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Περίληψη 

Τα Δζλτα των ποταμϊν ςυγκαταλζγονται μεταξφ των πιο πολφπλοκων και δυναμικά 

μεταβαλλόμενων ςυςτθμάτων τθσ παράκτιασ ηϊνθσ, εξαιτίασ των πολλϊν φυςικϊν παραγόντων 

που ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ και εξζλιξι τουσ. Περιςςότερα από τα δφο τρίτα των 

μεγαλφτερων δζλτα των ποταμϊν του κόςμου ςυρρικνϊνονται λόγω τθσ επιδεινοφμενθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, το οποίο ςε ςυνδυαςμό με τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα εντείνει τθν 

εξαφάνιςι τουσ. Συγκεκριμζνα, θ παράκτια ηϊνθ του ελλαδικοφ χϊρου, θ οποία ςυνίςταται ςτο 

μεγαλφτερο τμιμα τθσ από δζλτα ποταμϊν, απειλείται από τθν ολοζνα και αυξανόμενθ άνοδο 

τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν 

παρουςία του χαμθλοφ αναγλφφου που επικρατεί ςτισ ελλθνικζσ δελταϊκζσ ακτογραμμζσ, 

κζτουν ςε κίνδυνο ζνα μεγάλο τμιμα του ηωτικοφ τθσ χϊρου. Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ 

αποτελεί θ ευρφτερθ περιοχι των εκβολϊν του ποταμοφ Καλαμά, όπου παρατθρείται μια 

χρονικϊσ εξελιςςόμενθ μεταβολι τθσ χαμθλοφ υψομζτρου παράκτιασ ηϊνθσ τθσ, θ οποία ςε 

ςυνδυαςμό με το πλθμμυρικό κακεςτϊσ που παρατθρείται ςτθν περιοχι και τθ διάβρωςθ και 

υποχϊρθςθ τθσ ακτογραμμισ, οι οποίεσ αναμζνεται να εντακοφν μεςοπρόκεςμα με τθν άνοδο 

τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ (IPCC, 2007), κρίνονται άκρωσ απειλθτικζσ για τθν ευρφτερθ περιοχι, 

ζνα μεγάλο μζροσ τθσ οποίασ καταλαμβάνεται από καλλιεργιςιμα εδάφθ. Συνεπϊσ, οι 

επιπτϊςεισ κα είναι ςθμαντικζσ όχι μόνο για τισ τοπικζσ αγροτικζσ οικονομίεσ αλλά και ςε 

περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, κακϊσ θ περιοχι είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ 

αφοφ είναι ενταγμζνθ ςτο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. 

Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ μορφο – δυναμικοφ μοντζλου 

πρόβλεψθσ τθσ μελλοντικισ μεταβολισ τθσ δελταϊκισ ακτογραμμισ του ποταμοφ Καλαμά, θ 

οποία κα αποδίδει μια ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ βραχυπρόκεςμθσ, μεςοπρόκεςμθσ και 

μακροπρόκεςμθσ μεταβολισ τθσ, βάςει ςυλλογισ και μελζτθσ παρελκόντων κλιματικϊν και 

γεωμορφολογικϊν δεδομζνων, κακϊσ και θ ανάπτυξθ/προϊκθςθ ενόσ Ολοκλθρωμζνου 

Διαχειριςτικοφ Σχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων ςτθν περιοχι λόγω 

επαπειλοφμενθσ μελλοντικισ διάβρωςισ τθσ. Για το ςκοπό αυτό, αρχικά επιχειρείται θ 

απόκτθςθ εποπτικισ εικόνασ τθσ μεταβολισ τθσ δελταϊκισ ακτογραμμισ του ποταμοφ κατά το 

παρελκόν, μζςω τθσ μελζτθσ των διακζςιμων αεροφωτογραφιϊν και δορυφορικϊν εικόνων 

διαφορετικϊν ετϊν λιψθσ, κακϊσ και των ιςτορικϊν ςτοιχείων και καταγραφϊν των πιο 

πρόςφατων μεταβολϊν τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ ςτθν περιοχι. 
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1. Ειςαγωγή 

