∆ράσεις
¾ Αναγνώριση σηµείων ελέγχου & φύλαξης

Σύλλογος Αποφοίτων
Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας

¾ Αναγνώριση πηγών ρύπανσης
¾ Εύρεση διαδροµών εναλλακτικών µορφών τουρισµού
¾ Αναγνώριση αγροτικών - βιολογικών προϊόντων
¾ ∆ηµιουργία έντυπου ενηµερωτικού υλικού
¾ ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού
¾ Οργάνωση εκδηλώσεων
¾ Ενηµέρωση σχολείων & οµάδων νέων – πρόσκληση εθελοντών
Αναµενόµενα αποτελέσµατα

«Προστασία και ανάδειξη προστατευόµενης περιοχής
δικτύου NATURA 2000 στον κόλπο της Καλλονής της
νήσου Λέσβου»

¾ Παρακολούθηση περιοχής για διατήρηση µέτρων NATURA
2000
¾ Παρακολούθηση σηµείων αυτών για αποφυγή υποβάθµισης
περιβάλλοντος
¾ Ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, οικολογικός,
περιπατητικός, αθλητικός κλπ.
¾ Προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα των
βιολογικών
¾ Ενηµέρωση κοινού & αρµόδιων φορέων
¾ Προβολή περιοχής
¾ Ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση συµµετοχής κοινού και νέων
Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος
και Βιώσιµης Ανάπτυξης
Υπό την αιγίδα του

Υπεύθυνος έκδοσης: Κώστας Τοπουζέλης, Σύλλογος Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.

«Προστασία και ανάδειξη προστατευόµενης περιοχής δικτύου
NATURA 2000 στον κόλπο της Καλλονής της νήσου Λέσβου»
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος αποτελεί η ανάδειξη και
προώθηση των οικολογικών χαρακτηριστικών της προστατευόµενης
περιοχής του δικτύου NATURA 2000 στον κόλπο της Καλλονής.
Αποσκοπεί στο συνδυασµό της προστασίας του περιβάλλοντος και της
τοπικής βιώσιµης ανάπτυξης, ώστε οι δύο αυτές έννοιες να
εφαρµόζονται παράλληλα και αλληλένδετα. Απώτερη επιδίωξη είναι η
ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων και η συνειδητοποίηση ότι
µέσο της ενεργοποίησης και συµµετοχής τους ωφελείται τόσο το
περιβάλλον, καθώς η τοπική οικονοµία και ανάπτυξη.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θαλάσσιο οικοσύστηµα του Κόλπου είναι
εσωτερικός Κόλπος που επικοινωνεί µε το Αιγαίο µέσω στενών
διαύλων και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής. Η
περιοχή περιλαµβάνει ευαίσθητα οικοσυστήµατα (στάσιµα νερά,
ποταµοί, εκβολές, λασπώδεις, αµµώδεις, λιµνοθάλασσες, θαλάσσιες
περιοχές, θαλάσσιες γλώσσες, αλίπεδα αλατούχες στέπες κλπ).
Σηµαντική είναι η παρουσία των δασών τραχείας πεύκης. Στην περιοχή
φωλιάζουν ή διέρχονται είδη πτηνών που είναι απειλούµενα και/ή µη
συνήθη για την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη.

Σύντοµη περιγραφή της περιοχής του κόλπου της Καλλονής:

Ο Κόλπος της Καλλονής είναι από τα πιο σηµαντικά αλιευτικά κέντρα
της χώρας ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα µοναδικά οστρακοειδή και τις
σαρδέλες Καλλονής και αποτελεί ιδιαίτερο φυσικό πόρο για ολόκληρο
το νησί της Λέσβου.

Ο Κόλπος Καλλονής ανήκει στον εθνικό κατάλογο των περιοχών του
∆ικτύου NATURA 2000 (GR4110004). Επιπρόσθετα είναι ο
µεγαλύτερος της Λέσβου ανήκει στη Α κατηγορία του καταλόγου των
296 περιοχών του δικτύου για την Ελλάδα.

Συνδυάζει και πλεονεκτεί λόγω µεγάλου πλούτου βιοποικιλότητας
(χλωρίδα, πανίδα και βιοκατοικίες), που έχει αξιολογηθεί ως
ευρωπαϊκής σηµασίας (∆ίκτυο NATURA 2000, IBA, βάση CORINE
κλπ).

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θαλάσσιο οικοσύστηµα του Κόλπου είναι
εσωτερικός Κόλπος που επικοινωνεί µε το Αιγαίο µέσω στενών
διαύλων και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής. Η
περιοχή περιλαµβάνει ευαίσθητα οικοσυστήµατα (στάσιµα νερά,
ποταµοί, εκβολές, λασπώδεις, αµµώδεις, λιµνοθάλασσες, θαλάσσιες
περιοχές, θαλάσσιες γλώσσες, αλίπεδα αλατούχες στέπες κλπ).

Υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση από αξιοθέατα και µνηµεία όλων των
ιστορικών περιόδων. Η παράδοση και ο πολιτισµός δεµένος µε το
περιβάλλον συνδέουν παρελθόν και παρόν.

Ο Κόλπος της Καλλονής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 13 τύπων
οικοτόπων και φιλοξενεί:
¾ 68 είδη πτηνών
¾ 5 είδη θηλαστικών
¾ 8 είδη ερπετών

¾ 11 είδη φυτών
¾ 4 είδη αµφιβίων
¾ 11 είδη ασπονδύλων

Υφίσταται άµεση γειτνίαση µε περιοχές, που χαρακτηρίζονται από
σηµαντικής αξίας περιβαλλοντικά στοιχεία: Κόλπος Γέρας, Υγρότοπος
Ντίπι-Λάρσος, Ορεινά Αγιάσου (Ολύµπου) και ΠτερούνταςΠαρακοίλων, Απολιθωµένο ∆άσος Σιγρίου. Η θέση του υγροτόπου
βρίσκεται πάνω στους κύριους οδικούς άξονες διακίνησης των
επισκεπτών του νησιού.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα της περιοχής αποτελεί η ύπαρξη κτιριακής
υποδοµής στους οικισµούς οι οποίοι απέχουν ελάχιστα από την
παράκτια ζώνη και διαθέτουν παλιά κτίρια, η αξιοποίηση των οποίων
είναι εφικτή στα πλαίσια ήπιας ανάπτυξης.

