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Πρüλογοσ
¼ταν αντιµετωπίζουµε το φλέγον ζήτηµα τησ βιώσιµησ ανάπτυξησ στην
περιοχή τησ Μεσογείου - µεταξύ άλλων, την πρüκληση σχετικά µε τουσ
ταχείσ ρυθµούσ αστικοποίησησ, τη ραγδαία ανάπτυξη του τουρισµού,
την ανάπτυξη και υποβάθµιση τησ παράκτιασ ζωήσ, τη λειψυδρία, καθώσ
και το εµπüριο - διαπιστώνουµε την ανάγκη ανάπτυξησ βάσησ γνώσεων
και τησ παροχήσ βοήθειασ για τη συστηµατική αντιµετώπιση των
προβληµάτων. Αναγνωρίζεται ευρέωσ η σηµερινή έλλειψη έγκαιρησ και
ουσιαστικήσ πληροφüρησησ για την ανάληψη δράσησ. Η ικανοποίηση
των παραπάνω αναγκών προϋποθέτει, επίσησ, την ουσιαστική
συνεισφορά στη βελτίωση τησ πρüσβασησ σε περιβαλλοντικά δεδοµένα
και πληροφορίεσ, σε περιφερειακü και εθνικü επίπεδο, τüσο των
κυβερνητικών φορέων üσο και άλλων οργανισµών, καθώσ και του
ευρέοσ κοινού ολüκληρησ τησ περιοχήσ τησ Μεσογείου.
Σηµαντική πρüοδοσ έχει επιτευχθεί üσον αφορά την ανάπτυξη
δυνατοτήτων παρακολούθησησ (π. χ. MEDPOL - Πρüγραµµα
Επüπτευσησ και ∆ιερεύνησησ τησ Ρύπανσησ στη Μεσüγειο, MAP Σχέδιο δράσησ για τη Μεσüγειο, παρατηρητήρια για το περιβάλλον/
ανάπτυξη) και τη συλλογή και συστηµατοποίηση δεδοµένων σχετικών
µε τουσ δείκτεσ που είναι κοινώσ αποδεκτοί (βλ. τισ πρüσφατεσ
δραστηριüτητεσ τησ µεσογειακήσ επιτροπήσ βιώσιµησ ανάπτυξησ). Η
πρüοδοσ αυτή είναι αξιοσηµείωτη, αλλά αρκεί; ∆εν νοµίζουµε.
Αξιοποιούµε τισ καλύτερεσ διαθέσιµεσ πληροφορίεσ για την
αντιµετώπιση των πραγµατικών προκλήσεων; δηλ. τηρούµε πολιτικέσ
δεσµεύσεισ και θέτουµε αυστηρούσ στüχουσ, γενικά, για τη βελτίωση τησ
ποιüτητασ του περιβάλλοντοσ, την ορθολογική χρήση του ανεκτίµητου
φυσικού πλούτου τησ Μεσογείου, και την τελική επίτευξη του στüχου
τησ βιώσιµησ ανάπτυξησ; Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε τα
πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η ανταλλαγή νέασ γενιάσ πληροφοριών,
για την αποτελεσµατική υποστήριξη τησ διαδικασίασ λήψησ αποφάσεων
σε εθνικü και περιφερειακü επίπεδο, καθώσ και για την ενθάρρυνση τησ
αναµενüµενησ συµµετοχήσ του κοινού.
Τι σηµαίνουν τα παραπάνω; Παραδείγµατοσ χάριν, συχνά
υπογραµµίζουµε το κüστοσ των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.
Ωστüσο, υπάρχει η δυνατüτητα ανάπτυξησ οικονοµιών που βασίζονται
στην οικολογική απüδοση µε µικρü κüστοσ. Π.χ. η απü κοινού
υποστήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειασ αποτελεί εφικτü στüχο
για πολλέσ κοινüτητεσ τησ περιοχήσ τησ Μεσογείου. Ένα άλλο
παράδειγµα αποτελούν οι επιπτώσεισ τησ τουριστικήσ βιοµηχανίασ που,
σε πολλέσ περιοχέσ, ισοσταθµίζουν τα οφέλη και έσοδα που παρέχει ο
κλάδοσ αυτüσ. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη νέασ µορφήσ εταιρικών
σχέσεων µεταξύ üλων των ενδιαφεροµένων, καθώσ και η παροχή
πληροφοριών νέασ µορφήσ που θα ανταποκρίνονται στισ υφιστάµενεσ
µορφέσ ανάπτυξησ.
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Σε αυτü το σηµείο, οφείλουµε να αναφέρουµε üτι έχει συχνά τεθεί το
θέµα τησ ανάπτυξησ εναρµονισµένων περιβαλλοντικών δεδοµένων για
την περιοχή τησ Μεσογείου µέσω τησ απü κοινού παροχήσ
πληροφοριών. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στüχοσ αυτüσ, διάφοροι
παράγοντεσ κάλεσαν τον Ευρωπαϊκü Οργανισµü Περιβάλλοντοσ (ΕΟΠ)
να υποστηρίξει τη συνεργασία µεταξύ των ευρωπαίων εταίρων και των
υπüλοιπων φορέων τησ Μεσογείου. Το αποτέλεσµα ήταν η ανάπτυξη
τησ εταιρικήσ σχέσησ µεταξύ του ΕΟΠ, απü τη µία πλευρά, και των
UNEP (Πρüγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον)/MAP
(Σχέδιο δράσησ για τη Μεσüγειο) απü την άλλη. Ένα απü τα καθήκοντα
του EΟΠ είναι η δηµιουργία διαπεριφερειακού φüρουµ, µε βάση τισ
εργασίεσ του θεµατικού κέντρου για το θαλάσσιο και παράκτιο
περιβάλλον, µε σκοπü να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση και ανταλλαγή
των διαθέσιµων στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ των µελών που
έχουν υπογράψει περιφερειακέσ και διεθνείσ συµβάσεισ, καθώσ και
µεταξύ των οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντοσ. Στο φüρουµ συµµετέχουν
σηµαντικοί οργανισµοί/συµβάσεισ üπωσ οι MAP, OSPAR, HELCOM.
Απü τισ πρώτεσ συζητήσεισ µεταξύ του ΕΟΠ και τησ γραµµατείασ των
UNEP/MAP, υπογραµµίστηκε η ανάγκη εκπüνησησ ενηµερωµένησ
έκθεσησ µε θέµα την κατάσταση και τισ τάσεισ üσον αφορά τη Μεσüγειο
θάλασσα.
Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τησ
συνεργασίασ σχετικά µε τη σύνταξη και δηµοσίευση τησ
προαναφερθείσασ έκθεσησ. Η έκθεση παρέχει τισ σηµαντικüτερεσ
διαθέσιµεσ πληροφορίεσ σχετικά µε το θαλάσσιο περιβάλλον τησ
Μεσογείου, καθώσ και τησ παράκτιασ ζώνησ. Επεξηγεί και περιγράφει τισ
διάφορεσ µορφέσ αλληλεπίδρασησ µεταξύ των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντοσ. ∆ιαπιστώνει τα υπάρχοντα και
νέα προβλήµατα που παρατηρούνται στισ παράκτιεσ ζώνεσ. Ένασ απü
τουσ βασικüτερουσ στüχουσ τησ έκθεσησ είναι o εντοπισµüσ πιθανών
κενών στισ υπάρχουσεσ γνώσεισ, ιδίωσ στον τοµέα τησ παρακολούθησησ
του θαλάσσιου περιβάλλοντοσ, έπειτα απü δύο δεκαετίεσ συντονισµένησ
δράσησ στο πλαίσιο του προγράµµατοσ MEDPOL και
συµπληρωµατικών προγραµµάτων. Τελικüσ σκοπüσ τησ έκθεσησ είναι
να καθορίσει στüχουσ και να προτείνει δράσεισ για τη βελτίωση τησ
ποιüτητασ των πληροφοριών. Ο σκοπüσ αυτüσ θα επιτευχθεί µε την
ενθάρρυνση τησ ορθήσ χρήσησ των επιστηµονικών δυνατοτήτων στην
περιοχή, µε την επικέντρωση των προσπαθειών στα υπάρχοντα
προβλήµατα, µε τον καθορισµü προτεραιοτήτων, καθώσ και µε την
ανάληψη τησ κατάλληλησ δράσησ.
Αξίζει να υπογραµµίσουµε üτι ο ΕΟΠκαι τα προγράµµατα UNEP/MAP
θεωρούν üτι η έκθεση συµβάλλει (αποτελεί ορüσηµο) στη συνολική
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εκτίµηση τησ κατάστασησ σχετικά µε το περιβάλλον σε ολüκληρη τη
λεκάνη τησ Μεσογείου. Είναι απαραίτητο, ωστüσο, να εξετάσουµε,
περαιτέρω, τισ δραστηριüτητεσ και τισ πολιτικέσ προτεραιüτητεσ στα
θέµατα του περιβάλλοντοσ και τησ ανάπτυξησ. Οι συγκεκριµένεσ
ανάγκεσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ, του UNEP, των κρατών και διεθνών
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών θα πρέπει να αποτελέσουν το
αντικείµενο έκθεσησ καταστάσεωσ µε θέµα τη σηµερινή κατάσταση, τισ
προοπτικέσ και τη δράση που έχει αναληφθεί στη λεκάνη, προκειµένου
η λήψη αποφάσεων να βασιστεί σε αντικειµενική βάση. Η απüφαση για
τη σύνταξη παρüµοιασ έκθεσησ αξιολüγησησ πρέπει να ληφθεί σύντοµα.
Πραγµατικά, είναι απαραίτητο να συνταχθεί έκθεση µε ενδεικτικü τίτλο
«Η λεκάνη τησ Μεσογείου. Κατάσταση και προοπτικέσ για τα προσεχή
20 έτη» ενüψει τησ διάσκεψησ του Ρίο +10, η οποία θα διεξαχθεί το
2002, µε σκοπü να προσδιορίσει την κατάσταση και τισ φιλοδοξίεσ üσον
αφορά την περιοχή τησ Μεσογείου στο πλαίσιο τησ παγκüσµιασ
κοινüτητασ.
Έωσ τüτε, θα τολµήσουµε να διαβιβάσουµε ορισµένα ισχυρά µηνύµατα
που παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση. Επιτρέψτε µασ
να παρουσιάσουµε τη δική µασ αντίληψη:
·

·

·

Η Μεσüγειοσ θάλασσα και η παράκτια περιοχή πάντοτε υπήρξαν
πλούσια πηγή περιβαλλοντικών δεδοµένων, ειδικών πληροφοριών
και επιστηµονικήσ γνώσησ. Υπάρχουν, üµωσ, λίγεσ συνεπείσ και
ολοκληρωµένεσ εκτιµήσεισ. Η δυσκολία διεξαγωγήσ
ολοκληρωµένων αξιολογήσεων στο πολιτικü επίπεδο αποτελεί
βασικü µειονέκτηµα το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Η Μεσüγειοσ αποτελεί πηγή πλούτου. Είναι µια υγιήσ θάλασσα µε
µεγάλη σηµασία, την οποία υποβάλλουµε σε υπερβολική πίεση.
Παρ’ üτι παρατηρείται τοπική µείωση τησ ρύπανσησ, τα καυτά
σηµεία που εντüπισε το σχέδιο δράσησ για τη Μεσüγειο παραµένουν
πολυάριθµα. Ωστüσο, τα φυσικά χαρακτηριστικά τησ παραµένουν
µοναδικά: η βιοποικιλüτητα, οι ολιγοτροφικέσ συνθήκεσ, η συνεχήσ
ανανέωση του νερού, οι πλούσιοι, παράκτιοι βιüτοποι και τοπία, το
µεγάλο µέσο βάθοσ ( 1.500 µέτρα), το ήπιο κλίµα, κ.τ.λ. Η
Μεσüγειοσ, εάν αξιοποιηθεί σωστά, µπορεί να αποτελέσει τη βάση
για την ανάπτυξη διαφοροποιηµένων οικονοµιών στη λεκάνη τησ
Μεσογείου, χωρίσ να απολέσει τη µοναδική µεσογειακή ταυτüτητά
τησ.
Μετατρέπουµε προοδευτικά τα πλεονεκτήµατα και τισ ευκαιρίεσ σε
µελλοντικέσ απειλέσ. Παρüλο που η θάλασσα, η υδάτινη µάζα, είναι
σε ικανοποιητική κατάσταση, υποβαθµίζουµε την περιοχή,
αστικοποιώντασ βίαια την παράκτια ζώνη, ενώ υποβαθµίζουµε
παράλληλα και τη µεταβατική ζώνη, τουσ βιüτοπουσ, τη
στεγανοποίηση των εδαφικών επιφανειών. Θα λέγαµε üτι
κατασκευάζουµε φράγµα απü σκυρüδεµα που ήδη καλύπτει πάνω
απü 25.000 απü τα 47.000 χιλιüµετρα τησ µεσογειακήσ ακτήσ, ενώ
πίσω απü αυτü η µεσογειακή ταυτüτητα και πüροι εξαφανίζονται
σταδιακά.
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Απορρίπτουµε µεγάλεσ ποσüτητεσ µη επεξεργασµένων λυµάτων και
τοξικών ουσιών. Η βιοποικιλüτητα απειλείται ολοένα και
περισσüτερο απü την εισβολή ειδών χλωρίδασ και πανίδασ και απü
την υπερεκµετάλλευση του θαλάσσιου πυθµένα.

