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ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ
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ΔΙΑΓΧΓΗ

Ζ Νήζνο Ακνξγφο είλαη έλα απφ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο πνπ δηαηεξεί ηε
θπζηθφηεηά ηεο θαη δηαζέηεη θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηεο πξνζδίδεη κηα
ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θαη αμία.
Ο Γήκνο Ακνξγνχ απνθάζηζε λα παξέκβεη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφλ εθπφλεζε κειέηεο δηαρείξηζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ζε 3 επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ φξηζε ν ίδηνο θαη απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ.
Οη κειέηεο απνηεινχλ ζπλέρεηα κηαο αξρηθήο κειέηεο κε ηίηιν "Γηαρείξηζε γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ" απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ε νπνία
δηεξεπλνχζε ηηο δπλαηφηεηεο επεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.
ηνπο ρψξνπο απηνχο εμεηδηθεχηεθαλ ηα κέηξα δηαρείξηζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν,
επηρεηξείηαη κηα δηαρείξηζε ζην ρψξν ησλ θπθιαδηθψλ λεζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε
αλφξζσζεο ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο.
Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηνλ έλαλ απφ ηνπο 3 επηιεγκέλνπο ρψξνπο, εθείλνλ ζηε ζέζε
Κάησ Κάκπνο ηεο Σ.Κ. Αξθεζίλεο. Ζ κειέηε έξρεηαη ζε ζπλέρεηα πξνεγεζείζαο
πξνκειέηεο κε ηίηιν "Γηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν
Ακνξγφ" απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014.
ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο, ζπλέβαιιε ε Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε “Trees for Greece
gGmbΖ”, θαη ε νξγάλσζε Velanidia Foundation for Amorgos.
Μειεηεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ αιιά θαη ηεο αξρηθήο κειέηεο, είλαη ε εηαηξεία
«ΤΛΖ» –Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο”, ε νπνία εθπνλεί κειέηεο δηαρείξηζεο
θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
2.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ κειέηε απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζηε λήζν Ακνξγφ, θαη πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο
δηαρείξηζεο ώζηε λα ππάξμεη αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο.
Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη ην έδαθνο (θαη ηδηαίηεξα ην γφληκν έδαθνο) θαη
ην λεξφ, κε ηε κνξθή ηεο πγξαζίαο πνπ κπνξεί ην έδαθνο λα δηαηεξεί. θνπφο ηνπ έξγνπ
είλαη λα γίλεη δηαρείξηζε κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνχ κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα αλνξζσζεί ε βιάζηεζε. Ζ Ακνξγφο φπσο θαη ηα άιια γχξσ λεζηά θαιχπηνληαη
θαηά θχξην ιφγν απφ ρακειή βιάζηεζε ζάκλσλ θαη θξπγάλσλ, ππνβαζκηζκέλσλ απφ
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ βηνθιίκαηνο, ηε βνζθή θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο. Ζ
βιάζηεζε απνηειείηαη απφ είδε πνπ αληέρνπλ ζηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο, δειαδή ζηελ
πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηελ έιιεηςε λεξνχ.
Σν έξγν απηφ θηινδνμεί θαη νθείιεη λα έρεη έλαλ ραξαθηήξα πξσηνπνξηαθήο εθαξκνγήο
θαη λα απνηειέζεη θαιφ παξάδεηγκα παξέκβαζεο γηα φιεο ηηο Κπθιάδεο θαη ηα άιια λεζηά
ηνπ Αηγαίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο.
Απφ ηελ γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Έξγνπ αιιά θαη απφ ηελ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ
επηδξνχλ ζην νηθνζχζηεκα, ζπκπεξαίλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν δηαρείξηζεο είλαη ε
δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο. Αλαδεηθλχεηαη αθφκε ε παξάκεηξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
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λεξνύ κέζσ ηεο απνζήθεπζήο ηνπ θαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηινγήο ησλ εηδώλ
θπηώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ δηαρείξηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
έξρεηαη λα θαιχςεη δεκηέο ηνπ παξειζφληνο απφ αιφγηζηεο πινηνκίεο, απφ ηελ
ππεξβφζθεζε θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο ππξθαγηέο. Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζα πξέπεη λα
ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην θπζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ηελ γεσξγνθηελνηξνθηθή
δξαζηεξηφηεηα.

3. ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΑΜΟΡΓΟΤ
3.1 Φπζηθό πεξηβάιινλ
Ζ Ακνξγφο είλαη ην αλαηνιηθφηεξν λεζί ηνπ Ννκνχ Κπθιάδσλ θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε
121 km² θαη κήθνο αθηψλ 112 ρηιηφκεηξα. Σν ζρήκα ηνπ λεζηνχ είλαη ηδηαίηεξα επίκεθεο,
κε κήθνο πεξίπνπ 32 Κm θαη πξνζαλαηνιηζκφ ΒΑ-ΝΓ. Σν ζρήκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη
ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ λεζηνχ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε πξνζαλαηνιηζκνχ
(Δηθφλα 1):
Εικόνα 1: Γεωγραφική θζςη Αμοργοφ

