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1. Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι µε την έκφραση κλιµατικές µεταβολές (αλλαγές), κατά την
παρούσα περίοδο, υπονοείται το αποτέλεσµα του συνδυασµού των επιπτώσεων του
αναπότρεπτου φυσικού φαινοµένου της Νέας Εποχής των Παγετώνων (κυκλική
δραστηριότητα ανά περίπου 1,6 εκατ. χρόνια) και του φαινοµένου του θερµοκηπίου,
το οποίο προκαλείται στον πλανήτη µας, αποκλειστικά από ανθρωπογενούς
προελεύσεως δραστηριότητες.
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή των δυνατοτήτων
εκτιµήσεως

των

πιθανών

επιπτώσεων

των

κλιµατικών

µεταβολών

στους

παραγωγικούς τοµείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα µας. Η
προσπάθεια αυτή αφορά στα σηµαντικότερα φυσικά, χηµικά και βιολογικά
χαρακτηριστικά

όλων

των

ειδών

των

υδατοσυλλογών

(ποταµών,

λιµνών,

λιµνοθαλασσών, θαλασσών), διερευνώντας, κυρίως, την εµπλοκή και την
αλληλοεπίδραση των, παγκοσµίου επιπέδου, κλιµατικών µεταβολών και των, τοπικής
εµβέλειας, ανθρωπογενούς προελεύσεως επεµβάσεων στις οικολογικές-παραγωγικές
τους δυνατότητες.
Στα φυσικά χαρακτηριστικά έχουν περιληφθεί η θερµοκρασία, οι κινήσεις
(ρεύµατα, παλιρροϊκά φαινόµενα κ.ά.), η διαφάνεια-θολότητα και το χρώµα των
υδατοσυλλογών, ενώ στα χηµικά, τα επίπεδα του οξυγόνου, του διοξειδίου του
άνθρακα, του pH, της αλατότητας, διαφόρων διαλυµένων στοιχείων και ανόργανων
ενώσεων, καθώς και οργανικών ενώσεων (διαλυµένων ή αιωρούµενων). Στα

βιολογικά χαρακτηριστικά έχουν αξιολογηθεί κυρίως οι παράγοντες που εµπλέκονται
στα τροφικά επίπεδα των υδατοσυλλογών, σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση της
βιοποικιλότητάς τους.
Επισηµαίνεται ότι η αξιολόγηση του επιπέδου της εµπλοκής και κατ’ επέκταση
της σπουδαιότητας των προαναφερθέντων φυσικών, χηµικών και βιολογικών
χαρακτηριστικών διαφοροποιείται τόσο ανάλογα µε το είδος τους, όσο και µε το
είδος και τις εκάστοτε διαµορφούµενες παραγωγικές

τους δυνατότητες, µε την

έννοια της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, των διαφόρων υδατοσυλλογών.

2. ∆ιαµορφούµενη

κατάσταση

φυσικών,

χηµικών

και

βιολογικών

χαρακτηριστικών ελληνικών υδατοσυλλογών
2.1.

Εσωτερικά ύδατα

2.1.1

Λίµνες

Σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες η παρούσα συνολική έκταση των
λιµναίων υδατοσυλλογών ανέρχεται στο επίπεδο των περίπου 910 km². Μολονότι ο
συνολικός αριθµός των υδατοσυλλογών αυτών διαφοροποιείται από τις ήδη
δηµοσιοποιηθείσες αναφορές, εν τούτοις θα µπορούσε να σηµειωθεί ότι η συνολική
έκταση των φυσικών λιµνών είναι περίπου της τάξεως των 580 km² και των τεχνητών
περίπου 330 km². Η γεωγραφική κατανοµή των 7 µεγαλύτερων φυσικών λιµνών
(Τριχωνίδα, Βόλβη, Βεγορίτιδα, Βιστωνίδα, Κορώνεια, Μικρή Πρέσπα, Μεγάλη
Πρέσπα) χαρακτηρίζει κυρίως πεδινές περιοχές της Βορείου Ελλάδος, µε συνολική
έκταση περίπου 455 km². Η αντίστοιχη κατανοµή των τεχνητών λιµνών (Κρεµαστών,
Πολυφύτου, Κερκίνη, Καστρακίου, Πλαστήρα) χαρακτηρίζει κυρίως ορεινέςηµιορεινές περιοχές των κεντρικών διαµερισµάτων της χώρας.
Γενικά, τα υδατικά αποθέµατα των τεχνητών λιµνών αξιοποιούνται κυρίως για
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, ενώ των φυσικών για αλιευτική παραγωγή.
Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις αµφότερων των κατηγοριών, τα υδατικά τους
αποθέµατα χρησιµοποιούνται τόσο για άρδευση, όσο και για ύδρευση, ενώ έχει
καταγραφεί η αξιοποίηση και τεχνητών λιµνών για ιχθυοπαραγωγικούς σκοπούς. Ένα
µέρος των λιµνών έχει περιληφθεί στην προστατευτικού χαρακτήρα σύµβαση Natura
2000.
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Από την αξιολόγηση των πλέον αξιόπιστων δηµοσιοποιηθέντων στοιχείων
προκύπτει το συµπέρασµα ότι η γενική-συνολική οικολογική εικόνα των λιµναίων
υδατοσυλλογών είναι ασταθής, µε εµφανή τάση υποβαθµίσεώς τους, η οποία, από
την άποψη της εντάσεώς της, διαφοροποιείται, ανάλογα µε, τις κατά περίπτωση,
επικρατούσες συνθήκες.
Ως σηµαντικότεροι παράγοντες των συνθηκών αυτών αναφέρονται η
γεωγραφική περιοχή, το υψόµετρο, η έκταση, το βάθος, η ποιότητα, η διάρκεια και η
ποσότητα των υδάτων που δέχονται (ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, πηγές,
ποταµοί), ο τρόπος-µέθοδοι και η ένταση της αλιευτικής τους αξιοποιήσεως (π.χ.
εµπλουτισµοί µε, συνήθως, µικρής ηλικίας-µεγέθους άτοµα διαφόρων ειδών ιχθύων),
η ένταση της χρησιµοποιήσεως των υδάτων τους για αρδευτικούς ή και λόγους
υδρεύσεως, η ένταση και το είδος της ανθρωπογενούς προελεύσεως παρουσίας
επιβαρυντικών ουσιών (βιοµηχανικών, αστικών λυµάτων, λιπασµάτων, φαρµάκων
κτλ.), η εποχή, η κατά περίπτωση διαµορφούµενη παρουσία υδάτινων ρευµάτων και
στρωµατώσεως (ιδιαίτερα στις µεγάλης εκτάσεως λίµνες), καθώς και ό,τι
συνεπάγεται η κλιµατική µεταβολή, κυρίως, µε την έννοια της αυξήσεως της
θερµοκρασίας των υδάτων τους και τις ποσότητες και τις συχνότητες των ποτάµιων
υδάτων, σε συνδυασµό µε την ένταση και τη διάρκεια των ατµοσφαιρικών
κατακρηµνισµάτων που δέχονται.
Από τους υδροβιολογικούς παράγοντες, από τα επίπεδα των οποίων έχουν
καθορισθεί και ασφαλώς προβλέπεται να καθορίζεται η οικολογική κατάσταση και οι
αλιευτικές δυνατότητες των ελληνικών λιµνών, ως σηµαντικότεροι αναφέρονται η
θερµοκρασία, η θολότητα και το χρώµα των υδάτων, η τιµή του pH, της αµµωνίας,
του διοξειδίου του άνθρακα, των ανθρακικών αλάτων, των θρεπτικών στοιχείων
(κυρίως φωσφόρου και καλίου), η ποσότητα και το είδος των διαφόρων λυµάτων, το
επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής και η βιοποικιλότητα, κυρίως, από την άποψη
του αριθµού και του είδους εκπροσώπων όλων των τροφικών τους επιπέδων.

2.1.2.

