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Συμβολή στην Χαρτογράφηση 
Θαλάσσιων Οικοτόπων των 

Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου 
(Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)



Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43 (ΕΟΚ, 1992). Τα Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση 
να τους χαρτογραφήσουν σε όλες τις περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 και να εκπονήσουν σχέδια για 
την αειφόρο διαχείρισή τους στο σύνολο της επικράτειάς 
τους. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Μεσογειακής 
Αλιείας (EΕ, 2007) απαγορεύει τη χρήση συρόμενων 
αλιευτικών εργαλείων (όπως π.χ. οι μηχανότρατες και 
οι βιντζότρατες) πάνω από συγκεκριμένους τύπους 
θαλάσσιων οικοτόπων και ιδιαίτερα πάνω από 
υποθαλάσσια λιβάδια του Αγγειόσπερμου φυτού 
Ποσειδωνία (Posidonia oceanica). Στην Ελλάδα οι 
θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων έχουν χαρτογραφηθεί μόνον 
σε 67 περιοχές του δικτύου, που καλύπτουν περίπου το 
10% της ακτογραμμής της χώρας (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2001). 
Η παρούσα μελέτη αφορά 2 θαλάσσιες περιοχές της 
νοτιοανατολικής  Άνδρου, που δεν αποτελούν τμήμα 
του δικτύου NATURA 2000, ωστόσο διαθέτουν πολύ 
σημαντικά υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας. Για το 
λόγο αυτό οι παράκτιοι αλιείς της Άνδρου σε συνεργασία 
με την τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβαν πρωτοβουλία για τη 
χαρτογράφησή τους. Η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε 
το καλοκαίρι του 2008 από εθελοντές επιστήμονες με την 
επιστημονική καθοδήγηση του Δρ. Π. Παναγιωτίδη και υπό 
την αιγίδα της Greenpeace.

Η συλλογή των δεδομένων στο πεδίο πραγματοποιήθηκε σε 2 στάδια. 
Πρώτα έγινε η σάρωση του πυθμένα και η βαθυμετρική τομογραφία 
του με αποτέλεσμα την καταγραφή και τη χαρτογράφηση των κύριων 
τύπων οικοτόπων στο εύρος της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκαν αυτόνομες καταδύσεις (SCUBA) σε επιλεγμένα 
σημεία της περιοχής μελέτης, έγινε πιστοποίηση των τύπων οικοτόπων που 
χαρακτηρίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο και φωτογραφική καταγραφή των 
οργανισμών που εντοπίστηκαν σε αυτούς. 
Η επεξεργασία των δεδομένων από το πεδίο περιλάμβανε την επεξεργασία 
και τη γεωαναφορά των υποβρύχιων φωτογραφιών, την ανάλυση των 
σημειώσεων που αφορούσαν τα είδη των τύπων οικοτόπων και τη θέση τους 
στο χώρο, την εισαγωγή των δεδομένων σε ενιαίο Σύστημα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών και την τελική παραγωγή χαρτών. 
Για την υποστήριξη των εργασιών πεδίου χρησιμοποιήθηκε το σκάφος M/Y 
Arctic Sunrise και φουσκωτά πλωτά μέσα (RIBs) της Greenpeace.

1. Εισαγωγή

2. Μεθοδολογία
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3.1 Θαλάσσια περιοχή Κορθίου
Η περιοχή αυτή χωρίζεται σε 2 τμήματα: το πρώτο αφορά τον όρμο Κορθίου, 
όπου οι κλίσεις του πυθμένα είναι γενικά ήπιες έως και το βάθος των 40 
μέτρων, και το δεύτερο αφορά το τμήμα της ακτής βορειότερα του όρμου, όπου 
οι κλίσεις είναι σημαντικά πιο απότομες. 

Στον όρμο Κορθίου, οι αμμοσύρσεις (τύπος οικοτόπου 1110) επικρατούν 
στα ρηχά μέχρι και περίπου το βάθος των 8 μέτρων, ενώ μια αμμώδης 
γλώσσα επεκτείνεται στα νότια του όρμου έως και το βάθος των 26 μέτρων. 
Τοπικά στην αμμώδη αυτή γλώσσα συναντούμε βλάστηση από το θαλάσσιο 
αγγειόσπερμο Cymodocea nodosa (τύπος οικοτόπου 119Α). 