Σν Θεξκνκεζνγεηαθφ βηνθιίκα ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ε καθξνρξφληα επέκβαζε ηνπ
αλζξψπνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζηελ Ακνξγφ, ζπλζήθεο νξηαθήο αλάπηπμεο γηα ηα
ζακλψδε είδε βιάζηεζεο. Σα δέλδξα είλαη πνιχ ζπάληα, ιφγσ πινηνκηψλ, βφζθεζεο,
δηάβξσζεο θαη αλέκσλ. Οη ηζρπξνί άλεκνη ζπκβάιινπλ ζηελ μεξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο
θαη επνκέλσο θαη ζηελ κείσζε ηεο δηαζέζηκεο πγξαζίαο γηα ηα θπηά. ην λεζί είλαη
Τςειφο ν Κίλδπλνο Δξεκνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ράξηε δπλεηηθνχ θηλδχλνπ
εξεκνπνίεζεο πνπ εθπφλεζε ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Αληηζέησο κε ηα
δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο ε πνψδεο ρισξίδα παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαζψο ζηα
βξάρηα δνχλ ζπάληα θαη ζηελνελδεκηθά είδε ρισξίδαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγαίνπ.
χκθσλα κε κεηξήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κέζε βξνρφπησζε είλαη ζηα
400-450mm, αιιά ππήξμε πέξπζη ειάρηζην ζηα 350mm ελψ είρε θαηαγξαθεί θαη κέγηζην
ζηα 600mm.
Σα εδάθε ηεο Ακνξγνχ εδξάδνληαη πάλσ ζηα θχξηα γεσινγηθά ππνζηξψκαηα πνπ είλαη ν
αζβεζηφιηζνο θαη ν θιχζρεο. Σα αζβεζηνιηζηθά εδάθε θαηαηάζζνληαη ζηα Calcaric
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Leptosol θαη έρνπλ πνιχ ρακειή πνηφηεηα θαη πνιχ πςειή επαηζζεζία ζε θαηλφκελα
εξεκνπνίεζεο.
Σν βάζνο ησλ εδαθψλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ κεηξηθνχ πιηθνχ ηνπ εδάθνπο
(γεσινγηθή ζχζηαζε), ηελ απνζάζξσζε πνπ έρεη απηφ ππνζηεί, ην βαζκφ ηεο
αλζξσπνγελνχο επίδξαζεο, θπξίσο ζηε βιάζηεζε θαη άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε θιίζε
θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πξαλψλ, ην θιίκα. Σα πεηξψκαηα πνπ απνζαζξψλνληαη
γξήγνξα (θιχζρεο) δίλνπλ γεληθά πην βαζηά εδάθε, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ δχζθνια
απνζαζξψλνληαη. Οη επηθιηλείο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πξνζηαηεπηηθή βιάζηεζε έρεη
θαηαζηξαθεί γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ αβαζή εδάθε, ιφγσ ηεο εληαηηθήο
δηάβξσζεο πνπ απηά έρνπλ ππνζηεί. Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, πνπ επηηαρχλεηαη θπξίσο
κε ηηο δπζκελείο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηα αθξαία θπζηθά
θαηλφκελα, νδεγεί ζηελ ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ, ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο
ηθαλφηεηαο θαη ηειηθά ζηελ απψιεηα ηνπ πνιχηηκνπ, αλαληηθαηάζηαηνπ θαη κε
αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφξνπ. Ζ ππνβάζκηζε απηή απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο
θπξίαξρνπο παξάγνληεο εξεκνπνίεζεο.
Ζ ρξήζε πνπ δέρεηαη ν θπζηθφο ρψξνο είλαη ε βνζθή αηγψλ θαη πξνβάησλ. ηηο γχξσ
πεξηνρέο ππάξρνπλ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη εγθαηαιεηκκέλεο πεδνχιεο, θπξίσο
πάλσ ζην θιχζρε πνπ είλαη γνληκφηεξνο απφ ηνλ αζβεζηφιηζν θαη θπξίσο ζπγθξαηεί
πγξαζία.
H ΒΓ πιεπξά ηνπ Κξίθεινπ (823κ) ήηαλ θαηάθπηε κε “δξχεο, πξίλνπο θαη θίδεο”
(Μειηαξάθεο 1884). Γειαδή Βειαληδηέο (Quercus ithaburensis ssp.macrolepis),
Πνπξλάξηα (Quercus coccifera) θαη θίδεο (Juniperus phoenicea). ηε δπζπξφζηηε ζέζε
«Πάππαο» ηνπ Κξίθεινπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα ππνιείκκαηα ηνπ παιαηνχ εθηεηακέλνπ
δάζνπο, ην νπνίν θάεθε ζε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1835 πνπ δηήξθεζε είθνζη εκέξεο
εμαθαλίδνληάο ην ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. ήκεξα ε βειαληδηά αξηζκεί πεξί ηα 15 άηνκα ζε
φιν ην λεζί, θαηά θχξην ιφγν ζην βφξεην ηκήκα ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο. Οξηζκέλα
απφ απηά έρνπλ πνιχ κεγάια θχπειια θαη κεγάια βειαλίδηα. H Velanidia Foundation for
Amorgos δηελεξγεί ζπιινγή θαη θχηεπζε ζπφξσλ βειαληδηάο κε ζθνπφ λα εμαπισζεί ε
παξνπζία ηεο, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ, αθφκε.
Άιια δέλδξα πνπ βξέζεθαλ ζην λεζί θαη ζπκκεηείραλ ζην νηθνζχζηεκα είλαη ε Αξηά
(Quercus ilex) πνπ βξέζεθε ζηνλ Πξ.Ζιία (702κ), ε Υαξνππηά (Ceratonia siliqua) ιίγα
δηάζπαξηα άηνκα ηεο νπνίαο βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο θαη ε Κνθνξεβπζηά
(Pistacia terebinthus) κε επίζεο δηάζπαξηα άηνκα θπξίσο ζην βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ.
ε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο ππάξρνπλ Αξκπξίθηα (Tamarix smyrnensis) θαη ζε ειάρηζηεο
