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Ποσειδωνία σε Καλαμάκι και Βροντόνερο: Το αναγκαίο...καλό!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ποσειδωνία σε Καλαμάκι και Βροντόνερο: Το αναγκαίο...καλό!

«Άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα και τα πράγματα που βλέπεις
αλλάζουν» γράφει ο Dyer. Πώς βλέπουμε το απόλυτα φυσικό φαινόμενο της εναπόθεσης νεκρών
φύλλων του θαλάσσιου φυτού Ποσειδωνία ή αλλιώς του ξεβράσματος φυκιάδας στις παραλίες μας;
Η παρουσία αυτής σε μέρος της παραλίας ανάμεσα σε Καλαμάκι και Βροντόνερο έγινε αφορμή να
αρχίσουν δειλά-δειλά τα σχόλια περί «μη καθαρής αμμουδιάς» συνοδευόμενα κι από την γνωστή
απορία «μα δεν εμποδίζει την έξοδο της θαλάσσιας χελώνας»; Ο λόγος που το βλέπουμε έτσι είναι
απλός και σε μεγάλο μέρος του δικαιολογημένος: Έχουμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών να προσπαθούμε να προσφέρουμε την πιο προσεγμένη εκδοχή των
επιχειρήσεών μας και του χώρου που τις περιβάλλει στους επισκέπτες μας. Η θέαση κάθε πιθανού
ψεγαδιού μας πανικοβάλλει γιατί επιθυμούμε να παρέχουμε την αρτιότερη πιθανή εμπειρία σε
αυτούς – και ορθά – ο τουρισμός είναι πηγή ευημερίας για τον τόπο μας.
Το φυσικό είναι το ωραίο
Η παραλία Καλαμακίου είναι μέρος του Θαλάσσιου Πάρκου μας. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν οι
επισκέπτες μας όπως και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η επίσκεψη σε παραλίες αυτού. Οι
κανόνες είναι απλοί και αποδεκτοί από το σύνολο των τουριστών (με ελάχιστες θλιβερές εξαιρέσεις
κάθε χρόνο) με κυριότερο όλων: Δεν παρεμβαίνουμε με κανέναν πιθανό τρόπο στο φυσικό
περιβάλλον. Η Ποσειδωνία δεν είναι μόνον αναπόσπαστο μέρος αυτού αλλά αποτελεί ισχυρότατη
ένδειξη ότι το νερό της θάλασσας, όπου αυτή εντοπίζεται, είναι καθαρό. Παράλληλα «η παρουσία
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της σε αμμώδεις παραλίες αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησής τους σε καλή
κατάσταση» ενημερώνει το Θαλάσσιο Πάρκο κι αυτό γιατί «τα στρώματα νεκρών φύλλων
συμβάλουν θετικά στο ισοζύγιο άμμου της παραλίας». Επιπλέον, σύμφωνα με έκθεση του
European Environmental Agency «η θερμοκρασία στα νερά της Μεσογείου έχει αυξηθεί κατά
περίπου 2 βαθμούς Κελσίου τα τελευταία 25 χρόνια» και όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Δρ. Κουτσούμπα η νεκρή φυκιάδα αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο
προστασίας των ακτών από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας το οποίο αν αφαιρεθεί καθιστά
ευάλωτη ακτή αλλά και παράκτιες κατασκευές (π.χ. κατοικίες και επιχειρήσεις).
Αναμφίβολα όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως το φυσικό, καθαρό κι ωφέλιμο είναι εξ ορισμού
ωραίο κι ίσως αυτό να μας βοηθά να αλλάξουν τα πράγματα στα μάτια μας.
Όχι, δεν αποτελεί εμπόδιο για τη θαλάσσια χελώνα!
«Οι χελώνες γεννάνε εδώ και 100 εκατ. χρόνια κι αυτό το πράγμα με τη φυκιάδα
συνέβαινε… Δεν ήταν ποτέ εμπόδιο για τη θαλάσσια χελώνα να βγει και να αφήσει τα
αυγά της στην παραλία τα νεκρά φύλλα της Ποσειδωνίας», τόνισε ο Πρόεδρος Κουτσούμπας.
Σε δελτίο τύπου του το Πάρκο έχει άλλωστε και στο παρελθόν ενημερώσει πως «Οι θηλυκές
χελώνες είναι μεγάλα ζώα, έως και ένα μέτρο σε μήκος, με πολύ δύναμη. Η παρουσία των
μικρών σε ύψος στρωμάτων Ποσειδωνίας δεν αποτελεί πρόβλημα». Αλλά ακόμα και σε
περίπτωση που φτάσει σε μεγάλο ύψος η φυκιάδα, οι χελώνες «απλά επιλέγουν την έξοδό
τους σε μία γειτονική περιοχή της ακτής».
Σχετικά με το καθαρισμό των παραλιών
Όπως μας ενημερώνει ο Πρόεδρος του Πάρκου «η παρέμβαση με μηχανικά μέσα -με ένα απλό
μπουλντοζάκι που μαζεύει – είναι κάτι που παρά παρέκκλιση γίνεται – σε άλλα μέρη της Ελλάδος δεν
μπαίνει ποτέ μηχάνημα». Ωστόσο προσθέτει «πως κάποιες χρονιές – όπως πέρυσι ή το ’15 – το
πρόβλημα που δημιουργείται είναι μεγάλο γιατί έχουμε σωρούς επί σωρών κι επειδή δε μπορεί να
αντιμετωπιστεί από ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Δήμο και τη τοπική κοινότητα,
Απρίλη μήνα ή αρχές Μαΐου οργανώνουμε καθαρισμό της παραλίας». Φέτος όπως, μας εξηγεί ο κ.
Κουτσούμπας το πρόβλημα δεν ήταν μεν τόσο μεγάλο αλλά και λόγω των ιδιαίτερων καιρικών
συνθηκών που συνεχίστηκαν μέχρι τα τέλη Μάη, πρόλαβε η περίοδος ωοτοκίας ενδεχόμενο
οργανωμένο καθαρισμό. “Εξάλλου και να υπήρχε μεγάλο πρόβλημα και να μπορούσαμε να
παρέμβουμε στο σημείο στο Καλαμάκι με τη διαρκή μετακίνηση της Ποσειδωνίας φέτος,
αύριο μπορεί να βρισκόταν αλλού».
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