1.1 Μεταβολή τησ παγκόςμιασ θαλάςςιασ ςτάθµησ 

Κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ζχει παρατθρθκεί δραματικι αφξθςθ τθσ µζςθσ παγκόςµιασ 

καλάςςιασ ςτάκµθσ, αφενόσ λόγω τθσ ανακατανοµισ θπείρων και ωκεανϊν µζςα από 

ορογενετικζσ διαδικαςίεσ και αφετζρου λόγω τθσ κλιµατικισ αλλαγισ. Παρατθρϊντασ τθν 

εξζλιξθ τθσ παγκόςµιασ καλάςςιασ ςτάκµθσ κατά τα τελευταία 500 ka, παρατθρείται ότι κατά τθ 

µεςοπαγετϊδθ περίοδο των 400 ka (MIS 11) θ ςτάκµθ τθσ κάλαςςασ βριςκόταν περίπου ςτα 

ςθµερινά επίπεδα (Rohling et al., 2010) όπωσ και για τισ νεότερεσ µεςοπαγετϊδεισ περιόδουσ 

των 320 ka (MIS 9c), 237 ka και 197 ka (MIS 7e και MIS 7a αντίςτοιχα) (Εικ. 1.1) (Rabineau et al., 

2006). Στισ επόμενεσ νεότερεσ μεςοπαγετϊδεισ περιόδουσ (Otto-Bliesner et al., 2006; Siddall et 

al., 2008; Kopp et al., 2009) παρατθρείται ζνασ ρυκµόσ αφξθςθσ τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ. 

 

Εικόνα 1. 1: Ευςτατικι καμπφλθ τθσ ςχετικισ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά τα τελευταία 450 
χιλιάδεσ χρόνια (Waelbroeck et al., 2002). 

Από τθν τελευταία παγετϊδθ περίοδο ζωσ τθ μζγιςτθ ςτάκμθ τθσ ολοκαινικισ κερμισ περιόδου 

(2–3 ka) παρατθρείται άνοδοσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά 120 μζτρα (Shackleton Ν., 2000; 

Waelbroeck et al., 2002; Siddall et al., 2003; Peltier and Fairbanks, 2006), ενϊ από τα 2–3 ka πριν 

μζχρι τον 19ο αιϊνα παρατθροφνται μικρζσ μεταβολζσ τθσ ςτάκμθσ τθσ. Σιμερα, ο ρυκμόσ 

ανόδου τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ είναι τθσ τάξθσ των 1–2 mm/year (Bindoff et al., 2007), ενϊ 

εκτιμάται ότι ςτο μζλλον κα αυξθκεί λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ (Church et al., 2001).  

Η ανοδικι τάςθ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ 

προβλζψεισ  (ΙPCC 2007) για ακόμθ μεγαλφτερθ αφξθςθ αυτισ ζωσ και 2 m μζχρι το 2100, 

κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ διερεφνθςθσ των παράκτιων περιοχϊν υψθλισ επικινδυνότθτασ 

λόγω προζλαςθσ τθσ κάλαςςασ. Στον ελλαδικό χϊρο, περιοχζσ υψθλότερθσ επικινδυνότθτασ 

αποτελοφν οι δελταϊκζσ (Παπανικολάου et al., 2011), οι οποίεσ είναι παράκτιεσ περιοχζσ 

χαμθλοφ υψομζτρου αποτελοφμενεσ κυρίωσ από χαλαρά μθ ςυνεκτικά ιηιματα, όπωσ θ 

δελταϊκι περιοχι του Εφθνου ςτο Μεςολόγγι, του Καλαμά ςτθν Ηγουμενίτςα, του Αχελϊου, του 
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Μόρνου ςτον Κορινκιακό (κοντά ςτθν Ναφπακτο), του Πθνειοφ και του Αλφειοφ ςτθν Ηλεία, του 

Αλιάκμονα και του Αξιοφ ςτον Θερμαϊκό, του Πθνειοφ ςτο Βόρειο Αιγαίο (κοντά ςτον 

Πλαταμϊνα), του Στρυμόνα ςτθν Αμφίπολθ, του Νζςτου (προσ τα Άβδθρα), του Ζβρου, όπωσ 

επίςθσ και οι δελταϊκζσ περιοχζσ ςτουσ κόλπουσ του Μαλλιακοφ, του Αμβρακικοφ, του 

Λακωνικοφ, του Μεςςθνιακοφ και Αργολικοφ (Εικ. 1.2). 