ηνπνζεζίεο κε πςειφ πδξνθφξν νξίδνληα ν πιάηαλνο (Platanus orientalis) θαη ε ιεχθα
(Populus alba). Αθφκε, παξνπζία ζην λεζί έρνπλ ε γθνξηζηά (Pyrus amygdaliformis), ε
πηθξακπγδαιηά (Prunus webbii) θαη ε δάθλε Laurus nobilis
ηα θπηεκέλα είδε δέλδξσλ πεξηιακβάλνληαη νη πθηέο (Ficus carica), ηα Κππαξίζζηα
(Cupressus sempervirens) θαη ην μεληθφ C.arizonica), ε Σξαρεία θαη ε Υαιέπηνο πεχθε
(Pinus brutia, P,halepensis), θαζψο θαη ιίγα άηνκα θνπθνπλαξηάο (Pinus pinea).
Όπνπ ην έδαθνο έρεη βαζκηδσζεί κε πέηξηλεο πεδνχιεο, ππήξμε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο
θαη θαιχηεξεο πδξνινγηθέο ζπλζήθεο. Οη πεδνχιεο βξίζθνληαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο ζην
λεζί θαη ιέγνληαη «ρηηά» ζηελ ηνπηθή δηάιεθην.
Οη βαζηθνί ηύπνη νηθνζπζηήκαηνο ηεο Ακνξγνχ είλαη :
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1) Oη αείθπιινη ζακλψλεο πνπξλαξηνχ κε κεγάιε παξνπζία θξπγάλσλ,
2) Oη ζακλψλεο θίδαο θαη ζρίλνπ θαη
3) Tα βξάρηα ηα νπνία θηινμελνχλ ζεκαληηθή ρισξίδα ελδεκηθψλ θαη ζπάλησλ εηδψλ
θπηψλ.
Ζ παξνπζία εθηεηακέλσλ γθξεκψλ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε πνιιψλ
ραζκφθπησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξθεηά ζηελφηνπα, θπθιαδηθά ή αηγαηαθά ελδεκηθά
taxa. Απνθιεηζηηθά ζηελ Ακνξγφ βξίζθνληαη ηα θπηηθά taxa Symphytum davisii ssp.
davisii, Campanula amorgina, Erysimum senoneri ssp.amorginum. ηε βξαρφθηιε
ρισξίδα ηνπ λεζηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα είδε Helichrysum amorginum, γλσζηφ
κφλν απφ ηελ Ακνξγφ θαη ηε βξαρνλεζίδα Άλπδξν ζηα ΝΓ ηεο, θαη ην Eryngium
amorginum, ην νπνίν εθηφο ηεο Ακνξγνχ απαληά ζηε ίθηλν, ζηελ Αζηππάιαηα θαη ζηελ
Κξήηε.
ην λεζί έρνπλ θεξπρζεί πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura2000, 2 πεξηνρέο
πνπ ζπκπίπηνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο θαη νπζηαζηηθά θαιχπηνπλ ην ΒΑ ηκήκα ηνπ λεζηνχ
πνπ πεξηιακβάλεη ην φξνο Κξίθεινο.
1. Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηα πνπιηά GR4220024 κε ηίηιν «ΝΖΟ ΑΜΟΡΓΟ
(ΒΟΡΔIΟΑΝΑΣΟΛIΚΟ ΣΜΖΜΑ) ΚΑI ΝΖIΓΔ: ΦΑΛIΓΑ, ΓΡΑΜΒΟΤΑ,
ΝIΚΟΤΡIΑ, ΜIΚΡΟ ΚΑI ΜΔΓΑΛΟ ΒIΟΚΑΣΡΟ, ΚΡΑΜΒΟΝΖI, ΠΔΣΑΛIΓI»
2. Σφπνο Κνηλνηηθήο εκαζίαο GR4220012 κε ηίηιν «ΒΟΡΔΗΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΑΗ
ΚΤΝΑΡΟ, ΛΔΒΗΘΑ, ΜΑΤΡΑ, ΓΛΑΡΟ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΕΧΝΖ».
3.2 Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ
Ζ Ακνξγφο αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Νάμνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Νφηηνπ Αηγαίνπ, κε
έδξα ηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ. Έρεη πιεζπζκφ 1.973 θαηνίθνπο (Απνγξαθή 2011). Ο
Γήκνο Ακνξγνχ έρεη έδξα ηε Υψξα Ακνξγνχ θαη πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε ησλ
θνηλνηήησλ Αηγηάιεο, Ακνξγνχ, Αξθεζίλεο, Βξνχηζε, Θνιαξίσλ θαη Καηαπφισλ.
Βαζηθή ρξήζε-δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ν ηνπξηζκφο θαη νη
ππεξεζίεο. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο (γεσξγία, θηελνηξνθία θαη αιηεία) παξακέλεη πνιχ
ζεκαληηθφο γηα ην λεζί.
Οη αγξνηηθέο δψλεο βξίζθνληαη ζε φιν ην λεζί, φπνπ ππάξρνπλ ήπηεο θιίζεηο θαη είηε
θαιιηεξγνχληαη ή θαιιηεξγήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ. Γεληθά, ζηελ Ακνξγφ νη
εθηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε ζρηζηνιηζηθφ ππφβαζξν. Σν έδαθνο είλαη θαιχηεξν απφ ηα
αζβεζηνιηζηθά εδάθε, δηαηεξεί ην λεξφ θαη έρεη κεγαιχηεξν βάζνο. Έρνπλ εθηεηακέλν
δίθηπν βαζκίδσλ, κε ην νπνίν απφθεπγαλ ηε δηάβξσζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν
ππνζηήξηδαλ ή ππνζηεξίδνπλ θαιιηέξγεηα δεκεηξηαθψλ, ειηέο, ζπθηέο, ξνδηέο, ακπέιηα.
Οη θπξηφηεξεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο είλαη ηνπ ακπειηνχ (θξαζί-ξαθί) θαη ειηάο. Ζ
θηελνηξνθία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ην λεζί. Ο ζπλνιηθφο
εθηηκψκελνο αξηζκφο ησλ εθηξεθφκελσλ αηγνπξνβάησλ αλέξρεηαη ζε 19.100 δψα. Ζ
αιηεπηηθή παξαγσγή είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ππαξρφλησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ.
Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζεσξείηαη κηθξφο, εθφζνλ κφλν 40 άηνκα έρνπλ θαηαγξαθεί φηη
απαζρνινχληαη ζηηο κηθξέο κνλάδεο ηνπ λεζηνχ (μπινπξγεία, ειαηνηξηβεία, θαηαζθεπή
πήιηλσλ, ηππνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ).
ελίδα 8 από 20