Η κατάσταση τησ λεκάνησ τησ Μεσογείου θα εξαρτηθεί απü την
κατάσταση τησ ακτήσ. Σύµφωνα µε τισ συστάσεισ τησ µεσογειακήσ
επιτροπήσ βιώσιµησ ανάπτυξησ είναι καιρüσ να εφαρµüσουµε κοινέσ
πολιτικέσ, προκειµένου να βελτιώσουµε την τρέχουσα κατάσταση και να
σταµατήσουµε την υποβάθµιση που επισηµαίνεται στην παρούσα
µελέτη. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα µπορέσουµε να εκπληρώσουµε
τισ υποχρεώσεισ µασ üσον αφορά την προστασία τησ Μεσογείου, η οποία
εξακολουθεί να αποτελεί πηγή πλούτου.
Ο ΕΟΠ και το Σχέδιο δράσησ για τη Μεσüγειο θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται µε σκοπü τη διεξαγωγή ολοκληρωµένων αξιολογήσεων,
οι οποίεσ θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάληψη παγκüσµιασ
δράσησ, προκειµένου να ανατραπούν οι σηµερινέσ τάσεισ. ∆εν είναι πολύ
αργά. Είναι γεγονüσ üτι πρέπει να λάβουµε υπüψη το συλλογικü
συµφέρον, καθώσ και τα δικαιώµατα των µελλοντικών γενεών.

Domingo Jiménez-Beltrán
Εκτελεστικüσ διευθυντήσ, Ευρωπαϊκüσ Οργανισµüσ Περιβάλλοντοσ
Lucien Chabason
Συντονιστήσ, Σχέδιο δράσησ για τη Μεσüγειο
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ΕισαγωγÞ
Οι έντονεσ ανθρώπινεσ δραστηριüτητεσ σε περιοχέσ γύρω απü κλειστέσ
και ηµίκλειστεσ θάλασσεσ, üπωσ η Μεσüγειοσ, έχουν πάντοτε,
µακροπρüθεσµα, σοβαρέσ περιβαλλοντικέσ επιπτώσεισ που εκφράζονται
µε την υποβάθµιση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντοσ και
την ύπαρξη αυξηµένου κινδύνου σοβαρüτερων ζηµιών.
Για τον λüγο αυτü, ειδικüτερα κατά τη διάρκεια τησ τελευταίασ δεκαετίασ
και συµπληρωµατικά προσ τα ειδικά µέτρα που έχουν ληφθεί απü
επιµέρουσ χώρεσ, διάφοροι περιφερειακοί και διεθνείσ οργανισµοί έχουν
επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λεκάνη τησ Μεσογείου και έχουν
θεσπίσει και εφαρµüσει ορισµένα προγράµµατα περιβαλλοντικήσ
παρακολούθησησ και δράσησ. Ειδικüτερα, το Περιβαλλοντικü
Πρüγραµµα των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) συντονίζει απü το 1995 το
Πρüγραµµα ∆ράσησ για τη Μεσüγειο (MAP) και εφαρµüζει διάφορα
προγράµµατα που καλύπτουν τισ επιστηµονικέσ, κοινωνικοοικονοµικέσ,
πολιτικέσ, πολιτιστικέσ και νοµικέσ πτυχέσ τησ προστασίασ του
περιβάλλοντοσ τησ Μεσογείου.

Αντικεßµενο τησ Ýκθεσησ
Η παρούσα έκθεση, η οποία εκπονήθηκε απü τον Ευρωπαϊκü
Οργανισµü Περιβάλλοντοσ (ΕΟΠ) και το Ευρωπαϊκü Θεµατικü του
Κέντρο για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Περιβάλλον (ΕΘΚ/ΘΠΠ), σε
συνεργασία µε το Πρüγραµµα ∆ράσησ για τη Μεσüγειο (MAP), παρέχει
µία επισκüπηση του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντοσ τησ
Μεσογείου. Στην έκθεση υιοθετείται το πλαίσιο αξιολüγησησ DPSIR
(Κινητήριεσ ∆υνάµεισ/Πιέσεισ/Κατάσταση/Επιπτώσεισ/Μέτρα
Αντίδρασησ) του ΕΟΠ και περιγράφονται οι διάφορεσ αλληλεπιδράσεισ
µεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του περιβάλλοντοσ.
Η έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει µία επισκüπηση τησ περιοχήσ, τα
σηµαντικά και τυπικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντοσ
τησ Μεσογείου καθώσ και τισ επιπτώσεισ τησ ανθρώπινησ
δραστηριüτητασ, µε βάση τισ καλύτερεσ διαθέσιµεσ πληροφορίεσ έωσ το
1998.
Στο πλαίσιο τησ παρουσίασησ και τησ αξιολüγησησ τησ κατάστασησ και
των πιέσεων που υφίσταται το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, η
έκθεση εντοπίζει επίσησ πιθανά κενά στισ υπάρχουσεσ γνώσεισ, ιδίωσ
στον τοµέα τησ παρακολούθησησ του θαλάσσιου περιβάλλοντοσ. Η
έκθεση δεν επιχειρεί να περιγράψει λεπτοµερώσ το σύνολο των
δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται στην περιοχή απü τουσ
διάφορουσ φορείσ. Ωστüσο, παρουσιάζει πιθανούσ στüχουσ και
προτείνει δράσεισ για τη βελτίωση τησ ποιüτητασ και τησ διαθεσιµüτητασ
πληροφοριών για τη συγκεκριµένη περιοχή.
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Η έκθεση περιγράφει την κατάσταση στη Μεσüγειο και στην παράκτια
ζώνη τησ εξετάζοντασ:
·
·

·

·

·

τα φυσικά χαρακτηριστικά τησ, συµπεριλαµβανοµένησ τησ
µορφολογίασ, τησ σεισµολογίασ, και των κλιµατικών και
υδρογραφικών συνθηκών στη Μεσüγειο·
τισ ανθρώπινεσ δραστηριüτητεσ (κινητήριεσ δυνάµεισ),
συµπεριλαµβανοµένησ τησ αστικοποίησησ, του τουρισµού, των
φορτίων και απορρίψεων µολυντικών ουσιών µέσω των ποταµών
και απü τον πληθυσµü των παράκτιων περιοχών, τησ γεωργίασ, τησ
θαλάσσιασ κυκλοφορίασ, τησ βιοµηχανίασ, τησ βιοµηχανίασ
πετρελαίου και τησ επίδρασησ τησ αλιείασ και τησ υδατοκαλλιέργειασ,
οι οποίεσ ασκούν πιέσεισ στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον τησ
Μεσογείου·
την κατάσταση του περιβάλλοντοσ και τισ σηµαντικüτερεσ απειλέσ
που δέχεται, συµπεριλαµβανοµένησ τησ κατάστασησ του
ευτροφισµού, τησ µικροβιακήσ µüλυνσησ και τησ χηµικήσ και
ραδιενεργού ρύπανσησ στα θαλάσσια οικοσυστήµατα τησ
Μεσογείου·
την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων και τισ επιπτώσεισ τησ
µεταβολήσ του κλίµατοσ, τισ µεταβολέσ στην βιοποικιλüτητα και την
εξέταση των κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου που συνδέονται
µε την ποιüτητα του περιβάλλοντοσ στην περιοχή·
τα µέτρα αντίδρασησ που λαµβάνονται υπü µορφή δράσεων
πολιτικήσ σε περιφερειακü επίπεδο, παρέχοντασ πληροφορίεσ
σχετικά µε τα διεθνή προγράµµατα που εφαρµüζονται για τη
Μεσüγειο.

Για την παρούσα αξιολüγηση χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία κυρίωσ απü
τισ βάσεισ δεδοµένων του MEDPOL (Πρüγραµµα Επüπτευσησ και
∆ιερεύνησησ τησ Ρύπανσησ στη Μεσüγειο) και Blue Plan. Επίσησ,
λήφθηκαν υπüψη στοιχεία απü επιστηµονική βιβλιογραφία και τεχνικέσ
εκθέσεισ που έχουν εκπονηθεί απü άλλουσ διεθνείσ οργανισµούσ (π.χ.
FAO) και σε εθνικü επίπεδο. Η αξιολüγηση επικεντρώθηκε σε αξιüπιστα
και εξασφαλισµένησ ποιüτητασ στοιχεία, üπου αυτü ήταν δυνατü και
ανάλογα µε τη διαθεσιµüτητα σε στοιχεία που είχαν οι συγγραφείσ.
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ΚινητÞριεσ δυνÜµεισ και πιÝσεισ
Η συγκέντρωση πληθυσµών (µüνιµων και µη) και ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων γύρω απü τη λεκάνη τησ Μεσογείου αποτελούν
σηµαντική απειλή για τα παράκτια οικοσυστήµατα και πüρουσ, µε
επιπτώσεισ σε τέσσερισ βασικούσ τοµείσ:
·

στη διάρθρωση και στη λειτουργία των φυσικών οικοσυστηµάτων,
ωσ αποτέλεσµα τησ κατασκευήσ και λειτουργίασ εγκαταστάσεων για
ανθρώπινεσ δραστηριüτητεσ καθώσ και τησ αστικοποίησησ και των
δραστηριοτήτων ανάπτυξησ που συνδέονται µε αυτέσ·

·

στην ποιüτητα και στην ποσüτητα των φυσικών πüρων (δάση,
εδάφη, νερü, αλιεύµατα, παραλίεσ, κτλ.), ωσ αποτέλεσµα τησ
αυξανüµενησ συγκέντρωσησ ανθρώπων και δραστηριοτήτων που
ενισχύουν τη ζήτηση χρήσησ και εκµετάλλευσησ των πüρων αυτών
και τησ επακüλουθησ απüθεσησ αποβλήτων·

Αýξηση του πληθυσµοý στισ χþρεσ τησ Μεσογεßου
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·

στισ παράκτιεσ ζώνεσ, ωσ αποτέλεσµα τησ ανάπτυξησ διαφüρων
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και σχετικών εγκαταστάσεων καθώσ
και στον ανταγωνισµü µεταξύ αντικρουüµενων χρηστών·

·

στο φυσικü και στο τροποποιηµένο απü τον άνθρωπο τοπίο, ωσ
αποτέλεσµα αφενüσ των αλλαγών των δραστηριοτήτων και
αφετέρου του µεγέθουσ και τησ κλίµακασ των σχετικών
εγκαταστάσεων και τησ συνδεδεµένησ µε τισ δραστηριüτητεσ αυτέσ
ανάπτυξησ.

Στο µέλλον, οι παράκτιεσ περιοχέσ είναι πολύ πιθανü üτι θα
αντιµετωπίσουν αυξανüµενεσ πιέσεισ, ιδίωσ στουσ οικοτüπουσ, στουσ
φυσικούσ πüρουσ (γη, γλυκά/θαλάσσια ύδατα και ενέργεια) καθώσ και
µέσω τησ αυξανüµενησ ζήτησησ υποδοµών (λιµάνια/µαρίνεσ, µεταφορέσ,
εγκαταστάσεισ επεξεργασίασ λυµάτων, κτλ.). Η αστικοποίηση, ο
τουρισµüσ, η γεωργία, η αλιεία, οι µεταφορέσ και η βιοµηχανία
αποτελούν τισ σηµαντικüτερεσ κινητήριεσ δυνάµεισ τησ µεταβολήσ.

Αστικοποßηση
Ο µüνιµοσ πληθυσµüσ των παρüχθιων κρατών τησ Μεσογείου
ανερχüταν σε 246 εκατοµµύρια το 1960, σε 380 εκατοµµύρια το 1990
και σήµερα ανέρχεται σε 450 εκατοµµύρια. Ανάλογα µε το
εφαρµοζüµενο σενάριο ανάπτυξησ, το ‘Blue Plan’ εκτιµά üτι ο αριθµüσ
αυτüσ θα αυξηθεί σε 520-570 εκατοµµύρια το 2030 και αναµένεται να
φτάσει τα 600 εκατοµµύρια περίπου το 2050 και πιθανüτατα τα 700
εκατοµµύρια στα τέλη του 21ου αιώνα. Η πυκνüτητα του πληθυσµού
είναι µεγαλύτερη στισ παράκτιεσ περιοχέσ, ειδικά κοντά στισ µεγάλεσ
πüλεισ.
Η κατανοµή του πληθυσµού µεταξύ των βüρειων και νüτιων χωρών έχει
αλλάξει ριζικά: το 1950 οι χώρεσ τησ Βüρειασ Μεσογείου
αντιπροσώπευαν τα δύο τρίτα του συνολικού πληθυσµού, ενώ σήµερα
αντιπροσωπεύουν µüλισ το 50% και πιθανώσ το ένα τρίτο το 2005 και
το ένα τέταρτο το 2050.
Γενικά, η µαζική µετανάστευση πληθυσµών προσ τα µεγάλα αστικά
κέντρα τησ λεκάνησ ασκεί υπερβολικέσ πιέσεισ στισ αγορέσ εργασίασ και
στέγασησ καθώσ και στισ σχετικέσ δηµüσιεσ υπηρεσίεσ (ύδρευση, οδικü
δίκτυο, αποχέτευση και µεταφορέσ).
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Πυκνüτητα πληθυσµοý στισ παρÜκτιεσ περιοχÝσ
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Τουρισµüσ
Η Μεσüγειοσ, ωσ τουριστικüσ προορισµüσ, καταλαµβάνει την πρώτη
θέση παγκοσµίωσ, συγκεντρώνοντασ το 30% των διεθνών αφίξεων
τουριστών και το ένα τρίτο των εσüδων απü τον διεθνή τουρισµü. Ο
τουρισµüσ στισ παράκτιεσ περιοχέσ είναι καθαρά εποχιακüσ και
αυξάνεται σε ετήσια βάση. Οι πιέσεισ που ασκούνται στισ παράκτιεσ
ζώνεσ πιθανüτατα θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται στο µέλλον
καθώσ υπολογίζεται διπλασιασµüσ των ροών τουριστών στη Μεσüγειο
τα επüµενα 20 έτη, απü 135 εκατοµµύρια αφίξεισ το 1990 σε 235-350
εκατοµµύρια το 2025. Σήµερα, ο τουρισµüσ αποτελεί την πρώτη πηγή
συναλλάγµατοσ στην περιοχή τησ Μεσογείου και η συµβολή του στο
ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικü Προϊüν) ανέρχεται κατά µέσο üρο έωσ και
22%, üπωσ στην περίπτωση τησ Κύπρου, ή 24% στην περίπτωση τησ
Μάλτασ.
Οι αλληλεπιδράσεισ µεταξύ του τουρισµού και του περιβάλλοντοσ στην
περιοχή τησ Μεσογείου είναι εµφανείσ στουσ ακüλουθουσ τοµείσ: χρήσεισ
τησ γησ, κατανάλωση υδάτινων πüρων, ρύπανση και απüβλητα και
φυσικέσ και κοινωνικο-πολιτιστικέσ πιέσεισ. Ο τουρισµüσ στισ παράκτιεσ
περιοχέσ είναι έντονα εποχιακüσ και γίνεται ολοένα πιο εντατικüσ. Αυτü
οδηγεί σε µείωση των φυσικών περιοχών και των ανοιχτών χώρων, σε
σηµαντική µεταβολή των παράκτιων τοπίων και σε αντικρουüµενεσ
χρήσεισ τησ γησ, των υδάτων και άλλων πüρων. Οι πιέσεισ στην παράκτια
ζώνη πιθανüτατα θα αυξηθούν στο µέλλον καθώσ προβλέπεται
διπλασιασµüσ τησ ανάπτυξησ που συνδέεται µε τον τουρισµü στη
Μεσüγειο τα επüµενα 20 έτη. Ωστüσο, τα τελευταία χρüνια ο ίδιοσ ο
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τουρισµüσ έχει δηµιουργήσει ισχυρά κίνητρα για την προστασία του
τοπίου και τη βελτίωση τησ ποιüτητασ του περιβάλλοντοσ (π.χ. ύδατα
κολύµβησησ, παραλίεσ, κλπ.).