 

Εικόνα 1. 2: Χάρτθσ απεικόνιςθσ παράκτιων ηωνϊν υψθλισ τρωτότθτασ ςτθν άνοδο τθσ καλάςςιασ 
ςτάκμθσ (ερυκρό χρϊμα) και μζτριασ τρωτότθτασ (πράςινο χρϊμα).  

Παρατθρϊντασ τον παραπάνω χάρτθ, γίνεται αντιλθπτό ότι θ περιοχι μελζτθσ ανικει ςτισ 

περιοχζσ υψθλισ τρωτότθτασ ςε ενδεχόμενθ μελλοντικι άνοδο τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ και 

επομζνωσ χριηει άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ κακϊσ απειλείται ο παράκτιοσ ηωτικόσ τθσ χϊροσ. 

Συνεπϊσ, οι περιβαλλοντικζσ και κοινωνικο-οικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ κα 

είναι άμεςεσ, αφοφ θ περιοχι αφενόσ αποτελεί πόλο ζλξθσ για τθν εγκατάςταςθ μεγάλου 

μζρουσ του πλθκυςμοφ τθσ Ηγουμενίτςασ ςυγκεντρϊνοντασ μεγάλο τμιμα τουριςτικϊν, 

γεωργικϊν και αλιευτικϊν δραςτθριοτιτων και αφετζρου ανικει ςτο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 

Δίκτυο Natura 2000. 

Δζλτα ποταμοφ 

 Καλαμά 
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2. Το δζλτα του ποταμοφ Καλαμά 

2.1 Γεωγραφική θζςη 

Ο ποταμόσ Καλαμάσ (Θφαμισ) πθγάηει από τα ελλθνοαλβανικά ςφνορα και διαςχίηοντασ τθν 
Ήπειρο εκβάλλει ςτο Ιόνιο πζλαγοσ (Εικ. 2.1). Το Δζλτα του ποταμοφ ζχει ζκταςθ 78 km2 και 
περιλαμβάνει τθ νζα και τθν παλαιά κοίτθ του ποταμοφ, αλλά και ελϊδεισ και υφάλμυρεσ 
εκτάςεισ, υγρά λιβάδια, αλίπεδα, καλαμϊνεσ και δαςφλλια με αρμυρίκια (Εικ. 2.2). Το 
υψόμετρο των επίπεδων δελταϊκϊν εκτάςεων κυμαίνεται από 0 ζωσ 12 m, ενϊ μζςα ςε αυτζσ 
ορκϊνονται υψθλοί λόφοι μορφισ νθςιϊν, αλλά και άλλοι μικρότεροι. 

 

Εικόνα 2. 1: Γεωγραφικι κζςθ του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά. 
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Εικόνα 2. 2: Σο δζλτα του ποταμοφ Καλαμά. 

 

2.2 Γεωλογία και τεκτονική τησ περιοχήσ ζρευνασ 

Η γεωλογία τθσ περιοχισ (Εικ. 2.3) κακϊσ και θ τεκτονικι τθσ ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο ςτθ 
διαμόρφωςθ και εξζλιξθ του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά. Το δζλτα του ποταμοφ αποτελείται 
από αλπικοφσ και μεταλπικοφσ ςχθματιςμοφσ, ενϊ ςε ζνα μεγάλο τμιμα αυτοφ και κατά μικοσ 
τθσ κοίτθσ του απαντϊνται χαλαρζσ ολοκαινικζσ αποκζςεισ. Όλα τα ιηιματα που απαντϊνται 
ςτθν περιοχι ζρευνασ εμφανίηονται πτυχωμζνα με εξαίρεςθ τισ τεταρτογενείσ αποκζςεισ. Στο 
μεγαλφτερο τμιμα τθσ περιοχισ απαντϊνται πρόςφατεσ προςχϊςεισ του ποταμοφ Καλαμά, το 
δζλτα του οποίου αναπτφςςεται προεκτεινόμενο ςτο Ιόνιο Πελάγοσ. Το ορεινό τμιμα τθσ 
περιοχισ αποτελείται κυρίωσ από αςβεςτόλικουσ με μικρι παρουςία ςχιςτολίκων, δολομιτϊν 
και φλφςχθ (Γεωλογικό Φφλλο Σαγιάδα, ΙΓΜΕ 1969, κλίμακα 1:50.000). Όςον αφορά ςτθν 
τεκτονικι τθσ περιοχισ, εμφανίηεται μικρι ςειςμικι δραςτθριότθτα θ οποία εντοπίηεται ςτθν 
παράκτια δελταϊκι ηϊνθ του ποταμοφ (Καραγεωργίου, 1958). Η γενικι διεφκυνςθ κλίςθσ όλων 
των ιηθμάτων είναι ΒΑ ενϊ των ρθγμάτων Α-Δ και ΒΔ-ΝΑ. 
 
