρι 189 48 9550 36 1177 11000
!Λαύκος 634 27 11969 31 1339 14000
ΜηλΙνα 3 34 3349 5 39 3430
Μετόχι 148 15 2715 10 812 3700
Ξυν6βρυση 28 25 2642 25 3310 6030
Συκή 552 34 3117 29 1268 5000
ΤρΙκερι Ο 31 7891 Ο 272 8194

Σύνολο 6944 4885 164878 1556 23259 201522
Πηγή. ΝομαΡχ{αMαγνησfας



Π{vaκaς 2.7 •

σΤΑ Αροτρα{ες Γη Δενδ. Αμπελοι 6,γρανόπαυση Σύνολο
Λαχ/πων Καλλιέργειες

Σκόπελος 200 57 10490 20 345 11112
Σκιόθος 300 89 13364 13 23 13789
Γλώσσα 80 10 6790 27 238 7145
Κλήμα 50 7 2006 10 77 2150
Αλόwησος 420 12 3300 27 1281 5040
Σύνολο 1050 175 35950 97 1964 39236

Πηγή. Noμαpχfα Μa'(Vfpfaς
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ΚΜΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σφέμμρτα)ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

ΟΤΑ ΑροτραΙες Γη Δενδ. Άμπελοι Αγρανόπαυση Σύνολο
ΛαχΙπων Καλλιέργειες

Σκόπελος 260 77 10495 40 293 11165
Σ:κιόθος 360 116 13367 20 212 14075
Γλώσσα 115 17 6790 20 223 7165
Κλήμα 65 17 2006 10 52 2150
Αλ6wησος 550 22 3300 70 1298 5240
Σι1νολο 1350 249 35958 160 2078 39795

Π'1γr]: ΝομαρχίαMαyvησι"ας
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ΚΑΜΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε cπρέμljara)ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

ΟΤΑ Αροτρα(ες Γη Δενδ. Άμπελοι Ayρaν6παUΣΗ Σύνολο
Λαχ/πων Καλλιέργειες

ΒελεστΙνο 19400 760 2675 54 11 22900
Μ. Περιβολόκι 8660 Ο 1486 20 28 10194
PΙζόμυλCΧ; 26162 482 1561 51 9 28265
Στεφ/κειο 41853 122 3424 40 61 45500
(Αγ. ΓεώργιCΧ; 14815 220 1868 25 62 16990
(Αqxνό 17968 624 867 5 42 19506
ΠεΡ{βλεπτο 43012 1042 3007 5 76 47142
N.lωVΙα 1608 140 3402 10 1980 7140
Γλαφυρtς 4010 Ο 1607 20 283 5920
Kcρaσιό 2860 Ο 1883 30 204 4977
Κανόλια 13322 10 7659 50 4559 25600
Κεραμ(δι 10020 50 2290 50 190 12600

Διμήνι 1490 1925 5114 60 1111 9700

Παλιούρι 750 Ο 1080 Ο 2270 4100

Σύνολο 209140 5375 46523 420 11026 246734

Πηγή.' ΝομαρχΕαMα~Oς
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ΚΑΜΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σ.τρέμμρτο) ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

σΤΑ Αροτρα(ες Γη Δr:..ιδ. Άμπελοι Αγρανόπαυση Σύνολο
ΛαχΙπων Καλλιέργειες

Βελεστ(νο 21184 259 1294 63 100 22900
Μ. nεριβολόκι 9626 Ο 530 23 15 10194
Ριζόμυλος 27010 215 959 16 900 29100
Στεφ/κειο 42783 30 2207 30 450 45500
Αγ. Γεώργιος 16153 211 620 6 Ο 16990
ερινό 17518 1122 863 3 Ο 19506

nερ(βλεπτο 45978 2517 3301 4 600 52400
Ν.lων(α 1845 262 3465 10 1558 7140
Γλαφυρό 3931 Ο 1410 12 1161 6514
Κερασιό 2763 Ο 1884 25 301 4973
Κανόλια 14871 5 7600 43 2581 25100
Κεραμ(δι 10080 Ο 2192 30 298 12600
Διμήνι 1070 2230 5205 57 1138 9700
nαλιούρι 150 Ο 1185 Ο 2765 4100
2.ύνολο 219204 6901 40205 322 12185 278817

Πηγή .. ΝομαΡχία Μαγ.νησίας
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ΚΑΛΛιεΡΓΟΥΜεΝεΣΈΚΤΑΣειε (σε σ.rpέμμρτα) ΤΟ Έ.ΤΟΣ 1989

σΤΑ Αροτρα(ες Γη Δενδ. Άμπελοι Αγρανόπαυση Σύνολο
ΛαχΙπων Καλλιέργειες

Αλμυρός 95817 1652 5100 427 543 103539
Πλότανος 24610 350 2200 90 50 27300
Αγ" Τριόδα 13030 100 574 50 428 14182
Ανθότοπος 5600 50 180 7 63 5900
Φυλόκη 4270 Ο 60 Ο Ο 4330
Euξ/παλη 17935 816 880 150 219 20000
Σοόρπη 12643 1201 10841 20 295 25000
Αχ(λλειο 730 50 9274 20 2526 12600
Αγ Θεόδωροι 1950 Ο 1707 10 2433 6100
Κωφο( 480 Ο 20 Ο 1400 1900
Αμαλιόπολη Ο Ο 5100 Ο 10 5110
Αϊδ(νι 5835 210 6485 120 50 12700
Πτελεός 4900 5 21580 50 5695 32230
Αγ.lωόwης 990 Ο 10 Ο 500 1500
Ανόβρα 7040 5 55 Ο 1330 8430
Βρυναινα 4880 62 940 50 455 6387
Κοκκωτο( 1290 Ο 215 10 1665 3180
Δρυμώνας 5548 310 1640 30 230 7758
Κρόκιο 16780 215 1478 35 382 18890
Ν. Αγχ(αλος 7770 1002 19642 2660 1926 33000
Μικραθήβcς 1500 30 6200 10 Ο 7740
Σύνολο 233598 6058 94181 3739 20200 357776

Πηγή: ΝομαρχιαMoγvησίαι:;
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σ:rpt!μijσra)το ΕΤΟΣ 1993

ΟΤΑ Αροτρα(ες Γη Δενδ. Άμπελοι Αγρανόπαυση Σ6νολο
Λαχ/πων Καλλιέργειες

Αλμυρός 97990 1409 3872 230 99 103600
Πλότανος 23620 1520 1925 37 198 27300
Αγ. Τριόδα 12920 410 702 20 130 14182
Ανθότοπος 5700 Ο 145 10 45 5900
Φυλόκη 4330 10 55 Ο 5 4400
EUΞ/πoλη 17940 1038 845 110 67 20000
Σούρπη 12560 1270 10841 35 294 25000
Αχ(λλειο 260 2 9304 35 2999 12600
Αγ Θεόδωροι 1900 Ο 2013 22 2165 6100
Κωφο( 1110 Ο 66 Ο 724 1900
Αμαλιόπολη Ο Ο 5100 Ο 10 5110
Α'ίδ(νι 7810 447 5450 60 33 13800
Πτελεός 4900 15 21580 52 5683 32230
Αγ.lωόννης 990 Ο 10 Ο 500 1500
Ανόβρα 7190 5 55 Ο 1180 8430
Βρύναινα 4970 32 955 50 410 6417
Κοκκωτο( 1290 Ο 215 16 1659 3180
Δρυμώνας 5840 310 1658 14 24 7846
Κρόκιο 17740 395 1183 10 Ο 19328
Ν. Αγχ(αλος 7270 1970 19841 2276 1643 33000
Μικροθήβες 1654 160 5896 30 Ο 7740

Σ6νολο 237.984 8993 91711 3007 17868 359.563

Πίvaκaς 2.1.2,312



Πίγακας 2. 18
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Γη Γη

ΠΕΡιΟΧΕΣ ΑΡοτρα'ες '89 Αιχηρα'ες '93 f.Iεταβολή % λαχανοκήπ λαχανοκήπ Μεταβολή %
,,-.0 ' ........ ων'θ9 ων '93

iA"M' ΡΟΥ 235838 239204 1,43 7983 11223 40,59
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 203690 177878 -12,67 3450 4621 33,94
Γ1-WOY 10154 12657 24,65 4885 4917 0,66
B.rnOPAΔΩN 1350 1050 -22,22 249 192 -22,89

..~

Δr:vδ. Δr:vδ. Wεταβολή % Άμπελοι Άμπελοι Μεταβολή %
Καλλιέργειες Καλλιέργειες '89 '93
'89 '93

f'V\MYPOY 100375 98101 -2,27 3799 3064 .19,35
BEΛEΣTINQV 31729 26325 -17,03 360 265 -26,39
nHΛIOV 173478 170466 -1,74 1556 1087 -30,14
Β.ΣΠΟΡΆΔΩΝ 35958 35950 -0,02 160 97 -39,38

Π!1 ξ " ΕΞ Δ 't, )
Αγρανόπαυση' Αγρανόπαυση Μεταβολή %
'89 '93

f'V\MYPOY 23581 21771 -7,68
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟγ 7505 7965 6,13
nHΛIOY 23399 28408 21,41
Β. rnOPAΔQN 2078 1975 -4,96

Πηγή: Νομαρχ{αΜαγΥησ!ας
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ Αροτρα(ες '89 ΑροτραΙες '93 Μεταβολή % Γη Γη Μεταβολή

λαχανοκήπ λαχανοκήπ %
ων '89 ων '93

ΑΛΜΥΡΟΥ 31953 47109 47,43 6028 8993 49,19
ΒΕΛΕΣΤιΝΟΥ 46435 91320 96,66 5005 6896 37,78
ΠΗΛΙΟΥ 865 624 -27,86 4725 4863 2,92
Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ο Ο Ο 162 94 -41,98

Σύνολο 79253 139053 75,45 15920 20846 30,94

Δενδ. Δενδ. Μεταβολή% Άμπελοι Αμπελοι Μεταβολή

Καλλιέργειες Καλλιέργειες '89 '93 %
'89 '93

ΜΜΥΡΟΥ 19041 23456 23,19 1890 2477 31,06
ΒΕΛΕΣΤιΝΟΥ 14738 8357 -43,30 96 41 -57,29
ΠΗΛΙΟΥ 75042 61748 -17,72 28 178 535,71
Β, ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Σύνολο 108821 93561 -14,02 2014 2696 33,86

Πηγή: Νομαρ)(ίαMαyvηqίας
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nΟTlΣΤιΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σ:φέμμρτα) ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

σΤΑ Aρoτρa(ες Γη Δr:νδ. Άμπελοι Σύνολο
Λαχ/πων Καλλιtργειες

κόπελος Ο 44 Ο Ο 44
κιόθος Ο 95 Ο Ο 95

Γλώσσα Ο 4 Ο Ο 4
Κλήμα Ο 10 Ο Ο 10
Αλόννησος Ο 9 Ο Ο 9
ύνολο Ο 162 Ο Ο 162

Πηγή .' Noμαρχfα Morνησfας
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ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε στρέμματα)ΤΟ ΕΤΟΣ 199,

ΟΤΑ ~ΡOTραίες Γη Δενδ. Αμπελοι Σύνολο
Λαχlπων Καλλιέργειες

μ.κόπε:λος Ο 18 Ο Ο 18
μ.κιόθος Ο 65 Ο Ο 65
Γλιίχ10α Ο 2 Ο Ο 2
Κλήμα Ο 4 Ο Ο 4
lAλ6ννηaoς Ο 5 Ο Ο 5
Σύνολο Ο 94 Ο Ο 94

Πηγή; ΝομαΡχΙσ ΜσγνησΙας
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nΟTlΣTlΚΕΣΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε στρέμμaΓa)ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

ΟΤΑ Aρoτραtες Γη Δενδ. Αμπελοι Σύνολο

Λαχ/πων Καλλιέργειες

ΒελεστΙνο 8000 259 500 4 8763
Μ. nεριβαλόκι 210 Ο 15 Ο 225
ΡΙζόμυλος 15000 215 300 6 15521
τεφ/κειο 30000 30 500 6 30536

Αγ. Γεώργιος 7000 211 200 Ο 7411
Αερινό 7000 1122 250 Ο 8372
Περ(βλεπτο 19000 2517 900 Ο 22417
Ν.lων(α 15 257 300 Ο 572
Γλαφυρό 911 Ο Ο Ο 911
Κερασιό 303 Ο 100 Ο 403
Κανόλια 2171 5 2000 15 4191
tακλo 192 50 1100 Ο 1342

Παλιούρι Ο Ο Ο Ο Ο

Διμήνι 1-.1 2230 2000 10 4350
Κεραμ(δι 1408 Ο 192 Ο 1600
Σύνολο 91018 4616 5257 31 100922

Πηγή: Noμap)(iaMα'γYlpfaς
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ΠΟTlΣΤιΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σφέμμρτα) ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

ΟΤΑ ΑροτραΙες Γη Δενδ. Άμπελοι Σύνολο
ΛαχΙπων Καλλιέργειες

ΒελεστΙνο 4775 760 1500 15 7050
Μ. nεριβολόκι 40 Ο 120 Ο 160
Ριζόμυλος 8046 82 200 41 8369
Στεφ/κειο 16200 122 2178 Ο 18500
Αγ. Γεώργια; 2010 220 200 10 2440
Διμήνι 140 1925 1164 10 3239
nαλιούρι Ο 30 4900 10 4940
Σέσκλο Ο Ο 1000 Ο 1000
Αερινό 5156 624 426 Ο 6206
nερΙβλεπτο 8050 1042 450 Ο 9542
Ν. ΙωνΙα 8 140 300 Ο 448
Γλαφυρό Ο Ο Ο Ο Ο

Κερασιό 300 Ο 100 Ο 400
Κανόλια 590 10 2000 10 2610
Κεραμ{δι 1120 50 200 Ο 1370
Σύνολο 46435 5005 14738 96 66274
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ΠΟTlΣΤιΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

ΟΤΑ Αροτρα(ες Γη Δcνδ. Άμπελοι Σύνολο
ΛαXΙΠωv Καλλιέργειες

Αλμυρός 20000 1409 3000 180 24589
Πλότονος 3760 1520 1000 20 6300
Αγ. Τριάδα 1600 410 197 10 2217
Ανθότοπος Ο Ο 90 Ο 90
Φυλόκη 40 10 17 Ο 67
EUΞΙπoλη 5570 1038 459 10 7077
ΟΟρπη 4700 1270 600 Ο 6570

Αχ'λλεισ 30 2 200 Ο 232
Αγθεάδωρα Ο Ο 53 Ο 53
Κωφά Ο Ο Ο Ο Ο

Αμαλιόπολη Ο Ο 250 Ο 250
Αϊδινι 2050 447 4235 52 6764
Πτελεός 30 15 95 Ο 140
Αγ.lωάννης Ο Ο Ο Ο Ο

Ανάβρα Ο 5 Ο Ο 5
Βρι1ναινα 65 32 Ο Ο 97
Κοκκωτσ( Ο Ο Ο Ο Ο

Δρυμώνας 1330 310 160 6 1806
ΚρόΚΙΟ 6900 395 600 4 7899
Ν. Αγχ(αλος 900 1970 10000 2165 15035
MΙKΡOθfιβες 134 160 2500 30 2824
Σύνολο 47109 8993 23456 2477 82035

Πηγή: NoμαpχfαMαyvησ{ας
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ΠΟΤΙΣΤIΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕIΣ (σε στρέμμρτα) ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