Εκτßµηση τησ κατανοµÞσ των τουριστικþν επισκÝψεων κατÜ τη
διÜρκεια τησ περιüδου αιχµÞσ (ΜÜιοσ – ΣεπτÝµβριοσ) στην περιοχÞ
τησ Μεσογεßου
400

A1

350

A2

300

εκατοµýρια

353
343
292

T3

250

235
T2

200
150

135
100
50
0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

ΠηγÞ: ΒÜσεισ δεδοµÝνων Blue Plan

Γεωργßα
Λüγω τησ ειδικήσ µορφολογίασ τησ λεκάνησ τησ Μεσογείου,
δραστηριüτητεσ εντατικήσ γεωργίασ πραγµατοποιούνται σε
περιορισµένεσ παράκτιεσ πεδινέσ περιοχέσ, συχνά ωσ αποτέλεσµα τησ
αποξήρανσησ υγροτüπων.
Ο ρüλοσ τησ γεωργίασ στο µεταβαλλüµενο παράκτιο περιβάλλον τησ
λεκάνησ τησ Μεσογείου είναι περισσüτερο έµµεσοσ παρά άµεσοσ και
επηρεάζει κυρίωσ τη δυναµική ευρύτερων περιοχών. Στισ περισσüτερεσ
χώρεσ, üλοι οι τύποι γεωργικών πρακτικών και χρήσησ των γαιών
θεωρούνται διάχυτεσ πηγέσ ρύπανσησ των υδάτων και, κατά συνέπεια,
είναι δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά. Οι γεωργικέσ εκτάσεισ είναι
ένασ απü τουσ πüρουσ που δέχεται τισ ισχυρüτερεσ πιέσεισ τησ
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ανάπτυξησ, ιδίωσ στισ στενέσ παράκτιεσ ζώνεσ που συνορεύουν µε
ερηµικέσ περιοχέσ στισ νüτιεσ ακτέσ.
Οι κύριεσ πιέσεισ που προέρχονται απü τη γεωργία είναι η διάβρωση του
εδάφουσ και τα πλεονάσµατα θρεπτικών ουσιών που προκύπτουν απü
την υπερβολική χρήση λιπασµάτων . Μεγάλεσ λεκάνεσ απορροήσ
ποταµών, üπωσ οι λεκάνεσ του Ροδανού και του Πάδου δέχονται
γεωργικέσ πιέσεισ. Οι πρώτεσ έξι περιοχέσ στράγγισησ, βάσει µία
προσπάθειασ κατάταξησ του κινδύνου διάβρωσησ του εδάφουσ και
ΚατανÜλωση λιπασµÜτων στισ χþρεσ τησ Μεσογεßου απü το 1970 Ýωσ το 1993 (κιλÜ/
εκτÜριο)
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ΠηγÞ στοιχεßων: ∆ιεθνÞσ ΤρÜπεζα, Κοινωνικüσ ∆εßκτησ ΑνÜπτυξησ, 1996

απώλειασ θρεπτικών ουσιών, βρίσκονται στην Ιταλία, στη Σικελία και
στη Σαρδηνία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στην Ισπανία.

Αλιεßα
Η αλιεία στη Μεσüγειο ασκεί πιέσεισ στο περιβάλλον καθώσ και στα
αποθέµατα ψαριών. Η συνολική αξία των εκφορτώσεων εξακολουθεί
να είναι υψηλή σε σύγκριση µε το σχετικά µέτριο ωφέλιµο φορτίο
(περίπου 1,3 τüνοι) που εκφορτώνεται. Τα τελευταία χρüνια έχουν
σηµειωθεί σχετικά µικρέσ αλλαγέσ στισ τεχνικέσ αλίευσησ στην περιοχή
τησ Μεσογείου. Ο αριθµüσ των αλιευτικών σκαφών αυξήθηκε απü το
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1980 έωσ το 1992 µε συνολική µεταβολή 19,8%. Η τεχνολογία που
αφορά τον στüλο στισ εκβιοµηχανισµένεσ χώρεσ τησ ΕΕ είναι ιδιαίτερα
προηγµένη και σηµειώνεται µεταστροφή απü τα σκάφη εντάσεωσ
εργασίασ σε σκάφη εντάσεωσ κεφαλαίου, üπωσ µεγαλύτερεσ
µηχανüτρατεσ και σκάφη πολλαπλών χρήσεων. Το ποσοστü τησ
«παθητικήσ» αλίευσησ λüγω τησ απώλειασ αλιευτικών διχτυών έχει
γενικά αυξηθεί, üµωσ ο αριθµüσ των µηχανüτρατων έχει παραµείνει
σταθερüσ απü το 1982.

ΣυνολικÝσ ετÞσιεσ εκφορτþσεισ ψαριþν απü τισ χþρεσ τησ Μεσογεßου.
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FAO GFCM-PC Ýκδοση 1997 και FAO Fishstat-PC, Ýκδοση 1998

ΥδατοκαλλιÝργεια
Η παραγωγή των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών παρουσιάζει µεγάλη
ανάπτυξη σε ορισµένεσ χώρεσ τησ Μεσογείου τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, µε
αύξηση απü 78.000 τüνουσ το 1984 σε 248.500 τüνουσ το 1996 (µη
συµπεριλαµβανοµένησ τησ υδατοκαλλιέργειασ γλυκών υδάτων). Η
µελλοντική ανάπτυξή τησ θα πρέπει να µελετηθεί σε σχέση µε üλεσ τισ
υπüλοιπεσ υφιστάµενεσ και προγραµµατιζüµενεσ δραστηριüτητεσ. Η
προσεκτική επιλογή των χώρων üπου πρüκειται να εφαρµοστεί η
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υδατοκαλλιέργεια, µε ακριβή προσδιορισµü τησ φέρουσασ ικανüτητασ
του περιβάλλοντοσ, θα συµβάλει στην ελαχιστοποίηση των φορτίων
θρεπτικών ουσιών στο οικοσύστηµα και στη µείωση των επιπτώσεων
τησ αρνητικήσ ανταπüκρισησ που ενδέχεται να επηρεάσει τισ δυνατüτητεσ
παραγωγήσ των δραστηριοτήτων ιχθυοκαλλιέργειασ.
ΠαραγωγÞ υδατοκαλλιÝργειασ ανÜ κýρια οµÜδα στη Μεσüγειο απü το 1984 Ýωσ το 1996.
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ΠηγÞ: FAO Aquacult-PC, Ýκδοση 1998.

Καθώσ η εντατική θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια αποτελεί ένα σχετικά νέο
τοµέα στη Μεσüγειο και αφορά κυρίωσ οστρακοειδή και ορισµένα είδη
ψαριών (κυρίωσ συναγρίδεσ και λαβράκια), οι επιπτώσεισ τησ σχετικά
µικρήσ παραγωγήσ (σε σύγκριση µε την Ασία ή τη Νüτια Αµερική)
εξακολουθούν να είναι σχετικά περιορισµένεσ και εντοπισµένεσ σε
συγκεκριµένεσ περιοχέσ.

Βιοµηχανßα
Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
(απü την εξüρυξη µετάλλων έωσ τα µεταποιηµένα προϊüντα)
διασκορπισµένο σε ολüκληρη την λεκάνη τησ Μεσογείου και ένασ
αριθµüσ «καυτών σηµείων» βρίσκονται συγκεντρωµένα κυρίωσ στισ
βορειοδυτικέσ περιοχέσ, ωσ αποτέλεσµα τησ ύπαρξησ συγκροτηµάτων
βαριάσ βιοµηχανίασ και µεγάλων εµπορικών λιµανιών. Οι απορρίψεισ
και οι εκποµπέσ µολυσµατικών ουσιών απü την βιοµηχανία αυτή
αποτελούν απειλή για το περιβάλλον, ιδίωσ στισ περιοχέσ των καυτών
σηµείων. Οι πιέσεισ που προέρχονται απü τη βιοµηχανία στην λεκάνη
περιλαµβάνουν κυρίωσ τον χηµικü/πετροχηµικü και τον µεταλλουργικü
τοµέα. Άλλοι κύριοι βιοµηχανικοί τοµείσ στην παράκτια περιοχή είναι: η
επεξεργασία αποβλήτων και η ανάκτηση διαλυτών, η επιφανειακή
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επεξεργασία µετάλλων, το χαρτί, οι βαφέσ, τα πλαστικά, η βαφή και η
εκτύπωση, τα βυρσοδεψεία.
Η εξειδίκευση των εξαγωγών σε κάθε χώρα παρέχει µία αρκετά ακριβή
εικüνα τησ βιοµηχανικήσ δραστηριüτητασ που είναι η πλέον σηµαντική
στη χώρα αυτή και µπορεί κατά κύριο λüγο να αποτελέσει απειλή για το
περιβάλλον. Μπορούµε να διακρίνουµε τρεισ οµάδεσ χωρών:
1.

Χώρεσ µε υψηλή εξειδίκευση που εξάγουν λίγα µüνο προϊüντα, ενώ
τα υπüλοιπα εισάγονται. Αυτü είναι χαρακτηριστικü των
πετρελαιοπαραγωγών χωρών, üπωσ η Αλγερία, η Συρία, η Αίγυπτοσ
και η Λιβύη.

2.

Λιγüτερο εξειδικευµένη οµάδα, η οποία εξάγει προϊüντα, αν και σε
µία κατάσταση σχετικά µειονεκτική σε σχέση µε άλλεσ χώρεσ. Αυτή
είναι η περίπτωση χωρών üπωσ η Τυνησία, το Μαρüκο, η Τουρκία,
η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Κύπροσ και η Μάλτα, οι οποίεσ εξάγουν
προϊüντα üπωσ είδη ένδυσησ, υφάσµατα και δερµάτινα είδη. Κάθε
µία απü αυτέσ διαθέτει επίσησ πιο εξειδικευµένεσ παραγωγέσ (χηµεία,
έλαια και λιπαντικά στην Τυνησία· χηµεία και λιπαντικά στο
Μαρüκο· υφαντικέσ ίνεσ, µαλλί, βαµβάκι, χαρτί, τσιµέντο στην
Τουρκία και στην πρώην Γιουγκοσλαβία).

3.

Έντονα διαφοροποιηµένη και, κατά συνέπεια, πολύ λιγüτερο
εξειδικευµένη οµάδα. Περιλαµβάνει τισ χώρεσ τησ Ευρωπαϊκήσ
Ένωσησ, οι οποίεσ αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέροσ τησ
πετροχηµικήσ βιοµηχανίασ στη λεκάνη τησ Μεσογείου.

Η επίδραση τησ βιοµηχανίασ στισ παράκτιεσ περιοχέσ µπορεί να είναι
τüσο άµεση üσο και έµµεση. Οι άµεσεσ επιπτώσεισ που προκαλούνται
απü τα λύµατα τησ βιοµηχανίασ αφορούν προβλήµατα ρύπανσησ σε
επίπεδο εγκατάστασησ (µεγάλα εµπορικά λιµάνια, συγκροτήµατα βαριάσ
βιοµηχανίασ) που συµβάλουν στη δηµιουργία «καυτών σηµείων». Οι
έµµεσεσ επιπτώσεισ αφορούν την τοποθεσία εγκατάστασησ των
βιοµηχανιών που οδηγεί τελικά στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων και
αποτελεσµάτων αστικήσ ανάπτυξησ στισ ακτέσ. Η βιοµηχανία συµβάλλει
επίσησ σηµαντικά στη ρύπανση τησ ατµüσφαιρασ. Ωστüσο, οι
πληροφορίεσ σχετικά µε τισ επιπτώσεισ τησ βιοµηχανίασ στο παράκτιο
περιβάλλον είναι ελλιπείσ.