"Μελέηη αναβάθμιζης ηοσ οικοζσζηήμαηος ζηη νήζο Αμοργό" -Θέζη Κάηω Κάμπος
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟ ΑΜΟΡΓΟΥ
Έκδοζη Α

Ζ Ακνξγφο ζεσξείηαη δεκνθηιήο πξννξηζκφο δηαθνπψλ κε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ
απφ ην Πάζρα θη έπεηηα, θνξχθσζε ηνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ην θαινθαίξη (θαη ηδηαίηεξα
ηνλ Αχγνπζην) θαη ζηαδηαθή πηψζε κεηά ην επηέκβξε.
Ο ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, ζπλίζηαηαη ζηηο αθφινπζεο κνξθέο:






Πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη απμεκέλνο θαηά ην ηέινο ηεο
άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ θαη ζηηο αξρέο κε κέζα θζηλνπψξνπ.
Καηαδπηηθφο ηνπξηζκφο, ν νπνίνο αλαδείρζεθε θαη αλαπηχρζεθε κεηά ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία «Απέξαλην Γαιάδην», θαζψο ε Ακνξγφο απέθηεζε
παγθφζκηα θήκε γηα ηελ θαζαξή θαη βαζηά ζάιαζζα.
Αλαξξηρεηηθφο ηνπξηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηπαηεηηθφ, ηδηαίηεξα ζηελ
πεξηνρή ηεο Λαγθάδαο φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλαξξηρεηηθφ πεδίν.
Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, κε ζεκείν αλαθνξάο ην Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο
Υνδνβηψηηζζαο, αιιά θαη ηα ακέηξεηα βπδαληηλά μσθιήζηα.

4. ΥΧΡΟ ΣΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ
4.1. Φπζηνγξαθία-Αλάγιπθν
Ο ρψξνο κειέηεο βξίζθεηαη ζην λφηην ηκήκα ηνπ λεζηνχ ζηνλ Κάησ Κάκπν, 2 ρηιηφκεηξα
βφξεηα απφ ηνλ νηθηζκφ Καινθάλα ζε νδηθφ δίθηπν θαη 4,5 ρηιηφκεηξα ΒΓ απφ ηνλ νηθηζκφ
Αξθεζίλε, επίζεο ζε νδηθφ δίθηπν. Ο ρψξνο έρεη έθηαζε 283 ζηξέκκαηα θαη απνηειεί κηα
ρεξζφλεζν ζηελ άθξε κηαο κηθξήο πεδηάδαο κε ην φλνκα Κάησ Κάκπνο. Βξέρεηαη απφ
ζάιαζζα απφ 3 κεξηέο. Σν πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ 0κ έσο 92κ. Οη θιίζεηο πνηθίιινπλ
απφ πνιχ απφηνκεο κε βξάρηα ζηα δπηηθά, ήπηεο ζηε ξάρε (5-20%) θαη αξθεηά ηζρπξέο
ζηα αλαηνιηθά (45-55%). Ο πξνζαλαηνιηζκφο επίζεο πνηθίιιεη θαη είλαη Α-ΝΑ ζην
κεγαιχηεξν κέξνο, ΒΓ ζηα βφξεηα ηεο ρεξζνλήζνπ, αιιά θαη Γ ζηα βξάρηα.
4.2. Δδαθηθέο θαη πδαηηθέο ζπλζήθεο
Σν γεσινγηθφ ππφβαζξν είλαη αζβεζηνιηζηθφ κε εκθάληζε θξνθαινπαγψλ ζην αλαηνιηθφ
ηκήκα. Σν έδαθνο είλαη επδηάβξσην ζηα αλαηνιηθά,. ηε ξάρε είλαη βξαρψδεο κε πνζφ
επηθαλεηαθνχ βξάρνπ πνπ αλέξρεηαη θαη ζε 30%. Ζ θπηνθάιπςε ζάκλσλ είλαη ζεκαληηθή
(40-70%) θαη, πξνζηαηεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ην έδαθνο απφ ηε δηάβξσζε, παξά ηελ
έληνλε βφζθεζε πνπ πθίζηαηαη ζην ρψξν. Ο ρψξνο είλαη πεξηθξαγκέλνο απφ ηε λφηηα
πιεπξά, ηε κνλαδηθή ρεξζαία πιεπξά δειαδή. Γελ ππάξρεη πδξνθφξνο νξίδνληαο θνληά
ζηελ επηθάλεηα. Σν έδαθνο είλαη θησρφ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.
4.3. Δηδηθή πεξηγξαθή βιάζηεζεο θαη ρισξίδαο
Πξφθεηηαη γηα βνζθεκέλε έθηαζε κε θίδα (Juniperus phoenicea) θαη ζρίλν (Pistacia
lentiscus) θαζψο θαη κε θξχγαλα. Σα ζακλψδε άηνκα θηάλνπλ ηα 2m χςνο θαη έρνπλ
ηθαλνπνηεηηθή θπηνθάιπςε ηνπ ρψξνπ. Αθφκα απφ ηα ζακλψδε είδε, βξίζθνληαη ν
αγθαζσηφο ξάκλνο (Rhamnus lycioides) θαη ε αζθάθα Phlomis fruticosa.
ε δεηγκαηνιεςία ηνπ Απξηιίνπ 2014 ζηα θξπγαλψδε θαη πνψδε είδε ηνπ ρψξνπ κειέηεο
βξέζεθαλ ηα :
Coridothymus capitatus (Θπκάξη), Urginea maritima, Sarcopoterium spinosum (Αζηνηβή) ,
Ballota acetabulosa, Teucrium brevifolium, Euphorbia acanthothamnos, Asphodelus
ramosus, Prasium majus, Mercurialis annua, Plantago bellardii, Plantago coronopus,
Lamarckia aurea, Valantia hispida, Crepis hellenica, Anagallis arvensis, Linum strictum,
Erodium malacoides, Trifolium campestre, Urospermum picroides, Senecio vulgaris,
Pallenis spinosa, Trigonella spicata, Malva aegyptica, Trifolium stellatum, Lagoecia
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cuminoides, Mandragora officinarum, Phagnalon graecum, Onosma graeca, Malcolmia
flexuosa, Trifolium uniflorum, Limonium sp., Papaver purpureomarginatum.
ε δεηγκαηνιεςία ησλ αξρψλ Ννεκβξίνπ βξέζεθε ν Narcissus serotinus.
Παξαθάησ αθνινπζεί ην έληππν ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ Απξηιίνπ 2014.
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ΔΝΣΤΠΟ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ
ΜΔΛΔΣΖ :δηαρείξηζεο γηα έξγα αλαβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηε λήζν Ακνξγφ
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΤΛΖ
ΑΡΗΘΜΟ GPS:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ: 12/4/2014
ΑΡ. ΦΤΣΟΛΖΦΗΑ: 3
ΠΔΡΗΟΥΖ: ΑΜΟΡΓΟ
ΘΔΖ: ΚΑΣΧ ΚΑΜΠΟ
ΔΝΟΣΖΣΑ ΒΛΑΣΖΖ: ΦΗΓΑ/ΥΗΝΟ
ΜΔΓΔΘΟ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ: Transect ρισξίδαο
ΟΡΟΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ:
ΤΦΟΜΔΣΡΟ:
ΔΚΘΔΖ: ΒΓ
ΚΛΗΖ: 20%
ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ: Αζβεζηνιηζηθφ
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ Δ ΠΔΣΡΔ ΚΑΗ ΥΑΛΗΚΗΑ: ΟΛΗΚΖ ΦΤΣΟΚΑΛΤΦΖ:
ΚΑΛΤΦΖ ΦΤΛΛΟΣΡΧΜΝΖ:
ΚΑΛΤΦΖ ΑΓΟΝΟΤ ΔΓΑΦΟΤ:10%
ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΟΤ ΒΡΑΥΟΤ: 20-35%
ΚΑΛΤΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΓΔΝΓΡΧΝ: 0 %
ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ:
ΜΔΟ ΤΦΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΟΡΟΦΟΤ ΘΑΜΝΧΝ: 50%
ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ: 2,5m
ΜΔΟ ΤΦΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΧΝ/ΦΡΤΓΑΝΧΝ: 40%
ΜΔΓΗΣΟ ΤΦΟ:
ΜΔΟ ΤΦΟ:
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΑΣΗΡΗΗ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: ην άλσ κέξνο ηνπ ρψξνπ επηθξαηνχλ θαιχηεξεο
ζπλζήθεο (έθζεζεο θαη θιίζεσλ) απφ φηη ζηα βφξεηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηελ δπηηθή πνπ έρεη θάζεηα βξάρηα
θαη ηελ αλαηνιηθή πνπ έρεη θιίζε 60%. Οη θαιχηεξεο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ζηνλ ζακλψλα λα βξίζθεηαη ζε
ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΘΕΝΣΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΔΗ Φ ΤΣΩΝ
Οξνθνο Γέληξσλ
1
Οξνθνο Θάκλσλ
1 Juniperus phoenicea
2 Pistacia lentiscus
3 Rhamnus lycioides
4 Phlomis fruticosa
Οξνθνο Πνσδώλ
1 Genista acanthoclada
2 Coridothymus capitatus
3 Urginea maritima
4 Sarcopoterium spinosum
5 Ballota acetabulosa
6 Teucrium brevifolium
7 Euphorbia acanthothamnos
8 Asphodelus ramosus
9 Prasium majus
10 Mercurialis annua
11 Plantago bellardii
12 Plantago coronopus
13 Lamarck ia aurea
14 Valantia hispida
15 Crepis hellenica
16 Anagallis arvensis
17 Linum strictum
18 Erodium malacoides
19 Trifolium campestre
20 Urospermum picroides
21 Senecio vulgaris
22 Pallenis spinosa
23 Trigonella spicata
24 Malva aegyptica
25 Trifolium stellatum
26 Lagoecia cuminoides
27 Mandragora officinarum
28 Phagnalon graecum
29 Onosma graeca
30 Malcolmia flexuosa
31 Trifolium uniflorum
32 Limonium sp.
33 Papaver purpureomarginatum
r: πνιχ ζπάλην είδνο, θαιχπηεη πνιχ κηθξή επηθάλεηα
1 : πνιιά άηνκα, θάιπςε 1-5%
2m : πνιπάξηζκα άηνκα (>100), θάιπςε < 5%
2a : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 5 - 12,5%
2b : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 12,5 - 25%