Στο ςθμείο αυτό αξίηει να ςθμειωκεί ότι παρατθρϊντασ τθ γεωλογία-τεκτονικι (πτυχωμζνα και 
ευδιάβρωτα ιηιματα) τθσ περιοχισ ζρευνασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ (αυξθμζνεσ βροχοπτϊςεισ), γίνεται αντιλθπτό ότι ευνοείται θ αφξθςθ τθσ 
ςτερεοπαροχισ του ποταμοφ με αποτζλεςμα τθ μεταφορά και απόκεςθ ςθμαντικισ ποςότθτασ 
ιηιματοσ ςτισ εκβολζσ του. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ παρατθριςεισ των 
αεροφωτογραφιϊν και δορυφορικϊν εικόνων διαφορετικϊν ετϊν λιψθσ κα μποροφςε να 
οδθγιςει ςε μία πιο ολοκλθρωμζνθ εκτίμθςθ τθσ ποιοτικισ μεταβολισ τθσ δελταϊκισ 
ακτογραμμισ του ποταμοφ Καλαμά. 
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Εικόνα 2. 3: Γεωλογικόσ χάρτθσ του δζλτα ποταμοφ Καλαμά (από Γεωλογικό Φφλλο αγιάδασ, ΙΓΜΕ, 1969-κλίμακα 
1:50.000). 
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3. Πρόςφατη μεταβολή τησ δελταϊκήσ ακτογραμμήσ του ποταμοφ Καλαμά 

Για τθ διερεφνθςθ τθσ πρόςφατθσ ποιοτικισ μεταβολισ τθσ δελταϊκισ ακτογραμμισ του 
ποταμοφ, πραγματοποιικθκε μελζτθ των διακζςιμων αεροφωτογραφιϊν διαφορετικϊν ετϊν 
λιψθσ τθσ παράκτιασ χερςαίασ και καλάςςιασ περιοχισ κακϊσ και μελζτθ ιςτορικϊν ςτοιχείων 
και καταγραφϊν των πιο πρόςφατων μεταβολϊν τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ ςτθν περιοχι.  
 
Σφμφωνα με μελζτεσ (Maroukian et al., 1995, Καραγεωργίου, 2005) που πραγματοποιικθκαν 
ςτθν περιοχι, ζχει παρατθρθκεί μεταβολι τθσ πορείασ του ποταμοφ αρκετζσ φορζσ κατά το 
παρελκόν, με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ διαφορετικϊν ενεργϊν κοιτϊν και κατ’ επζκταςθ 
διαφορετικϊν εκβολϊν. Κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ ζπαιξε το 
κακεςτϊσ βροχοπτϊςεων, το γεωλογικό υπόβακρο, οι παροχζσ και θ ιηθματαπόκεςθ του 
ποταμοφ κακϊσ και οι ανκρωπογενείσ παρεμβάςεισ. Ο βαςικότεροσ παράγοντασ που κακόριςε 
τθν πρόςφατθ εξζλιξθ τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ του ποταμοφ Καλαμά ιταν θ καταςκευι ενόσ 
χαμθλοφ αρδευτικοφ φράγματοσ, το 1962, το οποίο οδιγθςε ςτθν εγκατάλειψθ τθσ ενεργοφ 
κοίτθσ του και ςτθν καταςκευι ενόσ τεχνθτοφ αρδευτικοφ καναλιοφ για τθ διοχζτευςθ των 
υδάτων. Άμεςθ ςυνζπεια αυτοφ ιταν θ εγκατάλειψθ των παλαιϊν εκβολϊν του ποταμοφ ςτο 
νότιο τμιμα τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ και θ δθμιουργία νζων εκβολϊν ςτο βόρειο τμιμα αυτισ. 
Τθν εγκατάλειψθ των παλαιϊν εκβολϊν ακολοφκθςε θ κακίηθςθ του εδάφουσ και θ βακμιαία 
προζλαςθ τθσ κάλαςςασ ςτο νότιο τμιμα του δζλτα, ζχοντασ άμεςεσ κοινωνικο-οικονομικζσ 
επιπτϊςεισ για τθν περιοχι κακϊσ φιλοξενεί πλθκϊρα καλλιεργιςιμων εκτάςεων και 
αρδευτικϊν ζργων.        
 