ΘαλÜσσιεσ µεταφορÝσ
Υπάρχουν τρεισ κύριεσ οδοί διέλευσησ απü και προσ την Μεσüγειο: τα
Στενά των ∆αρδανελίων/Θάλασσα του Μαρµαρά/Στενά τησ
Κωνσταντινούπολησ, το Στενü του Γιβραλτάρ και η ∆ιώρυγα του Σουέζ.
Ο κύριοσ άξονασ (90% τησ συνολικήσ κυκλοφορίασ πετρελαίου) κινείται
απü ανατολικά προσ τα δυτικά (Αίγυπτοσ–Γιβραλτάρ), περνώντασ απü
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Οι δραστηριüτητεσ τησ βιοµηχανßασ πετρελαßου στη Μεσüγειο.
ΛιµÜνι φüρτωσησ
ακατÝργαστου πετρελαßου
ΛιµÜνι εκφüρτωσησ
ακατÝργαστου πετρελαßου
∆ιυλιστÞριο
ΠαραγωγÞ ανοιχτÞσ
θαλÜσσησ Þ υπÜρχουσα
ΦυσικÞ διαρροÞ

ΠηγÞ: RAC/REMPEC

τη Σικελία και τη Μάλτα και ακολουθώντασ τισ ακτέσ τησ Τυνησίασ, τησ
Αλγερίασ και του Μαρüκου.
Κατά µέσο üρο, κάθε χρüνο στη Μεσüγειο συµβαίνουν περίπου 60
θαλάσσια ατυχήµατα, 15 απü τα οποία αφορούν πλοία τα οποία
δηµιουργούν πετρελαιοκηλίδεσ και χηµικέσ κηλίδεσ. Οι πιο επιρρεπείσ
στα ατυχήµατα περιοχέσ, λüγω τησ έντονησ θαλάσσιασ κυκλοφορίασ,
είναι: το Στενü του Γιβραλτάρ και ο Πορθµüσ τησ Μεσσήνησ, ο
Πορθµüσ τησ Σικελίασ και οι οδοί πρüσβασησ προσ τα Στενά των
∆αρδανελίων, καθώσ και αρκετά λιµάνια και οι οδοί προσέγγισήσ τουσ,
ιδίωσ η Γένοβα, το Λιβüρνο, η Τσιβιταβέκια, η Βενετία, η Τεργέστη, ο
Πειραιάσ, η Λευκωσία/Λάρνακα, η Βηρυτüσ και η Αλεξάνδρεια. Η
γεωγραφική κατανοµή των «καυτών σηµείων» ρύπανσησ συνδέεται µε
την πυκνüτητα τησ κυκλοφορίασ τησ ναυτιλίασ στισ διάφορεσ οδούσ τησ
Μεσογείου.
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ΚατÜσταση και επιπτþσεισ
Ευτροφισµüσ
Ο ευτροφισµüσ προκαλείται απü την εισροή υψηλών φορτίων
θρεπτικών ουσιών απü τα ποτάµια ή/και τα αστικά και βιοµηχανικά
λύµατα. Στη Μεσüγειο φαίνεται üτι περιορίζεται κυρίωσ σε
συγκεκριµένεσ παράκτιεσ και παρακείµενεσ θαλάσσιεσ περιοχέσ . Είναι
εµφανείσ αρκετέσ, ορισµένεσ φορέσ σοβαρέσ, περιπτώσεισ ευτροφισµού,
ιδίωσ σε περίκλειστουσ κüλπουσ που δέχονται αυξηµένα φορτία
θρεπτικών ουσιών απü ποτάµια, σε συνδυασµü µε άµεσεσ απορρίψεισ
ανεπεξέργαστων οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων. Τα
επιφανειακά ύδατα τησ Μεσογείου στην ανοικτή θάλασσα
συγκαταλέγονται µεταξύ των φτωχüτερων σε θρεπτικέσ ουσίεσ
(ολιγοτροφικά) στο σύνολο των ωκεανών παγκοσµίωσ. Η απουσία
σηµαντικήσ ανüδου ψυχρών θαλασσίων ρευµάτων κρατά θρεπτικέσ
ουσίεσ, üπωσ το άζωτο και ο φώσφοροσ, εκτüσ τησ διαδικασίασ
βιολογικήσ ανακύκλησησ.
Οι ανθίσεισ φυκιών, η µείωση τησ ποικιλüτητασ των θαλασσίων ειδών
και η εξάντληση του οξυγüνου καθώσ και οι πιθανοί κίνδυνοι για την
ανθρώπινη υγεία που συνδέονται µε την κατανάλωση θαλασσινών που
έχουν µολυνθεί απü παθογüνουσ µικροοργανισµούσ ή ανθίσεισ τοξικών
φυκιών αποτελούν ορισµένα απü τα προβλήµατα που συνδέονται µε τον
ευτροφισµü. Σε διάφορα µέρη τησ Μεσογείου έχουν αναφερθεί
ΜÝση κατανοµÞ χρωστικþν κατÜ τουσ χειµερινοýσ µÞνεσ στη Μεσüγειο
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ΠηγÞ: UNEP/FAO/ΠΟΥ, 1996 (ΤροποποιηµÝνο)

παρενέργειεσ (π.χ. υποξία/ανοξία, ανθίσεισ φυκιών), οι οποίεσ üµωσ
περιορίζονται σε συγκεκριµένεσ περιοχέσ και δεν αποτελούν εκτεταµένα
φαινüµενα .
Η Αδριατική, ο Κüλποσ του Λέοντοσ και το βüρειο Αιγαίο αποτελούν
περιοχέσ µε σχετικά υψηλüτερεσ µέσεσ συγκεντρώσεισ θρεπτικών
ουσιών, υψηλüτερη πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή και,
ορισµένεσ φορέσ, τοπικέσ ανθίσεισ φυκιών που συνδέονται σποραδικά
µε συνθήκεσ υποξίασ ή ανοξίασ και σπανιüτερα µε ανθίσεισ τοξικών
φυκιών.

ΜικροβιακÞ µüλυνση και κßνδυνοι για την ανθρþπινη
υγεßα
Η µικροβιακή µüλυνση συνδέεται µε τα αστικά λύµατα. Τα
σηµαντικüτερα «καυτά σηµεία» ευτροφισµού στη Μεσüγειο συχνά
συµπίπτουν µε καυτά σηµεία κολοβακτηριδίων. Παθογüνοι και άλλοι
µικροοργανισµοί εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, κυρίωσ µέσω
απορρίψεων αστικών λυµάτων. ¼πωσ και σε άλλεσ περιοχέσ, η
µικροβιακή µüλυνση στη Μεσüγειο αποτελεί κατά κύριο λüγο άµεσο
αποτέλεσµα απορρίψεων ανεπεξέργαστων ή µερικώσ επεξεργασµένων
αποχετευτικών λυµάτων στην παράκτια ζώνη. Η µικροβιακή ρύπανση
και οι επιπτώσεισ τησ έχουν µετριαστεί κατά µήκοσ των ακτών τησ
Μεσογείου τησ ΕΕ µετά την εγκατάσταση σταθµών επεξεργασίασ
αστικών λυµάτων στισ περισσüτερεσ ευρωπαϊκέσ αστικέσ περιοχέσ.
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Ωστüσο, αλλού το πρüβληµα εξακολουθεί να είναι το ίδιο σοβαρü üσο
και άλλοτε. Τα ποτάµια προσθέτουν επίσησ ένα σηµαντικü ποσü
µικροβιακήσ µüλυνσησ, κυρίωσ µέσω των ανάντη απορρίψεων λυµάτων,
üµωσ η σχετική τουσ συµβολή στη µüλυνση τησ Μεσογείου απü
µικροοργανισµούσ (παθογüνουσ και άλλουσ) δεν αξιολογείται στην
παρούσα έκθεση.
Ένασ τοµέασ ανησυχίασ είναι σήµερα οι ιοί. Οι ιοί που έχουν µέχρι
στιγµήσ αποµονωθεί στουσ διάφορουσ πίνακεσ του θαλασσίου
περιβάλλοντοσ τησ Μεσογείου παρουσιάζονται στον. Η γεωγραφική
ανισορροπία που χαρακτηρίζει την εµφάνιση των ιών οφείλεται στη
δυσχερή αποµüνωση και ποσοτικοποίησή τουσ.
Οι ευνοϊκέσ κλιµατικέσ συνθήκεσ που προσελκύουν στισ ακτέσ τησ
Μεσογείου το ένα τρίτο του παγκüσµιου τουρισµού αποτελούν επίσησ
τισ κατάλληλεσ συνθήκεσ για σχετικά µακρüχρονη και συχνή έκθεση στα
ύδατα κολύµβησησ και συνωστισµü στισ παραλίεσ, µε αποτέλεσµα η
περιοχή να συµβάλει δυνητικά σε µεγαλύτερο βαθµü στη µετάδοση
ασθενειών απ’ ü,τι θα αναµενüταν σε πιο εύκρατεσ περιοχέσ, üπωσ στη
Βüρειο Ευρώπη.
Οι σηµαντικüτεροι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία προκύπτουν απü:
την πρüσληψη παθογüνων µικροοργανισµών απü µολυσµένα θαλάσσια
ύδατα, την άµεση επαφή µε µολυσµένα θαλάσσια ύδατα και άµµο στισ
παραλίεσ και την κατανάλωση θαλασσινών µολυσµένων απü
παθογüνουσ µικροοργανισµούσ και, σε µικρüτερο βαθµü, απü βαρέα
µέταλλα και χηµικέσ ουσίεσ, ιδίωσ σε βιοσυσσωρεύοντεσ οργανισµούσ,
üπωσ τροφοδüτεσ φίλτρου και σαρκοβüρα ψάρια.
Το µέγεθοσ τησ βλάβησ που προκαλείται στην υγεία σε ολüκληρη τη
Μεσüγειο δεν έχει ακüµη προσδιοριστεί και το ίδιο ισχύει για τη
συχνüτητα εµφάνισησ παθογüνων µικροοργανισµών. Τα διαθέσιµα
ΑποµονωµÝνοι ιοß στο θαλÜσσιο περιβÜλλον τησ Μεσογεßου
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
Ιüσ
12345678901234567890123456789012123456
Τοποθεσßα
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
ΕντεροÀοß
12345678901234567890123456789012123456
Ιüσ Πολιοµυελßτιδασ
ΕλλÜδα, Ιταλßα
12345678901234567890123456789012123456
Ιüσ Echo
Γαλλßα, ΕλλÜδα, Ιταλßα
12345678901234567890123456789012123456
Ιüσ Coxsackie A
Γαλλßα, Ιταλßα
12345678901234567890123456789012123456
Ιüσ Coxsackie B
Γαλλßα, ΕλλÜδα
12345678901234567890123456789012123456
Ιüσ ηπατßτιδασ A
Γαλλßα, ΕλλÜδα, Ισπανßα
12345678901234567890123456789012123456
Μη προσδιορισµÝνοσ, üχι
Γαλλßα
12345678901234567890123456789012123456
πολιοµυελßτιδασ
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456
¢λλοι ιοß
12345678901234567890123456789012123456
Αδενοιüσ
Γαλλßα, ΕλλÜδα, Ιταλßα
12345678901234567890123456789012123456
Ροταιüσ
Ισπανßα
12345678901234567890123456789012123456
ΠηγÞ: ΠΟΥ, 1991
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στοιχεία παρουσιάζουν ένα χρονολογικü χάσµα 15 ετών, καθιστώντασ
δύσκολη την ακριβή αξιολüγηση τησ συνολικήσ κατάστασησ. Επιπλέον,
υπάρχουν ακüµα µεγάλεσ εκτάσεισ τησ παράκτιασ ζώνησ τησ Μεσογείου,
ιδίωσ στο νüτιο και ανατολικü τµήµα, για τισ οποίεσ τα στοιχεία είναι
ελάχιστα.

ΧρÞσεισ τησ γησ και διÜβρωση των ακτþν
Σε επίπεδο λεκάνησ, δεν υπάρχουν πληροφορίεσ σχετικά µε τισ
παράκτιεσ ζώνεσ και τη χρήση τουσ στη Μεσüγειο. Πέραν των
συγκεντρώσεων αστικού πληθυσµού, οι ανταγωνιστικέσ χρήσεισ των
γαιών κατά µήκοσ των ακτών προέρχονται απü την υποδοµή του
τουρισµού, τησ γεωργίασ, τησ αλιείασ και τησ υδατοκαλλιέργειασ, των
µεταφορών, τησ ενέργειασ και τησ βιοµηχανίασ, επιταχύνοντασ τη
µεταβολή τησ µορφολογίασ του παράκτιου συστήµατοσ.
Η διάβρωση των ακτών αποτελεί περιβαλλοντική απειλή, η οποία
συνδέεται µε ένα συνδυασµü ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, üπωσ η
κατασκευή αναχωµάτων και η ανάπτυξη των ακτών, η εγκατάλειψη τησ
γεωργίασ και η παγκüσµια µεταβολή του κλίµατοσ. Επίσησ σηµειώνεται
διάβρωση των οικοτüπων, η οποία οφείλεται κυρίωσ στην
ανταγωνιστική χρήση των γαιών στην παράκτια ζώνη. Τα στοιχεία που
διατίθενται σχετικά µε τη διάβρωση δείχνουν üτι στη θαλάσσια περιοχή
τησ ΕΕ (Βαλεαρίδεσ νήσοι, Κüλποσ του Λέοντοσ, Σαρδηνία, Αδριατική,
Ιüνιο και Αιγαίο) υπάρχουν 1.500 χλµ. τεχνητών ακτών, το µεγαλύτερο
µέροσ των οποίων αποτελείται απü λιµάνια (1.250 χλµ.) (ΕΚ, 1998). Με

ΕξελικτικÝσ τÜσεισ των ακτþν του ευρωπαϊκοý τµÞµατοσ τησ Μεσογεßου τüσο για τισ
βραχþδεισ ακτÝσ üσο και για τισ παραλßεσ ωσ % των ακτþν

ΘαλÜσσιεσ περιοχÝσ

Καµßα
πληροφορßα

Σταθερüτητα ∆ιÜβρωση ΙζηµατογÝνεση

∆εν ισχýει

Σýνολο (χλµ.)