ΠΛΗΘΟΚΑΛΤΨΗ

ΜΕΓΙΣΟ
ΤΨΟ

2b
2b
+
+

2,5
1

ΜΕΟ ΤΨΟ

2a
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
r
+
+
r
+
r
+
+
+
+
+
+
r
+
+
+
+
+ : πνιχ ιίγα άηνκα, θαιχπηνπλ κηθξή επηθάλεηα
3 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 25 - 50%
4 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 50 - 75%
5 : νζαδήπνηε άηνκα, θάιπςε 75 - 100%
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4.4 Τθηζηάκελε δηαρείξηζε
Μέζα ζην ρψξν ππάξρνπλ αίγεο πνπ βφζθνπλ θαη δελ βγαίλνπλ έμσ θαζψο ε έθηαζε είλαη
πεξηθξαγκέλε.
4.5. Δμέιημε θαη δηαδνρή θπζηθήο βιάζηεζεο
Μεηά απφ κηα έληνλε δηαηαξαρή, ην νηθνζχζηεκα ράλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βηνκάδαο ηνπ
θαη ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ αθνινπζεί νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή. Ζ
θχξηα φςε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζήκεξα ζηελ Ακνξγφ είλαη απηή ηνπ αξαηνχ θαη ρακεινχ
ζακλψλα, κε έληνλε παξνπζία θξπγάλσλ, φπσο δειαδή θαη ζηελ εμεηαδφκελε ζέζε. Οη
δηαηαξαρέο πνπ θέξλνπλ άκεζα νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή είλαη ε ππξθαγηά θαη ε
εθρέξζσζε γηα λα δεκηνπξγεζεί θαιιηεξγήζηκε γε. Με ηελ βφζθεζε ζηηο ζεκεξηλέο
ζπλζήθεο δελ ππάξρεη νπηζζνδξνκηθή δηαδνρή αιιά δηαηήξεζε κηαο ππνβαζκηζκέλεο
κνξθήο.
Ζ θπζηνινγηθή αδηαηάξαθηε εμέιημε είλαη ε πξννδεπηηθή δηαδνρή πξνο έλαλ πην πςειφ
θαη πην ππθλφ ζακλψλα κε ηα πθηζηάκελα είδε Juniperus phoenicea θαη Pistacia lentiscus,
είδε ηα νπνία ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ ηελ θπηνθνηλσλία ππν-climax. Δάλ αθεζεί
αδηαηάξαθην ην νηθνζχζηεκα θαη ππάξμεη θαη κηα βνεζεηηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνηφπνπ
(έδαθνο θαη λεξφ), ηφηε απηφ ζα έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα βξεζεί ζε κνξθή αθφκα πην
πςεινχ θαη ππθλφηεξνπ ζακλψλα.
5.ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
5.1 ηόρνη ησλ επεκβάζεσλ
Οη παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο,
πεξηιακβάλνπλ έξγα πνπ ζα βνεζήζνπλ λα αλνξζσζεί ζηαδηαθά ε βιάζηεζε θαη λα
βειηησζνχλ νη ιεηηνπξγίεο δηαηήξεζεο ηνπ εδάθνπο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ λεξνύ, ζε
έλα νηθνζύζηεκα ππνβαζκηζκέλν απφ ηε βνζθή θαη ηηο ππξθαγηέο ηνπ παξειζφληνο θαη
δεζκεπφκελν απφ ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ βηνθιίκαηνο.
ηφρνο είλαη φιεο νη παξεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα
πινπνηεζνχλ κε ζεβαζκφ ζηε θχζε θαη ηελ ηνπηθή ηαπηφηεηα. Οη πξνηάζεηο γηα ηηο
δηάθνξεο παξεκβάζεηο απερνχλ κηα αληίιεςε ζεβαζκνχ ζηελ «θιίκαθα» ηνπ ηφπνπ,
δειαδή αθνξνχλ έξγα πξνζαξκνζκέλα ζηνλ ρψξν, ηνλ ηφπν, ηελ θνηλσλία, ηελ
παξάδνζε (φρη κεγάιεο επεκβάζεηο, φρη θχηεπζε μεληθψλ εηδψλ, ή αθφκα θαη μέλσλ ζην
νηθνζχζηεκα). Οη παξεκβάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη
δνκέο, εθφζνλ απηέο δελ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηνλ πξαγκαηηθφ ζηφρν ηεο νηθνινγηθήο
βησζηκόηεηαο.
Αθφκα ζηφρνο είλαη ηα πξνηεηλφκελα έξγα λα πινπνηεζνχλ κε ηελ φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ πόξσλ θαη ηελ ζπγθαηάζεζε θαη ζηήξημε ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ (π.ρ. θηελνηξφθνη, γεσξγνί). Θα
επηδησρζεί ψζηε φιεο νη παξεκβάζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο λα πιαηζησζνχλ απφ ηηο
ζρεηηθέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπιινγηθφηεηεο νη νπνίεο θαιφ ζα είλαη λα ζπκκεηέρνπλ,
σο έλα βαζκφ, ζηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ.
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ηφρν ησλ πξνηάζεσλ απνηειεί θαη ε επηδίσμε λα νηθνδνκεζνχλ ζρέζεηο θαη ζπλεξγαζίεο
θαη λα πξνθχςνπλ ζπλέξγεηεο κε άιιεο ζρεηηθέο ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο (πνιηηηζηηθήο,
νηθνλνκηθήο θαη νηθνινγηθήο θχζεο).
5.2 Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί
Οη πεξηνξηζκνί είλαη ηζρπξνί θαη πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηά θαλφλα ηζρπξέο θιίζεηο, ην μεξφ
έδαθνο, ην μεξνζεξκηθφ βηνθιίκα, ηνπο δπλαηνχο ζαιάζζηνπο άλεκνπο θαη ηε βνζθή πνπ