ΟΤΑ ΑροτΡα(ες Γη Δενδ. Άμπελοι Σύνολο
ΛαχΙπων Καλλιέργειες

ιv-μυρός 13342 1652 4080 100 19174
Πλότaνoς 3300 350 1100 10 4760
1'Υ. Τριόδα 1140 100 400 10 1650
!Ανθότοπος Ο 50 Ο Ο 50
~λόKη Ο Ο Ο Ο Ο

Euξlπαλη 4225 816 600 50 5691
ΟΟρπη 2463 1201 600 Ο 4264

Αχίλλειο 50 50 220 Ο 320
Ayθe:όδωρoι Ο Ο Ο Ο Ο

Κωφο( Ο Ο Ο Ο Ο

fιμαλιάπoλη Ο Ο 40 Ο 40
!\"ίδΙνι 1325 210 2715 60 4310
Πτελε6ς 50 5 95 Ο 150
'Αγ.lω6wης Ο Ο Ο Ο Ο

ΙΑνόβρα Ο 5 Ο Ο 5
Βρύναινα Ο 62 Ο Ο 62
Κοκκωτο{ Ο Ο Ο Ο Ο

Δρυμώνας 398 310 153 Ο 861
Κρόκισ 5260 215 1038 Ο 6513
Ν. ΑγχΙαλος 400 1002 8000 1660 11062
Μικροθήβες Ο Ο Ο Ο Ο

Συνολο 31953 6028 19041 1890 58912

Πηγή.' NoμαpχfαΜαγνιΡ{ας
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ΠΟTlΣΤιΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1989

ΟΤΑ ΑροτραΙες Γη Δενδ. Άμπελοι Σι1Υολο
ΛαχΙπων Καλλιέργειες

Ιωλκός 3 37 570 Ο 610
Άλλη Μεριό 5 28 861 Ο 894
Βόλος 45 2028 570 Ο 2643
Κατηχώρι 8 Ο 1356 Ο 1364
Μακριν(τσα 30 176 658 Ο 864
nορταριό 100 20 600 Ο 720
Σταγιότες Ο 21 247 Ο 268
Αγ, 2 221 5347 Ο 5570
Λαυρέντιοc

Αγριό Ο 93 1624 Ο 1717
Δρόκεια 3 Ο 7713 18 7734
Κ. Λεχώνια 5 247 2270 Ο 2522
Α. Λεχώνια Ο 123 3008 Ο 3131
Μηλιές 1 125 844 Ο 970
Αφέτες Ο 35 147 Ο 182
Νεοχώρι Ο 47 351 Ο 398
Καλαμόκι Ο 15 Ο Ο 15
Λαμπινού Ο 14 Ο Ο 14
Ξουρ(χτι Ο 40 731 Ο 771
Αγ. Βλόσιος 5 52 6127 Ο 6184
nινακότες Ο 24 1800 Ο 1824
Τσαγκαρόδα 10 27 405 Ο 442
Κ. Νερό 1 33 1003 Ο 1037
ΒυζΙτσα Ο 54 1514 Ο 1568
~ί Γεώργιος 3 63 5492 Ο 5558

λ,

Ζαγορό 220 116 13572 Ο 13908
noupt 108 34 4717 10 4869
Μακρυρόχη 85 255 4790 Ο 5130
Ανι'1λιο 45 135 2163 Ο 2343
Αγ. 15 115 1686 Ο 1816
Δηυτiτpιoc
Κισσός 50 103 1830 Ο 1983
Μούρεσι 50 120 1910 Ο 2080
Αργαλαστή 42 110 780 Ο 932
nρομύρι 6 48 17 Ο 71
Λαύκος 11 27 74 Ο 112
ΜηλΙνα 3 34 130 Ο 167
Μετόχι 2 15 32 Ο 49
Ξυνόβρυση 3 25 15 Ο 43
Συκή 4 34 72 Ο 110
Τρ(κερι Ο 31 16 Ο 47
Σι1νολο 865 4725 75042 28 80660

Πηγή: NoμapχloMαyvησlaς



ΠΙνακας 213

];IEPIOXB;nHAIGV; ~'
ο,',γ___c,','" •• , ,_Ά, ' __ "_Α "",,-.-,"

ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (σε σrρέμμρτα) ΤΟ ΕΤΟΣ 1993

ΟΤΑ Αροτρα(ες Γη Δενδ. Άμπελοι Συνολο
Λαχ/πων Καλλιέργειες

Ιωλκός 5 130 500 Ο 635
Άλλη Μεριό 8 32 100 Ο 140
Βόλος 45 2076 580 150 2851
Κατηχώρι 8 Ο 1356 Ο 1364
ΜακρινΙτσα 45 172 658 Ο 875
Πορταριό 60 70 600 28 758
Σταγιότες Ο 21 247 Ο 268
Αγ. 2 244 5604 Ο 5850
Λαυρέvτιοc

Αγριό Ο 136 1445 Ο 1581
Δρόκεια 5 Ο 7790 Ο 7795
Κ. Λεχώνια 5 130 1784 Ο 1919
Α. Λεχώνια Ο 325 2736 Ο 3061
Μηλιές Ο 125 844 Ο 969
Aφέτcς Ο 35 147 Ο 182
Νεοχώρι Ο 47 361 Ο 408
KαλaμόKΙ Ο 15 Ο Ο 15
Λαμπινού Ο 14 Ο Ο 14
.=ουρΙχτι Ο 40 1271 Ο 1311
Αγ. Βλόσιος Ο 52 6147 Ο 6199
ΠιναKότcς Ο 24 1800 Ο 1824
Τσαγκαρόδα Ο 27 405 Ο 432
Κ. Νερό Ο 33 1003 Ο 1036
ΒυζΙτσα Ο 54 1514 Ο 1568
Αγ. Γεώργιος Ο 63 5492 Ο 5555
Nιiλ.
Ζαγορό 150 76 9220 Ο 9446
ΠουρΙ 50 15 2340 Ο 2405
Μακρυρόχη 40 210 3838 Ο 4088
Ανήλιο 35 139 1035 Ο 1209
Αγ. 15 93 508 Ο 616
Δημήτριος

Κισσός 25 52 972 Ο 1049
Μούρεσι 50 109 1180 Ο 1339
Αργαλαστή 47 125 50 Ο 222
Προμύρι 7 47 20 Ο 74
αύκος 4 24 50 Ο 78

Μηλ(να Ο 32 100 Ο 132
Μετόχι 6 15 20 Ο 41
Ξυνόβρυση 4 17 15 Ο 36
Συκή 8 26 Ο Ο 34
ΤρΙκερι Ο 18 16 Ο 34

Συνολο 624 4863 61784 178 67413

Πηγή: ΝομαρχίαMαyνησΙaς
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Η οργανική ρύπανση του Πaγασητικού αλλό και όλλων αποδεκτών, από

λιπόσματα, όπως επ(σης και η ρύπανση οπό την παρουο(α κόποιων γεωργικών

φαρμόκων με τοξική και υπολειμματική δρόση ε(ναι γεγονός. Γι' αυτό ε(ναι

ανόγκη να βρεθε( η χρυσή τομή ανόμεσα στην ανόμεσα στην ανόπτυξη της

τεχνολογfας και της τεχνογνωσ(ας ,στον τομέα της γεωργ(ας, και στη διατήρηση

του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα στοιχε(ο της έρευνας του ΕΚΘΕ το 1987-88, οδηγούν στο συμπέρεσμα ότι ο

βαθμός ρύπανσης του Παγασητικού από θρεπτικό όλατα δεν παρουσιόζει αύξηση

χρονικό, και σε σύγκριση με όλλι:ς παρόκτιες περιοχές του Αιγα(οu, βρέθηκε στα

πλα(σιο φυσιολογικών τιμών. Αυτό όμως δεν πρέπει να δημιουργεί καταστόσεις

εφησυχασμού και ι:πανόπαυσης με δεδομένη μια αγροτική παραγωγή η οποΙα δεν

μπορε( να λόβει υπόψη της την ύπαρξη κόποιων ορ(ων όσον αφορό το μέγεθος

των επεμβόσεών της πόνω στο περιβόλλον. Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν

αμέσως κόποια μέτρα προστασΙας, πριν οι περιβαλλοντικές πιέσεις επιφέρουν

μη αντιστρεπτό αποτελέσματα.

οι προτόσεις σχετικό με το πρόβλημα αυτό ι εΙναι:

α) Ενημέρωση των αγροτών από τους γεωπόνους της Διεύθυνσης ΓεωργΙας ή

των Συναιτερισμών για το κατόλληλο ε(δος και τις απαιτούμενες ποσότητες

λιπασμότων και φυτοφαρμόκων για κόθε εΙδος καλλιέργειας. Χρειόζεται να γ(νει

κατανοητό στους αγρότες ότι οι επιπλέον ποσότητες λιπασμότων και

φυτοφαρμόκων δεν αποροφούνται από το φυτό, παρ6 αυξόνουν το κόστος

καλλιέργειας και προκαλούν οργανική ρύπανση στους υδότινους αποδέκτες και

γενικότερα στην θόλασσα στην οποΙα καταλήγουν μετό από εκπλύσεις.

β) ΠραγματοποΙηση εδαφικών αναλύσεων των χωραφιών για να κρΙνεται ποιό

θρεπτικό στοιχεΙα λε(πουν από το έδαφος και κατό συνέπεια να συνιστόται το

κατόλληλο ε(δος λιπόσματος που εΙναι απαραΙτητο για τον συγκεκριμένο

εδαφικό τύπο.

Οι αναλύσεις της σύστασης των εδαφών εΙναι απαρa(τητες ακόμη και για την

χρήση του κατόλληλου φυτοφαρμόκου, γιατΙ όπως γνωρΙζουμε όλα τα

φυτοφόρμακα δεν αποροφώνται το Ιδιο σε όλους τους τύπους εδαφών, Π.χ. σε

εδόφη φτωχό σε οργανικό συστατικό γΙνεται δύσκολη η απορρόφηση των

φυτοφαρμόκων, των οπο(ων ένα μεγόλο μέρος παρασύρεται με την
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αποστρόγγιση στα επιφανειακό νερό. Η απορρόφηση των φυτοφαρμόκων γίνεται

με την εξής σειρό:

οργανικό εδόφη - ιζηματογενή εδόφη - αμμώδη εδόφη

-. γ) Καθιέρωση του συστήματος της αμειψισπορός. Εναλλόσοντας τις

καλλιέργειες των δημητριακών - βαμβακιού - τεύτλων με καλλιέργειες ψυχανθών

όπως σόγιας - μηδικής - βίκου κτλ., βελτιώνεται η γονιμότητα και οι φυσικές

ιδιότητες του εδόφους, το οπο(ο εμπλουτίζεται με όζωτο. Με τον τρόπο αυτό

ευνοούνται οι αποδώσεις των φυτών που ακολουθούν, οι αγρότες πετυχαίνουν

ένα δεύτερο εισόδημα εκτός της κύριας καλλιέργειας, ενώ συγχρόνος έχουμε και

οικονομικό όφελος λόγω των μειωμένων απαιτήσεων των φυτών σε αζωτούχο

λ{πανση.

δ) Όσο το δυνατό μεγαλύτερη εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας.

ε) Δημιουργία ζωνών σε παρόκτιες περιοχές με φυτικό είδη, που θα

αναπτύσσονται χωρίς την προσθήκη λιπασμότων και φυτοφαρμόκων. Η σημασία

των ζωνών είναι διπλή. Αφενός, οι περιοχές που βρίσκονται κοντό στον

Παγασητικό και λόγω της μικρής τους απόστασης συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό

στην ρύπανση του κόλπου θα σταματήσουν, και αφετέρου θα αποτελούν και ένα

είδος "φίλτρου" που θα συγκρατεί από τα σταγγίσματα των άλλων περιοχών, τα

νιτρικό ιόντα και ορισμένα χημικό των γεωργικών φαρμόκων. Βέβαια για να

προωθηθεί η πρόταση αυτή, ίσως χρειαστεί η εξεύρεση κόποιων στοιχείων που θα

τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα αυτής της προσπόθειας για αντιρύπανση. Και

σίγουρα η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης θα συναντήσει οικονομικές και

κοινωνικές δυσκολίες.,
ση Όσον αφορό τώρα τα γεωργικό φόρμακα βασικός στόχος είναι ,να είναι

αποτελεσματικό για την χρήση που προορίζονται, να μην είναι τοξικό και να

αυτοδιασπώνται. Σήμερα έχουν ανακαλυφθεί και κυκλοφορούν στο εμπόριο

εντομοκτόνα στων οποίων τη σύνθεση δεν υπόρχουν τοξικές ουσίες, (ΝομαρχΙα

Mσ~VΗΣEας ,Διεύθυvaη ΓεωργΕας, Τμήμα Αvαπτύξεως και Εφαρμογώv).

ζ) Τέλος ,θα ταν σκόπιμο οι αγρότες πριν από κόθε χρήση φυτοφαρμόκων να

έχουν υπ' όψη τους τα ειδικό δελτία καιρού για τους αγρότες, που ανακοινώνονται

από την Ε.Μ.Ύ. σε τακτό χρονικό διαστήματα,για την αποφυγή της όσκοπης

ρίψης των φυτοφαρμόκων, που και κόστος περιβαλλοντικό δημιουργεί αλλό και

είναι αντιοικονομική για τους ίδιους τους αγρότες.
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Εδώ θα αναφ~ρooμε ότι τα περισσότερα φόρμaκα διασπώνται σε απλές

ενώσεις σε ~να διόστημα όχι μικρότερο των 13 ημερών. Πιο γρήγορα

αποικοδομούνται τα ισχυρό φUΤoφόρμαKα, όχι όμως γρηγορότερα από 12 ημ~ρες.

Επομένως στις περισσότερες περιπτώσεις αuτό Kατaλήγooν μ~σω των λεκόνων

απορροής στο φυσικό τους απoδ~Kτη χώρίς να προλόβοιΝ να αποικοδομηθούν

αυξόνοντας ~τσι την τοξικότητα τοο απoδ~Kτη.

Η διακίνηση των φυτοφαρμόκων γίνεται μ~σω τοο ελείιθεΡοο εμπορίοο και των

συνεταιρισμών,γι' αυτό ο ακριβής υπολογισμός των ποσοτήτων ποο

χρησημοποιήθηκαν είναι εξαιρετικό δύσκολος.
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2.2 ΑΛΙΕΙΑ - IΧθΥΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΑ

2,2,1 Γενικά Υ-ΙΩ την Αλιεία

Ο κλάδος της Αλιε(ας αποτι:λε( ένα μέρος του εργατικού δυναμικού του νομού

Μαγνησ(ας. Στο παρόν τμήμα Try:; μι:λέτης επιχειρι:lται η περιγραφή με την

καλύτερη δυνατή προσέγγιση της κατάστασης της ΑλιεΙας στο νομό και

εξετάζεται ο βαθμός συμβατότητάς της ,μι: το τρόπο που γ(νετaι σήμερα, σε

σχέση με το περιβόλλον.

Η σημερινή εθνική πολιτική κάτω από την π(εση της ι:uρωπο'ίκής ένωσης ( με

βάση τον Καν. 4028 Ι 26 ) ενισχύει την απομάκρυνση των αλιευτικών σκαφών

,θι:σπΙζοντας τις μεθόδους απόσυρσης και την aποζημ(ωση του ιδιοκτήτη στη

προσπάθεια μι:lωσης της συνολικής χωριτηκότητας ( σι: κόρους ) και την

εvΙσχυση των ιχθuοαποθεμάτων. Παρόλληλα όμως ,οι Έλληνες αλιε(ς καλούνται

να αυξήσουν την αλιευτική μας παραγωγή για να καλυψουν κατ6 το δυνατό τις

συνεχώς αυξανόμενες καταναλωτικές αν6γκες .