Βαλεαρßδεσ νÞσοι

0.5

68.8

19.6

2.4

8.7

2861

Κüλποσ του ΛÝοντοσ

4.1

46.0

14.4

7.8

27.8

1366

16.0

57.0

18.4

3.6

5.0

5521

3.9

51.7

25.6

7.6

11.1
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Σαρδηνßα
ΑδριατικÞ ΘÜλασσα

ΠηγÞ:ΕΚ, 1998
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βάση τα στοιχεία τησ CORINE σχετικά µε τη διάβρωση των ακτών,
περίπου το 25% των ιταλικών ακτών τησ Αδριατικήσ και το 7,4% του
Αιγαίου παρουσιάζουν εξελισσüµενεσ τάσεισ διάβρωσησ, ενώ περίπου το
50% τησ συνολικήσ ακτογραµµήσ τησ ευρωµεσογειακήσ περιοχήσ
θεωρείται σταθερü.

ΒαρÝα µÝταλλα και οργανοχλωριοµÝνεσ ενþσεισ
Στη Μεσüγειο, τα βαρέα µέταλλα θεωρείται üτι προκύπτουν απü
φυσικέσ διεργασίεσ, ενώ ανθρωπογενείσ πηγέσ, üπωσ οι απορρίψεισ απü
χηµικέσ βιοµηχανίεσ, αποχετεύσεισ και απü τον τοµέα τησ γεωργίασ
θεωρούνται üτι έχουν περιορισµένεσ και χωρικά εντοπισµένεσ
επιπτώσεισ. Ωστüσο, η σχετική σπουδαιüτητα των διαφüρων αυτών
πηγών είναι δύσκολο να εκτιµηθεί λüγω των περιορισµένων διαθέσιµων
στοιχείων.
Οι συνολικέσ τιµέσ υδραργύρου στα είδη τησ Μεσογείου ήταν γενικά
υψηλüτερεσ απü εκείνεσ που µετρήθηκαν στον Ατλαντικü. Με εξαίρεση
Απεικονßσεισ Box-and-Whisker που παρουσιÜζουν την κατανοµÞ των δεδοµÝνων σχετικÜ
µε τισ συγκεντρþσεισ (σε ng/kg FW) υδραργýρου σε επιλεγµÝνα εßδη απü τη Μεσüγειο.
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ΠηγÞ: ΒÜση δεδοµÝνων MED POL
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τον υδράργυρο, στον βιüκοσµο και στα ιζήµατα, οι συγκεντρώσεισ
βαρέων µετάλλων είναι γενικά χαµηλέσ. Αυτά τα υψηλüτερα επίπεδα
υδραργύρου θεωρείται üτι οφείλονται στο γεγονüσ üτι η περιοχή
βρίσκεται στην υδραργυρούχα ζώνη Μεσογείου–Ιµαλαΐων. Στισ αρχέσ
τησ δεκαετίασ του ‘70 είχαν παρατηρηθεί πολύ υψηλέσ συγκεντρώσεισ
υδραργύρου σε ορισµένεσ παράκτιεσ περιοχέσ, σε καυτά σηµεία, κοντά
σε λιµάνια και σε βιοµηχανικέσ περιοχέσ. Ωσ αποτέλεσµα των δραστικών
µειώσεων, απü τα τέλη τησ δεκαετίασ του ‘70, των εκλύσεων
υδραργύρου απü χλωραλκαλικά φυτά, σηµειώθηκε ταχεία
αποκατάσταση (2-5 έτη για τον χρüνο υποδιπλασιασµού του
υδραργύρου) στον βιüκοσµο και υπήρξαν ενδείξεισ βραδύτερων (6-33
έτη) µειώσεων των συγκεντρώσεων στα ιζήµατα.
Οι χλωριωµένοι υδρογονάνθρακεσ εκλύονται εξ ολοκλήρου απü
ανθρωπογενείσ πηγέσ, καθώσ δεν υπάρχουν φυσικοί χλωριωµένοι
Απεικονßσεισ Box-and-whiskers που παρουσιÜζουν την κατανοµÞ των
δεδοµÝνων για τισ συγκεντρþσεισ (σε ng/g FW) PCB σε επιλεγµÝνα
εßδη απü τη Μεσüγειο
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ΠηγÞ: ΒÜση δεδοµÝνων MED POL

υδρογονάνθρακεσ. Γενικά, οι συγκεντρώσεισ DDT είναι χαµηλέσ στα
ιζήµατα τησ ανοιχτήσ θάλασσασ, ωστüσο αναφέρονται υψηλέσ τιµέσ απü
το ∆έλτα του Ροδανού. Οι τιµέσ αυτέσ θεωρούνται εξαιρετικά υψηλέσ και
συγκρίνονται µε τισ τιµέσ που λαµβάνονται σε ιδιαίτερα ρυπασµένεσ
περιοχέσ. Οι µέγιστεσ τιµέσ που έχουν αναφερθεί για τισ συγκεντρώσεισ
DDT και PCB (πολυχλωριοµένο διφαινύλιο) είναι πολύ χαµηλüτερεσ
απü τα επιτρεπτά üρια για την κατανάλωση θαλασσινών. Οι
περισσüτερεσ απü αυτέσ τισ χηµικέσ ουσίεσ δεν χρησιµοποιούνται πλέον
στισ χώρεσ τησ Μεσογείου.
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ΠετρελαϊκÞ ρýπανση
Οι πετρελαιοκηλίδεσ επιπλέουν και µετακινούνται. Μπορούν να
εµφανιστούν οποιαδήποτε στιγµή σε οποιοδήποτε τµήµα τησ
Μεσογείου. Μέχρι σήµερα, οι πετρελαιοκηλίδεσ που έχουν δηµιουργηθεί
εξαιτίασ ατυχηµάτων έχουν προκαλέσει τοπικέσ βλάβεσ στο θαλάσσιο
και παράκτιο περιβάλλον τησ Μεσογείου. Απü τα 268 ατυχήµατα που
καταγράφηκαν απü τη REMPEC την περίοδο 1977-1995, περισσüτερα
απü τα τρία τέταρτα αφορούσαν τη µεταφορά πετρελαίου. Ο αριθµüσ
των ατυχηµάτων αυξάνεται στην Μεσüγειο, καθώσ τα τελευταία πέντε
χρüνια (1991-1995) σηµειώθηκαν 81 επεισüδια σε σύγκριση µε 99
επεισüδια που είχαν σηµειωθεί τα προηγούµενα 10 έτη (1981-1990) . Τα
τελευταία τριάντα χρüνια δεν έχουν παρουσιαστεί σοβαρέσ
πετρελαιοκηλίδεσ στη Μεσüγειο. Ωστüσο, θα πρέπει να τονιστεί üτι µία
µεγάλη πετρελαιοκηλίδα µπορεί να εµφανιστεί οποιαδήποτε στιγµή σε
οποιοδήποτε σηµείο τησ Μεσογείου, ιδίωσ κατά µήκοσ των βασικών
θαλασσίων οδών καθώσ και εντüσ ή γύρω απü τουσ σηµαντικüτερουσ
τερµατικούσ σταθµούσ φüρτωσησ και εκφüρτωσησ πετρελαίου, ιδίωσ
καθώσ αρκετά δεξαµενüπλοια παλιάσ τεχνολογίασ κινούνται στα ύδατα
τησ Μεσογείου.
Απü το 1987 και έωσ τα τέλη του 1996 υπολογίζεται üτι η Μεσüγειοσ
δέχτηκε 22.223 τüνουσ πετρελαίου ωσ αποτέλεσµα ναυτικών
ατυχηµάτων. Τα αναφερüµενα στοιχεία για τα επιµέρουσ έτη ποικίλλουν
απü 12 τüνουσ το 1995 έωσ περίπου 13.000 τüνουσ το 1991.
Λαµβάνοντασ υπüψη τον υπολογιζüµενο üγκο του πετρελαίου που
Τοποθεσßεσ 268 αναφερüµενων καταστÜσεων συναγερµοý και ατυχηµÜτων που
συνÝβησαν στην περιοχÞ τησ Μεσογεßου µεταξý 1977 και 1995.
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Αλλα ατυχÞµατα

ΠηγÞ: RAC/REMPEC, 1996
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µεταφέρεται σε ετήσια βάση, ο οποίοσ ανέρχεται σε περισσüτερουσ απü
360 εκατοµµύρια τüνουσ στη Μεσüγειο (στο πλαίσιο του διασυνοριακού
εµπορίου), οι ποσüτητεσ που έχουν εκχυθεί ωσ αποτέλεσµα ατυχηµάτων
φαίνεται να είναι χαµηλέσ.
Γενικά, η θαλάσσια ζωή σε επίπεδο λεκάνησ έχει πληγεί απü την
πετρελαϊκή ρύπανση. ¼πωσ είναι φυσικü, ορισµένα τοπικά ατυχήµατα
είχαν, κάποιεσ φορέσ, αρνητικέσ επιπτώσεισ στισ βενθικέσ κοινüτητεσ.
Επιπλέον, διαδικασίεσ καθαρισµού, üπωσ η χρήση χηµικών ουσιών
διασποράσ, µπορεί επίσησ να προκαλέσουν βλάβεσ στο θαλάσσιο
περιβάλλον. Στην ανοιχτή θάλασσα, η αντίδραση των αρχών σε µία
ενδεχüµενη εµφάνιση πετρελαιοκηλίδασ θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
ταχεία προκειµένου να αποτρέψουν το πετρέλαιο απü το να φτάσει στισ
ακτέσ, γεγονüσ το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο. Ο χρüνοσ που
απαιτείται για την αποκατάσταση των πληθυσµών τησ θαλάσσιασ ζωήσ
που έχουν πληγεί απü το πετρέλαιο ποικίλλει σηµαντικά και ο βαθµüσ
στον οποίο µπορεί να επιταχυνθεί η βιολογική αποκατάσταση ενüσ
οικοτüπου είναι εξαιρετικά περιορισµένοσ.

Συγκεντρþσεισ 137Cs στα επιφανειακÜ θαλÜσσια ýδατα τησ ΤυρρηνικÞσ
ΘÜλασσασ (1960-1995)
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Ραδιενεργüσ ρýπανση
Η ραδιενεργüσ ρύπανση φαίνεται üτι δεν αποτελεί πρüβληµα για τη
Μεσüγειο. Η σηµαντικüτερη πηγή ανθρωπογενών ραδιονουκλεϊδίων είναι
οι εκλύσεισ απü παλαιüτερεσ δοκιµέσ πυρηνικών üπλων καθώσ και απü το
ατύχηµα του Τσερνοµπίλ.
Γενικά, ο συνολικüσ κατάλογοσ απογραφήσ των ραδιονουκλεϊδίων στη
Μεσüγειο µειώνεται. Στα επιφανειακά ύδατα τα επίπεδα 137Cs (Καισίου)
και 239,240Pu (Πλουτώνιο) παρουσιάζουν φθίνουσεσ τάσεισ. Στουσ
θαλάσσιουσ οργανισµούσ που καταναλώνονται απü τον άνθρωπο, η
συγκέντρωση 137Cs είναι πολύ χαµηλή (λιγüτερο απü 1 Bq/kg), πολύ κάτω
απü το üριο (600 Bq/kg) που έχει καθοριστεί απü την ΕΕ ωσ το ανώτατο
επιτρεπτü üριο στα τρüφιµα.
Οι πυρηνικέσ εγκαταστάσεισ στη λεκάνη τησ Μεσογείου είναι κυρίωσ
εγκατεστηµένεσ κατά µήκοσ ποταµών και τα λύµατά τουσ υποβάλλονται σε
παραποτάµιεσ χηµικέσ διεργασίεσ, οι οποίεσ καθυστερούν σε σηµαντικü
βαθµü τισ εκροέσ στη θάλασσα. Οι εκροέσ απü τισ εγκαταστάσεισ αυτέσ στη
θάλασσα είναι χαµηλέσ και περιορίζονται σε οριοθετηµένεσ περιοχέσ οι
οποίεσ παρακολουθούνται τακτικά απü τισ εθνικέσ αρχέσ.