ζπλδέεηαη κε θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ πξφζβαζε αλζξψπσλ πνπ ζα ζειήζνπλ
λα πεδνπνξήζνπλ ζην ρψξν είλαη απιή κέζσ ηνπ ρσκαηφδξνκνπ Καινθάλαο-Κάησ
Κάκπνπ. Μεηά ην ηέινο ηνπ ρσκαηφδξνκνπ, ε είζνδνο ηνπ ρψξνπ απέρεη 180κ. Ζ
θχηεπζε λέσλ θπηψλ δελ θξίλεηαη σο δπλαηφηεηα.
Οη δπλαηφηεηεο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηνξηζκψλ φζν θαη κε ηελ
χπαξμε πιενλεθηεκάησλ.
Χο πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζεσξείηαη ε νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ θαη ε χπαξμε
ηερλνγλσζίαο γηα ηελ θαηαζθεπή βαζκίδσλ ζηνπο θαηνίθνπο.
5.3 Γηαρείξηζε Δδάθνπο θαη Νεξνύ
5.3.1 Βαζκηδώζεηο
Βαζκίδεο, αλαβαζκνί ή πεδνχιεο είλαη απινί ηνίρνη απφ μεξνιηζηά (ιηζνδνκή ρσξίο
ζπλδεηηθφ θνλίακα), πνπ επηδηψθνπλ, κέζσ ηεο κείσζεο κέρξη κεδεληζκνχ ησλ θιίζεσλ
ηνπ εδάθνπο, ηελ απνηξνπή ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο εδαθηθήο
πγξαζίαο, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, επέθηαζε θαη δεκηνπξγία θαιιηεξγήζηκεο γεο. Ζ
θαηαζθεπή ηνπο γηλφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε αξγνχο ιίζνπο ρσξίο ζπλδεηηθφ πιηθφ θαη
απνηειεί κηα ηερληθή κε παγθφζκηα εθαξκνγή, επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζηε ιεθάλε ηεο
Μεζνγείνπ θαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη μεξνιίζηλεο πεδνχιεο
απνηεινχζαλ θαη απνηεινχλ θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ Διιαδηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
θαη ηνπ ηνπίνπ, ηδηαίηεξα ησλ λήζσλ ησλ Κπθιάδσλ.
ηελ Ακνξγφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξχηαηα θαη ιέγνληαη «ρηηά». ηε κειεηψκελε ζέζε ε
ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη γηα απνηξνπή ησλ δηαβξψζεσλ θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ εδάθνπο θαη
φρη γηα κεδεληζκφ ησλ θιίζεσλ, πνπ ζα απαηηνχζε θαη ηε κεηαθνξά ρψκαηνο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαζθεπαζηνχλ 4 βαζκίδεο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ζηηο ηζνυςείο
ησλ 40,48,56 θαη 64 κ. Οη βαζκίδεο ζα έρνπλ πιάηνο 0,40κ θαη χςνο 0,60κ απφ ηα νπνία
ηα 0,15 είλαη ζεκέιην. Άιιεο 2 βαζκίδεο ζα θαιχπηνπλ θαη ηε βνξεηλή πιεπξά ηνπ ρψξνπ
ζηα πςφκεηξα 48 θαη 64 σο ζπλέρεηεο ησλ πξνεγνπκέλσλ. Λεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηνλ
ράξηε ησλ επεκβάζεσλ αιιά θαη ζηνλ ράξηε κε ηηο ηνκέο.
5.3.2. Δπεκβάζεηο ζην αλάγιπθν
ην πθηζηάκελν αλάγιπθν δελ ζα ππάξμεη κεηαβνιή. Ζ βαζκίδσζε δελ ζεσξείηαη φηη ζίγεη
ην αλάγιπθν ηνπ ρψξνπ.
5.3.3 Γηαρείξηζε Νεξνύ
Σν λεξφ θαη ηδηαίηεξα ε έιιεηςή ηνπ είλαη έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα
ηελ βειηίσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Καζψο δελ ζα γίλνπλ θπηεχζεηο, δελ ζα ππάξμεη θαη
ηξφπνο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ.
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Χζηφζν, σο κέηξν δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ ζεσξνχληαη νη βαζκίδεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ
ζην ρψξν θαη ζα ζπκβάιινπλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ.
5.4 Γηαρείξηζε βόζθεζεο
Ζ εμσηεξηθή πεξίθξαμε πθίζηαηαη ήδε. Σα βφζθνληα δψα ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ
εθηφο ηνπ ρψξνπ ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Ακνξγνχ ζηνλ θηελνηξφθν ρξήζηε
ηνπ ρψξνπ.
5.5. Άιιεο δηαρεηξηζηηθέο επεκβάζεηο
1. Αλφξζσζε ζάκλσλ.
ηνλ ρψξν ππάξρνπλ θίδεο κε χςνο έσο 2κ. θαη ζρίλα κε χςνο γχξσ ζην 1,5κ. Καη ηα δχν
είδε ζπλήζσο δηαθιαδίδνληαη απφ ρακειά θαη απιψλνληαη θαηά πιάηνο. ηα πιαίζηα ηνπ
έξγνπ ζα γίλνπλ θιαδεχζεηο ησλ θάησ θιαδηψλ κε ζθνπφ ηελ αλφξζσζή ηνπο. Ζ εξγαζία
δελ ζα αθνξά άηνκα πνπ «αθνπκπνχλ» ζην έδαθνο θαη ην πξνζηαηεχνπλ. Τπνινγίδεηαη
φηη ζα εθαξκνζηεί ζε 200 άηνκα.
2.Μνλνπάηηα δηάλνημε
Θα δηαλνηρζεί έλα λέν θπθιηθφ κνλνπάηη κε ρξήζε φζσλ ζεκείσλ ήδε ππάξρνπλ αηξαπνί
ησλ βνζθφλησλ δψσλ. Απηφ δεκηνπξγεί ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα γίλεη πεδνπνξηθή
επίζθεςε ηνπ ρψξνπ. Ζ δηαδξνκή θαίλεηαη ζην ράξηε ησλ επεκβάζεσλ.
5.6.Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ
α/α