ΕπΙσης στο παρόν τμήμα της μελέτης επιχειρεΙται η καταγραφή των

προβλημ6των που αντιμετωπ(ζι:ι ο κλόδος της αλιε(ας στο νομό ,όσον αφορό την

ρίιπανση της θόλασσας ( λιπόσματα, απόβλητα αστικό κλπ. ) και την παρ6νομη

αλιε(α.

Τέλος γ(νι:ται αναφορό στο θέμα της αλιευτικής νομοθι:σΙας και στο κατό

πόσο αυτή προστατι:υει τους αλιι:(ς αλλ6 και τα αλιευματα.
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2.2.2 Υπόρχουσα κατόσταση

Η περιοχή μελέτης, με κέντρο διακίνησης το Βόλο ,είναι ο μόνος σταθμός

διακίνησης αλιευμότων από την Χαλκίδα έως τη Θεσσαλονίκη. Διοχετεύονται

αλιευματα στα κατανωλωτικό κέντρα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας και

στους νομούς Κοζόνης ,Ευρυτανίας ,Φθιώτιδας κλπ.

Παρό την σπουδαιότητα του ρόλου της αλιείας της περιοχή μελέτη,για την ίδια

περιοχή αλλό και για όλλους νομούς η υποδομή που υπόρχει χαρακτηρίζεται ως

ημιτελής .Η διακίνηση των αλιευμότων διεενεργείται από την προβλήτα που

παραχωρήθηκε από το λιμενικό ταμείο Βόλου ( στους εμπόρους ,ψαρόδες, ομόδα

παραγωγών) .

Δεν υπόρχει καμία υποδομή και διευκόλυνση ( παρ6γκες και ένα σκέπαστρο

ανοιχτό ). Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι που καθορίζονται από την

Ευρωπαίκή Ένωση για την διακίνηση ,εμπορία και μεταποίηση αλιευμότων.

Υπόρχει επίσης έλλειψη χώρου πρόσδεσης των αλιευτικών σκαφών της μη

εργόσιμες ώρες.

Στο νομό Μαγνησίας ,σε ένα σύνολο 1163 αλιευτικών σκαφών απασχολούνται

2281 ότομα ενώ η συνολική παραγωγή είναι 6007 τόννοι.

Στο παρακότω πίνακα 2.43 παραθέτουμε τον αλιευτικό στόλο, την αλιευτική

παραγωγή ,τον αριθμό απασχολούμενου προσωπικού κατό κατηγορία το έτος

1992.

1 Γρι - Γρι 22 3200 290
2 Μηχανότρατες Η 900 90
3 Μικτό 1 85 11
4 Παρόκτια 1111 1800 1800
5 Οστρακαλιεία 11 22 90
Σύνολο 1.163 6.007 2.281

Όπως παρατηρούμε στον παραπόνω πίνακα 2.43 , η πλειονότητα του

αλιευτικού στόλου αποτελείται από σκόφη που ανήκουν στην παρόκτια αλιεία.

Ο αριθμός των Γρι - Γρι είναι λίγο μεγαλύτερος από τον αριθμό των

Μηχανοτρατών, ενώ 11 σκαφη ασχολούνται με την οστρακαλιεία.



Ο αριθμός των αδειών των αλιευτικών σκαφών παραμένει σταθερός, περ(που,

αφού δύσκολα δίνονται νέες όδειες. Δηλαδή ενώ στο παρελθόν δίνονταν όδειες

σχεδόν σε όποιον έκανε α(τηση, σήμερα έχουνε τεθε( περιορισμο( και κριτήρια.

Στο π(νακα 2.44 που ακολουθε( παρουσιόζονται τα στοιχεία που αφορούν τα

μήκη των σκαφών του νομού Μαγνησίας.

.®"!;

Μήκος σκαφών Αριθμός Ποσοστό %
σκαφών

Μικρότερο από 8m 885 76,10

Μεγαλύτερο από 8m 278 23,90

Σύνολο 1,163 100

Όπως έχει αναφερθεί η εθνική πολιτική με τις προτροπές και πιέσεις της Ε.Ε.

προσπαθεί να μειώσει τόσο τη συνολική ιπποδύναμη όσο και την χωριτικότητα

των αλιευτικών σκαφών με στόχο την αύξηση της αλιευτικής προσπόθειας όπως

για παρόδειγμα των ωρών αλ(ευσης σε σχέση με την ποσότητα αλιευμότων ή

ακόμη και τη σχέση της ιπποδύναμης προς την ποσότητα των αλιευμότων. Αυτό

το σκοπό έχει και ο ρόλος των αποσύρσεων των αλιευτικών σκαφών που

πριμοδοτούνταιαπό την Ε.Ε.

Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης στην αλιεΙα παραμένει σχεδόν σταθερός

τα τελευταία χρόνια, έχοντας όμως αύξηση των αλλοδαπών εργατών και

αντίστοιχη με(ωση των ελλήνων.

Σύμφωνα με στοιχε(α της γενικής διεύθυνσης αλιείας το εισόδημα για σκόφη

με μήκος μικρότερο των οκτώ μέτρων εκτιμόται από 700.000 - 1.500.000 δρχ Ι

έτος ,ενώ για σκόφη όνω των οκτώ μέτρων το εισόδημα υπολογιζεται από

1.700.000 έως 3.000.000 δρχ/έτος.

Στην περιοχή του νομού υπόρχει και το Εθνικό Θαλόσσιο Πόρκο στην περιοχή

της Αλοννήσου,όπου εκε( οι αλιευτικο( κανόνες διέπονται από όλλου είδους

απαγορεύσεις και περιορισμούς ,που σαν στόχο έχουν,να προστατεύσουν την

μεσογειακή φώκια Monachus-Monachus, το υπΌριθμόν ένα απειλούμενο με

εξαφόνιση, θαλόσσιο θηλαστικό.

Ο Παγασητικός κόλπος εξ'αιτίας του ότι είναι κλειστός κόλπος

,χρησιμοποιείται κατό την περίοδο του χειμώνα σαν αλιευτικό πεδ(ο και για

σκόφη που ανήκουν σε όλλες περιοχές ( ΘεσΙν(κη, Εύβοια, Χαλκιδική κλπ) εκτός
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δηλαδή του αλιευτικού στόλου της ΜαγνησΙας. Τα σκόφη που ανήκαΝ στην

παρόκτια αλιεία παραμένοον σχεδόν για όλη την διόρκεια του έτους κοντό στη

βόση τους εΙτε αυτή εΙναι ο Παγασητικός ,εΙτε οι Μπόγκοι
Μ

των βορείων

[πορόδων.

Αντίθετα οι μηχανότρατες ,κυρίως, διανύουν μεγόλες αποστόσεις ,μακριό από

την περιοχή μελέτης φτόνοντας μέχρι τα αλιευτικό πεδία της Καβάλας ή ακόμη

και της Κύπρα.ι (όπως τα ξιφαδιόρικα σκόφη) κατό την καλοκαιρινή όμως

περΙοδο.

Κανένα από τα αλιευτικό λιμόνια ( καταφύγια )τοο νομού Μαγνησίας δεν

προσφέρει διευκολύνσεις στους ψαρόδες και τα σκόφη αλιείας. Η διακίνηση των

αλιευμότων πραγματοποιείται με δυσκολία και δεν πληρεΙ τους όροος της

Ένωσης για την διακίνησή τους.

Τα περισσότερα αλιευτικό λιμόνια έχα.ιν υποτυπώδη υποδομή χωρ{ς προβλήτα

πρόσδεσης ,ενώ τα περισσότερα είναι ημιτελή.

Στο Ανατολικό Πήλιο ,( βασικό αλιευτικό πεδίο για τα ψαρόδικα'της περιοχής

και μη ) και από το αλιευτικό λιμόνι του Στομίου Λόρισας έως και τον Πλατανιό

Προμυρ{ου του νομού Μαγνησίας που έιναι η είσοδος του Παγασητικού Κόλπου,

δεν υπόρχει αλιευτικο λιμόνι . καταφύγιο ικανό να παρέχει ασφόλεια και

ευκολίες για μεγόλα ( Μέσης αλιείας) και μικρό σκόφη.

Το αλιευτικό καταφύγιο Αγριελιός - Κεραμιδίου ,είναι βασικό διακομηστικό

κέντρο των αλιευμότων προς το κέντρο διακίνησης του Βόλου και προς τη

περιοχή του ανατολικού Πηλίου. Χρησιμοποιείται από πολλό αλιευτικό ( Γρι Γρι,

μηχανότρατες κλπ ) αν και είναι πολύ μικρό ,χωρίς τις απαραίτητες

διευκολύνσεις ( φως, νερό, τηλέφωνο, μώλος, αποθήκες κλπ) ενώ τα σκόφη

αναγκόζονταl να πηγα{νουν εκεί ελλείψει καλυτέρου καταφυγίου και είναι

υποχρεωμένα να δένουν στην ανοιχτή θόλασσα.Η προσπόθεια που έγινε τον

περασμένο χρόνο, για τη δημιουργία προβλήτας απέτυχε, αφού αυτή

καταστρόφηκε εξ· αιτίας λαθών που έγιναν κατό την διόρκεια της κατασκευής

της. •
Ο σημαντικότερος αλιευτικός συνεταιτερισμός του νομού Μαγνησίας είναι

αυτός, με έδρα ,την κοινότητα Αλοννήσοο.Αποτελεί πραγματικό υπόδειγμα

συνεταιρισμού,είναι δυναμΙΚός, κερδοφόρος,με συνεχή τόση περαιτέρω

ανόπτυξης.Καταλυτικός ήταν ο ρόλος του και στην δημιουργία τοο Εθνικού

Θαλασσίοο Πόρκου Αλοννήσου·Βορείων Σπορόδων, τοο πρώτοο και μοναδικού

τέτοιου είδους Πόρκου στην Ελλόδα .

Για τους παρaβότες της αλιευτικής νομοθεσίας ,τους οποίους αντιλαμβόνεται

το Λιμεναρχείο, έχουμε μία μικρή αλλό σταθερή αυξητική όνοδο του αριθμού τους

,για παραβόσεις ποο έχουν σχέση με το σύνολο ,σχεδόν, του αλιευτικού κώδικα.
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Τέλος, επισημόνεται η ύπαρξη 8 εργοστασίων αλιπόστων στο νομό Μαγνησίας

τα οποία χρησημοποιούν ως πρώτες ύλες ψόρια τόσο από αλιείς του νομού όσο

και αλιείς εκτός νομού. Επίσης μερικό από τα εργοστόσια αυτό είναι δυναμικό

και προωθούν το προ·ίόν τους και εκτός Ελλόδος ,ενώ για το 1994 η Ε.Ε.

επιδότησε τα εργοστόσια αλιπόστων για 900 συνολικό τόννους σαρδέλας.

2.2.3 Συμπερόσματα - Προτόσεις

Στο νομό Μαγνησίας ,σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των στελεχών της

εποπτείας αλιείας του νομού ,το υπ' αριθμό ένα πρόβλημα της αλιείας είναι η

παρόνομη αλλό και νόμιμη αλιεία. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται σήμερα η

αλίευση της ιχθυοπανίδας καθιστό το μέλλον, τόσο της ποσότητας όσο και της

ποιότητας των αλιευμότων ,δυσοίωνο.

Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που υπόρχουν θα πρέπει να γίνουν

αυστηρότεροι για τη προστασία της ιχθυοπανίδας , αφού σε σχέση με το

παρελθόν για να πιαστεί η ίδια ποσότητα ψαριών χρειόζεται μεγαλύτερη

αλιευτική προσπόθεια αν και τα μέσα - εργαλεία αλίευσης είναι πιο

αποτελεσματικό από παλιότερα. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους όσους

ασχολούνται με την αλιεία ότι από τη μια μεριό η ποσότητα των ψαριών και από

την όλλη ο αριθμός των ειδών συνεχώς φθίνει

Οσον αφορό την ερασιτεχνική αλιεία και την ημιαπασχόληση ,αυτή σε σχέση

με την ημιαπασχόληση στην γεωργία είναι καταστροφική γιατί ενω η δεύτερη

μπορεί να και θετική για το περιβόλλον ( αγρανόπαυση ,μη εντατική

εκμετόλλευση κλπ) ,η πρώτη είναι μόλλον χόμπυ που όμως αποβαίνει εις βόρος

της ιχθυοπανίδας αφού ο κόθε ερασιτέχνης ιδιοκτήτης σκόφους προσπαθεί να

αποσβέσει όσο το δυνατό ταχύτερα το κόστος των αλιευτικών του εργαλείων.

Προς το σωστή κατεύθυνση βρίσκονται οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που

προτίθονται να εφαρμόσουν οι υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. σχετικό με την μείωση της

δυναμικής των αλιευτικών εργαλείων ( μήκος δυχτιών ,όνοιγμα του "ματιού" των

δυχτιών κλπ ).

• Προτείνεται η κατασκευή ιχθυόσκαλας στο κεντρικό λιμόνι του Βόλου σε

χώρο που θα παραχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο στο υπουργείο Γεωργίας.

• ·Ενταξη της ιχθυόσκαλας στο Καν. ΕΟΚ 3699/91
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• Επέκταση ,εκσυγχρονισμός και εξοπλισμός του ΑλιευτικΟΟ Καταφυγίου (

λιμανιού) Αγριελιός Κεραμιδίou. ( Βασικό έργο για την αλιεία του νομού).

• Εκσυγχρονισμός και εξοπλισμός αλιευτικών καταφυγίων ( Πλατανιό,

Προμυρίou ,Κατηγιώργη Προμυρίου, Αγ. Κυριακή Τρικκέρων).

• Εξοπλισμός των υπολοίπων αλιευτικών καταφυγίων.

• Επέκταση και εξοπλισμός αλιευτικΟΟ λιμένα:; Πηγαδίου Πτελεσύ.

• Προτ{νεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες η ρίψη γόννου ειδών που

απειλούνται με εξαφόνιση στον Παγασητικό κόλπο. Επίσης σε συνεργασία με

τις αρμσδιες υπηρεσίες η απαγόρευση της αλιείας σε ορισμένες περιοχές και

για συγκεκριμένο χρονικό διόστημα ,εόν παρατηρηθεί για τις περιοχές αυτές

μείωση των ειδών αλιείας.

• Αλιευτικό σκόφη που διακρίνονται τόσο για τον παραδοσιακό τρόπο

κατασκευής τους όσο και για το τρόπο με τον οποίο -δένουν- με την θόλασσα

και την ελληνική ναυτική παρόδοση και θα πρέπει αφενός μεν να επιδοτούνται

για απόσυρση εφόσον ο ιδιοκτήτης επιθυμεί, αφετέρου δε να μην

καταστρέφονται αλλό να παραμένουν στολίδια της ναυτικής ελληνικής

παρόδοσης και να αξιοποιούνται για φυσιολατρικές θαλόσσιες

δραστηριότητες παραμένοντας συνδετικός κρίκος ΤαJ παρελθόντος με το

μέλλον.

• Τέλος σημειώνουμε ότι ήδη έχουν προταθεί 11 αλιευτικό λιμόνια για την

ένταξή τους στον Καν. 3856 J 91 για το βασικό εξοπλισμό τους ( φως ,νερό

,τηλέφωνο ,αντιολισθητικές επιστρώσεις κλπ).
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2.2.4_[ενικά_για ιχθυοκαλλιέργειες

Κατ' ορχήν θα αναφερθούμε στοος όρους ρύπανση και μόλυνση του υδάτινου

οικοσυστήματος. Ρύπανση εννοούμε τις συνέπειες που έχει η εφαρμογή της

τεχνολογίας σε ένα υδάτινο οικοσύστημα, προκαλώντας έτσι την αλλοίωσή του.