ΜεταβολÞ του κλßµατοσ
Η UNEP/MAP έχει πραγµατοποιήσει αξιολογήσεισ των πιθανών
επιπτώσεων των µεταβολών του κλίµατοσ στην περιοχή τησ Μεσογείου,
βάση διαφüρων µελετών περιπτώσεων. Στισ επιπτώσεισ αυτέσ
περιλαµβάνονται ξηρασίεσ, πληµµύρεσ, µεταβολέσ στη διάβρωση του
εδάφουσ και διεργασίεσ απερήµωσησ, καταιγίδεσ, διάβρωση των ακτών,
θερµοκρασία των θαλάσσιων υδάτων και αλατüτητα σε συνδυασµü µε
αύξηση τησ στάθµησ τησ θάλασσασ και µείωση τησ βιοποικιλüτητασ.
Πρüσφατα παλαιοκλιµατολογικά στοιχεία που συλλέχθηκαν σε
γεωλογικά σταθερέσ περιοχέσ, σε συνδυασµü µε αρχαιολογικά ή ιστορικά
στοιχεία δείχνουν üτι η άνοδοσ τησ στάθµησ τησ θάλασσασ τον επüµενο
αιώνα (2100) µπορεί να περιοριστεί µέχρι τα 30 εκ., λαµβανοµένου υπüψη
του ρυθµού ανθρωπογενούσ ενίσχυσησ τησ ανüδου τησ στάθµησ τησ
θάλασσασ. Το σενάριο αυτü συµφωνεί µε το εύροσ κατώτερων ορίων που
έχει υποδείξει η IPCC.
Μολονüτι οι φυσικέσ επιπτώσεισ τησ µεταβολήσ του κλίµατοσ µπορούν να
προβλεφθούν, µε τη συνεχή βελτίωση τησ ακρίβειασ των προτύπων, τα
στοιχεία που συλλέγονται στη Μεσüγειο εξακολουθούν να είναι σε κάποιο
βαθµü αναξιüπιστα για την αξιολüγηση και την επίλυση πρακτικών
προβληµάτων. Επίσησ, είναι δυσχερέστερη η εκτίµηση των επιπτώσεων
τέτοιων φυσικών αλλαγών στο µελλοντικü κοινωνικοοικονοµικü πλαίσιο
των απειλούµενων περιοχών και χωρών, ιδίωσ εάν εξεταστούν σε
συνδυασµü µε άλλεσ απειλέσ που προκαλούνται απü την ανθρώπινη
δραστηριüτητα.
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Πßνακασ επιπτþσεων. Κýριεσ δυνητικÝσ επιπτþσεισ µεταβολþν του κλßµατοσ που
προσδιορßστηκαν στισ µελÝτεσ τησ UNEP/MAP
∆Ýλτα του Ebro, Ισπανßα

ΑυξηµÝνη διÜβρωση των ακτþν, αναδιαµüρφωση τησ ακτογραµµÞσ, απþλεια
υγροτüπων και πληµµýρεσ σε ορισµÝνουσ απü αυτοýσ, µειωµÝνη απüδοση τησ
αλιεßασ

∆Ýλτα του Ροδανοý,

∆ιÜβρωση ασταθþν Þ απειλοýµενων τµηµÜτων τησ ακτογραµµÞσ, µεßωση
Γαλλßα των υγροτüπων και των γεωργικþν εκτÜσεων, αυξηµÝνη επßδραση
των κυµÜτων, αυξηµÝνη αλÜτωση των παρÜκτιων λιµνþν, αποσταθεροποßηση
των αµµοθινþν, εντατικοποßηση του τουρισµοý

∆Ýλτα του ΠÜδου

Αýξηση των επεισοδßων πληµµýρων και πληµµυρßδων, αυξηµÝνη διÜβρωση
των ακτþν, υποχþρηση των αµµοθινþν, βλÜβεσ στην παρÜκτια υποδοµÞ,
αλÜτωση του εδÜφουσ, µεταβολÝσ στα συστÞµατα εποχιακÞσ παροχÞσ ýδατοσ,
περιορισµÝνη ανÜµειξη και πρωτογενÞσ παραγωγÞ των υδÜτων κοντÜ στισ
ακτÝσ, αυξηµÝνη ανοξßα στα ýδατα του πυθµÝνα

∆Ýλτα του Νεßλου,

ΑυξηµÝνη διÜβρωση των ακτþν, υπερχεßλιση των παρÜκτιων προστατευτικþν
Ýργων Αßγυπτοσ και αυξηµÝνεσ πληµµýρεσ, ζηµßεσ στην υποδοµÞ των
λιµÝνων και των πüλεων, υποχþρηση των αµµοθινþν που λειτουργοýν ωσ
φραγµοß, µεßωση τησ υγρασßασ του εδÜφουσ, αυξηµÝνη αλατüτητα του
εδÜφουσ και των υδÜτων των λιµνþν, µεßωση τησ παραγωγÞσ τησ αλιεßασ

Ichkeul-Bizerte, Τυνησßα

ΑυξηµÝνη διαπνοÞ που οδηγεß στη µεßωση τησ υγρασßασ του εδÜφουσ,
µειωµÝνη γονιµüτητα των λιµνþν και ενισχυµÝνη αλατüτητα, αυξηµÝνη
αλατüτητα στισ λßµνεσ και µεταστροφÞ σε θαλÜσσια πανßδα ψαριþν, µεßωση
τησ Ýκτασησ των υγροτüπων και απþλεια οικοτüπων νηκτικþν πουλιþν

Θερµαϊκüσ Κüλποσ,

Πληµµýρεσ στισ παρÜκτιεσ πεδινÝσ περιοχÝσ, διεßσδυση αλατοýχου νεροý στα
ΕλλÜδα ποτÜµια, κατÜκλυση βαλτüτοπων, αυξηµÝνη στρωµÜτωση των
θαλασσßων υδÜτων και ανοξßα στον πυθµÝνα, µεßωση των υδÜτων απορροÞσ
των ποταµþν, αλÜτωση των υπογεßων υδÜτων, µειωµÝνη γονιµüτητα του
εδÜφουσ, ζηµßεσ στισ παρÜκτιεσ προστατευτικÝσ κατασκευÝσ, παρÜταση τησ
τουριστικÞσ περιüδου

Ρüδοσ, ΕλλÜδα

ΑυξηµÝνη διÜβρωση των ακτþν, αλÜτωση των υδροφüρων οριζüντων,
αυξηµÝνη διÜβρωση του εδÜφουσ

ΝησιÜ ΜÜλτασ, ΜÜλτα

ΑλÜτωση των υδροφüρων οριζüντων, αυξηµÝνη διÜβρωση του εδÜφουσ,
απþλεια οικοτüπων γλυκþν υδÜτων, αυξηµÝνοσ κßνδυνοσ για την ανθρþπινη
υγεßα, τα ζþα και τισ καλλιÝργειεσ απü παθογüνουσ οργανισµοýσ και
παρÜσιτα

Κüλποσ Kaštela, Κροατßα

Πληµµýρεσ στην πηγÞ Pantana και στισ εκβολÝσ του Zrnovica, αυξηµÝνη
αλÜτωση των εκβολþν και των υπογεßων υδÜτων, αρνητικÝσ επιπτþσεισ στισ
υπηρεσßεσ και στην υποδοµÞ των παρÜκτιων περιοχþν, επιτÜχυνση των
φθορþν στα ιστορικÜ κτßρια, αýξηση τησ ζÞτησησ νεροý απü νοικοκυριÜ,
βιοµηχανßα, γεωργßα

ΣυριακÝσ ακτÝσ, Συρßα

ΑυξηµÝνη διÜβρωση του εδÜφουσ, µεταβολÞ τησ φυτοκÜλυψησ λüγω τησ
αυξηµÝνησ ξηρασßασ, αυξηµÝνη αλÜτωση των υδροφüρων οριζüντων,
διÜβρωση των ακτþν και φθορÝσ στισ παρÜκτιεσ κατασκευÝσ και στουσ
ανθρþπινουσ οικισµοýσ λüγω των εξαιρετικþν κυµÜτων θυÝλησ

Cres-Lošinj, Κροατßα

ΑυξηµÝνη αλÜτωση τησ λßµνησ Vrana; επÝκταση τησ τουριστικÞσ περιüδου,
αυξηµÝνοσ κßνδυνοσ απü πυρκαγιÝσ στα δÜση

ΑλβανικÝσ ακτÝσ,
Αλβανßα

ΑλÜτωση των παρÜκτιων υδροφüρων οριζüντων και ανεπαρκÞσ ποιüτητα
του πüσιµου νεροý, διÜβρωση του εδÜφουσ (φυσικÞ), παρÜταση τησ θερινÞσ
ξηρασßασ, παρÜταση τησ τουριστικÞσ περιüδου

Fuka-Matrouh, Αßγυπτοσ

ΑυξηµÝνη διαπνοÞ και µειωµÝνεσ βροχοπτþσεισ, παρÜταση τησ θερινÞσ
ξηρασßασ, αυξηµÝνη διÜβρωση των ακτþν, πληµµýρεσ στο ανατολικü τµÞµα,
µειωµÝνη γονιµüτητα του εδÜφουσ

ΠαρÜκτια περιοχÞ Sfax,
πληµµýρεσ Τυνησßα

ΑλÜτωση των υπογεßων υδÜτων, αυξηµÝνεσ βροχοπτþσεισ, πιθανÝσ

ΠηγÞ: UNEP/MAP
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∆ιÜγραµµα ¢νüδου τησ ΣτÜθµησ τησ ΘÜλασσασ. ¢νοδοσ τησ στÜθµησ τησ θÜλασσασ
στην περιοχÞ τησ Μεσογεßου τα τελευταßα 10.000 Ýτη.
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ΠηγÞ στοιχεßων: Pirazzoli, 1991, Antonioli κ.Ü., υπü εκτýπωση

Βιοποικιλüτητα και µεταβολÝσ στα οικοσυστÞµατα
Η µεσογειακή θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα περιλαµβάνει µία πλούσια
ποικιλία ειδών, που αντιπροσωπεύουν το 8-9% του πλούτου των
θαλασσίων ειδών παγκοσµίωσ (4-18% σύµφωνα µε την εξεταζüµενη
οµάδα ειδών, π.χ. µαλάκια, εχινüδερµα, καρκινοειδή, κτλ.).
Το θαλάσσιο οικοσύστηµα τησ Μεσογείου χαρακτηρίζεται απü µεγάλη
ποικιλüτητα. Για το λüγο αυτü είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στισ
περιβαλλοντικέσ διαταραχέσ και η επίδραση των πιέσεων αναµένεται üτι
θα είναι µεγαλύτερη. Στισ διαταραχέσ αυτού του θαλάσσιου και
παράκτιου περιβάλλοντοσ περιλαµβάνονται η ρύπανση, η
υπερεκµετάλλευση των θαλάσσιων ζώντων πüρων, η διάβρωση των
οικοτüπων, η µεταβολή του κλίµατοσ (π.χ. µέσω του φαινοµένου του
θερµοκηπίου), η εισαγωγή µη ιθαγενών ειδών και άλλεσ ανθρώπινεσ
δραστηριüτητεσ που οδηγούν σε υποβάθµιση του περιβάλλοντοσ.
Οι αλιευτικοί πüροι τησ Μεσογείου υφίστανται υπερεκµετάλλευση ωσ
αποτέλεσµα των αυξανüµενων τιµών και τησ ζήτησησ τισ τελευταίεσ
δεκαετίεσ. Η υπεραλίευση και οι αλιευτικέσ πρακτικέσ ευθύνονται σε
µεγάλο βαθµü για τισ επιπτώσεισ στα φυσικά αποθέµατα και στουσ
οικοτüπουσ:
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Υψοσ θÜλασσασ
(µÝτρα)
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30
·

τα βενθικά αποθέµατα ψαριών (κοντά στον πυθµένα τησ θάλασσασ)
συνήθωσ υφίστανται πλήρη εκµετάλλευση και ενδεχοµένωσ
υπερεκµετάλλευση, ενώ υπάρχει µία γενική τάση προσ µικρüτερα
επιµέρουσ µεγέθη,

·

η αφθονία των µικρών πελαγικών αποθεµάτων ψαριών παρουσιάζει
µεγάλεσ διακυµάνσεισ (ανάλογα µε τισ περιβαλλοντικέσ συνθήκεσ)
και τα είδη αυτά πιθανüτατα δεν υφίστανται πλήρη εκµετάλλευση,
µε εξαίρεση ίσωσ τον γαύρο,

·

τα µεγάλα πελαγικά αποθέµατα ψαριών (τüνοσ και ξιφίασ)
υφίστανται υπερεκµετάλλευση επίσησ απü διεθνείσ βιοµηχανικούσ
στüλουσ, ιδίωσ ο κüκκινοσ τüνοσ για τον οποίο η Μεσüγειοσ
αποτελεί σηµαντικü χώρο αναπαραγωγήσ,

·

οικüτοποι υψηλήσ βιολογικήσ σηµασίασ, üπωσ τα λιβάδια του
Posidonia oceanica καταστρέφονται συχνά απü δίχτυα µηχανüτρατων
που κυκλοφορούν κοντά στισ ακτέσ.