Ποταµοί

Από το σύνολο των 26 ποταµών της Ελλάδoς, οι 3 παρουσιάζουν χειµαρρώδη
ροή (Κοµψάτος, Κόσυνθος, Λίσσος στη ∆υτική Ροδόπη), οι 3 έχουν πηγές στη
Βουλγαρία (Έβρος, Νέστος, Στρυµώνας) και 1 στα Σκόπια (Αξιός). Το σύνολο της
ροής των ποταµών επί ελληνικού εδάφους ανέρχεται στα περίπου 2.780 km. Ο
µεγαλύτερος σε µήκος είναι ο Αλιάκµωνας (297 km) και η µεγαλύτερη ετήσια
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απορροή σε υδατοσυλλογές της ελληνικής επικράτειας χαρακτηρίζει τον Έβρο, τον
Αχελώο, τον Στρυµώνα και τον Αξιό. H συνολική µέση ετήσια απορροή όλων των
ποταµών υπολογίζεται σε περίπου 800m3/sec. Aπό την άποψη της συνολικής
επιφάνειας της κοίτης τους σε km² οι 5 µεγαλύτεροι είναι ο Έβρος (~54), ο Αξιός
(~25), ο Στρυµώνας (~17), ο Πηνειός (~11) και ο Αλιάκµονας (~9).
Γενικά,

σηµειώνεται

ότι

σχεδόν

το

σύνολο

των

υδροβιολογικών

χαρακτηριστικών των ποταµών, από τα οποία καθορίζονται οι αλιευτικές τους
δυνατότητες, ποικίλουν όχι µόνο µεταξύ τους, αλλά και στους ίδιους, σε σχέση µε τα
διάφορα σηµεία της ροής τους, µε την εποχή, την προέλευση (πηγές, ατµοσφαιρικά
κατακρηµνίσµατα) και τον τρόπο χρήσεως των υδάτων τους, τις ανθρωπογενούς
προελεύσεως επιβαρύνσεις στην ποιότητά τους (κυρίως χηµική σύσταση και αύξηση
θερµοκρασίας), καθώς και σε σχέση µε το είδος των πετρωµάτων-εδαφών κατά τη
ροή τους. Επίσης, τονίζεται ότι η επίδραση των κλιµατικών µεταβολών, µε την
έννοια της πιθανούς αυξήσεως της θερµοκρασίας των υδάτων των ποταµών, λόγω
της συνεχούς ροής τους, ποικίλει κυρίως σε σχέση µε την ταχύτητα κινήσεως και το
εκάστοτε ύψος της στάθµης τους, χαρακτηριστικά τα οποία, όπως καταγράφεται
κατά την τελευταία περίοδο, µπορεί να ποικίλουν, σχετικά µε την έντασή τους,
έντονα και απρόσµενα. Γενικά, κατά τη ροή τους, τα ποτάµια ύδατα, από τις ορεινές
στις ηµιορεινές και τέλος στις πεδινές περιοχές των εκβολών τους, χαρακτηρίζονται
από αύξηση του µεγέθους της κοίτης τους, µείωση της ταχύτητας της ροής και του
ύψους της στάθµης και των αναταράξεών τους από φυσικά εµπόδια (ποικίλου
µεγέθους καταρράκτες), καθώς και από την αύξηση της επιδράσεως ορισµένων
περιβαλλοντολογικών παραµέτρων (κυρίως της ηλιοφάνειας) και τις ανθρωπογενούς
προελεύσεως παρεµβάσεις (κυρίως ρύπανση και µόλυνση).
Έτσι, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα µπορεί να σηµειωθεί ότι η εκάστοτε
οικολογική κατάσταση των ελληνικών ποταµών αναµένεται να ποικίλλει, κυρίως σε
σχέση µε το τµήµα τους και, ειδικότερα µε τα επίπεδα του οξυγόνου (συνήθως
µειώνονται από τις ορεινές προς τις πεδινές περιοχές), του pH, της διαύγειαςθολότητας, του διοξειδίου του άνθρακα, των θρεπτικών στοιχείων και της
πρωτογενούς παραγωγής τους (συνήθως αυξάνονται από τις ορεινές προς τις πεδινές
περιοχές).

Επίσης,

λόγω

της

ποικίλης

κινήσεως

των

υδάτων

τους

(συµπεριλαµβανοµένων και στροβίλων) οι ποταµοί χαρακτηρίζονται από την
παρουσία εκπροσώπων των ανώτερων τροφικών επιπέδων, κυρίως διαφόρων ειδών
ιχθύων, ορισµένοι εκ των οποίων αποτελούν µέρος της πανίδας έντονα κινούµενων,
ενώ άλλοι, περιοχών ηπιότερης ταχύτητας κινήσεως των υδάτων.
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2.2.

Λιµνοθάλασσες

Το καταγεγραµµένο σύνολο των υδατοσυλλογών αυτών της χώρας είναι 76. Σε
αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις της Κρήτης, των νησιών του Αιγαίου
και ορισµένων νησιών του Ιονίου πελάγους. Η συνολική τους έκταση (µε πιθανή
απόκλιση 50-60%) υπολογίζεται σε περίπου 350 km². Το µεγαλύτερό τους ποσοστό
(περίπου 44%) χαρακτηρίζει περιοχές της ∆υτικής Ελλάδος, από την Πάτρα έως την
Ηγουµενίτσα, ακολουθούµενη από εκείνη µεταξύ της Καβάλας και του Έβρου
ποταµού (περίπου 30%). Οι περισσότερες (περίπου 72%) είναι κλειστού τύπου και οι
υπόλοιπες (περίπου 8%) ανοικτού ή ποικίλου-ασαφούς τύπου. Η µεγαλύτερης
εκτάσεως

είναι

η

λιµνοθάλασσα

του

Μεσολογγίου

(περίπου

86.5

km²)

ακολουθούµενη από της Βιστωνίδας (45 km²) και τη λιµνοθάλασσα της Λογαρού
Αρτας (35 km²). Ορισµένες έχουν ‘χαρακτηρισθεί προστατευόµενες περιοχές’
(εθνικά πάρκα, συνθήκη Ramsar, Φύση 2000 κ.ά.), ενώ στο καθεστώς της
ιδιοκτησίας τους περιλαµβάνονται κυρίως το ∆ηµόσιο (63), ακολουθούµενο από την
Εκκλησία (4), τον ΟΤΑ (3), το ΓΕΝ (1) και ιδιώτες.
Βασικό χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών λιµνοθαλασσών αποτελεί η
εντονότατη διαφοροποίηση όλων των υδρολογικών και υδροβιολογικών τους
παραµέτρων, σχεδόν ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται και την
εποχή. Έτσι, εκτός από την εµφανώς συχνή διαφοροποίηση (από 0 έως 60%) των
εκτάσεων που καταλαµβάνουν, οι υδατοσυλλογές αυτές παρουσιάζουν, όχι µόνο
µεταξύ τους, ποικίλη παροχή γλυκών υδάτων (αποστραγγιστικά κανάλια, πηγές,
ποτάµια, ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα), µεταβολές του µέσου βάθους τους (από
περίπου 0,5 έως 3m) και ανθρωπογενούς προέλευσεως παρεµβάσεις (γεωργία,
βιοµηχανίες-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, κτηνοτροφία, γεωτρήσεις, ελεγχόµενη ή όχι
αλιεία,

υδατοκαλλιέργειες,

χωµατερές,

ελεγχόµενη

ή

όχι

κολυµβητική

δραστηριότητα, ελεγχόµενη ή όχι κυνηγητική δραστηριότητα κ.ά.).
Από τα προαναφερθέντα µπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι η γενική εικόνα
των υδατοσυλλογών αυτών µπορεί να χαρακτηρισθεί από λίγο έως έντονα ασταθής.
Ειδικότερα, πρέπει να τονισθούν οι πιθανές και σηµαντικού επιπέδου διακυµάνσεις
των τιµών της θερµοκρασίας, της διαφάνειας-θολότητας και του χρώµατος, καθώς
και σε αρκετές περιπτώσεις, η εκάστοτε διαµορφούµενη κινητική κατάσταση των
υδάτων τους. Εντονότερες και πιθανότατα απρόβλεπτης εµφανίσεώς τους πρέπει να
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θεωρούνται οι διακυµάνσεις του επιπέδου της αλατότητας, του οξυγόνου, του
διοξειδίου του άνθρακα, του pH, των θρεπτικών συστατικών, των διαφόρων βαρέων
µετάλλων-πετρελαίων, καθώς και διαφόρων φαρµακευτικών ουσιών (εντοµοκτόνα,
µυκητοκτόνα, αντιβιοτικά κ.ά.). Σε ό,τι αφορά την παρουσία της υδρόβιας ζωής τους,
ως γενική παρατήρηση, µπορεί να αναφερθεί ότι στις περισσότερες ελληνικές
λιµνοθάλασσες –αν όχι σχεδόν σε όλες– η εµφάνιση του φαινοµένου του
υπερτροφισµού

(παθολογική-ανεπιθύµητη

κατάσταση),

µπορεί

να

θεωρηθεί

πιθανότατη τόσο από την άποψη της εκτάσεως του τµήµατός τους που καταλαµβάνει,
όσο και από την άποψη της εντάσεως, καθώς και της χρονικής διάρκειας και της
εποχής της παρουσίας του.
Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των ειδών των εκπροσώπων των διαφόρων τροφικών
τους επιπέδων, µπορεί να σηµειωθεί ότι συχνότατα ποικίλλει όχι µόνο µεταξύ των
διαφόρων λιµνοθαλασσών, αλλά και στις ίδιες τις λιµνοθάλασσες (ιδιαίτερα στις
µεγάλες εκτάσεις), κυρίως λόγω της εντάσεως µε την οποία µπορεί να
διαφοροποιείται η αλατότητα των υδάτων τους, ή λόγω της συνυπάρξεως (αν και
ασαφών ορίων των περιοχών τους), στην ίδια λιµνοθάλασσα, γλυκών και θαλασσίων
υδάτων. Έτσι, τα τελευταία τροφικά επίπεδά τους µπορεί να χαρακτηρίζονται από
την παρουσία γλυκών, υφάλµυρων και θαλάσσιων υδάτων ειδών ιχθύων και
διαφόρων ασπονδύλων, µε, στις περισσότερες περιπτώσεις, σαφέστατη και σχεδόν
µόνιµη παρουσία ευρύαλων ειδών.