Μεγάλο τμήμα του πυθμένα από το βάθος των 7μέτρων έως και το βάθος των 
30-37 μέτρων καλύπτεται από λιβάδια του θαλάσσιου αγγειόσπερμου Posi-
donia oceanica (τύπος οικοτόπου 1120). Πέρα από ορισμένα μεγάλα διάκενα 
με άμμο που εντοπίζονται κυρίως στο ρηχό ΝΔ τμήμα του όρμου Κορθίου, 
τα λιβάδια της Ποσειδωνίας εμφανίζονται εκτενή και συνεχή, με μεγάλες 
πυκνότητες. Το βαθύτερο όριο εντοπίστηκε σε βάθος 39 μέτρων στο βόρειο 
τμήμα του όρμου, όπου και τοποθετήθηκε μόνιμη σήμανση με μεταλλικούς 
πασσάλους, ενώ η παρουσία μεμονωμένων φυτών επιβεβαιώθηκε έως και το 
βάθος των 40 μέτρων. 

Ανατολικά του όρμου, η παρουσία βραχώδους ακτής προσδίδει τον 
χαρακτήρα του πυθμένα στα πρώτα 10 μέτρα. Έτσι, στο τμήμα αυτό, 
παρατηρείται η παρουσία υφάλων με φωτόφιλα μακροφύκη (τύπος οικοτόπου 
1170). Ο πυθμένας πέρα από τα 37-40 μέτρα αποτελείται από μαλακά 
υποστρώματα χωρίς βλάστηση (τύπος οικοτόπου 119Β). 

Πέρα από τον όρμο Κορθίου και βορειότερα, το κύριο χαρακτηριστικό του 
πυθμένα είναι η αντικατάσταση των αμμοσύρσεων από τους υφάλους με 
φωτόφιλα μακροφύκη (τύπος οικοτόπου 1170) έως και το βάθος των 10-15 
μέτρων, σαν συνέχεια της σχετικά απόκρημνης βραχώδους ακτής. Αμέσως 
μετά, μεταξύ των 10-32 μέτρων συναντούμε εκτενή λιβάδια Ποσειδωνίας 
(τύπος οικοτόπου 1120). Ο πυθμένας πέρα από τα 35 μέτρα αποτελείται από 
μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση (τύπος οικοτόπου 119Β). 

3.2 Θαλάσσια περιοχή της Χώρας Άνδρου
Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 5 μικρών 
όρμων με βραχώδεις κυρίως ακτές, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι της 
Άνδρου. Αμμώδες ακτή συναντάμε στον όρμο μετά τη Χώρα, όπου απαντάται 
και η μεγαλύτερη έκταση αμμοσύρσεων (τύπος οικοτόπου 1110). Στους 
υπόλοιπους όρμους, στα ρηχά μέχρι τα πρώτα 5 μέτρα επικρατούν οι ύφαλοι 
με φωτόφιλα φύκη (τύπος οικοτόπου 1170). 

Οι όρμοι μπροστά από τη Χώρα εμφανίζουν στα βάθη μεταξύ 5 και 20 μέτρων 
λιβάδια Ποσειδωνίας Posidonia oceanica σε μη συμπαγή μορφή, ενώ πιο 
συμπαγή εμφανίζονται τα αντίστοιχα λιβάδια που υπάρχουν στους άλλους 
όρμους της εν λόγω περιοχής. Σημαντική έκταση πυθμένα που καλύπτεται 
από τα λιβάδια Ποσειδωνίας βρίσκεται βόρεια του λιμανιού της Χώρας, σε 
βάθη από 5 έως και 35 μέτρα. Όπως φαίνεται και στο χάρτη, το μεγαλύτερο 
τμήμα του πυθμένα μεταξύ των 30 και 50 μέτρων αποτελείται σχεδόν 
αποκλειστικά από μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση (τύπος οικοτόπου 
119Β).

3. Αποτελέσματα 
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Χαρτογραφική αποτύπωση τύπων οικοτόπων (NATURA 2000) στη θαλάσσια περιοχή Κορθίου, Ν. Άνδρου

ΥΠΟΜΝΗΜΑΠεριοχή μελέτης: Κόρθι - Ν. Άνδρος

Χάρτης Τύπων Οικοτόπων - Βλάστησης

Κλίμακα 1:10.000

Σύστημα αναφοράς: ΕΓΣΑ '87

Νοέμβριος 2008

Ακτογραμμή

Ισοβαθείς ανά 10m

119_Α - Μαλακά υποστρώματα με βλάστηση Cymodocea nodosa

1110 - Αμμοσύρσεις

1120 - Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)

1170 - Ύφαλοι με φωτόφιλα μακροφύκη

119_B - Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση
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Ν.Άνδρος

Υπεύθυνος μελέτης: 

Ομάδα εργασιών πεδίου-αναλύσεων:

Συντάκτες:

ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Ωκεανογράφος
ΊΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ωκεανογράφος 
ΣΑΛΩΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - Περιβαλλοντολόγος
ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Ωκεανογράφος
πλήρωμα σκάφους M/Y Arctic Sunrise

ΊΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ωκεανογράφος 
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ωκεανογράφος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Φυσιογνώστης - Ωκεανογράφος

Συντονισμός/Υποστήριξη υλοποίησης:Ελληνικό γραφείο της GREENPEACE

Όρμος Κορθίου
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ΥΠΟΜΝΗΜΑΠεριοχή μελέτης: Χώρα Άνδρου - Ν. Άνδρος

Χάρτης Τύπων Οικοτόπων - Βλάστησης

Κλίμακα 1:10.000

Σύστημα αναφοράς; ΕΓΣΑ '87

Υπεύθυνος μελέτης: 

Ομάδα εργασιών πεδίου-αναλύσεων:

Συντάκτες: ΊΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ωκεανογράφος 
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ωκεανογράφος

Νοέμβριος 2008

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Φυσιογνώστης - Ωκεανογράφος

Χώρα Άνδρου

Χαρτογραφική αποτύπωση τύπων οικοτόπων (Natura 2000) στη θαλάσσια περιοχή της Χώρας Άνδρου, Ν. Άνδρου

Ακτογραμμή
Ισοβαθείς ανά 10m
1110 - Αμμοσύρσεις
1120 - Λιβάδια Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)
1170 - Ύφαλοι με φωτόφιλα μακροφύκη
119_B - Μαλακά υποστρώματα χωρίς βλάστηση
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Ν. Άνδρος

Συντονισμός/Υποστήριξη υλοποίησης: Ελληνικό γραφείο της GREENPEACE

ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Ωκεανογράφος
ΊΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ωκεανογράφος 
ΣΑΛΩΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - Περιβαλλοντολόγος
ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Ωκεανογράφος
πλήρωμα σκάφους M/Y Arctic Sunrise
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Η Greenpeace είναι μία διεθνής περιβαλλοντική 
οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1971, με  παρουσία σε πάνω 
από σαράντα χώρες σε όλο τον κόσμο. Με βασικό άξονα 
τις εκστρατείες της και μέσα από δυναμικές δράσεις, 
η Greenpeace στοχεύει στην εξάλειψη των αιτιών που 
καταστρέφουν το περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη. 
Θέλοντας να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, δε δέχεται 
χρηματοδότηση από εταιρείες, κρατικούς φορείς και 
διακρατικούς οργανισμούς, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά 
στις συνεισφορές των υποστηρικτών της. Επιπλέον, 
πραγματοποιεί εθελοντικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές 
και δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά, σε ετήσια βάση. Στην 
Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1991, ενώ οι βασικές 
εκστρατείες της αφορούν στην αποτροπή των κλιματικών 
αλλαγών, στην απαγόρευση των μεταλλαγμένων 
οργανισμών και προστασία των θαλασσών.

Κλεισόβης 9, Αθήνα 10677
Τηλ. 210 38 40 774-5, Φαξ 210 38 04 008
www.greenpeace.gr

Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε χάρη στην οικονομική 
ενίσχυση των υποστηρικτών μας

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Αγγειόσπερμο: Είναι η μεγαλύτερη συνομοταξία 
του φυτικού βασιλείου. Είναι ανώτερα φυτά, τα οποία 
έχουν εμφανή σπόρια και άνθη.

Βιντζότρατα: Συρόμενο αλιευτικό εργαλείο που 
χρησιμοποιείται από επαγγελματικά σκάφη της 
Παράκτιας Αλιείας.

Οικότοπος: Χερσαία περιοχή ή υγρότοπος που 
διακρίνεται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους είτε είναι εξ 
ολοκλήρου φυσική είτε ημιφυσική.

Βυθομετρική τομογραφία: Μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για καταγραφή της βαθυμετρίας μιας 
περιοχής.

Γεωαναφορά: Η τοποθέτηση των αντικειμένων στον 
δισδιάστατο ή τρισδιάστατο χώρο.

Αμμοσύρσεις: Αναφέρεται σε αμμώδη βυθό που 
μπορεί να μετακινείται ανάλογα με τον κυματισμό
ή/και τα παράκτια ρεύματα.

Μακροφύκη: Φύκη που είναι ορατά με γυμνό μάτι.

Συγγραφή: Ίσσαρης Γιάννης, ωκεανογράφος
Γερακάρης Βασίλης, ωκεανογράφος

Επιμέλεια: Μάρθα Γατσίνου,
Παναγιωτάκη Στεύη