Επέμβαζε

ΜΑΪ.14ΕΠΣ.14

1

Βαζμίδωζε

2

Έξωζε βοζθόνηων δώων

3

Ανόπζωζε ζάμνων

4

Μονοπάηηα

OKT.14ΑΠΡ.15

ΜΑΪ.15ΕΠΣ.15

OKT.15ΑΠΡ.16

ΜΑΪ.16ΕΠΣ.16

Μεηά ην δηάζηεκα απηφ ζα παξαθνινπζνχληαη νη εμειίμεηο θαη ζα αμηνινγνχληαη ηα
απνηειέζκαηα. Μεηά απφ 5 ρξφληα ζα γίλεη λέα κειέηε, ν ξφινο ηεο νπνίαο ζα είλαη λα
αμηνινγεζνχλ νη επεκβάζεηο θαη λα θαζνξηζηνχλ λέεο ελέξγεηεο.
6.ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
6.1. Πξνκέηξεζε έξγσλ θαη εξγαζηώλ
ΑΡ.

Επγαζίερ

1

Βαθμίδωζη ξηπολιθοδομήρ με
επιμελημένη επιθάνεια

2

Διαμόπθωζη κόμηρ παλαιών
αναπηςγμένων θάμνων, ύψοςρ
πάνω από 1,70 m

Μονάδα

ΑΡ.
ΑΝΑΘ.

κ.μ.

Β.9-ΟΔΟ

Ποζόηεηα
732,00

ΣΤ4.5.3
ηεμ

200,00

20.01.01
3
Νέα διάνοιξη μονοπαηιού
μ.
ΟΙΚ.
1.725,00
Οη βαζκίδεο εθαξκφδνληαη ζε ζπλνιηθφ κήθνο 3.050κ κε πιάηνο 0,40κ θαη χςνο 0,60κ.
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6.2. πλνπηηθό ηηκνιόγην
ΑΡ.