2.3.

Θαλάσσιες Περιοχές

Στις θαλάσσιες περιοχές της ελληνικής επικράτειας περιλαµβάνονται τµήµατα
του Αιγαίου (Βόρειου, Κεντρικού και Νότιου), του Ιονίου και του Κρητικού
πελάγους. Το συνολικό µήκος των ακτών της χώρας (συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων των περίπου 2.500 νησιών –από τα οποία κατοικούνται περί τα 165) είναι
της τάξεως των 18.400 km και εκείνο της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας περίπου
75.000 km. Το σύνολο των κόλπων και των όρµων ανέρχεται στους 1.354, ενώ οι
θαλάσσιες εκτάσεις µε 470.000 km2 είναι περίπου 3,6 φορές µεγαλύτερες από τις
χερσαίες και, το βάθος τους κυµαίνεται από ελάχιστα µέτρα (αν όχι εκατοστά) έως ~
4.900 m.
Η διαµόρφωση των επιπέδων των διαφόρων φυσικών-υδρολογικών, χηµικών
και βιολογικών παραµέτρων των θαλάσσιων υδάτων, γενικά ποικίλλει, σε σχέση µε
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την απόστασή τους από τις ακτές, µε το είδος των ακτών (βραχώδεις, αµµώδεις,
ιλυώδεις κ.ά.), µε το βάθος τους, µε την ποσότητα και το είδος των γλυκών (ποικίλης
παροχής και ποιότητας), καθώς και θαλάσσιων ή και υφάλµυρων (Εύξεινος Πόντος
στο Βόρειο Αιγαίο, περίπου 700 km3/έτος), υδάτων που δέχονται ή µε τα οποία
επικοινωνούν και αναµιγνύονται (διώρυγα του Σουέζ, εισροή υδάτων από τη ∆υτική
πλευρά της Μεσογείου-Γιβραλτάρ), µε το είδος, τη διάρκεια και την ένταση των
αναµενόµενων ή όχι καιρικών συνθηκών (άνεµοι, ανεµοστρόβιλοι, ηλιοφάνεια,
ατµοσφαιρικά κατάκρηµνίσµατα), καθώς και σε σχέση µε την κινητική τους
κατάσταση, η οποία γενικά καθορίζεται (µε τοπική ή όχι διάσταση) από τα µόνιµα
ρεύµατα (επιφανειακά ή όχι) της Μεσογείου σε συνδυασµό µε τις παλιρροϊκές τους
κινήσεις και την τοπογραφία των διαφόρων, κυρίως παράκτιων περιοχών (µεγάλης ή
µικρής εκτάσεως κόλποι). Επίσης, ιδιαίτερα καθοριστικής σηµασίας στην εκάστοτε
διαµόρφωση των επιπέδων, κυρίως των χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών
των θαλάσσιων περιοχών της χώρας, πρέπει να θεωρούνται οι επί σειρά ετών
ανθρωπογενούς

προελεύσεως

επεµβάσεις.

Οι

σηµαντικότερες

µορφές

των

επεµβάσεων αυτών, των οποίων ο χαρακτήρας αναµφίβολα είναι αρνητικόςεπιβλαβής για το θαλάσσιο περιβάλλον, είναι οι διάφορες µορφές της ναυσιπλοΐας
(επιβατική, µεταφορική-εµπορεύµατα, υγρά καύσιµα κ.ά.), οι παράκτιες επεµβάσεις
(κυρίως οικοδοµικές, απόρριψη στερεών απορριµµάτων και υγρών-ρευστών λυµάτων
ποικίλης υφής και χηµικής συστάσεως, αφαλατώσεις κ.ά.), καθώς και η υπεραλίευση,
σε συνδυασµό ή όχι µε παράνοµη (µε την έννοια της εποχής και των
χρησιµοποιούµενων µεθόδων και εργαλείων) αλιευτική δραστηριότητα (παράκτια ή
ανοικτής θάλασσας). Επιπλέον, ιδιαίτερα σηµαντική, µε ποικίλης εντάσεως αρνητική
διάσταση, µπορεί να θεωρηθεί, κυρίως σε ορισµένες περιπτώσεις, και η
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα, της οποίας σχεδόν αποκλειστικός τρόπος
εφαρµογής είναι η ανορθόδοξη χρησιµοποίηση πλωτών κλωβών σε παράκτιες
περιοχές, τόσο της ηπειρωτικής χώρας, όσο και ορισµένων νησιών. Πρέπει, επίσης να
τονισθεί ότι αναµφίβολα στους προαναφερθέντες παράγοντες επιβάλλεται να
συµπεριληφθούν και οι πιθανές επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει το συµπέρασµα ότι η οικολογική
κατάσταση των θαλάσσιων περιοχών της χώρας, µε την έννοια του είδους και της
εντάσεως των διαφόρων φυσικών-υδρολογικών, χηµικών και βιολογικών τους
χαρακτηριστικών,

παρουσιάζει,

σε

πολλές

περιπτώσεις,

δύο

ευκρινώς

διαχωριζόµενες περιοχές, τις παράκτιες και εκείνες της ανοικτής θάλασσας. Στις
παράκτιες περιοχές εντάσσονται κυρίως οι σχετικά µεγάλης εκτάσεως κόλποι
(Θερµαϊκός, Παγασητικός, Σαρωνικός-Κορινθιακός, Ευβοϊκός, Αµβρακικός, κ.ά.),
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ενώ στις περιοχές της ανοικτής θάλασσας, εκείνη του Βορείου-Βορειοανατολικού
Αιγαίου (Θρακικό πέλαγος), του Κεντρικού και του Νοτίου Αιγαίου-Κρητικό
πέλαγος, καθώς και του Ιονίου πελάγους.
Στις περιπτώσεις των παράκτιων περιοχών και ιδιαίτερα σε εκείνες των
κόλπων, ως σηµαντικότεροι παράγοντες, από τους οποίους διαµορφώνονται οι
οικολογικές-αλιευτικές τους δυνατότητες, αναφέρονται η θερµοκρασία, οι κινήσεις,
το χρώµα και η διαύγεια-θολότητα των υδάτων τους, όπως επίσης το επίπεδο της
αλατότητας, του οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα, του pH, των βαρέων
µετάλλων και των πάσης φύσεως ρύπων (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκβολών
ποταµών εξ ολοκλήρου ελληνικών ή όχι), των θρεπτικών συστατικών, καθώς και της
βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εκπροσώπους της πρωτογενούς παραγωγής
(συχνές εξάρσεις της παρουσίας τοξικών ειδών φυτοπλακτονικών οργανισµών). Τα
σπουδαιότερα, από την άποψη της εµπορικής τους αξίας, είδη των περιοχών αυτών
µπορεί να θεωρηθούν ευρύαλοι και στενόαλοι (θαλάσσιοι) ιχθύες και ορισµένα είδη
ασπονδύλων (µύδια, καβούρια, αστακοί, καλαµάρια, σουπιές κ.ά.).
Στις περιπτώσεις των ανοικτών θαλάσσιων περιοχών, ως καθοριστικής
σηµασίας για τη διαµόρφωση του οικολογικού και αλιευτικού τους επιπέδου
παράγοντες, αναφέρονται οι ποικίλης µορφής και εντάσεως κινήσεις των υδάτων, η
θερµοκρασία τους, το επίπεδο του οξυγόνου, του διοξειδίου του άνθρακα, του pH,
της αλατότητας, των διαφόρων προελεύσεων ρύπων (ποικίλης χηµικής συστάσεως
ύδατα εκβολών ποταµών, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Βόρειου Αιγαίου, από το
οποίο διέρχονται τα αµφιβόλου ποιότητος ύδατα του Εύξεινου Πόντου), οι
µεταναστεύσεις των διαφόρων ειδών ιχθύων, µε αποτέλεσµα την αλλοίωση της
δοµής της βιοποικιλότητας, σε σχεδόν όλα τα τροφικά επίπεδα των περιοχών αυτών.
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3. Εκτίµηση παραγωγικών δυνατοτήτων των υδατοσυλλογών της Ελλάδος σε
σχέση µε τις κλιµατικές µεταβολές.
3.1 Εισαγωγή
Γενικά, ως κύριες συνιστώσες των αποκαλούµενων κλιµατικών µεταβολών σε
όλες τις περιπτώσεις των υδατοσυλλογών της χώρας, όπως άλλωστε και σε
παγκόσµιο επίπεδο, θεωρούνται η αύξηση της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας, κατά,
περίπου, 2 °C έως το 2050, η αύξηση του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα της
ατµόσφαιρας, οι µεταβολές µε την έννοια των περιόδων, της εντάσεως και της
διάρκειας των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, σε συνδυασµό ή όχι µε ποικίλης
εντάσεως ανέµων, καθώς και η πιθανή µεταβολή της στάθµης των θαλάσσιων
υδάτων, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δεν αποκλείεται να παρατηρηθεί µε την
έννοια της καλύψεως χερσαίων εκτάσεων των ακτογραµµών.
Είναι προφανές ότι οι, µε τη γενική έννοια, περιπτώσεις των προαναφερθεισών
κλιµατικών µεταβολών, εξειδικεύονται σε κάθε περιοχή-συµπεριλαµβανοµένων και
των υδατοσυλλογών της, σε σχέση µε το υψόµετρο, το ανάγλυφο και τα
χαρακτηριστικά (φυσικά-υδρολογικά, χηµικά και βιολογικά), καθώς και σε σχέση µε
το είδος, την ένταση, τη διάρκεια και την εποχή εκδηλώσεων των πάσης φύσεως
ανθρωπογενούς προελεύσεως επεµβάσεων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον της.
Αναφέρεται, για παράδειγµα, η αρκετά τεκµηριωµένη άποψη, ότι η σταδιακή
αύξηση, από το 1960, (χρονική διάρκεια και επίπεδο) της θερµοκρασίας της
ατµόσφαιρας κατά τη θερινή περίοδο σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Μεσογείου
αναµένεται µεγαλύτερη από εκείνην που είχε προβλεφθεί.
Εποµένως, η επίτευξη αξιόπιστου επιπέδου εκτιµήσεως των παραγωγικώναλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών δυνατοτήτων τους, σε σχέση µε τις
προαναφερθείσες συνιστώσες των κλιµατικών µεταβολών των υδατοσυλλογών της
χώρας, θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στη διερεύνηση της εµπλοκήςαλληλοεπιδράσεως των κλιµατικών µεταβολών και της ‘προσωπικότητάς’ τους.
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3.2.