Στθν παροφςα ζρευνα, πραγματοποιικθκε ςυλλογι και μελζτθ των διακζςιμων 
αεροφωτογραφιϊν των ετϊν 1945, 1969, 1980 και 1995, όπου απεικονίηονται τόςο οι παλαιζσ 
όςο και οι νζεσ εκβολζσ του δζλτα, προκειμζνου να γίνει ςυγκριτικι παρατιρθςθ αυτϊν και να 
αποκτθκεί εποπτικι εικόνα τθσ μεταβολισ τθσ δελταϊκισ ακτογραμμισ του ποταμοφ Καλαμά. 
Παρατθρϊντασ τισ αεροφωτογραφίεσ του ζτουσ 1945 (Εικ. 3.1) διαπιςτϊνουμε ότι οι βόρειεσ 
εκβολζσ του δζλτα δεν είναι ενεργζσ, ςε αντίκεςθ με τισ νότιεσ οι οποίεσ εμφανίηονται ενεργζσ 
με μία ελϊδθ ζκταςθ να είναι εμφανισ ςτο βόρειο τμιμα τθσ κοίτθσ του ποταμοφ. Στισ 
αεροφωτογραφίεσ του 1969 (Εικ. 3.2) παρατθροφμε ότι θ ελϊδθσ ζκταςθ του νότιου δζλτα που 
ιταν εμφανισ ςτισ αεροφωτογραφίεσ του 1945, ζχει αποξθρανκεί και οι νότιεσ εκβολζσ είναι 
ανενεργζσ. Ωσ ενεργζσ πλζον εμφανίηονται οι βόρειεσ εκβολζσ τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ, το οποίο 
υποδεικνφει εκτροπι ςτθν πορεία του ποταμοφ κατά τθ χρονικι περίοδο παρατιρθςθσ από το 
1945 ζωσ το 1969. Κακοριςτικό ρόλο ςτθν εκτροπι του ποταμοφ ζπαιξε θ καταςκευι του 
αρδευτικοφ φράγματοσ, το 1962, θ οποία οδιγθςε ςτθν εγκατάλειψθ τθσ παλαιάσ κοίτθσ του 
και ςτθ δθμιουργία νζασ ςτο βόρειο τμιμα. 
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Εικόνα 3. 1: Απεικόνιςθ του βόρειου (αριςτερι εικόνα) και του νότιου (δεξιά εικόνα) τμιματοσ του δζλτα του 
ποταμοφ Καλαμά μζςω αεροφωτογραφιϊν κατά το ζτοσ λιψθσ 1945 (από Γεωγραφικι Τπθρεςία τρατοφ).  

 

   

Εικόνα 3. 2: Απεικόνιςθ του βόρειου (αριςτερι εικόνα) και του νότιου (δεξιά εικόνα) τμιματοσ του δζλτα του 
ποταμοφ Καλαμά μζςω αεροφωτογραφιϊν κατά το ζτοσ λιψθσ 1969 (από Γεωγραφικι Τπθρεςία τρατοφ).  