Μόλυνση εννοούμε την αλλοίωση του μικροβιακού φορτ{ou του νερού.

Τον τελcvτο(ο καιρό οικολογικές οργανώσεις, δήμοι, κοινότητες και απλοί

κάτοικοι αντιδρούν μαζικό στην ίδρυση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο σε

γλυκό όσο και σε αλμυρά νερό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις και στον Νομό

Μαγνησίας, όπου οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν υποστηρίζοντας ότι η ιχθυοκαλλιέργεια

ρυπαίνει το υδάτινο περιβόλλον και εγκυμονεί κινδύνους.

Οι ιχθοκαλλιέργειες είναι ένας νέος και δυναμικός τομέας οικονομικής

ανάπτυξης, ο οποίος στο μέλλον αναμένεται να παρουσιάσει έντονο ενδιαφέρον.

Οι ιχθοκαλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κ{νητρο για επενδύσεις

οι οπο(ες θα συντελέσουν στην μεταφορά τεχνογνωσίας και πόρων πρα; την

περιοχή στην οπο(α γ(νεται η επένδυση. Προβλέπεται να παρέχουν ένα αρκετά

σημαντικό ποσοστό των συνολικά παραγόμενων ψαριών. ΟΙ μονάδες θα πρέπει να

λειτουργήσουν βάσει σωστών προδιαγραφών οι οπο{ες θα ελαχιστοποιούν τον

κίνδυνο: α) ρύπανσης που προέρχεται από την συγκέντρωση οργανικών και

χημικών αποβλήτων και β) μόλυνσης των φυσικών αποθεμάτων.

Το ευμετάβλητο υδάτινο περιβάλλον έχει επίδραση στην ποιότητα του νερού

και συχνά επηρεάζει δυσμενώς την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, οδηγώντας

πολλές φορές σε ολική καταστροφή τους.

Την ποιότητα του νερού καθορίζουν ορισμένες παράμετροι (συγκέντρωση

οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα, αιωρούμενων σωματιδ(ων κτλ.), των οπο(ων τη

συγκέντρωση είναι δύσκολο να την υπολογίσουμε λόγω της ευμεταβλητότητάς

τοος και της αλληλεπίδρασής τους, μεταξύ τοος αλλά και με άλλους παράγοντες

(θερμοκρασΙα, ΡΗ κτλ.).
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2.2.5 Υπόρχουσα κατόσταση

Όσον αφορό την περιοχή της Μαγνησίας υπόρχουν δύο μονόδες. Η μια

τοποθετείται στην περιοχή της κοινότητας Mηλ(νaς και η όλλη στην περιοχή της

κοινότητας της Σούρπης, και συγκεκριμένα στην θέση -Λαδικού- (χόρτης

Χωροθέτηση μονόδων ιχθυοκαλλιέργειας στο νομό Μαγνησίας.-)

Η μσνόδα στην περιοχή της Μηλίνας παρόγει 70 έως και 100 τόννους ψόρια

ετησίως με προοπτική για περαιτέρω αύξηση. Kατaλαμβόνει έκταση 10

στρεμμότων και διαθέτει την απαιτούμενη όδεια λειτουργίας. Απασχολεί 5·8

ότομα και βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και 4 χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν έχει

παρατηρηθεί κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή.Η παραπόνω

μονόδα χαρακτηρίζεται ως εντατικής μορφής.

Η δεύτερη μονόδα , στην Σούρπη, παρόγει 100·130 τόννους ετησίως, ενώ ο

κίνδυνος ρύπανσης είναι μικρός γιατί το βόθος της θόλασσας στην περιοχή είναι

αρκετό μεγόλο.Έχει προοπτική για περαιτέρω αύξηση τηνς δυναμικής της,ενώ

επ{σ~ χαρακτηρίζεται ως εντατικής μορφής.

Για την μονόδα αυτή, έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των κατο(κων τ~

περιοχής οι οπα/οι υποστηρίζουν ότι η μονόδα βρίσκεται κοντό στον όρμο Νηές,

με αποτέλεσμα τον κίνδυνο μόλυνσης των παραθαλόσσιων ακτών, κυρίως

μπροστό στον οικισμό Νηές. Η επιστημονική τεκμηρίωση, πόντως, όσον αφορό

τις επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στα υδότινα οικοσυστήματα είναι στη

χειρότερη περίπτωση έλλειψη οξυγόνου και ευτροφισμός. Αιτία είναι η αύξηση

οργανικών φορτίων μέσω της τροφής, με αποτέλεσμα την ελότωση του

διαλυμένου οξυγόνου στους υδότινους αποδέκτες.

Στη συνέχεια δίνεται μια γενική εικόνα του Παγασητικού Κόλπου εντός του

οποίου λειτουργούν οι προαναφερθείσες 2 μονόδες.

Ο Παγασητικός Κόλπος είναι μια κλειστή θόλασσα συνολικής έκτασης 672,5

τ.χλμ. που επlκοlνωνέI με το Αιγα(ο Πέλαγος δια μέσου του καναλιού στο Τρίκερι.

Στο βόρειο μέρος του Κόλπου υπόρχει η πόλη του Βόλα,}, η οποία απέχει από την

είσοδο του Kόλπα..J 35,3 χλμ., ενώ το μέγιστο πλότος του είναι 31,6 χλμ.

Ο Παγασητικός έχει μέγιστο βόθος 112 μέτρα και επικοινωνεί με το νερό του Β.

Ευβοίκού, με πλατύ και βαθύ δίαυλο στο Τρ{κερι, σε αντίθεση με τους όλλouς

Kόλπouς με στενές και ρηχές εισόδους επικοινωνίας, όπως ο Αμβρακικός Κόλπος

ή ο Κόλπος της Ηγουμενίτσας. Το πλότος του διόυλου στο Τρίκερι είναι 6,370 m

και το βόθος του κυμαίνεται περίπου στα 80m.
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΙΧΘΊΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τ

Ο ΟIΚIΣΜΟΣ Π

ΕΔΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ο•
Μ• ΙΧΘΤΟΤΡΟΦΕΙΟ
Ν

ΙΣΟΒΑΘΗ 40μ
Η

ΙΣΟΒΑΘΗ 80μ Μ

ΙΣΟΒΑΘΗ 100μ Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΤΞΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΙΣΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ



Εξετάζοντας την μορφολογία της περιοχής ( κλειστά; θάλασσες, μικροί

κόλποι) και ορισμένες άλλες παραμέτροος ( Π.χ. ποσότητα αλιεύματος) .θα

υποστηριχθεί η δυνατότητα δημΙOUργ(aς περαιτέρω μονάδων (πλωτών) στην

περιοχή, αρκεί στις περιοχές στις οποίες θα προταθούν να μην έρχονται σε

σύγκρουση με άλλες δραστηριότητες (τουρισμός, οικιστική ανάπτυξη κτλ.), να

μην επηρεάζονται απα πηγές Ρύπανσης του Παγασητικού και να επηρεάζονται

θετικό από τα νερό του ανοικτού πελόγους.

Όσον αφορά την χωροθέτηση χερσαίων εγκαταστάσεων, σι δυνατότητες είναι

περιορισμένες εξ αιτίας των απότομων κλ(σεων των παραλιακών ζωνών οι

οποίες, λόγω έλλειψης υποδομής (δρόμοι, τηλεπικοινωνίες κτλ.) aυξάνουν το

κόστα:; εγκατάστασης.

Τα ωφέλη από την δημιουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή

μελέτης ε(ναι:

1. Μεγαλύτερη αξιοποίηση του υδότινου χώρου.

2. Βελτίωση της εμπορικής αλιείας.

3. Κόλυψη του ελλείματος σε αλιεύματα.

4. Περιορισμό στις εισαγωγές αλΙΕUμότων και στην εξαγωγή σuναλλόγματoς.

5. Αύξηση των εξαγωγών (εισαγωγή συναλλόγματος).

6. Δυνατότητα επενδύσεων που θα βοηθήσουν την ανόπτιιξη ορισμένων

προβληματικών περιοχών.

7. Δημιοοργία θέσεων εργασίας.

8. Αξιοποίηση επιστημOνΙKαJ δυναμικού.
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2.2 8 Συμncρό.σμαια

Είναι φανερό και επιστημονικά τεKμηριωμ~νo όη η ρυπογόνος και μσλυσματtKή

επίδραση των ιχθυοκαλλιεργειών στο υδάτινο οικοσύστημα ε{ναι αμελητέα σε

σύγκριση με άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό βέβαια προϋποθέτει α)

σωστή cπιλογή χωροθέτησης της μονό-δας ,μc βό.ση το μέγcθός της , β) σωστή

οργάνωση και διαχείριση των μονάδων έτσι ώστε να αποτραπούν οικολογικό

προβλήματα. Επίσης σημαντικό ρόλο έχει η ποιότητα του νερού, το βόθος, τα

ρεύματα, το κλίμα της περιοχής, η τοπογραφία της περιοχής , η δυνατότητα

μετακίνησης των μονάδων κτλ. Επιπλέον στην περιοχή εγκατάστασης της

μονάδας δεν πρέπει να να καταλήγοον απόβλητο.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των μονάδων αυτή επηρεάζεται από

την τεχνική κατάρτιση και τις διοικητικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη 

επιχειρηματΙα. Η ύπαρξη, επίσης, της κατάλληλης υποδομής στην περιοχή, όπως

ε(ναι ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές επικοινωνίες, ύπαρξη οδικΟΟ δικτύου για

διάθεση της παραγωγής ε(ναι βασικο( παράγοντες αποδοτικότητας της μονόδας.

Γενικά η μορφή πλωτών εγκαταστάσεων δεν δημιουργε{ αισθητικό μη

αποδεκτό σύνολο. Οι μονάδες αυτές όχι μόνο δεν απωθούν τον τουρισμό, αλλό

με προσεκτική διαχε{ριση θα μπορέσουν να αποτελέσουν τουριστικό αξιοθέατο

και να ενταχθούν στις υπάρχουσες τουριστικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα

στον κόλπο Εμπορ(ου στην Κάλυμνο οι ιδιοκτήτες οργανώνουν εκδρομές

επ(σκεψης τουριστών στα ιχθυοτραρε(α. Όσον αφορά την ηχορρύπανση στις

πλωτές εγκαταστάσεις, αυτή ε{ναι ανύπαρκτη2.
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2.3 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣΜΟΝΑΔΕΣ

2.3.1 Γενικά

Η παραγωγή υγρών αποβλήτων στις σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες

αποτι:λεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα στις σχέσεις 2ω'ίκής παραγωγής

και φυσικού περιβάλλοντος, λόγω του όγκου των αποβλήτων αλλά και του

ρυπαντικού τους φορτίου. Απαραίτητη είναι η αρμονική συνύπαρξη

κτηνοτροφικών μονάδων και άλλων γεωργικών δραστηριοτήτων εφόσον αυτές

λειτουργούν ,στην συντριπτική τους πλειοψηφία, σε αγροτικές περιοχές ,μακριά

από κατοικημένες περιοχές.

Το ρυπαντικό φορτ(ο των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων είναι κατά

το μεγαλύτερο ποσοστό οργανικής προέλευσης ,επομένως καθίσταται

απαραίτητη η εφαρμογή βιολογικής επεξεργασίας πριν αυτό διατεθούν στο

περιβάλλον. Επιπλέον, προβλήματα δημιουργούνται από την έκλυση οσμών και

την αισθητική υποβόθμιση του χώρου

Η ύπαρξη συστήματα:; επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μπορεί να είναι

απαραίτητη προϋπόθεση σωστής λειτουργίας μιας μονόδας ,αποτελεί όμως

σημαντικό κόστα:; αυξόνοντας σημαντικά το κόστος λειτουργίας της. Αποτελεί

μια δαπανηρή και πολύπλοκη διαδικασία για τον μέσο κτηνοτρόφο, με

αποτέλεσμα να μην εκδηλώνεται πάντα το ανάλογο ενδιαφέρον ή να μην υπόρχει

αντικειμενικό η δυνατότητα απόκτησης συστήματα:; επεξεργασίας αποβλήτων.

Έτσι σήμερα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο- να γίνεται δύσκολη και σε

πολλές περιπτώσεις αδύνατη η δημιουργία νέων σύγχρονων κτηνοτροφικών

μονάδων οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την κάλυψη των αναγκών σε

κτηνοτροφικό προϊόντα.

Τα υγρό κτηνοτροφικά απόβλητα μετό την επεξεργασία τους θα πρέπει να

διατεθούν στο περιβάλλον με τρόπο τέτοιο ώστc να διασφαλίζεται η ποιότητό

του. Το έδαφος και το νερό αποτελούν τους αποκλειστικούς αποδέκτες των

κτηνοτροφικών αποβλήτων. Συγκρίνοντας τους δύο αυτούς απoδέKτcς

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το έδαφος είναι περισσότερο επιθυμητή λύση

λόγω της δομής του και των μικροοργανισμών που διαθέτει αφομοιώνοντας

μεγαλύτερα φορτία αποβλήτων απ' ότι το νερό. Αντίθετα το νερό σαν αποδέκτης

είναι πολύ πιο ευαίσθητο ( διαφορό του 80D5 των τελικών αποβλήτων σε
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περίπτωση διάθεσής τους στο έδαφα:: ή στο νερό ). Επίσης θα αναφέρουμε ότι η

επιλογή του εδάφους ως τελικό αποδέκτη ,είναι γενικά οικονομικότερη λύση.

Η σωστή επεξεργασία των αποβλήτων ( αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών )

μπορε( να τα κάνει ικανό για λίπανση των καλλιεργειών και αυτό ε(ναι ένα

κίνητρο για σωστή και αποδοτική λειτουργ(α των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

αποβλήτων και συνχρόνως ένα βήμα για βελτ(ωση των σχέσεων γεωργού

κτηνοτρόφου.

Τα απόβλητα των χοιροστασίων θεωρούνται τα πιο προβληματικά απόβλητα

,λόγω του όγκου και της μορφής με την οποία παράγονται.

2,3 2 Υπάρχουσα κατάσταση

Καταρχήν θα αναφέρουμε ότι στα βουστάσια η παραγωγή αποβλήτων είναι

803ΙΚgΙκεφάλιΙέτος ,τα οποία είναι βεβαρυμένα με 25ΙΚgΙκεφάλιΙέτος ΒΟΟ, . Τα

αντίστοιχα νΟΟμερα στα χοιροτραρ(α, όπως φαίνεται στο παρακάτω

σχεδιάγραμμα ι είναι 1278<gΙκεφάλιΙέτα:: ακατέργαστα απόβλητα τα οποία είναι

βεβαρυμένα με 28,4ΚgΙκεφάλιΙέτος 80D,.

Aκατtργασtααπφλητα Απόβληταβφαρψtναμε 800

Ι Ο Απφλητααπό βou:πόσlα Ο Απφλητααπό χοιριχπόσια \

(ιtOnou τα QΚατΙργαaτα απόβΑητα αφoρoUν ιttφάλl ανά tτoς>
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Στο νομό Μαγνησίας υπάρχουν 69 μονάδες με αγελάδια στις οποίες ο αριθμός

των ζώων είναι μεγαλίιτερος από πέντε.

Στο παρακάτω π(νακα 2.45 δίνουμε τον αριθμό των βουστασίων,τη θέση του ,τη

δυναμικότητά τους και την ποσότητα των αποβλήτων που παράγοον σε ένα

χρόνο.