Αλιεία
3.2.1.

Εσωτερικά ύδατα

3.2.1.1.

Λίµνες

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και σε συνδυασµό µε τις υπάρχουσες
δηµοσιοποιηθείσες πληροφορίες, η διαχρονική καταγραφή (τουλάχιστον σε επίπεδο
δεκαετίας) των επιπέδων των βασικών υδροβιολογικών παραµέτρων (θερµοκρασία,
στρωµατώσεις της υδάτινης µάζας, χρώµα, θολότητα, οξυγόνο, διοξείδιο του
άνθρακα, pH, αµµωνίας, θρεπτικών στοιχείων, πρωτογενής παραγωγή, φυτικά-ζωικά
είδη των τροφικών επιπέδων –κυρίως των ανώτερων– ετήσια παραγωγή αλιευµάτων
–κυρίως ιχθύων) των ελληνικών λιµνών, δεν είναι εφικτή. Τονίζεται, επίσης, ότι η
σχετικά παρούσα γενική οικολογική κατάσταση των περισσότερων λιµνών (περίπου
30-32) είναι σχεδόν αδιευκρίνιστη, αν όχι άγνωστη, ενώ όσων µπορεί να
χαρακτηρισθεί ως ικανοποιητική δεν ξεπερνούν τις 3. Ωστόσο, από τις µεµονωµένες
αναφορές µπορεί να σηµειωθεί ως συµπέρασµα ότι γενικά οι ελληνικές λίµνες,
ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών παρουσιάζουν έντονη εποχική διακύµανση της
θερµοκρασίας των υδάτων τους (από περίπου 2°C –µε ή όχι ποικίλης εκτάσεως
επικάλυψη της επιφάνειάς τους µε πάγο– έως περίπου 26°C), καθώς και ότι οι
περισσότερες και ιδιαίτερα εκείνες των φυσικών πεδινών λιµνών, παρουσιάζουν
πολύ συχνά το φαινόµενο του υπερτροφισµού, το οποίο συνήθως συνοδεύεται από
έντονη

θολότητα,

σοβαρά

µειωµένα

επίπεδα

οξυγόνου,

αύξηση

τοξικών

φυτοπλαγκτονικών ειδών και, σε αρκετές περιπτώσεις, ποικίλης εντάσεως θανής
ιχθύων διαφόρων ειδών, βιολογικών σταδίων και µεγεθών αµφοτέρων των φύλων.
Ορισµένες από τις µεγαλύτερες λίµνες δεν αποκλείεται να εµφανίζουν για κάποιο
χρονικό διάστηµα της θερινής περιόδου το φαινόµενο της στρωµατώσεως, ενώ ο
µέσος όρος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής των ελληνικών λιµνών σε ιχθύς
µπορεί να υπολογίζεται σε περίπου 2.0-2.5 kg/στρέµ.

3.2.1.2. Ποταµοί
Μολονότι η έλλειψη διαχρονικών δεδοµένων που να αφορούν στην
αξιολόγηση της οικολογικής καταστάσεως, ιδιαίτερα του επιπέδου του οξυγόνου, του
διοξειδίου του άνθρακα, των θρεπτικών συστατικών και της θερµοκρασίας των
υδάτων τους, είναι εµφανέστατη, εν τούτοις πρέπει να σηµειωθεί ότι η γενική
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οικολογική κατάσταση των ελληνικών ποταµών µπορεί να χαρακτηρισθεί ως
ασταθής και απρόβλεπτη και δεν επιτρέπει τη διατύπωση ασφαλών συµπερασµάτων
σχετικά µε την αλιευτική τους παραγωγή. Αναφέρεται, για παράδειγµα, ότι στις
περιπτώσεις του Αλφειού και του Πηνειού, κατά την προηγηθείσα δεκαετία, η
θερµοκρασία του νερού παρουσίασε εποχική διακύµανση, π.χ. από 10-12°C κατά τον
χειµώνα, έως 16°C κατά το θέρος, σε ορισµένες ορεινές τους περιοχές, ενώ σε άλλες,
πιο πεδινές, από 13 έως 27°C. Στους ίδιους ποταµούς τα επίπεδα του οξυγόνου δεν
παρουσιάζουν ουσιώδεις διαφορές (από περίπου 10.5 έως 8.3 ppm), ούτε οι τιµές του
pH (από 7,69 έως 8.01) ενώ αύξηση των τιµών τους παρατηρήθηκε στο BOD5 (από
3,5-28), καθώς και στην ταχύτητα κινήσεως των υδάτων (από 22 έως 0,2 m/s).
Γενικά, τα επίπεδα του οξυγόνου στους µεγαλύτερους ποταµούς έχει καταγραφεί
(δεδοµένα του 2008) ότι κυµαίνονται από περίπου 9 έως 11 ppm, των νιτρικών
ιόντων από περίπου 0,7 έως 3,47 mg/l, των νιτρωδών από 8 έως 164µg/l, της
συνολικής αµµωνίας από 1,05 έως 734,7µg/l και του ολικού φωσφόρου από 0.7 έως
668µg/l. Σηµειώνεται, επιπλέον ότι δεν αποκλείεται σε ορισµένες περιπτώσεις,
ιδιαίτερα των µεγάλων ποταµών, µε διεύρυνση της κοίτης των πεδινών τους
περιοχών, η γενικότερη οικολογική τους κατάσταση να προσοµοιάζει µε εκείνη των
αβαθών λιµναίων υδατοσυλλογών, τόσο από την άποψη των φυσικών, χηµικών και
βιολογικών τους χαρακτηριστικών, όσο και από την άποψη των ανθρωπίνων
επεµβάσεων, χωρίς, ωστόσο, να υποβαθµίζονται οι συνέπειες των περιπτώσεων
απότοµης αλλαγής των διαφόρων παραµέτρων του περιβάλλοντός τους, λόγω
ραγδαίων βροχοπτώσεων.