∆ιÜγραµµα ΕξωτικÜ εßδη: Παραδεßγµατα οδþν εισαγωγÞσ µη
ιθαγενþν ειδþν στη Μεσüγειο
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ΓιβραλτÜρ ΥδατοΣτρειδþνα
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∆ολþµατα

Ενυδρεßα

´Αγνωστα

ΠηγÝσ στοιχεßων: κατÜρτιση ΕΘΚ/ΘΠΠ βÜσει: Ribera & Boudouresque, 1995· Εθνικü
ΚÝντρο Θαλασσßων Ερευνþν, Στοιχεßα ΕλλÜδασ· CIESM 1999a; CIESM 1999b

Η εισαγωγή µη ιθαγενών ειδών δεν αποτελεί πρüσφατο φαινüµενο στη
Μεσüγειο. Μαζική εισαγωγή τροπικών ειδών απü την Ερυθρά Θάλασσα
παρατηρήθηκε µετά την κατασκευή τησ ∆ιώρυγασ του Σουέζ το 1869
(µετανάστευση Lesseps, üπωσ ονοµάστηκε χάριν του διάσηµου
µηχανικού τησ διώρυγασ Ferdinand Lesseps). Άλλα είδη εισάγονται
επίσησ µέσω µεταφοράσ ή εκουσίωσ µέσω πρακτικών
υδατοκαλλιέργειασ.
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Η µείωση των οικοτüπων που προκαλείται λüγω των ανθρωπογενών
πιέσεων, τησ ανάπτυξησ των παράκτιων εκτάσεων και του παράκτιου
ευτροφισµού έχει άµεσεσ επιπτώσεισ στην παραγωγικüτητα αλλά και στισ
περιοχέσ εκκüλαψησ και οδηγεί σε µείωση τησ βιοποικιλüτητασ και σε
µεταβολέσ στα οικοσυστήµατα. ∆εν έχουν διαπιστωθεί γενικά
αποτελέσµατα εξαφάνισησ ειδών στη Μεσüγειο. Ωστüσο, έχουν
εντοπιστεί αλλαγέσ στη σύνθεση και στον πλούτο των ειδών σε ορισµένα
πελάγη τησ Μεσογείου. Απώλεια ή µείωση των οικοτüπων, η οποία θα
µπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε εξαφάνιση, έχει αναφερθεί για είδη
τα οποία θεωρούνται üτι απειλούνται µε εξαφάνιση, üπωσ η φώκια
(Monachus monachus) και άλλα θαλάσσια θηλαστικά, κüκκινα κοράλια,
θαλάσσιεσ χελώνεσ και αποικιακά υδρüβια πουλιά.

∆ιÜγραµµα ΒÝνθοσ. Σýνθεση των βενθικþν κοινοτÞτων σε µßα
αδιατÜρακτη και σε µßα ρυπασµÝνη περιοχÞ.
ΑδιατÜρακτη Ζþνη
ΚαρκινοειδÞ
Εχινüδερµα
∆ιÜφορα
ΜαλÜκια
Πολýχαιτοι

ΠηγÞ: Stergiou et al., 1997

ΡυπασµÝνη Ζþνη
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Πßνακασ απειλουµÝνων ειδþν: ΚατÜλογοσ θαλασσßων ειδþν και ειδþν γλυκþν υδÜτων
που κινδυνεýουν Þ απειλοýνται µε εξαφÜνιση στη Μεσüγειο. (ΠαρÜρτηµα ΙΙ του
Πρωτοκüλλου σχετικÜ µε τισ ειδικÝσ προστατευüµενεσ περιοχÝσ και τη βιολογικÞ
ποικιλüτητα στη Μεσüγειο, που εγκρßθηκε στη Σýµβαση τησ Βαρκελþνησ το 1996 και
αναθεωρÞθηκε απü τη Σýµβαση τησ ΒÝρνησ, 1998).
Μαγνολüφυτα

Εχινüδερµα

Posidonia oceanica
Zostera marina
Zostera noltii

Asterina pancerii
Centrostephanus longispinus
Ophidiaster ophidianus

Χλωρüφυτα

Βρυüζωα

Caulerpa ollivieri

Hornera lichenoides

Φαιüφυτα

Cystoseira amentacea
Cystoseira mediterranea
Cystoseira sedoides
Cystoseira spinosa
Cystoseira zosteroides
Laminaria rodriguezii
Ροδüφυτα

Goniolithon byssoides
Lithophyllum lichenoides
Ptilophora mediterranea
Schimmelmannia schoubsboei
Σπογγþδη

Asbestopluma hypogea
Aplysina cavernicola
Axinella cannabina
Axinella polypoides
Geodia cydonium
Ircinia foetida
Ircinia pipetta
Petrobiona massiliana
Tethya sp. plur.
Κνιδüζωα

Astroides calycularis
Errina aspera
Gerardia savaglia

ΚαρκινοειδÞ

Ocypode cursor
Pachylasma giganteum
ΜαλÜκια

Charonia lampas lampas
Charonia tritonis variegata
Dendropoma petraeum
Erosaria spurca
Gibbula nivosa
Lithophaga lithophaga
Luria lurida
Mitra zonata
Patella ferruginea
Patella nigra
Pholas dactylus
Pinna nobilis
Pinna rudis
Ranella olearia
Schilderia achatidea
Tonna galea
Zonaria pyrum
Ιχθεßσ

Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
Carcharodon carcharias
Cetorhinus maximus

Hippocampus hippocampus
Hippocampus ramulosus
Huso huso
Lethenteron zanandreai
Mobula mobula
Pomatoschistus canestrinii
Pomatoschistus tortonesei
Valencia hispanica
Valencia letourneuxi
ΕρπετÜ

Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriacea
Eretmochelys imbricata
Lepidochelys kempii
Trionyx triunguis
ΘηλαστικÜ

Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Delphinus delphis
Eubalaena glacialis
Globicephala melas
Grampus griseus
Kogia simus
Megaptera novaeangliae
Mesoplodon densirostris
Monachus monachus
Orcinus orca
Phocoena phocoena
Physeter macrocephalus
Pseudorca crassidens
Stenella coeruleoalba
Steno bredanensis
Tursiops truncatus
Ziphius cavirostris
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ΜÝτρα αντßδρασησ
Το Πρüγραµµα ∆ρÜσησ για τη Μεσüγειο
Το 1975, οι χώρεσ τησ Μεσογείου και η ΕΟΚ ενέκριναν το Πρüγραµµα
∆ράσησ για τη Μεσüγειο (MAP) και το 1976 την Σύµβαση για την
Προστασία τησ Μεσογείου απü τη ρύπανση (Σύµβαση τησ
Βαρκελώνησ). Η Σύµβαση προβλέπει την κατάρτιση τεχνικών
πρωτοκüλλων.
Οι κύριοι στüχοι του MAP ήταν να βοηθήσει τισ κυβερνήσεισ των χωρών
τησ Μεσογείου να αξιολογήσουν και να ελέγξουν τη θαλάσσια ρύπανση,
να διατυπώσουν τισ εθνικέσ περιβαλλοντικέσ πολιτικέσ τουσ, να
βελτιώσουν την ικανüτητά τουσ üσον αφορά τον προσδιορισµü
καλύτερων επιλογών εναλλακτικών τύπων ανάπτυξησ και να προβούν
σε καλύτερεσ ορθολογικέσ επιλογέσ üσον αφορά την κατανοµή των
πüρων. Το πρüγραµµα MED POL, βασικü τµήµα του MAP,
διαδραµάτισε σηµαντικü ρüλο στην αναβάθµιση των τεχνικών
ικανοτήτων των περισσοτέρων χωρών τησ Μεσογείου (1975-1981).
Κατά τη δεύτερη φάση του ανέπτυξε και εφάρµοσε εθνικά
προγράµµατα παρακολούθησησ στην περιοχή.Programmes de l’UE
∆ιάφορεσ χώρεσ έχουν αναλάβει ένα µεγάλο αριθµü συγκεκριµένων
δράσεων σύµφωνα µε τισ απαιτήσεισ και τισ διατάξεισ του MAP,
επηρεάζοντασ µε τον τρüπο αυτü τισ περιβαλλοντικέσ πολιτικέσ και
πρακτικέσ των µεσογειακών χωρών.
Το 1995 εγκρίθηκε µία νέα φάση του MAP, το οποίο µετονοµάστηκε σε
«Σχέδιο ∆ράσησ για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντοσ και
την Βιώσιµη Ανάπτυξη των Παράκτιων Περιοχών τησ Μεσογείου». Η
δεύτερη αυτή φάση σχεδιάστηκε κατά τρüπο ώστε να λαµβάνει υπüψη
τα επιτεύγµατα και τισ ελλείψεισ των 20 πρώτων ετών ύπαρξησ του MAP,
καθώσ και τα αποτελέσµατα των πρüσφατων εξελίξεων, üπωσ τησ
∆ιάσκεψησ των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
(Rio de Janeiro, 1992).
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Πßνακασ Πρωτοκüλλων. Η Σýµβαση τησ Βαρκελþνησ και τα πρωτüκολλα τησ
Τßτλοσ

Εγκρßθηκε

ΤÝθηκε σε ισχý ΤροποποιÞθηκε ΝÝοσ Τßτλοσ

Σýµβαση τησ Βαρκελþνησ

Σýµβαση για την Προστασßα
τησ Μεσογεßου Ýναντι τησ
Ρýπανσησ
1

Βαρκελþνη,
Ισπανßα,
9-10.6.1995

Σýµβαση για την Προστασßα
του Θαλασσßου
ΠεριβÜλλοντοσ και των
ΠαρÜκτιων Περιοχþν τησ
Μεσογεßου

Βαρκελþνη,
Ισπανßα,
16.2.1976

12.2.1978

Βαρκελþνη,
Ισπανßα,

Πρωτüκολλο για την Πρüληψη
και την ΕξÜλειψη τησ
Ρýπανσησ τησ Μεσογεßου
λüγω Απορρßψεων ΑποβλÞτων
απü Πλοßα και ΑεροσκÜφη Þ
λüγω ΑποτÝφρωσησ στη
ΘÜλασσα

9-10.6.1995

Πρωτüκολλο Περιπτþσεων ΕκτÜκτου ΑνÜγκησ
Πρωτüκολλο σχετικÜ µε τη
συνεργασßα για την ΚαταπολÝµηση
τησ Ρýπανσησ τησ Μεσογεßου απü
ΠετρÝλαιο και ¢λλεσ Επικßνδυνεσ
Ουσßεσ σε Περιπτþσεισ ¸κτακτησ
ΑνÜγκησ

3

12.2.1978

Πρωτüκολλο για τισ Απορρßψεισ
Πρωτüκολλο για την Πρüληψη τησ
Ρýπανσησ τησ Μεσογεßου λüγω
Απορρßψεων ΑποβλÞτων απü
Πλοßα και ΑεροσκÜφη

2

Βαρκελþνη,
Ισπανßα,
16.2.1976

Βαρκελþνη,
Ισπανßα,
16.2.1976

12.2.1978

Πρωτüκολλο σχετικÜ µε τισ χερσαßεσ πηγÝσ
Πρωτüκολλο για την Προστασßα
τησ Μεσογεßου Ýναντι τησ
Ρýπανσησ απü Χερσαßεσ ΠηγÝσ

ΑθÞνα, ΕλλÜδα,

17.6.1983

17.5.1980

Συρακοýσεσ,
Ιταλßα,
6-7.3.1996

Πρωτüκολλο για την
Προστασßα τησ Μεσογεßου
Ýναντι τησ Ρýπανσησ απü
Χερσαßεσ ΠηγÝσ και
∆ραστηριüτητεσ

Βαρκελþνη,
Ισπανßα, 910.6.1995 Το νÝο
Πρωτüκολλο
περιλαµβÜνει
παραρτÞµατα
που εγκρßθηκαν
στο Μονακü,
στισ 24.11.1996

Πρωτüκολλο σχετικÜ µε τισ
ΕιδικÜ Προστατευüµενεσ
ΠεριοχÝσ και τη ΒιολογικÞ
Ποικιλßα στη Μεσüγειο

4 Πρωτüκολλο σχετικÜ µε τισ ΕιδικÜ Προστατευüµενεσ ΠεριοχÝσ
Πρωτüκολλο σχετικÜ µε τισ ΕιδικÜ
Προστατευüµενεσ ΠεριοχÝσ τησ
Μεσογεßου

Γενεýη, Ελβετßα
3.4.1982

23.3.1986

5 Πρωτüκολλο για την ΑνοιχτÞ ΘÜλασσα
Πρωτüκολλο για την Προστασßα
τησ Μεσογεßου ¸ναντι τησ
Ρýπανσησ απü την ¸ρευνα και την
ΕκµετÜλλευση τησ ΗπειρωτικÞσ
Υφαλοκρηπßδασ και του
ΘαλÜσσιου Βυθοý και του
ΥπεδÜφουσ του

MΜαδρßτη, Ισπανßα
14.10.1994

Σε εξÝλιξη για επικýρωση

6 Πρωτüκολλο για τα Επικßνδυνα Απüβλητα
Πρωτüκολλο για την Πρüληψη τησ
Ρýπανσησ τησ Μεσογεßου απü
∆ιασυνοριακÝσ ΜεταφορÝσ
Επικßνδυνων ΑποβλÞτων και τη
∆ιÜθεσÞ τουσ

ΠηγÞ UNEP/MAP

Izmir, Τουρκßα ,
1.10.1996

Σε εξÝλιξη για επικýρωση
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ΠρογρÜµµατα τησ ΕΕ

Υπάρχουν διάφορα κοινοτικά και διεθνή προγράµµατα και έργα που
ασχολούνται µε µία ή περισσüτερεσ απü τισ πτυχέσ του περιβάλλοντοσ
στη Μεσüγειο. Επιπλέον, ένα σηµαντικü τµήµα άλλων κοινοτικών
προγραµµάτων, τα οποία δεν µπορούν να ταξινοµηθούν αυστηρά ωσ
περιβαλλοντικά προγράµµατα και υπάγονται στον τοµέα «περιφερειακή
ανάπτυξη», διεθνήσ συνεργασία, τηλεπικοινωνίεσ, κτλ., διαθέτουν επίσησ
µία σηµαντική περιβαλλοντική συνιστώσα. Αυτά προκύπτουν επίσησ
απü την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών προβληµατισµών στισ
τοµεακέσ πολιτικέσ και στο σχεδιασµü, σύµφωνα µε τισ απαιτήσεισ τησ
ενοποιηµένησ συνθήκησ τησ ΕΕ (Συνθήκη του Άµστερνταµ). Ωστüσο, οι
πληροφορίεσ σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προγράµµατα, τη
χρηµατοδüτηση και τα έργα εντüσ τησ ΕΕ είναι κατακερµατισµένεσ,
καθώσ το περιβάλλον αποτελεί ένα κάθετο ζήτηµα, µε το οποίο
ασχολούνται διάφορεσ Γενικέσ ∆ιευθύνσεισ τησ Επιτροπήσ (Γ∆).
Ο ακüλουθοσ κατάλογοσ κοινοτικών προγραµµάτων δεν είναι πλήρησ,
αξίζει üµωσ να αναφερθούν ορισµένα απü τα έργα που έχουν αντίκτυπο
στισ πληροφορίεσ, τισ γνώσεισ και τισ δράσεισ που αφορούν το θαλάσσιο
και παράκτιο περιβάλλον τησ Μεσογείου:
1.

