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This presentation is (hopefully) COVID-19 free!!

Η αλιεία (fishery) ή ψάρεμα (fishing) ορίζεται ως σύλληψη των
ψαριών και άλλων υδροβίων οργανισμών από το θαλάσσιο, λιμναίο
ή ποτάμιο οικοσύστημα στο οποίο ζουν,
αλλά
και ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η σύλληψη
αυτή. Η αλιεία είναι μια αρχαία δραστηριότητα που σήμερα ασκείται
παγκόσμια και προσφέρει τροφή, θέσεις εργασίας, άθληση και
ψυχαγωγία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα προήλθε από την εντατικοποίηση της
αλιείας και την παγκοσμιοποίησή της.

Το βασικό…

Τα αλιεύματα προέρχονται από ιχθυαποθέματα που κατά κανόνα έχουν υψηλή, αλλά όχι
απεριόριστη, αναπαραγωγική ικανότητα. Αν δεν ασκείται έλεγχος στην αλιεία, τα αποθέματα
θα εξαντληθούν και η αλιεία δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμη δραστηριότητα. Είναι
προς το γενικό συμφέρον να εφαρμοστεί ένα σύστημα διαχείρισης της αλιείας, το οποίο
(πηγή: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules_el):


θα διασφαλίζει την αναπαραγωγή των αποθεμάτων για μακροπρόθεσμες υψηλές
αποδόσεις



θα θέσει τις βάσεις δημιουργίας ενός κερδοφόρου κλάδου



θα εγγυάται τη δίκαιη κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, και



θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των θαλάσσιων πόρων.

…και πως συνδέεται η αλιεία με τη
διαχείριση και την πολιτική??



Κύριος στόχος της διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο της κοινή
αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) είναι να διασφαλιστούν μακροπρόθεσμες
υψηλές αλιευτικές αποδόσεις για όλα τα ιχθυαποθέματα, στο μέτρο
του δυνατού μέχρι το 2015, και το αργότερο μέχρι το 2020. Ο στόχος
αυτός είναι γνωστός ως μέγιστη βιώσιμη απόδοση.



Ένας άλλος στόχος, που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, είναι η
μείωση, στο ελάχιστο δυνατό, ή και η πλήρης εξάλειψη των
ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των σπάταλων πρακτικών, μέσω της
σταδιακής καθιέρωσης της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Τέλος, η νέα
ΚΑΠ έχει αναθεωρήσει τους κανόνες της και τη δομή διαχείρισης, με
την περιφερειοποίηση και την αυξημένη διαβούλευση των
ενδιαφερομένων.

Ποιοι οι βασικοί στόχοι της
διαχείρισης??

Πηγή: Τσίκληρας & Στεργίου 2016

Συνιστώσες της αλιευτικής διαχείρισης
(ήδη κούρασες…)

Τα ΓΣΠ μπορούν άμεσα να συμβάλλουν σε:


Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,
με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών



Λήψη αποφάσεων



Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις



Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

Πως έρχονται τα ΓΣΠ να συμβάλλουν



Ως υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2016) με αντικείμενο
απασχόλησης την αλιευτική διαχείριση, την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική της ΕΕ, την αλιευτική πολιτική στα πλαίσια Περιφερειακών
Οργανισμών για τη διαχείριση της αλιείας, την αλιευτική νομοθεσία
(εθνική, ευρωπαϊκή και περιφερειακών οργανισμών), τη διαχείριση
και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων.

Περιπτώσεις συζήτησης &
προσωπικές εμπειρίες

Η περίπτωση του νηπιοτροφείου (μη
γελάτε!!!)

Η ποσειδώνια (Posidonia oceanica), το φυτό του Ποσειδώνα, είναι ένα ενδημικό είδος
της Μεσογείου. Είναι ένα θαλάσσιο ανώτερο φυτό (Magnoliophyta, Embryobionta,
Plantae), που ζει μόνο στην θαλάσσια λεκάνη της Μεσογείου, ενώ αδέλφια και
ξαδέλφια αυτού, ζουν σχεδόν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, με εξαίρεση την
Ανταρκτική. Δημιουργεί μεγάλα λιβάδια στην υποπαραλιακή ζώνη, κυρίως σε μαλακά
υποστρώματα (αμμώδεις βυθούς) αλλά και σε λωρίδες άμμου και βιογενών
θρυμμάτων ανάμεσα σε σκληρά υποστρώματα (βραχώδη βυθό).

Περίπτωση προστατευόμενων περιοχών
λόγω Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)



Αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα για τη Μεσόγειο παρέχοντας σημαντικές
οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες από βιολογικής άποψης, φυσικής ισορροπίας αλλά και
οικονομικής πλευράς, προσφέροντας πολύ υψηλή πρωτογενή παραγωγή στο θαλάσσιο
οικοσύστημα.



Μεγάλα τμήματα του λιβαδιού (ως νεκρά φύλλα) προσφέρουν θρεπτικά στοιχεία στο θαλάσσιο
οικοσύστημα, ενώ όταν αυτά μεταφέρονται στην παράκτια ζώνη, σε αμμώδεις παραλίες,
λειτουργούν ως φυσική άμυνα κατά της διάβρωσης των παραλιών



Αποτελεί «νηπιαγωγείο» (nursery ground) για πολλά είδη ψαριών και καρκινοειδών (καβούρια,
γαρίδες) εμπορικής σημασίας ενώ έχει την ικανότητα να ελέγχει τη ροή των επιφανειακών ιζημάτων
και μπορεί να αποθηκεύει το ίζημα στα ριζώματα του.