3.2.1.3. Λιµνοθάλασσες
Η σποραδικότητα των υδροβιολογικών δεδοµένων που αφορούν στις βασικές
φυσικοχηµικές και βιολογικές παραµέτρους των ελληνικών λιµνοθαλασσών,
χαρακτηρίζεται από µεµονωµένες αναφορές, σχετικά µικρού ποσοστού του συνόλου
τους. Σε ορισµένες από αυτές (π.χ. λιµνοθαλάσσιο συγκρότηµα ΜεσολογγίουΑιτωλικού), αρχίζουν από το 1827 µε ελάχιστα δεδοµένα (µία µέτρηση) και
συνεχίζονται µε 2-3 µετρήσεις κατά τις δεκαετίες του 1970, 1980 και 1990, ενώ για
περίπου 30-35 λιµνοθάλασσες τα καταγεγραµµένα δεδοµένα (1-2 ετήσιες αναφορές
για 2-3 λιµνοθάλασσες), αφορούν κυρίως στη δεκαετία του 1980, 6 αναφορές (από το
1983 έως το 1989), του 1990 7 αναφορές (από το 1992 έως το 1999) και 1 του 2007.
Σχεδόν,

όλες

οι

προαναφερθείσες

αναφορές

περιλαµβάνουν

επίπεδα

της

θερµοκρασίας, της αλατότητας και του οξυγόνου, αρκετές τα επίπεδα του φωσφόρου
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και των νιτρικών, ελάχιστες του pH και πολύ λιγότερες (1-2) τα επίπεδα της
αµµωνίας, των νιτρωδών, του χαλκού, του ψευδαργύρου, της χλωροφύλλης-α και της
διαφάνειας των υδάτων. Επίσης, για ορισµένες από τις λιµνοθάλασσες έχουν
αναφερθεί κυρίως για το 1996 και το 1997, δεδοµένα που αφορούν σε αλιευθείσες
ποσότητες των κυριότερων τους ζωικών ειδών (ιχθύων και ασπονδύλων), αρκετά από
τα οποία χαρακτηρίζονται από εµπορική αξία.
Από

την

εκτίµηση-αξιολόγηση

των

προαναφερθέντων

προκύπτει

το

συµπέρασµα ότι γενικά η θερµοκρασία των υδάτων των λιµνοθαλασσών µπορεί να
κυµαίνεται από περίπου 11-12°C έως 24-25°C. Τα επίπεδα της αλατότητάς τους από
2-3‰ έως 30-38‰ ή ακόµα 47-60‰, στις περιπτώσεις των περιοχών των αλυκών. Η
συγκέντρωση του οξυγόνου µπορεί να κυµαίνεται από 3 έως 9ppm, η τιµή του pH
από 6 έως 8,5, των νιτρικών από 0,26 έως περίπου 5µg/l, των φωσφορικών από 0,05
έως περίπου 2mg/l, της διαφάνειας των υδάτων από περίπου 10 έως 60 cm, της
χλωροφύλλης-α από περίπου 10 έως 0,7mg/l, των νιτρωδών από 0,05 έως 5µg/l και
της αµµωνίας περίπου 400µg/l. Σε ότι αφορά τα είδη των ιχθύων, σε όλες τις
περιπτώσεις των υπαρχουσών αναφορών φαίνεται ότι υπερτερούν εµφανώς τα
ευρύαλα είδη, ακολουθούµενα από ορισµένα στενόαλα (θαλάσσια), χωρίς σε
ορισµένες περιπτώσεις να αποκλείονται και είδη των γλυκών υδάτων.
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα και µε όλες τις δέουσες επιφυλάξεις, µπορεί
να διατυπωθεί η άποψη ότι όλοι οι εµπλεκόµενοι παράµετροι (ποικίλης εντάσεως όχι
µόνο µεταξύ των λιµνοθαλασσών, αλλά και στις ίδιες, ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά τους) καθιστούν την εκάστοτε οικολογική κατάσταση των
υδατοσυλλογών αυτών ασαφή, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι
αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν ιδιαίτερα σηµαντικές περιπτώσεις αλιευτικής
παραγωγής. Επίσηµα δεδοµένα αλιευτικής παραγωγής µε αλιευτικά εργαλεία, εκτός
των παγίδων, δεν υπάρχουν.

3.2.1.4.

Θαλάσσιες Περιοχές

Οι χρησιµοποιηθείσες κατά την παρούσα εργασία αναφορές των φυσικών,
χηµικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των ελληνικών θαλάσσιων περιοχών
αφορούν σε παράκτιες ή όχι περιοχές του Βορείου-Βορειοανατολικού Αιγαίου
(κόλπος Καβάλας, Θερµαϊκός κόλπος), του κεντρικού Αιγαίου (Παγασητικός,
Ευβοϊκός και Σαρωνικός κόλπος), του Νοτίου Αιγαίου (Κρητικό πέλαγος) και του
Ιονίου πελάγους. Οι αναφορές αυτές καλύπτουν 1-2 ετήσιες µετρήσεις της δεκαετίας
του 1980, του 1990, καθώς και της δεκαετίας του 2000 µέχρι το 2006. Γενικά, η
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εικόνα των αναφορών αυτών χαρακτηρίζεται από την παράθεση τιµών, κυρίως της
θερµοκρασίας (συνήθως επιφανειακής) και της αλατότητας των υδάτων, σχετικά
ελαχίστων του επιπέδου της συγκεντρώσεως του οξυγόνου, καθώς και σε ορισµένες
περιπτώσεις θρεπτικών συστατικών, πρωτογενούς παραγωγής, βαρέων µετάλλων,
καθώς και βενθικών ειδών.
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, περισσότερο σταθερές (αν και πιθανότατα
αυξανόµενες κατά τον παρόντα αιώνα) µπορεί να χαρακτηρισθούν οι τιµές της
αλατότητας, µε τη γενική διακύµανση από 34 έως 40‰. Οι τιµές της θερµοκρασίας
σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί µε σχετικά µεγάλο εύρος µεταξύ
ελαχίστων και µεγίστων (2-21°C, 15-25°C, 15-22°C) ενώ σε άλλες όχι (18-20°C, 1822°C και 16-18°C). Έχοντας υπόψη ότι η προσαρµογή της θερµοκρασίας των
επιφανειακών στρωµάτων των θαλασσών στη θερµοκρασία της υπερκείµενης
ατµόσφαιρας ολοκληρώνεται σε περίπου 30 ηµέρες, θα πρέπει να επισηµανθεί το
γεγονός ότι στο Αιγαίο έχει διαπιστωθεί αύξηση της θερµοκρασίας, από το 1985 έως
το 2005, κατά µέσο όρο περίπου 1,5οC. Οι τιµές του οξυγόνου δεν αξιολογούνται
λόγω του σχετικά µικρού αριθµού τους, ενώ η γενική εικόνα του επιπέδου και των
συντελεστών

της

πρωτογενούς

παραγωγής

είναι

αντιπροσωπευτική

των

ολιγοτροφικών (χαµηλού επιπέδου) υδατοσυλλογών, κυρίως των νοτίων περιοχών
(π.χ. Κρητικό πέλαγος). Η σύνθεση των εκπροσώπων των µεγάλων τροφικών
επιπέδων (ιχθύων και ασπονδύλων) χαρακτηρίζει κυρίως στενόαλα (θαλάσσια) και
δευτερευόντως ευρύαλα, στενόθερµα και ευρύθερµα είδη ιχθύων και ασπονδύλων,
των οποίων, ωστόσο, οι αναφορές που αφορούν στις αλιευθείσες ποσότητές τους δεν
αξιολογούνται, ως µη πραγµατικές, για τις εξειδικευµένες ανάγκες της παρούσας
εργασίας. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί η σταδιακή, τουλάχιστον κατά την τελευταία
δεκαετία, µεταβολή της δοµής της βιοποικιλότητας, σχεδόν όλων των τροφικών
επιπέδων, των ελληνικών θαλασσών, µε εµφανή χαρακτηριστικά τη µείωση των
αλιευµάτων, κυρίως µε την έννοια της σταδιακής ελαττώσεως των ποσοτήτων, αλλά
και

της

ηλικίας-µεγέθους

των

αλιευόµενων

ειδών

ιχθύων.

Σύµφωνα

µε

δηµοσιοποιηµένα στοιχεία επίσηµου φορέα (τα οποία, ωστόσο, δεν ταυτίζονται µε
εκείνα άλλου φορέα), η συνολική ετήσια αλιευτική παραγωγικότητα των ελληνικών
θαλάσσιων περιοχών, κατά την περίοδο 1990-2007, διαφοροποιείται σε σχέση µε τη
γεωγραφική τους θέση. Η σειρά κατατάξεώς τους, από τις περισσότερο στις λιγότερο
παραγωγικές, παρουσιάζοντας σαφή µείωση σε τόν., είναι:

~ 13 ~

Από

Σε

(ποσότητα σε τόν.)

(ποσότητα σε τόν.)