Από τθν παρατιρθςθ των αεροφωτογραφιϊν του 1980, διαπιςτϊνουμε ότι ςυνεχίηεται θ 
προςφορά ποτάμιου ιηιματοσ ςτισ νζεσ εκβολζσ, αφοφ φαίνεται να ζχει αυξθκεί ςθμαντικά θ 
ζκταςι τουσ (Εικ. 3.3). Αντικζτωσ, οι εκβολζσ του ποταμοφ ςτο νότιο τμιμα παραμζνουν 
ανενεργζσ με τθ κάλαςςα να ζχει προελάςει αρκετά, οδθγϊντασ ςτθ ςταδιακι υποχϊρθςθ τθσ 
δελταϊκισ ακτογραμμισ τουσ κατά τθν περίοδο παρατιρθςθσ από το 1969 ζωσ το 1980. 
Συνεπϊσ, θ διακοπι τθσ τροφοδοςίασ των νότιων εκβολϊν με ποτάμιο ίηθμα ςε ςυνδυαςμό με 
τθν άνοδο τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ, οδθγοφν ςτθν ολοζνα και αυξανόμενθ υποχϊρθςθ τθσ 
χζρςου και ςταδιακι μετατροπι τθσ ςε λιμνοκάλαςςα. Στισ αεροφωτογραφίεσ του 1995 (Εικ. 
3.4), φαίνεται να παραμζνουν ενεργζσ οι βόρειεσ εκβολζσ τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ με τθν 
ζκταςι τουσ να ζχει αυξθκεί ακόμθ περιςςότερο, ενϊ ςτο νότιο τμιμα των εκβολϊν ςυνεχίηει θ 
προζλαςθ τθσ κάλαςςασ με τθ δελταϊκι ακτογραμμι να ζχει υποχωριςει αρκετά. 
Παρατθρϊντασ τθ ςθμερινι εικόνα (Εικ. 3.5) του δζλτα του ποταμοφ Καλαμά διαπιςτϊνουμε ότι 
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οι μεταβολζσ ςτισ εκβολζσ ακολουκοφν παρόμοιουσ ρυκμοφσ με τθν περίοδο παρατιρθςθσ από 
το 1980 ζωσ το 1995. 
 

     

Εικόνα 3. 3: Απεικόνιςθ του βόρειου (αριςτερι εικόνα) και του νότιου (δεξιά εικόνα) τμιματοσ του δζλτα του 
ποταμοφ Καλαμά μζςω αεροφωτογραφιϊν κατά το ζτοσ λιψθσ 1980 (από Γεωγραφικι Τπθρεςία τρατοφ).  

    

Εικόνα 3. 4: Απεικόνιςθ του βόρειου (αριςτερι εικόνα) και του νότιου (δεξιά εικόνα) τμιματοσ του δζλτα 
του ποταμοφ Καλαμά μζςω αεροφωτογραφιϊν κατά το ζτοσ λιψθσ 1995 (από Γεωγραφικι Τπθρεςία 
τρατοφ).  
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Εικόνα 3. 5: Απεικόνιςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ του δζλτα του 
ποταμοφ Καλαμά (από Google maps). 