ΠΙναχaς 2.45

,ΙΝq",a~~~Ii!=lΆ)ζΙ,!!Q:ιrrΆΣιΆ~ ,ι

ΑΡ<θμός ΑΡ<θμ6ς Τρόπος ΠoσόrηΓα 800 tn/trtκ,

σΤΑ βoυσrασIων ζώων Διάθεσης αποβλήΓων

(tπlεΓoς)

iΔημΙνι 18 534 Σuv;~τ~σc 4288,02 133,5
δ αίιcν

Ι""μυρός 6 142 Σ1~~σc 1140,26 35,5
δ αμcν

ΒελεστΙνο 10 462 Συγκέντρωσησε 3709,86 115,5
δcEαUcvtc

Σέσκλο 7 372 ΣυV;;cτΡωση σε 2987,16 93
δ oucνtc

Ν.lωνΙα 2 210 Συγκέντρωση σε 1686,3 52,5
δd;αucνt<O

Περίβλεπτο 1 5 ΣUΓδΊ~τ~αc 40,15 1,25
δ αίιcν

ΣτεφaνDβύ<ειo 1 60 ΣυγKtντpωσησε 481,8 15
δcξαucνtc

Άλλη ΜερΙά 2 20 ΣυγKCΝτρωσησε 160,6 5
δΓ.Fαucν"':

Βόλος 5 35 Συγδκ:τΡωσησε 281,05 8,75
δ aucνtc

ϊδΙνι 1 25 Συγκέντρωσησε 200,75 8,25
δd;σucνt<O

MελισάίlKα 3 57 Συγκέντρωσησε 457,71 14,25
δΓ.Fα cν"':

Ριζόμυλος 1 150 Συγ5Kεtτρωση σε 1204,5 37,5
δ aucνtc

Ανάβρα 8 330 Συγκέντρωσησε 2649,9 82,5
δd;αucνtΓ

Κρόκιο 1 30 Συ\K:1:~τρωσησε 240,9 7,5
δ aucvtc

Αγ. Ιωόν/ης 1 100 Συγκέντρωση σε 803 25
Αλμ. δd;αμcνtc
Σσίιρπη 1 15 Συγ5K~Τρωση σε 120,45 3,75

δ aucνtc
Κανάλια 1 350 Συγκέντρωσησε 2810,5 87,5

!!Ι δd;αμcνtc
Σύνολο 69 2897 .Ά',., 23262,91 724,5

Για τα βουστάσια η πιο συνηθισμένη μέθοδος επεξεργασ(ας των αποβλήτων

ε(ναι η συγκέντρωσή τους σε κοπροσωρούς, όπου κατόπιν διατ(θονται για

λίπανση.

Οι περιοχές του Δψην(ου και των Μελλισάτικων είναι αυτές έχαιν και τα

μεγαλύτερα προβλήματα..Αυτά έχουν σχέση κυρίως με την οσμή που αναδίδουν
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οι κοπροσωρο( όπως επίσης και με το ότι οι κοπροσωρο( μπορούν να

αποτελέσουν εστ(α μόλυνσης αφ' ενός, αφετέρου δε είναι πολύ κοντά στους

οικισμούς. Αυτού του είδους το πρόβλημα αντιμετώπιζε η κοινότητα του Σέσκλou,

η οπο{α όμως τα μετέφερε πολύ έξω από τα όρια του οικισμού της , τα πέντε

βουστάσια με αποτέλεσμα το πρόβλημα ρύπανσης ( οσμές , κλπ ) να μην

υφ{σταται πλέον.

Τα προβλήματα όμως των βουστασίων ,σε γενικές γραμμές, επιδινώνεται αφού

απ' τη μια μεριά πρέπει να αναζητηθΟΟν και να πραγματοποιηθούν καλύτεροι

τρόποι - μέθοδοι επεξεργασ{ας αποβλήτων και από την όλλη είναι ότι οι μονάδες

αποτελούν σταθερό σημεία στο χώρο ενώ οι οικισμοί αυξάνουν συνεχώς τα όριά

τους δημιουργόντας έτσι τριβές και ασυμβατότητες σε ότι αφορά την χρήση γης.

Τα χοιροστάσια στο νομό Μαγνησίας υπάρχουν 12 μονάδες στις οποίες ο

αριθμά; των ζώων ξεπερνάει τα 40 ζώα.

Όσον αφορά τη θέση τους ,τον αριθμό τους ,την δυναμικότητά τους και την

ποσότητααποβλήτων,για την περιοχή μελέτης, φα{νεται στον πίνακα 2.46.

Π' 246/VOKOC:

.i; . t!'lΡΜ@!!'!ΜliΕ!\Ι!J~,Ia,~@'<Qι~.ι:[1\Σ:ι~a .ffl, $!_~

Τρόπος Ποσότητα

ΟΤΑ ΑΡ<θμός ΑΡ<θμός επεξφyασfaς απo{Jλήτων ΒΟD

χοφΟΤΡοφίων ζώων απo{Jλήτων (/n/troς) (tπlέτoς)

ΑϊδΙνι 1 230 Βιολογικός 293,94 6,532
Kaeaatau6C-

rλοφuρές 1 250 Σuv;~νcτρωσησε 319,5 7,1
δ αυε:νέc

ΑλμυΡός 2 830 Βιολ/κός καθ/μός 1060,74 23,572
Συν', σε δεξ/μές

Μελισσάnκο 1 50 Σ~~~Τ~ 63,9 1,42
σε δ αυεν

Αερινό 1 800 Βιολογικός 1022,4 22,72
,αθaι>ισμ.;ς

Σέσκλο 1 150 Απομάκρυνση με 191,7 4,26
18υτ(α + Βιολ.Καθ.

Αγριά 1 40 Σ~:cτ~σε 51,12 1,136
δ αμε:ν

EUΞ/ηoλη 1 40 ΣUΓKMρωσησε 51,12 1,136
δεξαμε:νέc

Κοκκ{νο 1 480 BιOλαy~~~ 613,44 13,632
καθaoίσ

Κ. Λεχώνια 1 150 ΣuγxένΤρωση σε 191,7 4,26
δεξαμε:νές

PΙζόΜUΛoς 1 60 Σ~:CΤρωσησε 76,68 1,704
δ αυε:νέ':

Σύνολο 12 3.080 3.936.24 87,472
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Στα απόβλητα των χοιροστασίων, σε σχέση με αυτό των βουστασίων, υπόρχουν

περισσότεροι τρόποι επεξεργασίας τους.

Επίσης πέντε από τις δώδεκα χοιροτροφικές μονόδες διαθέτουν σύστημα

επεξεργασίας αποβλήτων με την μέθοδο βιολογικού καθαρισμού ( "Αφοι Μαλλιό" .

Αίδίνι ,Καρκατσέλης - Γλαφυρές, Χοιρστρσφική Α.Ε. - Αλμυρός, ΚΟΠΕΚ ΕΠΕ _

Αερινό ,Γραμμένος - Σέσκλο) .Πρόκειται για χοιροτροφία που αφ'ενός είναι

με:γόλα από όποψη δυναμικότητας ,αφετέροο οι ιδιοκτήτες τους έχουν

προσδώσει την σωστή επαγγελματική βόση για περαιτέρω μεγένθυση των

μονόδων τους. Επίσης ένας ιδιοκτήτης χοιροτροφικής μονόδας μεταφέρει με

βυτία τα απόβλητό του ,σε όγνωστη τοποθεσία, αφαj πρώτα έχει προηγηθεί

βιολογικός καθαρισμός τους.

Στα υπόλοιπα χοιρσστόσια οι μέθοδος επεξεργασίας που ακολουθείται είναι

αυτή , του KOπρoσωpαJ. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που

δημιουργούν τα χοιροστόσια είναι αυτό της οσμής που αναδίδουν. Έτσι στην

κοινότητα του Αερινού ,για παρόδειγμα, οι κότοικοι αντιμετωπίζουν πολύ έντονα

το πρόβλημα της οσμής του χοιροστασίου της περιοχής σε σημείο που η

κατόσταση το καλοκαίρι να γίνεται ανυπόφορη ,αν και η μονόδα αυτή είναι από

τις πιο σύγχρονες του νομού.

Επίσης και η κοινότητα των κότω Λεχωνίων αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα

από το χοιροστόσιο της περιοχής της το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια και πολύ

κοντό στον οικισμό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόβλημα δημιουργείται με το χοιροστόσιο

ιδιοκτησίας Ρεμπελόκου στα Κ. Λεχώνια ,δυναμικότητας 150 ζώων,το οποίο είναι

εντός οικισμού.

Αν λόβουμε υπόψη το ισχύον ΦΕΚ "Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο 

κτηνο . τροφικών μονόδων" ( Πίνακας 2.49 ) και το γεγονός ότι η κοινότητα Κότω

Λεχωνίων αριθμεί 1409 κατοίκους τότε η παραπόνω μονόδα για να είναι νόμιμη θα

πρέπει να απέχει τouλόχιστον 750 μέτρα από τα όρια του οικισμού.

Στην περίπτωση αυτή προηγήθηκε εγκατόσταση της μονόδας και ακολούθησε

επέκταση των ορίων του οικισμού. Σύμφωνα με στοιχεία της Υγειονομικής

Υπηρεσίας προβλέπεται αφαίρεση της όδειας της συγκεκριμένης μονόδας.

Όπως παρατηρούμε από τους παραπόνω πίνακες τα βουστόσια συνολικό

τροφοδοτούν με εξαπλόσια ποσότητα αποβλήτων, απ' ότι τα χοιροστόσια, την

περιοχή μελέτης. Σε συνδιασμό με το γεγονός ότι τα περισσότερα είναι

ΣUΓKεντρωμένα σε συγκεκριμένες περιοχές κόνει επιτακτική την ανόγκη

συνεργασίας όσον αφορό την επεξεργασία των αποβλήτων τους. Αξίζει να

αναφέρουμε ότι μόνο στο Δημίνι υπόpxouν 18 βουστόσια με παραγωγή 4288,02

τόννους αποβλήτων το χρόνο.
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Αντιθέτως, τα χοιροστόσια είναι μόνο 12 έναντι 69 των βουοταοίων και δεν

παρουσιόζουν χωρική συγκέντρωση.

2.4 3 Πρ.ο:ώ=ς

Στο σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης η ρύπανση από τα βοειδή είναι

μικρή. Για τα σημεία όμως που υπόρχουν τα βουστόσια η τοπική ρύπανση γίνεται

πολύ μεγόλη. Γι' αυτό προτείνουμε:

α) την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κτηνοτρόφων βοειδών, για

την δημιουργία συνεταιριστικών μονόδων εκτροφής με μεγόλο αριθμό ζώων ώστε

να γίνεται συμφέρουσα η επένδυση στο θέμα επεξεργασίας αποβλήτων.

β) Αυστηρός έλεγχος και επιβολή αυστηρών μέτρων για τη διόθεση αποβλήτων

κόθε μονόδας και κατόλληλη επιλογή θέσης.

γ) Ένταξη των μονόδων αυτών σε αναπτυξιακούς νόμους - προγρόμματα για την

επιδότησή τους στις νέες τους επενδύσεις για την αντιμετώπιση των αποβλήτων

τους.

δ) Συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος και από πλευρός κτηνοτρόφων

και από πλευρός κρότους.

Όπως παρατηρούμε από τα σχεδιαγρόμματα 1, 2, 3 , στην περιοχή μελέτης

παρόγεται ένας σημαντικός όγκος αποβλήτων ο οποίος με σωστή επεξεργασία

μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή λίπανσης στις περιοχές για τις

καλλιέργειες τόσο για τη πεδιόδα του Αλμυρού όσο και για τη πεδιόδα του

Βελεστίνου.

Όσον αφορό τώρα τις χοιροτροφικές μονόδες ,λίγες απ' αυτές έχουν

εγκαταστόσεις βιολογικού καθαρισμού. Οι περισσότερες διαθέτουν τα απόβλητό

τους ακατέργαστα και συνήθως ως αποδέκτης χρησημοποιείται το έδαφος.

Και σ' αυτή την περίπτωση οι προτόσεις μας είναι ίδιες όπως στα βουστόσια.

Επιπλέον θα υποστηρίξουμε την ανόπτυξη των μεσαίων μονόδων σε αρκετό

μεγόλο βαθμό και το σταμότημα της λειτουργίας αυτών που είναι αδύνατο να

αναπτύξουν την τεχνολογία τους κυρίως όσον αφορό την σωστή επεξεργασία των

αποβλήτωv.

Επίσης ,όπως είναι γνωστό ,η ανόπτυξη της επιστήμης τα τελευταία χρόνια και

η μελέτη της βιολογlας δημιούργησε τη. βιοτεχvολογlα ή βιομηχαvική μηχαvική. Η
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ανακόλυψη της ικανότητας των μικροοργανισμών να αποδομούν και να

αυξανονται πόνω σε ένα ευρύ φόσμα οργανικών υποστρωμότων ,αποδ(δοντας

παρόλληλα χρήσιμα υποπρο"ίόντα ,αποτελεΙ σήμερα το επ(κεντρο

πρωτοποριακών ερευνών με τις οπο(ες ασχολε(ται ο κλόδος της βιοτεχνολογΙας.

Έτσι , προβλήματα όπως των κτηνΟΤΡαΡικών αποβλήτων οδήγησαν στην

εντατική ανόλυσή τους, τόσο προς την κατεύθηνση της αποδόμησής του όσο και

στη χρήση τους σαν υπόστρωμα για την παραγωγή καύσιμου αερ(ου και βιομόζας

- βελτιωτικού του εδόφους.

Οι βιοαντιδρραστήρες παραγωγής βιοαερ(ου ε(νια μια πολύ καλή λύση για τη

περιοχή της ΜαγνησΙας ,μιας που και αρκετα χοιροστόσια υπόρρχουν αλλό και

επικουρικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη και τα απόβλητα

βιομηχανιών της περιοχής με υψηλό οργανικό φορτ(ο (ΑΔΕΛΚΑΝ, ΕΒΟΛ κλπ).

Ας έχουμε υπόψη μας την ευρέια διόδωση της αναερόβιας ζύμωσης στην lνδ(α

και την Κ(να ενώ παρόμοια προγραμματα παραγωγής αερ(ου με εγκαταστόσεις

υψηλής τεχνολογΙας και με ικανοποιητικό αποτελέσματα έχουμε στην ΑγγλΙα

,Γερμαν(α ,την Ολλανδ(α, την ΓαλλΙα ,ενώ ειδικα'προγρόμματα του τομέα

ενεργειας των ΗΠΑ ανεβόζουν την συμμέτοχη του βιοερΙου σε ποσοστό 10 %

περ(πυο της συνολικής ενεργειακής απα(τησης των ΗΠΑ για το 1978.

Επισης αναφέρουμε ότι υπαρχουν χωριό στην Κ(να με πόνω από 1000000

εγκαταστόσεις βιοαερΙου όπου τα απόβλητα της κτηνοτροφ(ας προμηθεύουν

καύσιμο αέιρο για οικιακή χρήση ,ενέργεια για όρδευση και όλλες αγροτικές

εργασ(ες, οργανικό λιπασματα για τους αγρούς ( αφού μετό την επεξεργασΙα τα

απόβλητα χοιροστασ(ων μπορούν να μετατραπούν σε λΙπασμα ανώτερο της

κοπριός) καθώς και φως και ηλεκτρικό σε απομακρυσμένα χωριό δ(νοντας έτσι

αυτόρκεια στο οικοσύστημα ("Παραγωγή Βιoaερ{ou απ6 κrηvοrροφικά απ6βλητα

σ:το Νομ6 MαΓVησΙας ~ ΕΛκεΠΑ 1989).
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3.1 ΕΜΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

3.1.1 Γενικά

Τα υγρό απόβλητα των ελαιοτριβείων εντόσονται στα βεβαρυμένο, από

πλευρός οργανικού φορτ(ου, γεωργοβισμηχανικό απόβλητα. Αυτό οπορρέει από

το υψηλό οργανικό φορτίο το οποίο παρόγεται κατό την διαδικασία της τριβής

του ελαιοκόρποu.