Είναι μια από τις σημαντικότερες αποθήκες CO2 , καθώς έχει αργή ανάπτυξη και το θαμμένο ρίζωμα
μπορεί να έχει πάχος πολλών μέτρων με αποτέλεσμα η ηλικία ενός λιβαδιού να ξεπερνά και τα 50.000
έτη.



Είναι ένα οικοσύστημα με πολύ υψηλή ποικιλότητα: το 25% των θαλασσίων ειδών που απαντώνται
στη Μεσόγειο μπορούν να βρεθούν στα λιβάδια της P. oceanica σε κάποιο στάδιο ανάπτυξής τους.

Γιατί είναι σημαντική??

Οι κύριοι λόγοι απειλής είναι οι ακόλουθοι:


Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη (κατασκευές, λιμάνια, εγγειοβελτιωτικά έργα, κατασκευές
προβόλων κάθετων στην ακτογραμμή).



Η δημιουργία αμμωδών παραλιών σε περιοχές που δεν υπήρχαν πριν.



Η θαλάσσια ρύπανση (κυρίως αυτή που σχετίζεται με την οργανική ρύπανση και προκαλείται από τη
διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον).



Η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών (η μη καταναλωμένη τροφή που διαφεύγει στο θαλάσσιο
περιβάλλον έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των οργανικών φορτίων, που συνεπακόλουθα επηρεάζουν
την ευαίσθητη στην οργανική ρύπανση Ποσειδώνια).



Η παράνομη χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων (π.χ. τράτες βυθού) σε περιοχές που υπάρχουν
λιβάδια.



Η ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής σε περιοχές που
υπάρχουν λιβάδια.



Η παράνομη αλιεία με εκρηκτικές ύλες σε περιοχές που υπάρχουν λιβάδια

πως απειλείται??



Η ποσειδώνια προστατεύεται από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη
Συνθήκη της Βέρνης και της Βαρκελώνης είναι στη λίστα του
Παραρτήματος Ι, ενώ αποτελεί Οικότοπο Προτεραιότητας στην
Οδηγία για την προστασία και διατήρηση των οικοτόπων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (92/43/ΕΟΚ) με κωδικό 1120.



Στην Ελλάδα, ο αριθμός λιβαδιών που έχουν χαρτογραφηθεί αφορά
κυρίως περιοχές του δικτύου Natura 2000, απαιτώντας συνέχεια
επικαιροποίηση με νέες μεθόδους και τεχνολογίες συνεπικουρώντας
στις κλασσικές προσεγγίσεις. Η χρήση νέων τεχνολογιών
(δορυφορική τηλεπισκόπηση) επιτρέπει τη συχνή αποτύπωση της
χωρικής κατανομής των λιβαδιών και μάλιστα με μικρότερο κόστος
από τις κλασσικές μεθόδους (ωκεανογραφικά σκάφη με
ηχοβολιστικές συσκευές). Σημαντική παράμετρος για την επιλο

Πως προστατεύεται και τι γίνεται στην
Ελλάδα



Στην Ελλάδα, ο αριθμός λιβαδιών που έχουν χαρτογραφηθεί αφορά κυρίως περιοχές του δικτύου
Natura 2000, απαιτώντας συνέχεια επικαιροποίηση με νέες μεθόδους και τεχνολογίες
συνεπικουρώντας στις κλασσικές προσεγγίσεις. Η χρήση νέων τεχνολογιών (ΓΣΠ, δορυφορική
τηλεπισκόπηση) επιτρέπει τη συχνή αποτύπωση της χωρικής κατανομής των λιβαδιών και μάλιστα
με μικρότερο κόστος από τις κλασσικές μεθόδους (ωκεανογραφικά σκάφη με ηχοβολιστικές
συσκευές).



Σημαντική παράμετρος για την επιλογή των εργαλείων χαρτογράφησης αποτελούν ο στόχος της
χαρτογράφησης, η απαιτούμενη κλίμακα αποτύπωσης, η μετέπειτα χρήση αυτών, οι υδροδυναμικές
συνθήκες και τα βάθη εργασίας καθώς και το κόστος κάθε μεθόδου. Αυτά τα δεδομένα βάσης
(baseline data) θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός δικτύου σταθμών για την
παρακολούθηση της εξέλιξης των λιβαδιών σε βάθος χρόνου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε αλλαγή
που θα υφίστανται στα λιβάδια θα γίνεται αντιληπτή από τους εμπλεκόμενους φορείς και έγκαιρα θα
λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων υποβάθμισης.



Τα δεδομένα αυτά είναι πολύτιμα για την παρακολούθηση των επιπτώσεων που θα έχει η κλιματική
αλλαγή και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Ποσειδωνία και ΓΣΠ

Περίπτωση προστατευόμενων περιοχών
λόγω Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ!!!
…και που με αντέξατε!