Βόρειο Αιγαίο

60.500

47.500

Κεντρικό Αιγαίο

37.100

29.500

Νότιο Αιγαίο

9.900

9.000

Ιόνιο Πέλαγος

6.050

4.000

Περιοχή

Κατά την ίδια σειρά κατατάξεως το εκατοστιαίο ποσοστό της συµµετοχής των
10 κυριότερων –εµπορεύσιµων– ειδών ιχθύων (σαρδέλλες, γαύροι, κολιοί,
µπακαλιάροι, γόπες, κουτσοµούρες, σαφρίδια, σκουµπριά, τόνοι και πεσκανδρίτσες)
έχει ως ακολούθως:
Ποσοστό %

Περιοχή
Βόρειο Αιγαίο

43,3

Κεντρικό Αιγαίο

29,0

Νότιο Αιγαίο

77,3

Ιόνιο Πέλαγος

10,3

Επιπλέον πρέπει να τονισθεί η σταδιακή αν όχι η ήδη καθιερωθείσα και
εξελισσόµενη, µόνιµη ή όχι, παρουσία, στις ελληνικές θάλασσες περισσότερο
θερµόφιλων ειδών των πρώτων τροφικών επιπέδων (κυρίως φυτοπλακτονικών
οργανισµών και µεδουσών), αλλά και διαφόρων ειδών ιχθύων ή και άλλης
κατηγορίας υδρόβιων οργανισµών, οι οποίοι διατρεφόµενοι µε τα πρώτα βιολογικά
στάδια (κυρίως αυγά) ενδηµικών ειδών, προαναγγέλλουν ενδεχοµένως την οριστική
τους εξαφάνιση. Ο αριθµός των εξαφανισθέντων ειδών της Μεσογείου γενικότερα,
υπολογίζεται στα 16, ενώ ο αριθµός των νεοεισαχθέντων δεν έχει πλήρως
διευκρινισθεί (εκτιµάται στο επίπεδο των περίπου 190 αποκαλούµενων εξωτικών
ειδών).

3.2.1.5.

Συµπεράσµατα

Ως γενικό συµπέρασµα, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, µπορεί να
διατυπωθεί η άποψη ότι, όπως διαµορφώνεται η κατάσταση, η σοβαρού επιπέδου
εκτίµηση των αλιευτικών δυνατοτήτων (µε την έννοια της ποιότητας, του είδους και
~ 14 ~

της ποσότητάς τους) των ελληνικών υδατοσυλλογών δεν είναι δυνατή. Θεωρητικά,
από την άποψη των δυνατοτήτων τους και όχι αποκλειστικά και µόνο υπολογίζοντας
την αλιευθεισόµενη έκτασή τους, οι ελληνικές υδατοσυλλογές µπορεί να
καταταχθούν µε τη σειρά θαλάσσιες (παράκτιες και ανοικτής θάλασσας),
λιµνοθαλάσσιες, λιµναίες και τέλος ποτάµιες.

3.3.

Υδατοκαλλιέργειες
3.3.1.

Παραγωγή ιχθύων γλυκών υδάτων

Η ελεγχόµενη µαζική παραγωγή ιχθύων της κατηγορίας αυτής στη χώρα µας
πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή εντατικού συστήµατος παραγωγής (µε τροφές
παραγόµενες-παρασκευαζόµενες από τον άνθρωπο), χρησιµοποιώντας κυρίως
χερσαίες εγκαταστάσεις (δεξαµενές ή τεχνητές υδατοσυλλογές χώµατος) και
κατάλληλα ύδατα κυρίως πηγών και ποταµών ή λιµνών ή ακόµα και αντλούµενων,
περιοχών κυρίως ηπειρωτικών τµηµάτων της. Η συνολική παραγωγή, αυξανόµενη
από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 έως τα µέσα της προηγούµενης (2006), ήταν της
τάξεως του περίπου των 2.150 και 2.950 τόν. αντιστοίχως. Τα εκτρεφόµενα είδη είναι
4, τα οποία µε σειρά ετήσιας παραγωγής κατά το 2006 είναι η ιριδίζουσα πέστροφα
(~2.450 τόν.), το ευρωπαϊκό χέλι (~375 τόν.), ο κοινός κυπρίνος (~110 τόν.) και ο
σολοµός (~6 τόν.) και, µε αντίστοιχο αριθµό µονάδων-επιχειρήσεων 94, 8, 9 και 5.
Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των χρησιµοποιούµενων υδάτων µπορεί να
διαφοροποιούνται κυρίως σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της θερµοκρασίας τους, ανάλογα
µε τις ανάγκες των εκτρεφόµενων ιχθύων, την προέλευσή τους και την εποχή. Στην
περίπτωση της πέστροφας και του σολοµού συνήθως κυµαίνεται από 13 έως 17°C,
ενώ του κυπρίνου από περίπου 6-7°C, έως 26-28°C και του χελιού όχι λιγότερο από
12°C. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθµός κορεσµού των χρησιµοποιούµενων υδάτων
σε οξυγόνο πρέπει να είναι ο µέγιστος, σε σχέση µε την θερµοκρασία τους, αν και τα
δύο θερµόφιλα είδη αναπτύσσονται σχετικά ικανοποιητικά και σε ύδατα µε
χαµηλότερο από το προβλεπόµενο επίπεδό του. Γενικά, σε όλες τις περιπτώσεις η
τιµή του pH µπορεί να κυµαίνεται από 6 (7) έως 8 (9), του διοξειδίου του άνθρακα
από 2 (3) έως 5ppm (µέχρι και 10 στην περίπτωση του κυπρίνου), το σύνολο των
ανθρακικών αλάτων του ασβεστίου και του µαγνησίου από περίπου 10 έως 80
(200)ppm και του χλωρίου από 20 έως 40ppm. Σε όλες τις περιπτώσεις το βάθος των
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υδάτων εκτροφής µπορεί να µην υπερβαίνει το 1-1.5m, µε χαµηλότερο στην
περίπτωση του χελιού (~50cm), ενώ στις περιπτώσεις της πέστροφας και του
σολοµού η διαφάνεια του ύδατος πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή.
Από τα προαναφερόµενα προκύπτει το συµπέρασµα ότι τόσο η πέστροφα όσο
και ο σολοµός µπορεί να εκτραφούν ικανοποιητικά χρησιµοποιώντας ύδατα σχετικά
σταθερά χαµηλής θερµοκρασίας, απαλλαγµένα από αιωρούµενα σωµατίδια και
πλούσια σε οξυγόνο, ενώ ο κυπρίνος και το χέλι µπορεί να θεωρηθούν λιγότερο
απαιτητικά και ασφαλώς θερµόφιλα είδη. Έτσι, για την εκτροφή της πέστροφας και
του σολοµού πρέπει να χρησιµοποιούνται κυρίως ύδατα πηγών ή ορεινώνηµιορεινών τµηµάτων ποταµών (σε σπάνιες περιπτώσεις ύδατα πηγών πεδινών
περιοχών), σε κατάλληλα οικόπεδα ευχερούς προσβάσεως, απαλλαγµένα, όσο είναι
δυνατόν περισσότερο, από δυσµενείς επιπτώσεις ανθρωπογενούς προελεύσεως
επεµβάσεις. Ενώ, στις περιπτώσεις του κυπρίνου και του χελιού οι απαιτήσεις τους
σε ύδατα σχετικά αυξηµένης θερµοκρασίας συνδυάζονται µε εγκαταστάσεις συνήθως
πεδινές, χρησιµοποιώντας ύδατα ποικίλης προελεύσεως και αντλούµενα ύδατα πηγών
κατάλληλης θερµοκρασίας. Είναι προφανές ότι οι περιπτώσεις των πεδινών περιοχών
µπορεί να εκτίθενται περισσότερο, µε την έννοια της εντάσεως, της διάρκειας και του
είδους στις ανθρωπογενούς προελεύσεως παρεµβάσεις, σε συνδυασµό ή όχι µε
αναµενόµενες ή όχι ποικίλης εντάσεως και διάρκειας καιρικές συνθήκες.

3.3.2.

Παραγωγή ευρύαλων και στενόαλων ειδών ιχθύων

Η µαζική παραγωγή ευρύαλων και στενόαλων θαλάσσιων ειδών ιχθύων στη
χώρα µας πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή, σχεδόν αποκλειστικά του εκτατικού
και του εντατικού συστήµατος παραγωγής. Από αυτά το πρώτο, µε παραδοσιακό
τρόπο (χρήση κατασκευών ελεγχόµενης εισόδου και εξόδου ελεύθερα διαβιούντων
ιχθύων σε παράκτιες θαλάσσιες περιοχές), εφαρµόζεται επί πολλές δεκαετίες σε
κατάλληλες λιµνοθαλάσσιες περιοχές (π.χ. Μεσολογγίου-Αιτωλικού) και αφορά σε
µεγάλη ποικιλία ειδών ιχθύων (κυρίως κέφαλοι, τσιπούρες, λαβράκια, γλώσσες,
γωβιοί κ.ά.) µε συνολική ετήσια παραγωγή περίπου 2.000 τόν. Η έναρξη της
εφαρµογής του εντατικού συστήµατος χρονολογείται από περίπου τις αρχές της
δεκαετίας του 1980, µε σταδιακή αύξηση της ετήσιας συνολικής παραγωγής, η οποία
κατά την παρούσα περίοδο είναι της τάξεως των περίπου 120.000 τόν. και, επί σειρά
ετών, κατέχει την πρώτη θέση, µε 48% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής. Η