Η διοχέτευση όμως, των υγρών οποβλήτων των ελαιοτριβείων, στους

φυσικούς αποδέκτες ,είχε σαν συνέπεια την σταδιακή υποβόθμισή τους με

αποτέλεσμα τη ρύπανση και την διaτόραξη της οικολογικής ισορροπίας της

περιοχής στην οποίο αποχετεύονταν.

Τα αίτια που καθιστούν την επεξεργασία και τη διόθεση των ελαιοτριβικών

αποβλήτων δύσκολη, έχουν σχέση τόσο με την χημική σύστασή τους και τον όγκο

τους, όσο και με την τεχνολογικο-σικονομική μορφή των ελαιουργικών μονόδων.

Τα γενικό χαρακτηριστικό των υγρών αποβλήτων εντοπίζονται στα εξής:

• Στον μεγόλο όγκο των αποβλήτων :Ενα μέσης δυναμικότητας ελαιουργείο

παρόγει 45.000-50.000 m3 υγρό απόβλητα ανό περίοδο λειτουργείας.

• Στο υψηλό οργανικό φορτίο των ελαιουργικών αποβλήτων, τα οποία

χαρακτηρΙζανται από βιολαγικό φaρτlα τπς τάξης ταυ BOD5 25.000-45.000mg/lt.

Το 80D5 των αστικών λυμότων είναι περίπου 350-450mg/Lt.

• Στην οξύτητα του ρΗ που κυμα(νεται γύρω από την τιμή ρΗ από 5,5 έως

6,5 και στην ρυθμιστική του ικανότητα. Διευκολύνει την διόβρωση των

ασβεστολιθικών πετρωμότων και στην ανόμιξη κατό συνέπεια των αποβλήτων με

τα υπόγεια νερό.

• Στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε ισχυρές χρωστικές (ανθοκυανίνες,

ξανθοκυανίνες, κ.τ.λ.) ουσ(ες, οι οπο(ες είναι το δυσκολότερο βιοαποδομήσιμο

υλικό τους.

• Στις τοξικές ιδιότητές τους, που διαταρόσσουν τη χερσαία χλωρίδα αλλό

και την υδρόβια πανίδα και χλωρίδα.

• Στην υψηλή θερμοκρασία των αποβλήτων που κυμα(νεται στους 25°C-

32°C (με μέγιστη επιτρεπόμενη τους 35°C). Είναι δυνατό ,πολλές φορές, ιδίως

σε περιπτώσεις αυξημένης παραγωγής για ταχύτερηελαιοποίηση , να φτόνει και

να ξεπερνό τους 35°C.
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Αξίζει να τονισθεί ότι τα ελαιουργικό απόβλητα δεν περιέχουν μικροβιακό

φορτίο και στερούνται παθογόνων μικροβίων. Η ανόπτυξη μικροοργανισμών

αρχίζει και εξελίσσεται ( έντονη οσμή και σηπτική δρόση ) ,όταν τα ελαιουργικό

απόβλητα παραμένουν στόσιμα. Αυτό οφείλεται στην ανόγκη και την ταχύτητα

αποικοδόμησης των οργανικών φορτίων των στόσιμων αποβλήτων.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι αν τα ελαιουργικό απόβλητα εισέλθουν στον

υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα καθιστούν το νερό ακατόλληλο προς πόσι

,κατόλληλο όμως για όρδευση. Επίσης τα ελαιουργικό απόβλητα αν πέσουν σε

καλλιέργειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές λόγω της οξύτητός τους, ενώ όταν

χρσιμοποιηθούν για όρδευση σε μή καλλιεργημένα αλκαλικό ή αλκαλιωμένα

εδόφη τα βελτιώνουν.

Τα σημαντικότερα προβλήματα προκαλούνται από το σημείο παραγωγής μέχρι

την κατόληξή τους στην θόλασσα. Αν ο αρχικός αποδέκτης είναι συνεχούς ροής

τότε τα προβλήματα μειώνονται ,εφόσον δεν υπόρχει υδροληψία μέσα ή κοντό

στην κοίτη του χειμόρou.

Επειδή τα περισσότερα ελαιουργεία λειτουργούν κατό την χειμερινή περίοδο

(Δεκέμβριο - Μόρτιο) κατό την οποία υπόρχουν αρκετές βροχοπτώσεις, τότε τα

προβλήματα ελαχιστοποιούνται.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί μέθοδος

επεξεργασίας των ελαιουργικών αποβλήτων ,που να τα καθαρίζει και να τα

αποδίδει τελείως διαυγή και καθαρό ,ενώ τα συστήματα καθαρισμού δεν

βελτιώνουν παρό ελόχιστα την κατόσταση.

Είναι φανερό λοιπόν ότι πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβόρυνσης από

ελαιουργικό απόβλητα εντοπίζεται στις εγκαταστόσεις που διαθέτουν τα λύματό

τους σε ξερορέματα και στο έδαφος.



3.1.3 γπόρx~

Τα ελαιουργεία που λειτουργούν στο νομό Μαγνησίας είναι περίπου 49 από

τα οποία μερικό δεν λειτουργούν σε κόΒε ελαιοκομική περίοδο. Στο χ6ρτη 3.1

πραγματοποιείται μια γεωγραφική κατανομή των ελαιοτριβείων.

Οι αποδέκτες των ελαιουργικών αποβλήτων στο νομό Μαγνησίας είναι: α) η

Θόλασσα (ΑιγαΙο Πέλαγος & Παγασητικός Κόλπος) ,β) οι διόφοροι χεΙμαροι

(μόνιμης,συνεxαJς ή εποχιακής ροής) και γ) το έδαφος.

Σον επιχειρήσεις τα ελαιουργείο Τα.! νομού θα πρέπει να θεωρούνται μέσο

οικονομικό δυναμικό, τα οποία λειτουργούν εποχιακό 3 έως 4 μήνες το χρόνο

κυρίως από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα μέσα Μαρτίου.

Στο νομό της Μαγνησίας, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, εμφανίζονται

βασικό δυο κατηγορίες συγκροτημότων για την παραγωγή του ελαιολόδου.Τα

κλασσικό συστήματα (λειτουργούν με συμπίεση) και τα φυγοκεντρικό συστήματα

(λειτουργούν με διαχωριστήρα).

Στα σχήματα 1 και 2 δίδονται διαγραμματικό η πορεία και τα διόφορα

στόδια επεξεργασίας του ελαιοκόρπου στα δύο συγκροτήματα, τα κλασσικό και

τα φυγοκεντρικό αντιστοίχως.

Όπως φαίνεται και στο παρακότω σχεδιόγραμμα 3, ο όγκος των υγρών

αποβλήτων που δημιουργούνται από την επεξεργασία 100 κιλών ελαιοκόρπου

διαφέρει σημαντικό στους διόφορους τύπους συγκροτημότων .0 όγκος των

κλασσικών συστημότων είναι κατό πολυ μικρότερος αυτών των φυγοκεντρικών

συστημότωνσε μία αναλογία1/1,7 περίπου.

( Φ..JγOKενΤPΙKό ) ~ 160 - 174 )

Κλασικό με ~C 64 - 110 )
σύνθετο αλεστικό

Κλασικό με

διάφραγμα συνεχούς 92 )
πλnrν:·σεω('

( Κλασικό με ) ..c 110 - 118 )
μυόλιθouς

ΣχεδιόγΡομμρ S
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Στο πίνακα 3.1 ποο ακολοοθε( αναφtρονται όλα τα λειτοοργΟΟντα

ελαιοτριβεία τοο νομΟΟ Μαγνησίας, ο τόπος λειτοοργ (ας τοος και το είδος του

αποδtκτη στον οπο(ο διοχετεύονται τα υγρό απόβλητό τους.

Π' 3.1ιγακαc.

\ΚΑ'ι:ι!ι;;e~ΦΗ:Εglο:reIΒΕΙΩΝ!Σ:r~ΝΟΜΟ:Jo1ΑΓΝΗ~J!!~j

ΤόποςλειΓouρΥ(ας. θέση ως Π{Χ)ς Γον ε{δος Mtσηεrήoια

αιασμ"ό απdδέKrη ποσότητα

oπo{lλήrων ΓΟ {τη

'89 - '94 (m3)

1Γλώσσα Σκοπαοο εντός Α 320
2 Γλώσσα Σκοntλοο εντός Α 70
3 Σκόπελος εντός Α 720

4 Χόρτο εντός Π 250
5 Μηλ(να εντός Π 130
6 ΠΡομύρι εκτός ΡΑ 710
7 ΑΡγσλοστή εντός ΡΑ 675
8 Αργαλαστι'! εντός ΡΑ 440
9 ΠΡομύρι εντός ΡΑ 440

10 Aφeτες εντός ΡΠ 230
11 Αφtτcς εντος ΡΠ 270
12 Μηλιές εντός Π 530
13 Καλό Νερό εντός Π 460
14 Κότω Γατζtα εκτος Π 560
15 Άνω Γατζtα εντός ΡΠ 330
16 Πινακότες εκτος ΡΠ 220
17 Αν. Λε)'ώνια στα ό ια ΡΠ 120
18 Κότω Λεχώνια εντός Σίιστημα 1250

κατακράτησης

19 Αγ. Λαυρέντιος εκτος ΡΠ 1450
20 ΔρόΚΕια εκτός ΡΠ 105
21 Ανακασιό Ιωλκού εντός ΡΠ 560
22 Φυτόκο εντός ΡΠ 270
23 Δημι'!νι εκτος ΡΠ 110
24 Δημήνι εντός ΡΠ 390
25 Χρυσι'! Ακτή Ν. Αγχισλ εκτος Ir.:c. αγω..:f' 330

tξάτμιση

26 Ν. ΑγχΙσλος εκτος ΡΠ 750
27 Αλμυρός εκτος ΕΞΤΜιΣΗ 990
28 Πλότανος εκτος ΡΠ 640
29 Πλότανος εκτος ΡΠ 305
30 Αγ. Τριόδο εκτος ΡΠ 500
31 Σούρπη εντός ΡΠ 450
32 Πτελεός εντός ΡΠ 1400

33 Αχ(λλειο όριο ΜΕΤ+ΕΞΑΤ. 580
34 Αγ. Θεώδωρσι εκτός ΡΠ 330
35 Αλόννησος εκτός Α

36 Σκιόθος εκτος Α

37 Λαύκος Προμύρι εκτος

38 Συκή εντός ΡΑ



39 Xoρεuτ6 εντός Α

40 Αφησσος

41 Φυτόκο εντός ΡΠ

42 Αγ. Δημήτριος εντός Α

43 Αγ. Βλόσιος εκτος

44 Σκιόθος εκτος

45 Aλόννryooς εκτος Α

46 ΚεραμΙδ ι εντός ΡΑ

47 Αμαλιόπολη εντός ΡΠ

48 Σκιόθος εντός Α

49 Αργαλαστή εκτός

Πηγή: γγειοvομική υπηΡα7ΙΟ Ν. Mayvησfoς.

( • σημ. όΠαJ Α εwοε{τaι αποδέκτης ίΟ ΑιγσΙο

όπου 'π Q Παγασητικός ,6ποο ΡΑ αποδέκτηςρέμα που καταλήγει (7,το Alγafo και όπου ΡΠρέμα που

KOίαλιjγει στο ΠαγaσηίlKό. )

Όπως παρατηρούμε ,όλα τα ελαιοτριβεία του νομού Μαγνησίας χρησιμοποιούν

,ως αποδέκτη το Αιγαίο πέλαγος ή τον Παγασητικό ή κόποιο χείμαρρο μέσω του

οποίου τα απόβλητα καταλήγουν στην θόλασσο, ενώ δύο απΌυτό χρησιμοποιούν

όλλο τρόπο διόθεσης όπως εξότμιση μέσω αγωγού.

Η περίπτωση χρησιμοποίησης των χειμόρρων ε(ναι αποδεκτή λύση μόνο εόν

αυτοί είναι συνεχούς ροής και επιπλέον θα πρέπει να έχουν την κατόλληλη

παροχή ( <8 - 10 Itlsec ). Σ' αυτή την περίπτωση η διαλυτική δυνατότητα της

παροχής είναι δυνατό να μειώση το οργανικό φορτίο σε επιθυμητό όρια.

Αντιθέτως ,όταν οι χείμαρροι - αποδέκτες των αποβλήτων έχουν πολύ μικρή

παροχή νερού ( ιδίως την περίοδο λειτουργίας του ελαιοτριβείου ), τότε δεν

υπόρχει πιθανότητα μείωσης του οργανικού φορτίου. Επιπλέον ,μπορεί να έχουμε

μόλυνση των υπογείων υδότων σε περίπτωση που το έδαφος δεν είναι ικανό να

συγκρατήσει τα απόβλητα στην επιφόνεια. Αυτό βέβαια έχει σχέση με την

κατόσταση του εδόφους ( ρήγματα) και την διηθητική του ικανότητα.

Τέλος, 13 ελαιοτριβεία ρίχνουν κατ' ευθείαν τα απόβλητό τους στην θόλασσα.

Απ' αυτό, τα 8 ρίχνουν τα απόβλητό τους στο Αιγαίο πέλαγος και τα υπόλοιπα

κατ' ευθείαν στο Παγασητικό.

Εδώ θα αναφέρουμε ότι ο θαλόσσιος χώρος αποτελεί καλή λύση εφόσον δεν

έχει υποστεί όλλου είδους ρύπανση και εφόσον έχουμε συχνή ανανέωση των

υδότων, έντονο κυματισμό, και δυνατό θαλόσσια ρεύματα. Σε περίπτωση μη

ανανέωσης των υδότων υπόρχει κίνδυνος δημιουργίας δύσκολων ,τοπικό

συνθηκών. Είναι φανερό ότι περισσότερο ευόλωτος είναι ο Παγασητικός Κόλπος,

ο οποίος χαρακτηρίζεται είναι κλειστός κόλπος, ενώ αρχίζει και να επιβαρύνεται.

Το Αιγαίο σε σχέση με τον Παγασητικό μόλλον δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο

πρόβλημα.



3.1,4 Συμπεράσ:μα.τ.α..=...Dρoτόσεις

Όπως αναφέρθηκε στην παραπόνω ενότητα της εργασΙας, η συντριπτική

πλειοψηφΙα των ελαιοτριβείων του νoμαJ , ρίχνουν είτε απ'ευθεΙας, εΙτε μέσω

αγωγού, τα απόβλητό τους στον Παγασητικό κόλπο. Γεγονός ,που προκ6λεσε την

ελαιοκομική περίοδο που μας πέρασε, έντονες διαμόχες μεταξύ των ιδιοκτητών

των ελαιοτριβείων, και των αρμοδίων υπηρεσιών, που είχε σαν αποτέλεσμα,

ακόμη και την συνεχή ανόκληση, των αδειών,των περισσοτέρων ελαιοτριβεΙων.

Η επιβόρυνση που προέρχεται από τα απόβλητα των ελαιοτριβεΙων ,θα ήταν

σημαντικό μικρότερη εόν:

α) Οι μέθαδαι επεξεργασίας (εξουδετέρωση, κροκκΙδωση,καθίζηση), εφαρμοσθούν

σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και όχι κατό τον τρόπο που επιτελούνται

σήμερα.