Συμπεραςματικά, διαπιςτϊνουμε ότι κατά τθν περίοδο παρατιρθςθσ από το 1945 ζωσ ςιμερα 
το δζλτα του ποταμοφ Καλαμά παρουςιάηει μεταβολι τθσ ακτογραμμισ του, με το νότιο τμιμα 
να κατακλφηεται ςταδιακά από τθ κάλαςςα και το βόρειο να αναπτφςςεται προσ το Ιόνιο 
πζλαγοσ. Για τθν περίοδο παρατιρθςθσ 1945 ζωσ 1969, δεν παρατθρείται ουςιαςτικι μεταβολι 
τθσ ακτογραμμισ ςε αντίκεςθ με τθ χρονικι περίοδο 1969-1980 όπου θ μεταβολι είναι 
ςθμαντικι, αφοφ ςτο βόρειο τμιμα ζχουν ςχθματιςτεί πλζον οι νζεσ εκβολζσ του ποταμοφ οι 
οποίεσ ζχουν αναπτυχκεί αρκετά προσ το Ιόνιο πζλαγοσ και ςτο νότιο τμιμα των παλιϊν 
εκβολϊν ζχει ιδθ ξεκινιςει θ μετατροπι ςε λιμνοκάλαςςα. Τθν επόμενθ περίοδο παρατιρθςθσ 
1980 ζωσ ςιμερα, οι μεταβολζσ που παρατθροφνται είναι μικρισ ζκταςθσ, όπου ςτισ βόρειεσ 
εκβολζσ ςυνεχίηεται θ προζλαςθ τθσ χζρςου προσ το Ιόνιο πζλαγοσ και ςτισ νότιεσ εκβολζσ 
ςυνεχίηεται θ προζλαςθ τθσ κάλαςςασ ςτθ δελταϊκι πεδιάδα.    
Πράγματι, οι παρατθριςεισ αυτζσ επιβεβαιϊνονται από ζρευνεσ ςτθν περιοχι (Καραγεωργίου 
2005; Καρφμπαλθσ και Γάκθ-Παπαναςταςίου, 2005) οι οποίεσ δείχνουν υποχϊρθςθ των νότιων 
εκβολϊν τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ με ρυκμοφσ 0,077 km2/ζτοσ τθν περίοδο 1965-1969, 0,08 
km2/ζτοσ τθν περίοδο 1969-1989 και 0,02 km2/ζτοσ τθν περίοδο 1989-2000 και προζλαςθ των 
βόρειων εκβολϊν με ρυκμοφσ 0,002 km2/ζτοσ τθν περίοδο 1965-1969, 0,008 km2/ζτοσ τθν 
περίοδο 1969-1989 και 0,002 km2/ζτοσ τθν περίοδο 1989-2000.  
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Συμπεράςματα 

Σφμφωνα με τισ παρατθριςεισ των αεροφωτογραφιϊν, διαφορετικϊν ετϊν λιψθσ, 
διαπιςτϊνουμε ότι ενδεχόμενθ μελλοντικι άνοδοσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ κα μποροφςε να 
οδθγιςει ςτθ διάβρωςθ και ςθμαντικι υποχϊρθςθ τθσ περιοχισ των νότιων-παλαιϊν εκβολϊν 
τθσ δελταϊκισ πεδιάδασ του ποταμοφ Καλαμά. Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με το χαμθλό 
ανάγλυφο (<0,5 m) που παρουςιάηουν τα δζλτα κα μποροφςαν να αποτελζςουν ςθμαντικό 
πρόβλθμα για τθν περιοχι, κακϊσ κα απειλοφςαν με περιοριςμό ι ακόμθ και με εξαφάνιςθ 
μεγάλο τμιμα του παράκτιου ηωτικοφ χϊρου του νότιου δζλτα του, δεδομζνου ότι το τμιμα 
χαμθλοφ αναγλφφου ςτθν περιοχι καταλαμβάνει ζκταςθ περίπου 7,02 km2 (Καρφμπαλθσ και 
Γάκθ-Παπαναςταςίου, 2005). Μικρότερο πρόβλθμα ενδζχεται να αντιμετωπίςει το τμιμα των 
βόρειων-νζων εκβολϊν, όπου θ άνοδοσ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ εξιςορροπείται από τθν 
τροφοδοςία ποτάμιου ιηιματοσ και ςυνεπϊσ αναπτφςςεται ςυνεχϊσ νζο τμιμα χζρςου προσ το 
Ιόνιο πζλαγοσ.  
Επόμενο βιμα τθσ παροφςασ ζρευνασ αποτελεί θ ποςοτικι διερεφνθςθ τθσ μεταβολισ τθσ 
δελταϊκισ ακτογραμμισ του ποταμοφ Καλαμά, προκειμζνου να αναπτυχκοφν πικανά ςενάρια 
μελλοντικισ πρόβλεψθσ τθσ εξζλιξισ τθσ βραχυπρόκεςμα, μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα. 
Επιπλζον, δεδομζνθσ τθσ τρωτότθτασ που παρουςιάηει θ περιοχι μελζτθσ, θ ανάπτυξθ ενόσ 
Ολοκλθρωμζνου Διαχειριςτικοφ Σχεδίου κα αποτελοφςε κεμελιϊδεσ εργαλείο για τθν άμεςθ 
αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ κατά μικοσ τθσ δελταϊκισ ακτογραμμισ 
του ποταμοφ Καλαμά. 
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