~ 16 ~

φάση της κύριας εκτροφής της παραγωγικής αυτής δραστηριότητας, η οποία αφορά
κυρίως σε δύο είδη ιχθύων, την τσιπούρα και το λαβράκι, πραγµατοποιείται µε τη
χρησιµοποίηση πλωτών κλωβών (µέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον) από ιδιωτικούς
φορείς (περίπου 100 εταιρείες και 318 µονάδες). Η εγκατάσταση των µονάδων αυτών
έχει πραγµατοποιηθεί σε παράκτιες θαλάσσιες περιοχές, κυρίως κόλπων ποικίλου
µεγέθους και βάθους, συνολικής εκτάσεως περίπου 8 km², της ανατολικής, της
κεντρικής και της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ορισµένα νησιά του
Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους. Οι βιολογικές φάσεις της αναπαραγωγής, της
γονιµοποιήσεως των αυγών και της αναθρέψεως των ιχθυδίων-νεαρών ατόµων
(περίπου µέχρι του ζώντος βάρους των 2g) πραγµατοποιούνται σε ειδικές χερσαίες
παράκτιες εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικών σταθµών, µε τη χρησιµοποίηση, συνήθως
αντλούµενων παρακείµενων θαλασσίων υδάτων αναµεµειγµένων ή όχι µε γλυκά
φρεατίων ή όχι. Τα επίπεδα της αλατότητας των υδάτων των διαφόρων περιοχών
κυµαίνονται από 36 έως 40 (41)‰, της θερµοκρασίας τους από 11-18 (14) έως 25
(26)°C, του οξυγόνου από περίπου 3 έως 8 (8.5) ppm, του pH από 6,5 έως 8,4 (8,6)
και της ολικής αµµωνίας από 0 έως 1,6 mg/l.
Είναι προφανές ότι η εφαρµογή αµφότερων των προαναφερθέντων
συστηµάτων παραγωγής εγκυµονεί κινδύνους αµφίδροµης διαστάσεως, από και προς
τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις των µονάδων και το υδάτινο περιβάλλον. Οι κίνδυνοι
αυτοί που µπορεί να είναι ποικίλης εντάσεως, συχνότητας και διάρκειας, αφορούν σε
τοπικής ή ενδεχοµένως και όχι, ανθρωπογενούς προελεύσεως επεµβάσεις, σε
συνδυασµό ή όχι µε ποικίλης εντάσεως και συµµετοχής γενικότερων κλιµατικών
µεταβολών. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση εφαρµογής του εκτατικού
συστήµατος, λόγω της σχετικά µεγάλης εκτάσεως των αξιοποιούµενων υδάτινων
περιοχών, δεν πρέπει να αγνοείται ούτε η ανθρώπινη παρέµβαση, ούτε και η πιθανή
εµπλοκή γενικότερων υδρολογικών-υδροβιολογικών µεταβολών και, ασφαλώς ούτε η
µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στην περίπτωση εφαρµογής του εντατικού συστήµατος
παραγωγής,

λόγω

του

τρόπου-µεθόδου

εφαρµογής

του,

οι

ανθρώπινης

δραστηριότητας πιθανοί κίνδυνοι, σχετικά τοπικής φύσεως, προερχόµενοι από το
περιβάλλον, θεωρούνται λιγότερο σοβαροί συγκρινόµενοι µε εκείνους της
περιπτώσεως του εκτατικού συστήµατος. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιµώνται οι
πιθανές επιπτώσεις των κλιµατικών µεταβολών, κυρίως όταν η έντασή τους µπορεί
να εκφράζεται µε ιδιαίτερα τοπικό χαρακτήρα. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι στην
περίπτωση του εντατικού συστήµατος δεν πρέπει να αγνοείται η εµπλοκή, στην
πιθανή

υποβάθµιση

της

οικολογικής

καταστάσεως

των

περιοχών

που

χρησιµοποιούνται από τις µονάδες που µπορεί να προέρχεται κυρίως από τα
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αποβαλλόµενα υλικά των εκτρεφόµενων ιχθύων, µε την έννοια κυρίως ορισµένων
στοιχείων και χηµικών ενώσεων (οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, pH, αζωτούχες
ενώσεις, φαρµακευτικές ουσίες κ.ά.).

3.3.3

Παραγωγή µυδιών

Η ελεγχόµενη µαζική παραγωγή των ευρύαλων αυτών οργανισµών
πραγµατοποιείται σε συγκεκριµένες-κατάλληλες παράκτιες περιοχές της Βορείου,
Κεντρικής και Ανατολικής Ελλάδος. Η συνολική παραγωγή υπολογίζεται στους
24.000-25.000 τόν. από περίπου 400-410 µονάδες και η έκταση που καταλαµβάνουν
είναι της τάξεως των περίπου 390-400 στρ. Οι ακτές της Βορείου Ελλάδος (κυρίως
Θερµαϊκός κόλπος-Χαλάστρα, Κύµινα, Πιερία) εκπροσωπούν σχεδόν το 80-90% της
συνολικής δραστηριότητας-παραγωγής του πρωτογενούς αυτού κλάδου. Τονίζεται
ότι χρησιµοποιούνται περιοχές χαρακτηριζόµενες από αυξηµένη πρωτογενή
παραγωγή (εύτροφες), εφαρµόζοντας κυρίως τις µεθόδους των αναρτηµένων ή των
πλωτών κατασκευών. Η θερµοκρασία των υδάτων µπορεί να ποικίλλει (κυρίως
εποχικά) από 11-12°C µέχρι και 25-26°C και η αλατότητα τους από περίπου 10-25
(35)‰.
Από τα προαναφερθέντα µπορεί να διατυπωθεί η άποψη ότι το επίπεδο της
οικολογικής καταστάσεως των περιοχών αυτών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την
επίδραση ανθρωπογενούς ή όχι προελεύσεως παραγόντων, προσοµοιάζει µε το
προαναφερθέν για την περίπτωση της χρησιµοποιήσεως των πλωτών κλωβών, κατά
την εντατική εκτροφή ιχθύων.

3.3.4

Συµπεράσµατα

Από τα προαναφερθέντα µπορεί να διατυπωθεί το συµπέρασµα ότι, προς το
παρόν,

η

δυνατότητα

δραστηριότητας-παραγωγής

ακριβούς
των

εκτιµήσεως
ελληνικών

της

υδατοκαλλιεργητικής

φυσικών

υδατοσυλλογών

διαφοροποιείται έντονα από το εκάστοτε αποτέλεσµα του συνδυασµού των
οικολογικών τους συνθηκών και των φυσιολογικών απαιτήσεων των εκτρεφόµενων
οργανισµών.
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4. Γενικά συµπεράσµατα
Λόγω του σοβαρού επιπέδου ελλείψεως σχετικών στατιστικών δεδοµένων
(µακρόχρονης αντιστοιχίας θερµοκρασιακών και αλιευτικών στοιχείων), σε
συνδυασµό µε τον –εκ των πραγµάτων ανέφικτο– προσδιορισµό της ανθρωπογενούς
προελεύσεως εµπλοκής, στη διαχρονική εξέλιξη-διαµόρφωση της οικολογικής
καταστάσεως και κατ’ επέκταση των παραγωγικών (ιδιαίτερα των αλιευτικών)
δυνατοτήτων των ελληνικών υδατοσυλλογών, ο ακριβής προσδιορισµός των
εκάστοτε επιπτώσεων των κλιµατικών µεταβολών στους παραγωγικούς αυτούς
τοµείς της χώρας µας καθίσταται αδύνατος.
Ωστόσο, έχοντας υπόψη τις ήδη εκδηλωθείσες και εξελισσόµενες κλιµατικές
µεταβολές, µε την έννοια της αυξήσεως της θερµοκρασίας και του διοξειδίου του
άνθρακα της ατµόσφαιρας και των υδάτων, η όποια προσπάθεια εκτιµήσεως των
συνεπειών τους στις παραγωγικές δυνατότητες των ελληνικών υδατοσυλλογών θα
πρέπει να βασισθεί στα παρακάτω αναφερόµενα δεδοµένα:
1. Η αύξηση της θερµοκρασίας των υδάτων προκαλεί αύξηση του ρυθµού
αναπτύξεως των ποικιλόθερµων υδρόβιων ζωικών οργανισµών. Έτσι, µπορεί να
αναµένεται αύξηση της παραγωγής των εκτρεφόµενων ιχθύων, η οποία ωστόσο,
εφ’ όσον συνεχισθεί µε την εφαρµογή, κυρίως, του ήδη εφαρµοζόµενου
εντατικού

συστήµατος,

δεν

αποκλείεται

να

προκαλέσει

οικολογικά-

περιβαλλοντικά προβλήµατα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις χρήσεως των πλωτών
κλωβών, για τα θαλάσσια είδη, στις παράκτιες περιοχές.
2.

Η αύξηση της θερµοκρασίας των υδάτων πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο ότι θα
ενισχύσει το φαινόµενο της εισόδου και της επικρατήσεως στις ελληνικές
θάλασσες και λιµνοθάλασσες υδρόβιων ειδών πιο θερµόφιλων (φυτικών και
ζωικών) µε, αν µη τι άλλο, τη σταδιακή αλλαγή της βιοποικιλότητάς τους και την
πιθανότατη αύξηση τοξικών φαινοµένων. Τονίζεται ότι η σταδιακή επικράτηση
θερµόφιλων ειδών θα µεταβάλλει την υφιστάµενη σύνθεση των εµπορικών ειδών
και, ασφαλώς, θα επηρεάσει και τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων.