β) Εόν εφαρμοσθούν μέθοδοι επεξεργασίας που να περιλαμβόνουν περισσότερες

από τις τρεις υποχρεωτικές φόσεις ( Εξουδετέρωση, κροκκΙδωση,καθ(ζηση) για

την συλλεκτική περ(οδο '95-'96.

γ) Εόν εφαρμοσθουν και νέες τεχνικές που φαίνεται ότι μειώνουν τα ρυπαντικό

φορτία.



3.2 ΛΑΤΟΜΕΙΑ

3.2.1. Γενικά

ΟΙ επιφανειακές εκμεταλλεύσεις στον νομό Μαγνησίας απστελOUνται

σχεδόν στο σύνολό ταις από λατομεία των αδρανών υλικών και λατομεία των

μαρμάρων.

Η ύπαρξη της λατομικής δραστηριότητας dναι αναγκαία αφΟΟ είναι

συνδεδεμtνη με την ικανοποίηση της ζήτησης πρώτων υλών για την οικοδομική

αλλό και οδοποιητική δραστηριότητα.

Η αλλοίωση του περιβόλλοντος μιας περιοχής από την ύπαρξη μιας

επιφανειακής εκμετόλειισης έχει δύο όψεις: Την αρνητική, η οποΙα απορρέει από

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και την θετική, καθώς η επιφανεική

εκμετόλλευση είναι η μοναδική ίσως βιομηχανική δραστηριότητα που δεσμεύει

μία έκταση κατό τρόπο προσωρινό, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα μετό το

πέρας των εργασιών της επιφανειακής εκμετόλευσης, να αποδοθεί στην έκταση

αυτή μία χρήση, ίσως και αποδοτικότερη από την αρχική ,εόν φυσικό έχουν

προβλεφθεί και μεθοδευτεί οι κατόλληλες ενέργειες.

2 3 2 Επιπτώσ..ε.ις

Οι πεΡΙβαλλοντικές επιπτώσεις που ΠΡOKaλOOνται από τις εργασίες ενός

λατομεΙου αφοροίιν τόσο το φυσικό όσο και το ανθρώπινο (κοινωνικό) περιβόλλον

( ΓΕΕ. Πανελ'λήνιο ΕπιστημΟΥlκ6 Συνέδριο ,ΠΡοστασ{α περιβάλλΟΥ,Τος και

γεωργική παραγωγή, Μάρτιος 1989, ΕισηγηΤές Α. Αργυρ{ω & Φ. Παπaύλιας) .

Οι επιπτώσεις στο φυσικό & ανθρώπινο περιβόλλον έχει IIC εξής μoρφ.έc-:

• Αλλοίωση της μορφολογίας του εδόφouς και καταστροφή του φυσικού τοπίου

που συνοδείιεται από ερήμωση των επιφανειακών εδαφών.
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• Ανατροπή της σχέσης μεταξύ υπογείων και επιφανειακών νερών (με την

καταστροφή υδροφόρων οριζόντων ,την αποστράγγιση νερού,κ.τ.λ.)

• Ρύπανση υπογείων και επιφανειακών νερών (λόγω όξινων απορροών, κ.τ. λ.)

• Ρύπανση της ατμόσφαιρας, κυρίως λόγω της σκόνης (που παράγεται κατά την

εξόρυξη και μεταφορά ,καθώς και από αιολική αποσάρθρωση των αποθέσεων)

• Καταστροφή πλουτοπαραγωγικών πόρων. Το πρόβλημα αυτό συνδέεται τόσο

με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, όσο και με την εξάντληση των

αποθεμάτων λόγω αυτής καθαυτής της εκμετόλευσης.

• Αισθητική αλλο(ωση του τοπ(ου.

• Πρόκληση θορύβου και δονήσεων(λόγω των εκρήξεων, της λειτουργίας

βαρέων μηχανημότων κ.τ.λ.)

• Ρύπανση του νερού και του αέρα.

Οι παραπάνω περιβαλλοντικές επιπτώσεις οδηγούν σε υποβάθμιση της

ποιότητας ζωής,σε βλάβες στην υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων,

καθώς και σε γενικότερη αναστάτωση της ζωής μιας περιοχής.

3.2.3 Υπόρχουσα κατόσταση

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις στον νομό

Μαγνησίας αποτελούνται σχεδόν στο σύνολό τους από τα λατομεία των

αδρανών υλικών και τα λατομε(α των μαρμάρων.

Στον π(νακα 3.2 που ακολουθεί αναφέρονται τα λατομεία των αδρανών

υλικών, ο τόπα:: εγκατάστασής τους, και το εμβαδόν του λατομείου.
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ΠΙνακας3.2

ΙδΙOK,rήτες

illllliΘrιtEIΆiiAIδ~!,IΩNjJν,iXlιφN

Τόπος ε.γκaτόστaσης

λaτομε{ου Εμβαδ6 (σrp)

Α.ΒΑΕ, " Κ & Β Νταόπουλος "
ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΠΚΑ Γ. Κοτοπουλέας

ΕΕ "Σ. Κοτοπουλέας"

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Δ. Αναγνώστου

Αφο! Γκούμα

Αγ. Γεώργιος Φερρών

Άγ. Γεώργιος Φερρών

Ριζόμυλος

Πλότανος

Άλλη Μεριό & Δρόκεια

Αλόννησος

Σκόπελος

271,04
80,5
428

500,3
869,4

49
7

Στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί, αναφέρονται, ο τόπος εγκατόστασης των

λατομείων,το εμβαδόν τους, καθώς και η κατηγορία στην οποία υπόγονται

(βιομηχανικώνυλικών, μαρμόρων,κ.τ.λ.).

Π{νaκoς 3.3. Πηγή; Νομαρχlα ΜαγιηΡΙας

1Νέα Ιων(α 'Άρκουδόρεμα Σωρού"

2 "Χανδόκια" Σέσκλο

3 "Μπορέικα - Λαιμός" Κερασιό

4 Σπηλιό Καναλ(ων

5 Αγια Παρασκευή Γλαφυρές

6 "Χλωμούτσικο" Σούρπη

7 Παλιούρι Σούρπη

β "Μπρηνιώτισα" Πτελεός

9 "Μπρηνιώτισα" Πτελεός

10 "Μπρηνιώτισα" Πτελεός

11 "Μπρηνιώτισα" Πτελεός

12 "Σπηλιό" Συκή

13 "Γιούρτσα" Νεωχώρι

Λατομε(ο βιομ. ορυκτού

( σχιστόλιθος)

Λατομε(ο βιομ. ορυκτού

(όργιλος )

Λατομε(ο μαρμόρων

Λατομε(ο μαρμόρων

Λατομε(ο μαρμόρων

Λατομε(ο μαρμόρων

Λατομε(ο μαρμόρων

Λατομε(ο μαρμόρων

Λατομείο μαρμόρων

Λατομείο μαρμόρων

Λατομείο μαρμόρων

Λατομείο μαρμόρων

Λατομε(ο σχιστολιθικών πλακών

229,6

164,3

25,9
34,5
27,15
44,1

83,83
34,73
16,5
13,32
14,72
27,55

4,2

93



14 'Τιούρτσα" Νεωχώρι Λατομε(ο σχιστολιθικών πλακών 9,01

15 "Γιούρτσα" Νεοχώρι Λατομε(ο σχιστολιθικών πλακών 6

16 Αγ. Παρασκευή Κανάλια Λατομε(ο σχιστολιθικών πλακών 6,25

17 Γιαλαμός Κανόλιο Λατομε{ο σχιστολιθικών πλακών 55,06

18 "nαγοuρζτ( χωρ." ΚεραμΙδι Λατομε(ο μαρμόρων 96,1

19 "8ρυσΙδια" Βένετο Κεραμιδ(οu Λατομε{ο μαρμόρων 95,07

20 Μαιφuχώραφο Βενέτou·

Κεραμιδ(οu Λατομε(ο μαρμόρων 31

Λατομε{ο βιομηχ. OpUK. 47,94
21 Μέγα Δένδρο - Ανόβρας ( κερατ6λιθος )

22 "ΣοΡακ{νικο" Λούκου Λατομε{ο μαρμόρων 96,39

23 "Σαρακ(νικο" Λούκου Λατομε(ο μαρμόρων 91,11
24 "Σαρακ(νικο" Λούκου Λατομε(ο μαρμόρων 866
25 "Σαρακ(νικο" Λούκου Λατομε(ο μαρμόρων 21,11
261"Σαρακ(νικο" Λούκου Λατομε(ο μαρμόρων 20,5
271"Σαροκ(νικο" Λούκου Λατομε(ο μαρμόρων 17,15
28 "Σαρακ(νικο" Λούκου Λατσμε(ο μαρμόρων 81,87
29 "Σαροκ(νικο" Λαύκου Λατομε{ο μαρμόρων 32,79

30 "Σαρακ(νικο" Λαύκου Λατομε{ομαρμόρων 96,75
31 "Σαρακ(νικο" Λαύκου Λατομε{ο μαρμόρων 96,97
32 "Σαρακ(νικο" Λαύκου Λατομε{ομαρμόρων 87,51
33 "Σαρακ(νικο" Λαύκου Λατομε(ομαρμόρων 97,83

34 "Σοροκ(νικο" Λαύκου Λατομε(ο μορμόρων 91,15
35 "Σαρακ{νικο" Λούκου Λατομε(ο μαρμόρων 45
36 "Μπρινιώτισσα" nτcλcού Λατομε(ο μαρμόρων 20,37
37 " Χλομούτσικο" Σούρπης Λοτομε(ο μαρμόρων 72

38 "Μονόξυλο"Νεοχωρ{ου Λατομε{οσχιστολιθικώνπλακών 83

39 " nαλιούΡΙ " Σούρπης Λοτομε{ο μαρμόρων 89,44
40 " Χούνες" Συκής Λατομε{ο μαρμόρων 42,3

41 "nανουκλιόρα" Λαύκου Λοτομε{ο μαρμόρων 97,82

Στην περιοχή του νομού Μαγνησίας υπόρχουν περίπου 48 λατομεία (

χόρτης"χωροθέτηση Λατομείων") ,τα οποία είναι είτε αδρανών υλικών είτε

λατομεία μαρμόρων - βιομηχανικών ορυκτών.

Σύμφωνα με τους παραπόνω πίνακες συμπεραίνουμε ότι η περιοχή του

νομού, δεν αντιμετωπίζει περιβαλλοντικό προβλήματα από εκμετόλλευση

συμπαγών κοιτασμότωv(όπως σιδηρομεταλλεύματα, βωξίτης, χαλκός κ.τ.λ.) που

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε τα τεράστια ορύγματα, ούτε οι μεγάλοι όγκοι

αποθέσεων των στείρων, όπως ακόμη ερήμωση της γης, ρύπανση αέρα και νερού
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ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

τ

π

ο

• ΜΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ Ί'ΛΙΚΩΝ Μ

• ΜΤΟΜΕΙΑ 810ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΤΩΝ Ν

• ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Η

Μ

Α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : XΩPOTA~/AΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΤ.Ξ"ΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ Δ.

ΚΙΣΣΑΣ Λ.

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ



, θόρυβος και δονήσεις, επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν όλλες περιοχές όπως

π.χ. ο νομός Χαλκιδικής.

Επίσης, η περιοχή του νομου ,δεν αντιμετωπ[ζει περιβαλλοντικές επιπτώσεις

που απορρέουν από την εκμετάλλευση στρωματοειδών κοιτασμάτων (όπως Π.χ.

άνθρακας, λιγνίτες κ.τ.λ.) που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι πολύ μεγόλες

εκτεταμένες επιφάνειες εκμετάλλευσης ,ούτε η μεγόλη ρυπανση του αέρα,

επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν όλλες περιοχές όπως ο νομός Κοζάνης.

Η λατομική εκμετάλλευση (μάρμαρο, ασβεστόλιθος,σχιστόλιθος κ. τλ) έχει σαν

κυριότερες επιπτώσεις την αισθητική αλλοίωση ,την σκόνη που παράγεται κατά

την εξόρυξη και μεταφορά,τον θόρυβο και τις δονήσεις ,όπως επίσης και κατα

στροφή της χλωρίδας -πανίδας στην οποία λαμβόνει χώρα η εκμετάλλευση.

Στην περιοχή του Βόλου ο κάτοικος ή ο επισκέπτης συναντά προς όλες σχεδόν

τις κατευθυνσεις και στους γυρω λόφους, θέσεις απογυμνωμένες και τομές στις

πλαγιές , φαινόμενο που αφαιρεί ένα σημαντικό μέρος αισθητικής αξίας της

πόλης του Βόλου ,η οποία και λόγω της θέσης της και λόγω της ρυμοτομίας της,

έχει τον χαρακτήρα μιας αρκετά όμορφης πόλη.

Πολλά από τα λατομεία είναι ορατά από δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας ή

οικισμοίις ενώ άλλα είναι ορατά και από την θάλασσα καθώς προσεγγίζει κανείς

τον Παγασητικό Κόλπο από το Αιγαίο.

Από τα λατομεία που βρίσκονται στην γυρω περιοχή της πόλης του Βόλου και

που προκαλούν άμεση αισθητική ρύπανση, για δυο ,μόνο, έχουν συνταχθεί

μελέτες αποκατάστασης. Τα υπόλοιπα είχαν εγκαταλειφθεί πριν από την

θέσπιση του νόμου Ν. 998/1979 για την υποχρεωτική αποκατάσταση

διαταρaxθέντoς περιβάλλοντος και εξαιτίας της δυσκολίας στην ανευρεση των

εκμεταλλευτών τους παρέμειναν όπως είναι

Το πρώτο ,για το οποίο έχει συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης ,είναι ιδιοκτησία

της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ . Βρ(σκεται στο 50 χλμ της οδου Βόλου - Αγριός, είναι

λατομείο ασβεστολίθου και έχει σαν βασικό αντικείμενο τον εφοδιασμό της

βιομηχανίας με πρώτη υλη.

Τροφοδοτεί περίπου 4.000.000 τόνους το χρόνο ασβεστόλιθο, ο οποίος μετά

από ανάμιξη με αργιλοπυριτικά πετρώματα χρησιμοποιείται για την παραγωγή

τσιμέντου. Λειτουργεί από το 1947 και είναι ορατό από τον δρόμο Αγριάς-Βόλου

(απέχει περίπου 500m) ο οποίος αποτελεί μία από τις δύο εισόδους προς το

Πήλιο. Η έκταση του λατομείου είναι 869,4στρ. και χαρακτηρίζεταιως δασική.

Στον συγκεκριμένοχώρο δεν υπάρχουν υδροφόρα ρεύματα ή πηγές τα οποία θα

μπορούσαννα επηρεασθούναπό την λειτουργίατου λατομείου, το οποίο αξίζει να

αναφερθείότι δεν παράγει απόβλητα.

Το δευτερολατομείο ,για το οποίο έχει συνταχθεί μελέτη αποκατάστασης,είναι
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ιδιοκτησία της εταιρίας "Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΒΕ ΑΕ" .Βρίσκεται σε

απόσταση 15χλμ από το κέντρο του Βόλου, ανήκει διοικητικά στην κανότητα Αγ.

Γεωργίου Φερρών, και είναι ορατό από τον δρόμο Βόλα.ι - Βελεστίνα.ι .Η έκταση

της εκμετόλλευσης χαρακτηρίζεται ως δασική , ενώ τα αδρανή υλικό που

προέκυπταν χρησιμοποιούνταν για οικοδομικές δραστηριότητες, τεχνικό έργα,

Κ.Τ.λ.