Επγαζίερ

1

Βαθμίδωζη ξηπολιθοδομήρ με
επιμελημένη επιθάνεια

2

Διαμόπθωζη κόμηρ παλαιών
αναπηςγμένων θάμνων, ύψοςρ πάνω
από 1,70 m

3

Νέα διάνοιξη μονοπαηιού

Μονάδα

ΑΡ.
ΑΝΑΘ.

κ.μ.

Β.9-ΟΔΟ

Σημή
(€)
43,80

ΣΤ4.5.3
ηεμ
μ.

3,00
20.01.01
ΟΙΚ.

6,75

6.3. Αλάιπζε ηηκώλ
ΑΣ. 1. Άξζξν Β-9
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ

ΈΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΞΗΡΟΛΙΘΟΓΟΜΗ ΜΔ ΔΠΙΜΔΛΗΜΔΝΗ

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2252)
Καηαζθεπή μεξνιηζνδνκήο απφ ιίζνπο ιαηνκείνπ πάρνπο 0,30 έσο 0,35 m, ρσξίο
αξκνιφγεζε, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο απφ δηάβξσζε, κε επηκειεκέλε
δηακφξθσζε ηεο επηθαλείαο, ζηηο ζέζεηο θαη κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ
κειέηε.
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ησλ ιίζσλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, νη πιάγηεο
κεηαθνξέο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπο ζηελ ζέζε ηεο θαηαζθεπήο,
 ε δφκεζε ηεο εκθαλνχο μεξνιηζνδνκήο..
Γηα ηελ επηκέηξεζε ιακβάλνληαη 3 m2 έηνηκεο μεξνιηζνδνκήο σο έλα θπβηθφ κέηξν.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν
Σηκή εθαξκνγήο: 43,80 €
ΑΣ. 2. Άξζξν Σ4.5.3 ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ Γηακόξθσζε
αλαπηπγκέλσλ ζάκλσλ, ύςνπο πάλσ από 1,70 m

θόκεο

παιαηώλ

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5353)
Γηακφξθσζε θφκεο ζάκλσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-04-02. ηελ
ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ,
κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, ε επάιεηςε ησλ ηνκψλ θαζψο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο
ησλ πξντφλησλ θνπήο θαη απφξξηςήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζε ζέζεηο πνπ
επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο Αξρέο.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
Σηκή εθαξκνγήο: 3,00 €
AT 3. Νέν Άξζξν 20.01.01 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ Νέα δηάλνημε κνλνπαηηνύ
(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2101 )
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Ζ επέκβαζε απηή αθνξά ηελ εθξίδσζε ζάκλσλ, φηαλ απηνί πξνθαινχλ ζνβαξφ
πξφβιεκα ζηελ πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ κνλνπαηηνχ. Δπίζεο, θιάδεκα ησλ ζάκλσλ ή
δηακφξθσζε ηεο θφκεο ηνπο ζε βαζκφ πνπ λα κελ επεξεάδεη ηελ βαηφηεηα. Σν θιάδεκα
δέλδξσλ θαη ζάκλσλ αθνξά ηα θπηά πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα ηνπ
κνλνπαηηνχ θαη πξέπεη λα θιαδεχνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε αθ’ ελφο λα κελ απεηινχληαη
κε μήξαλζε, αθ’ εηέξνπ λα ππάξρεη κία ειεχζεξε δψλε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ εθαηέξσζελ
ηνπ άμνλα (ζπλνιηθά 2 κέηξα) θαη 2,5 κέηξσλ θαζ’ χςνο. ηελ ηηκή, ε νπνία
πξνζαπμάλεηαη θαηά 50% γηα ηε κφξθσζε-ηζνπέδσζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο,
πεξηιακβάλεηαη θάζε είδνπο εξγαζία.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m).
Σηκή εθαξκνγήο: 6,75€
6.4. Πξνϋπνινγηζκόο
Πξνϋπνινγηζκόο έξγσλ
(Σηκέο από Δληαία Σηκνιόγηα ΦΔΚ Β363/19-2-2013)
ΑΡ. Δξγαζίεο

Μνλάδα ΑΡ.
ΑΝΑΘ.
θ.κ.
Β.9-ΟΓΟ

Σηκή
(€)
43,80

Πνζόηεηα Γαπάλε(€)
732,00

32.061,60

1

Βαζκίδσζε μεξνιηζνδνκήο
κε επηκειεκέλε επηθάλεηα

2

Γηακφξθσζε θφκεο παιαηψλ
αλαπηπγκέλσλ ζάκλσλ,
χςνπο πάλσ απφ 1,70 m

ηεκ

Σ4.5.3

3,00

200,00

600,00

3

Νέα δηάλνημε κνλνπαηηνχ

κ.

20.01.01
ΟΗΚ.

6,75

1.725,00

11.643,75

Γαπάλε πλφινπ Δξγαζηψλ
Απξφβιεπηα 15%
Σειηθή Αμία Έξγνπ

44.305,35
6.645,80
50.951,15
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7. ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΔ

Φση.1. Ο ρψξνο Κάησ Κάκπνο κε ζάκλνπο Juniperus phoenicea θαη Pistacia lentiscus
καδί κε θξχγαλα.

Φση.2. Βξαρψδεο έδαθνο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ.
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Φση.3. ηε ξάρε επηθξαηνχλ ήπηεο θιίζεηο θαη ππθλφηεξε θάιπςε ζε ζάκλνπο. Θέα πξνο
ηελ Κέξν θαη ηε Νάμν.

Φση.4. Πέηξηλε θαιχβα πάλσ ζηε ξάρε, ζην βφξεην ηκήκα.
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Φση.5. Κνληά ζην λφηην άθξν ηνπ ρψξνπ, φπνπ πξνβιέπεηαη λα είλαη ε αξρή ησλ
πξνηεηλφκελσλ βαζκίδσλ.

Φση.6. ην βφξεην άθξν ν δπλαηφο άλεκνο δεκηνπξγεί αξλεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο
ζάκλνπο. Θέα πξνο ηε λεζίδα Πεηαιίδη.
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