3. Η αύξηση του επιπέδου του διοξειδίου του άνθρακα δεν αποκλείεται να
προκαλέσει οικολογική διαταραχή εξ αιτίας της προκληθεισοµένης µειώσεως της
τιµής του pH, καθιστώντας τις υδατοσυλλογές ποικίλου επιπέδου όξινες, µε ό,τι
αυτό µπορεί να συνεπάγεται από την άποψη της παραγωγικότητάς τους (κυρίως
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µείωση του αριθµού των ειδών µε αυξηµένες ανάγκες σε ασβέστιο –καρκινοειδή,
οστρακοειδή κ.ά.– του οποίου το επίπεδο µειώνεται µε την πτώση της τιµής του
pH).
4.

Η διαφαινόµενη αύξηση (ή ενδεχοµένως και µείωση) της στάθµης των υδάτων
των θαλάσσιων και λιµνοθαλάσσιων περιοχών, δεν αποκλείεται να προκαλέσει
αλλαγές

στα

συστήµατα

και

στις

µεθόδους

της

υδατοκαλλιεργητικής

δραστηριότητας-παραγωγικότητας της χώρας (π.χ. αποφυγή εγκαταστάσεων
εκτροφής στα ύδατα παράκτιων περιοχών). Επίσης, αύξηση της στάθµης των
υδάτων των θαλάσσιων παράκτιων περιοχών δεν αποκλείεται να προκαλέσει
µεταβολές στην ηθολογία της αναπαραγωγής διαφόρων ειδών ιχθύων µε ό,τι
αυτό µπορεί να συνεπάγεται για την ανάπτυξη των πρώτων βιολογικών τους
σταδίων και γενικότερα για το επίπεδο της αλιευτικής παραγωγικότητας των
περιοχών αυτών.
5. Η διαφαινόµενη αύξηση της αβεβαιότητας εµφανίσεως, διάρκειας και εντάσεως
των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, µπορεί να συνδυαστεί µε κινδύνους
απρόσµενης αυξοµειώσεως της παροχής των ελληνικών ποταµών, καθώς και
απρόβλεπτης εντάσεως οικολογική αναταραχή στις υδατοσυλλογές των εκβολών
τους. Παρόµοιας φύσεως κίνδυνοι εγκυµονούν και στις περιπτώσεις των λιµνών,
ιδιαίτερα κατά τις περιόδους παρατεταµένης ανοµβρίας. Επίσης, σε συνδυασµό
µε τις γενικότερες µεταβολές της θερµοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων, δεν
αποκλείεται να προκληθούν αλλαγές στην κατάσταση της κυκλοφορίας τους
(επιφανειακά, εσωτερικά, ανοδικά, καθοδικά, παράκτια ή όχι ρεύµατα), µε ό,τι
µπορεί αυτό να συνεπάγεται, από την άποψη των συνεπειών τους στην
οικολογική-παραγωγική δυνατότητα των υδάτων αυτών. Πρέπει επίσης να
σηµειωθεί ότι η εξαιτίας των καιρικών µεταβολών αύξηση της συχνότητας
εµφανίσεώς τους και της εντάσεως των ανεµοστροβίλων, µπορεί να προκαλέσει
σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες τόσο σε αλιευτικά σκάφη όσο και σε
παράκτιες εγκαταστάσεις εκτροφής ιχθύων σε πλωτούς κλωβούς, καθώς και σε
εγκαταστάσεις ελεγχόµενης παραγωγής µυδιών.
6. Λαµβάνοντας υπόψη τη θέση, το σχήµα, την έκταση και το ανάγλυφο της
ελληνικής επικράτειας, θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι, πέραν των
προαναφερθέντων, στην τελική διαµόρφωση των παραγωγικών δυνατοτήτων των
υδατοσυλλογών της, δεν πρέπει να υποτιµάται η ‘προσωπικότητά’ τους. Αυτός,
άλλωστε, είναι ο βασικότερος λόγος εξαιτίας του οποίου η δυνατότητα
εκτιµήσεως των πιθανών συνεπειών των κλιµατικών µεταβολών στις ελληνικές
υδατοσυλλογές, µε την εφαρµογή διαφόρων οικονοµικών µοντέλων-µεθόδων,
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στερείται ανεπιφύλακτης αποδοχής. Γενικά, πάντως, µπορεί να σηµειωθεί ότι οι
επιπτώσεις των µη ανθρωπογενούς προελεύσεως κλιµατικών µεταβολών στις
παραγωγικές δυνατότητες των ελληνικών υδατοσυλλογών είναι αδιευκρίνιστες.
∆εν αποκλείεται να έχουν θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα. Επιτυχής αντιµετώπιση
της αβεβαιότητας αυτής µπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας κάθε δυνατότητα
άµεσης

προσαρµογής

των

αλιευτικών

και

των

υδατοκαλλιεργητικών

επεµβάσεων, ανάλογα µε τις έντονα διαφαινόµενες συνέπειες των κλιµατικών
µεταβολών µε ουσιαστικό και άµεσα εφαρµοσµένο χαρακτήρα σχετικής έρευνας,
µε σκοπό την όσο είναι δυνατόν περισσότερη µείωση του κόστους της
επιβληθησόµενης προσαρµογής. Ως τα σηµαντικότερα σηµεία, µε οικονοµικήκοινωνική διάσταση, που µπορεί να αναφερθούν σχετικά µε τις προαναφερθείσες
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας µας και ειδικότερα στο θαλάσσιο,
είναι τα ακόλουθα:
α. η αλλαγή του αριθµού και του τύπου των αλιευτικών σκαφών, καθώς και του
τρόπου εφαρµογής τής, εκ των πραγµάτων ήδη επιβαλλόµενης αλιευτικής
πολιτικής, προκειµένου να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσµατικότερη η
αναγκαία διαχείριση των αλιευµάτων. Η προαναφερθείσα διαχείριση θα πρέπει
να λάβει υπόψη της την ήδη παρατηρούµενη µεταβολή της βιοποικιλότητας και
της αλλαγής της δοµής των αλιευτικών πεδίων, µε την έννοια των βιολογικών,
των φυσικών, των χηµικών και των υδρολογικών χαρακτηριστικών των
θαλασσών, καθώς και το επίπεδο της παρουσίας των εµπορικής αξίας
αλιευµάτων,
β.

η άµεση εφαρµογή ορθότερης, µε την έννοια της µη επιλεκτικής, αλιείας και

αειφόρου διαχειρίσεως των αλιευµάτων, εξασφαλίζοντας και διαφυλάσσοντας
πλήρως τον βιολογικό τους κύκλο και ενισχύοντας τη ζήτηση από τους
καταναλωτές των λιγότερο εµπορικών ειδών,
γ.

η

άµεση

έναρξη

των

διαδικασιών

σαφούς

προσδιορισµού

των

διαγραφόµενων αλιευτικών δυνατοτήτων και από την άποψη του αριθµού των
δυναµένων να απασχοληθούν στην αλιευτική παραγωγή, προκειµένου να
καταστεί δυνατή, δίχως οικονοµικές-κοινωνικές επιπτώσεις, η επιβαλλόµενη
προσαρµογή ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη
και τις σχετικές οδηγίες-νόµους της Ε.Ε.,
δ. η άµεση λήψη σχετικών µέτρων αποτροπής ή µεταφοράς ήδη υπαρχουσών
εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας (κυρίως παραγωγής
ιχθύων, µε χρήση πλωτών κλωβών, και οστρακοειδών) σε παράκτιες θαλάσσιες
περιοχές,
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ε. η άµεση λήψη µέτρων ενισχύσεως της εφαρµογής υπερ-εντατικών
συστηµάτων εκτροφής κυρίως ιχθύων θαλάσσιων και ευρύαλων ειδών µε
χερσαίες-παράκτιες εγκαταστάσεις κλειστών-ηµίκλειστων συστηµάτων ύδατος,
αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τις χαµηλού κόστους ενεργειακές δυνατότητες των
ανανεώσιµων

πηγών

ενέργειας

που

διαθέτει

η

χώρα

µας,

στ. η, ανεξάρτητα από το οικονοµικό της κόστος (όσο αβέβαιο, δύσκολο και
ενδεχοµένως ροµαντικό µπορεί να θεωρείται), έναρξη σοβαρής κρατικής
προσπάθειας αποτροπής της κακοποιήσεως των πάσης φύσεως υδατοσυλλογών
της χώρας και της καθιερώσεως ουσιαστικής οικολογικής συνειδήσεως και
συµπεριφοράς στις παρούσες γενεές των ελλήνων.
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