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου ανήκουν λατομεία που

ΠΡOKaλOUν όμεσα αισθητική ρύπανση .

. Τα λατομεία στις θέσεις" Μπα.φμπouλήθρα " και Προφήτης Ηλίας απέχουν 50

και 100 μέτρα αντίστοιχα από τον δρόμο Βόλου - Αλυκών και είναι επομένως

εμφανέστατα από τον παραπόνω δρόμο.

- Απέναντι από το λατομείο στην θέση Προφήτης Ηλίας βρίσκονται όλλα δύο

λατομεία αδρανών υλικών σε απόσταση 70m από τον δρόμο Βόλοο Αλυκών.

- Στην περιοχή ·Ξηρόκαμπος" υπάρχει το ανενεργό λατομdο αδρανών υλικών το

οπο(ο απέχει περίπα.ι 500m από τον δρόμο και βρίσκεται πολύ κοντό στις

εργατικές κατοικίες Ξυροκάμπου.

- Στην κοινότητα Μακρινίτσας και κοντό στον οικισμό Ανωμαλιά βρίσκονται τρία

ανενεργό λατομεία αδρανών υλικών τα οποία είναι ορατά από το δρόμο Βόλου

Πορταριάς.

-Το λατομείο αδρανών υλικών στη θέση "KάKαβaς" Δημινία; το οποίο είναι ορατό

από το δρόμο Βόλου Λάρισας και απέχει 16Km από το Βόλο.

-ΤΟ παλιό Λατομείο αδρανών υλικών στο 15Km Βόλου - Λάρισας πολύ κοντά στο

δρόμο στη θέση "Μαγούλα ".

·Το λατομείο αδρανών υλικών στη θέση "Οβριό" που βρίσκεται στο 16Km της

οδού Βόλου - Λάρισας και είναι ορατό από μεγάλη απόσταση.

. ΤΟ λατομείο αδρανών υλικών που ανήκει στην κοινότητα Αγ. Γεωργίου Φερρών

και είναι ορατό από το δρόμο Βόλου - Λάρισας (ΓΕΕι Πανελλήνιο Επιστημονικό

EUVMPIG ,πpσστσσlσ περιβάλλOv:τα; και γεωργική παραγωγή, ΜάΡTlα; 1989,

Ειαηγητές: Ό. Χριστοπούλου & Αθ. ΣφOUγΥάρης) .

- Τα λατομεία μαρμάρων που ανήκα.ιν στην κοινότητα Λαύκου τα οποία

προκαλών έντονη αισθητική ρύπανση, αφού είναι ορατά ακόμη και από την

θάλασσα καθώς προσεγγίζει κανείς τον Παγασητικό από το Αιγαίο.

Τέλος, στον πίνακα 3.4 πα.ι ακολουθεί αναφέρεται ο αριθμός των λατομείων

ανά κοινότητα και οι εκτάσεις τα.ις σε στρέμματα ΣUΝoλΙKά.
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ΠΙνQΚQς 3.4

'ψ

σΤΑ Αριθμός Έκταση (στρ)

Λαrομε{ωv

Αγ, Γεώργιος Φερρών 2 355
ΡΙζόμυλος 1 428
Πλάτανος 1 500,31
Άλλη Μεριό 1 869,45
f"λΌWΗΣoς 1 48,9
κ6πελος 1 7
κιόθος 1 34,26

Νέα lων(α 1 229,8
έσκλο 1 164,3

Κερασιά 1 25,85
Κανάλια 4 184,72
Γλαφυρές 1 27,15
Σούρπη 4 289
Πτελεός 5 99,79
Συκή 2 69,84
ΝεοχώΡιΟ 4 102,63
ΚεΡαμΙδι 4 277,2
1\νόβρα 1 47,95
Λαύκος 15 1061,34

3.2.4. Σuμnεράσματα- Προτάσεις

Το ενδιαφιtρον για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιφανειακών

εκμεταλλεύσεων δεν εμφανίστηκε τελευταία. Ήδη από την αρχαιότητα γίνονται

αναφοΡές για την καταστροφή του περιβόλλοντος στην περιοχή της Αττικής από

τα λατομεία της περιοχής, ενώ στο πρώτο μεταλλευτικό σύγγραμμα του κόσμου

"DE RE METALLICA" του Agricola στα 1556 δίνεται μια έξοχη περιγραφή της

κατασΤραΡής ποο προκαλεί η μεταλλευτικήδραστηριότηταστο περιβόλλον ενώ

θίγεται και το θέμα της αποκατάστασης.

Το ζητΟΟμενοσήμερα είναι η εξασφόλισητης προστασ(αςτου περιβόλλοντος
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μέσα από την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλΟΟτου, έχοντας πόντα υπ'

όψη μας, ότι εκτός του θέματος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπό.ρχει και

το πρόβλημα της εξόντλησης των ορυκτών πόρων που ΠΡοβόλλει στη σημερινή

εποχή με ιδιαίτερη οξυτητα.

Είναι φανερό ότι η λατομική δραστηριότητα στον νομό Μαγνησίας είναι

υπεύθυνη για μία σειρό. σημαντικών αλλαγών στο περιβόλλον. Καταστρέφει τη

βλόστηση μιας περιοχής και γενικό τα διάφορα οικοσυστήματα, με αποτέλεσμα

να προκαλουνται αλυσιδωτές δυσμενείς επιδρό.σεις στην πανίδα αλλά και στην

υδάτινη οικονομία της περιοχής.

Το κυριότερο πρόβλημα όμως, ίοως είναι, η μακρόχρονη προσβολή της

αισθητικής του τοπίου και η οπτική ρυπανση του περιβάλλοντος που στην

ευρύτερη περιοχή της πόλης του Βόλου παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη.

Kατaλυτες που οξύνουν τις επιπτώσεις των επιφανειακών εκμεταλλεύσεων

είναι και οι εξής: α) Ο συχνά ανορθολογικός ή και ληστρικός τρόπος με τον οποίο

έγιναν αλλά και γίνονται οι εκμεταλλεύσεις, β) η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου

νομικΟΟ και θεσμικου πλαισίου πάνω στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και γ) η

συΝUπαρξη των λατομικών δραστηριοτήτων με όλλες δραστηριότητες (αναψυχή,

τουρισμός κλπ).

Πνεται επομένως επιτακτική η ανό.γκη της ουσιαστικής αποκατάστασης της

βλάστησης,σε όλους τους λατομικους χώρους που βρ(σκονται κοντά σε δρόμους

μεγάλης κυκλοφορίας ή είναι ορατοί από απόσταση, καθώς και η αξιοποίησή τους

,ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, όπου αυτή είναι δυνατή.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων πρέπει να γίνεται σε τρ{α επίπεδα:

-Ένταξη της λατομικής δραστηριότητας μέσα στο συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης

της ευρύτερης περιοχής.

- Σχεδιασμός της εκμετάλλευσης παίρνοντας υπ'όψιν και τις περιβαλλοντικές

παραμέτρους με στόχο την ελαχιστοπο(ηση των επιπτώσεων.

- Γρήγορη επαναφορά των αλλοιωμένων εκτάσεων σε μορφή και χρήση κοινωνικά

αποδεκτή και ωφέλιμη.Το τελευταίο επίπεδο αποτελεί την φό.ση της καθΌυτό

απόκαστασης του περιβάλλοντος.

Το πρώτο και απαραίτητο μέτρο για κάθε προσπόθεια προστασίας και

αποκατάστασης του περιβάλλοντος, θα πρέπει να εΙναι ο έγκαιρος και

ορθολογικός σχεδιασμός της εκμετάλλευσης. Ένας σημαντικός όρος για την

διενέργεια του σχεδιασμού είναι η τοπιολογική ανόλuaη του προς εκμετάλλευση

χώΡα.ι. Με αυτήν επιδιώκεται:

- Na εκτιμηθεί η τοπιολογική αξία του χώρου σήμερα και ιδιαίτερα όπως αυτή

δίδεται από τα σημεία ή θέσεις ευαισθησίας (οικισμο(,δρόμοι,τουριστικά μέρη,
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κτλ) έτσι ώστε κατό τον σχεδιασμό να προσεχτούν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικό

εκείνα του τοπίου που πρέπει και μπορούν να διατηρηθούν.

~ Να επιτευχθεί στη φόση της αποκατόστασης η δημιουργία μιας συνέχειας στο

θιγέν τοπίο και η σύνδεσή του με το γύρω περιβόλλον.

Η τοπιολογική ανόλυση απαιτεί πληροφορΙες πόνω στα εξής στοιχεία: α)

Χαρακτήρας ταυ ταπ(αυ, β) Toπoγρaφ(α της περιοχής, γ) Οικολογικό ατοιχεία δ)

Κλιματολογικό στοιχεία της περιοχής, ε) Υδρολογία της περιοχής, ατ)

Συγκοινωνίες και οικισμοί, ζ) Όρια ιδιοκτησιών.

Όσον αφορό τις διαδικασίες αποκατόστασης αυτές αφορούν εργασίες πόνω

ατα εξής θέματα:

- Δρόμοι προσπέλασης και μεταφορός .

- Συλλογή φυτικής γης και επανατοποθέτηση.

- Διαμόρφωση της εκακαφής.

- Διαμόρφωση των αποθέσεων.

-Αποκατόσταση των υδρολογικών συνθηκών.

-Εγκατόσταση οικισμών ,δρόμων ,κλπ.

-Η επαναβλόστηση είναι συνέχεια και απαραίτητο συμπλήρωμα της

αποκατόστασης στην συντριπτική πλειοψηφΙα των περιπτώσεων.

• Στο διόγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιόζονται οι φόσεις εργασίας κατό

την διαδικασΙα της επαναβλόστησης

• Στο διόγραμμα 2 παρουσιόζονται οι δυνατότητες διαμόρφωσης της γης που

έχει υποστεί επιφανειακή επικόλυψη.

Γενικό,για την καλύτερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις λατομικές

δραστηριότητες θα πρέπει η αποκατόσταση της γης να αντιμετωπίζεται τόσο

από την φόση του σχεδιασμού της εκμετόλλευσης όσο και κατό την διόρκεια της

λειτουργίας της .Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση

των ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στην οικονομική και

αποτελεσματική αποκατόσταση του χώρου μετό το τέλος της εκμετόλευσης έτσι

ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν προς παραγωγική χρήση ( ΓΕΕ; Πανελλήνιο

Eπισ:rημOνΙK6 Συνέδριο ,πpoσ.τασfα περιβάλλον,τος και γεωργική παραγωγή,

Μάρτιος 1989, Έισηγητές Α. ι'ιργυρ{ου & Φ. ΠαπούΑιας) .
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4.1 Τουριστική ανάπτυξη κοι περιβάλλον.

Είναι προφανές ότι με την tWOLa τουρισμός καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα

δραστηριοτήτων : διανυκτέρευση. διημέρευση ,ανaιμJχή, εστίαση, μεταφορές

,υπηρεσίες ,εμπόριο κλπ. Οι δρaστηρι6τητες αυτές απαιτούν αντίστοιχες

εγκαταστάσεις: καταλύματα, εστιατόρια ,καταστήματα,υπηρεσίες, υποδομή κλπ.

και ε(ναι σε συνεχή αλληλεξάρτηση :

α} με τους τα.ιριστικούς πόρους ( φυσικώς και ανθρωπογενείς ), έχοντας

συνεπώς χωρική και περιβαλλοντική διάσταση.

β) με τον πληθυσμό σαν χρήστη και σαν απασχολούμενο δυναμικό.

γ) με τη ζήτηση και την προσφορά

δ) με τους όλλα.ις παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Για την διερεύνηση ,την πρόβλεψη των τάσεων και τον σχεδιασμό 

προγραμματισμό τοο τουρισμού δεν αρκεί επομένως μια μονομερής θεώρηση του

κλάδου αλλά η ένταξη και διασύνδεσή του με το όλο παραγωγικό σύστημα της

οικονομίας, σε μια ολοκληρωμένη διατομεακή θεώρηση σε όλα τα επ(πεδα.

ΣυγΥκεκριμένα ,όσον αφορά τις κατευθύνσης της τουριστικής ανάπτυξης του

Πηλίου προτείνεται:

• Μια μορφή τουρισμού που θα βασ(ζεται σε ήπιες μορφές παρέμβασης που

δεν απαιτούν δαπανηρές εγκαταστάσεις και δεν επιβαρύνουν, αλλά βρ(σκονται σε

εναρμόνιση με το περιβάλλον (Αγροτοτουρισμός, Οικοτουρισμός).

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την τουριστική aξιoπoίηση των

εγκατελειμένων και υπό εγκατάλειψη οικιών, συνοικισμών και πολιτιστικών

μνημείων,με την χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων οικογενειακής

μορφής, εναρμονισμένων με το περιβάλλον της περιοχής και σχεδιασμένων

σύμφωνα με την παράδοσή της ( ·Τουρισμός και περιβάλ'λοv,· ,ΕταφεΙα

Α Vάnτυςης ΠηλΙou, 1992).

• Μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων των τομέων της τοπικής ακονομίας σε

αντ(θεση με το ισχύον σύστημα μονομερΟΟς ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.

Οι δυσμενε(ς επιπτώσεις της μονομερώς ανάπτυξης ε(ναι γνωστές :

μεταστραρή της ακονομίας σε μονοκαλλιέργεια τουρισμΟΟ ,ευπαθής και

εξαρτημένη από διεθνής σuγKυρ(ες αγορά ,επιτάχυνση εξόδου του ενεργού

πληθυσμού από τον πρωτογενή τομέα, εποχιακή απασχόληση, εγκατάλειψη

γεωργικής γης, ακοπεδοπο(ηση, αστικοπο(ηση της υπαίθρου ,υπερεκμετάλευση

φυσικών πόρων, αλλο(ωση περιβάλλoντ~, ρύπανση, αλλαγή ηθών κλπ.
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Αντίθετα μια εναρμονισμένη ανόπτυξη εyγuόται την ορθολογική χρήση των

πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, την αλληλοβελτίωση όλων των κλόδων με

στόχο την επίτευξη αναπτυξιακών τομεακών και διατομεακών στόχων, την

ολοκληρωμένη ανόπτuξη.

Οι προαναφερόμεενες κατευθήνσης είναι υλοποιήσιμες μόνο μέσα από μια

συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι αυτή του σχεδιασμού και της εκπόνησης

επιστημονικής μελέτης ικανής να παρέχει μια αξιόπιστη βόση πληροφοριών, να

καταγρόφει προβλήματα ,να ιεραρχήσει ανόγκες ,να διερευνήσει και να προτίνει

τρόπους επίλυσης των προβλημότων ,να προγραμματσει και να συντονίσει,

ενέργειες των εμπλεκομένων στην αναπτυξισκή διαδικασία φορέων.

Είναι γνωστή η έλλειψη που παρατηρείται σήμερα σε επίπεδο αναπτυξιακών

προτόσεων, μελετών και προγραμμότων. Την έλλειψη αυτή ακολουθεί η απουσία

προγραμματισμού, συντονισμού και συμμετοχής των τοπικών φορέων στη

διαδικασία ανόπτυξης, η αδρόνεια του παραγωγικού δυναμικού ,η έλλειψη

χρηματικών πιστώσεων.

Την ευθήνη λοιπόν της υλοποίησης των στόχων της ανασυγκρότησης της

περιοχής , της προστασίας και αξιοποίηση των ανεκμετόλευτων πόρων με

ισόρροπη διατομεακή ανόπτυξη , της κοινωνικής και πολιτικής αναβόθμισής της

,της προστασίας του περιβόλλοντος πρέπει όλοι να αναλόβουμε.
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