Το πρüγραµµα MEDA , αποτελεί µέροσ τησ δηµιουργίασ µίασ
ευρωµεσογειακήσ ζώνησ ελευθέρων συναλλαγών και έχει τονίσει την
ανάγκη για συνέχιση τησ συνεργασίασ στουσ τοµείσ τησ ενεργειακήσ
πολιτικήσ, του περιβάλλοντοσ, τησ πολιτικήσ υδάτων, των
θαλασσίων µεταφορών, τησ γεωργίασ, τησ µείωσησ τησ επισιτιστικήσ
εξάρτησησ, τησ ανάπτυξησ περιφερειακήσ υποδοµήσ και τησ
µεταφοράσ τεχνολογίασ.

2.

Το Βραχυπρüθεσµο και Μεσοπρüθεσµο Πρüγραµµα ∆ράσησ
Προτεραιüτητασ για το Περιβάλλον (SMAP) είναι ένα πρüγραµµα
πλαίσιο δράσησ για την προστασία του περιβάλλοντοσ τησ
Μεσογείου, στο πλαίσιο τησ ευρωµεσογειακήσ εταιρικήσ σχέσησ.

3.

Το LIFE Τρίτεσ Χώρεσ, περιλαµβάνει 15 µεσογειακέσ χώρεσ και
παρέχει, µεταξύ άλλων, κονδύλια για τεχνική βοήθεια για τη
σύσταση περιβαλλοντικών διοικητικών διαρθρώσεων.

4.

Το Πρüγραµµα Θαλάσσιεσ Επιστήµεσ και Τεχνολογίασ (MAST) τησ
Γ∆Ερευνα, ιδίωσ στο πλαίσιο των 2 µεσογειακών στοχοθετηµένων
έργων (ΜΣΕ 1 και ΜΣΕ 2 -MATER) και το MEDATLAS. Τα ΜΣΕ
1 και 2 αποτελούν µία σηµαντική προσπάθεια για την κατανüηση
τησ Μεσογείου σήµερα (τüσο τησ δυτικήσ üσο και τησ ανατολικήσ
λεκάνησ).

36
5.

Τα προγράµµατα Περιβάλλον και Κλίµα, µε ιδιαίτερη έµφαση στισ
Ευρωπαϊκέσ Μελέτεσ Αλληλεπίδρασησ Γησ – Ωκεανού (ELOISE).

6.

Το πρüγραµµα AVICENNE, το οποίο καλύπτει τοµείσ δράσησ
üπωσ η οργανικοί και ανüργανοι ρύποι και οι επιπτώσεισ στο
περιβάλλον (συνεργασία µε το Μαγκρέµπ και τισ χώρεσ στισ λεκάνεσ
τησ Μεσογείου).

7.

Το πρüγραµµα FAIR είχε ωσ στüχο την προώθηση και την
εναρµüνιση τησ έρευνασ στουσ βασικούσ τοµείσ των τροφίµων αλλά
και τοµείσ που δεν αφορούν τα τρüφιµα, συµπεριλαµβανοµένησ τησ
γεωργίασ, τησ δασοκοµίασ, τησ αλιείασ και τησ υδατοκαλλιέργειασ
στην Ευρώπη.

8.

Τα προγράµµατα RECITE και ECOS OUVERTURE τησ Γ∆
Περιφερειακή Πολιτική, τα οποία προωθούν τη διαπεριφερειακή
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών τησ ΕΕ και τρίτων χωρών
στην λεκάνη τησ Μεσογείου σε θέµατα σηµαντικά σε περιφερειακü
επίπεδο.

9.

Το INTERREG χρηµατοδοτεί δράσεισ και µελέτεσ για τη χάραξη
διεθνικών στρατηγικών, τον εντοπισµü περιβαλλοντικά ευαίσθητων
περιοχών, την ανάληψη δράσεων για την βελτίωση τησ εδαφικήσ
διαχείρισησ θαλάσσιων περιοχών στην περιφέρεια τησ Ένωσησ, µε
βάση τüσο την οικονοµική ανάπτυξη üσο και την προστασία και τη
βελτίωση του περιβάλλοντοσ (π.χ. ολοκληρωµένη παράκτια
ανάπτυξη, πρüληψη και έλεγχοσ τησ θαλάσσιασ ρύπανσησ και
προστασία του περιβάλλοντοσ).

10. Το πρüγραµµα TERRA στο πλαίσιο του Άρθρου 10 του
Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ
(ΕΤΠΑ).
11. Μία ταυτüχρονη αυξανüµενη αναζήτηση εργαλείων διαχείρισησ, σε
τοπικü επίπεδο, που παρέχουν τη δυνατüτητα απü κοινού
αντιµετώπισησ των τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και τησ
κοινωνικήσ και οικονοµικήσ ανάπτυξησ, οδήγησε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στην εφαρµογή ενüσ ειδικού Προγράµµατοσ Επίδειξησ
τησ Ολοκληρωµένησ ∆ιαχείρισησ των παράκτιων Ζωνών
(Πρüγραµµα επίδειξησ ICZM) σε στενή συνεργασία µε τρεισ Γενικέσ
∆ιευθύνσεισ: Γ∆ Περιβάλλον, Γ∆ Αλιεία και Γ∆ Περιφερειακή
Πολιτική , και µε τη συνεργασία τησ Γ∆ Ερευνα, του ΚΚΕρ (Κοινü
Κέντρο Ερευνών) και του ΕΟΠ.
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Επίσησ, εφαρµüζονται πολλά περιφερειακά προγράµµατα σε
συνεργασία µε άλλουσ πολυµερείσ οργανισµούσ ή διεθνείσ ΜΚΟ που
αναπτύσσουν δραστηριüτητεσ στην περιοχή.
Το Νοέµβριο του 1997 πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι µία συνεδρίαση
των Υπουργών Περιβάλλοντοσ, üπου η απερήµωση και η
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών προσδιορίστηκαν ωσ
περιβαλλοντικέσ προτεραιüτητεσ στη Μεσüγειο, σε συνδυασµü µε τη
διατήρηση και την βιώσιµη χρήση τησ βιοποικιλüτητασ ωσ «οριζüντιο»
περιβαλλοντικü ζήτηµα.
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ΣυµπερÜσµατα και συστÜσεισ
ΚατÜσταση τησ Μεσογεßου
Η κατάσταση των ανοικτών υδάτων στη Μεσüγειο, µε βάση τισ
διαθέσιµεσ πληροφορίεσ που παρουσιάζονται και αξιολογούνται στην
παρούσα έκθεση, θεωρείται γενικά καλή. Στισ παράκτιεσ περιοχέσ, η
παρουσία «καυτών σηµείων» ρύπανσησ, τα οποία βρίσκονται γενικά σε
ηµιπερίκλειστουσ κüλπουσ κοντά σε σηµαντικά λιµάνια, µεγάλεσ πüλεισ
και βιοµηχανικέσ περιοχέσ, πιθανüτατα αποτελεί το σηµαντικüτερο
πρüβληµα τησ Μεσογείου. Τα ύδατα στην ανοικτή θάλασσα
ταξινοµούνται µεταξύ των φτωχüτερων σε θρεπτικέσ ουσίεσ επί του
συνüλου των ωκεανών παγκοσµίωσ· τα θαλάσσια οικοσυστήµατα
φαίνεται üτι εξακολουθούν να λειτουργούν καλά και η Μεσüγειοσ
χαρακτηρίζεται απü µεγάλη ποικιλία θαλασσίων ειδών. Ωστüσο, σε
αρκετέσ περιπτώσεισ, φυσικέσ ιδιαιτερüτητεσ (π.χ. πρüτυπα κίνησησ και
κυκλοφορίασ των υδάτων) καθορίζουν την κατάσταση τησ Μεσογείου
και, σε συνδυασµü µε τισ πιέσεισ που προέρχονται απü τισ παράκτιεσ
ανθρωπογενείσ δραστηριüτητεσ, δηµιουργούν «καυτά σηµεία» που
έχουν αρνητικέσ τοπικέσ περιβαλλοντικέσ επιπτώσεισ και µπορεί να έχουν
µεγάλη διάρκεια.
Σε αντίθεση µε τισ σχετικά ευνοϊκέσ συνθήκεσ τησ ίδιασ τησ Μεσογείου,
µüνο ένα µικρü ποσοστü τησ παράκτιασ ζώνησ τησ εξακολουθεί να είναι
παρθένο, απü το οποίο ένα ακüµα µικρüτερο ποσοστü προστατεύεται.
Η παρούσα έκθεση δείχνει üτι οι υφιστάµενεσ απειλέσ (π.χ. τοπικά
εντοπισµένοσ ευτροφισµüσ, βαρέα µέταλλα, οργανική ρύπανση και
µικροβιακή µüλυνση, πετρελαιοκηλίδεσ, εισαγωγή µη ιθαγενών ειδών)
είναι κυρίωσ αποτέλεσµα πιέσεων απü ανθρωπογενείσ δραστηριüτητεσ
και, κατά συνέπεια, απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή üσον αφορά τη
διαχείριση και τον έλεγχü τουσ.
Οι χερσαίεσ δραστηριüτητεσ (αστικοποίηση, βιοµηχανία και γεωργία)
αποτελούν την κύρια πηγή ρύπανσησ στην Μεσüγειο, µολονüτι
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλέσ αβεβαιüτητεσ üσον αφορά την
αντίστοιχη συµβολή τουσ, τισ διάφορεσ ροέσ (ποτάµια, ατµüσφαιρα, µη
σηµειακέσ πηγέσ, κτλ.) και την τύχη των µολυντικών ουσιών που
παράγουν. Στην περίπτωση τησ αστικήσ και βιοµηχανικήσ ρύπανσησ, το
κύριο πρüβληµα είναι η ταχεία αύξηση του πληθυσµού κατά µήκοσ των
νοτίων ακτών τησ Μεσογείου, üπου έχουν θεσπιστεί λιγüτερα νοµικά
µέσα και έχουν πραγµατοποιηθεί λιγüτερεσ επενδύσεισ σε
περιβαλλοντική υποδοµή.
Οι πιέσεισ απü τον τουρισµü, ιδίωσ στισ χώρεσ τησ Βüρειασ Μεσογείου,
είναι ένα απü τα προβλήµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν
αποτελεσµατικά προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω υποβάθµιση
του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντοσ.
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ΣυστÜσεισ για τη λÞψη µÝτρων
Η έκθεση προσδιορίζει επίσησ ορισµένα βασικά ζητήµατα, τα οποία θα
πρέπει να αντιµετωπιστούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί καλύτερη
ποιüτητα του περιβάλλοντοσ και καλύτερεσ ολοκληρωµένεσ
πληροφορίεσ απü την περιοχή:
1.

Μεταβολή του κλίµατοσ: Εξακολουθεί να απαιτείται διεπιστηµονική
έρευνα για την αξιολüγηση των σηµαντικüτερων περιβαλλοντικών
και κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων, τα οποία ενδέχεται να
προκληθούν απü την επιταχυνüµενη άνοδο τησ στάθµησ τησ
θάλασσασ, τη διάβρωση και την απερήµωση, τισ πληµµύρεσ και
άλλεσ απειλέσ που προέρχονται απü τη µεταβολή του κλίµατοσ
καθώσ και για το διαχωρισµü των φυσικών διακυµάνσεων απü τα
αποτελέσµατα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

2.

Βιοποικιλüτητα: Η δηµιουργία θαλάσσιων πάρκων και
προστατευüµενων περιοχών για σκοπούσ διατήρησησ συχνά δεν
επαρκεί ωσ µέτρο για τον περιορισµü των επιπτώσεων, καθώσ
πολλέσ απü τισ επιπτώσεισ οφείλονται σε πιέσεισ οι οποίεσ δεν
δηµιουργούνται σε τοπικü επίπεδο. Οι αγριüτοποι και οι σηµαντικοί
οικüτοποι τησ Μεσογείου θα πρέπει να προστατευθούν καθώσ η
Μεσüγειοσ αναγνωρίζεται üτι αποτελεί έναν απü τουσ πλουσιüτερουσ
βιüτοπουσ παγκοσµίωσ διαθέτοντασ περίπου το 6% του
παγκüσµιου συνüλου ανώτερων ειδών. Η προστασία των
αγριüτοπων και των οικοτüπων τησ Μεσογείου απαιτεί
ολοκληρωµένη περιβαλλοντική διαχείριση. Καθώσ οι εκτάσεισ είναι
πυκνοκατοικηµένεσ και στισ περισσüτερεσ περιοχέσ εξακολουθούν
να απουσιάζουν συντονισµένα σχέδια δράσησ περιβαλλοντικήσ
διαχείρισησ, υπάρχει κίνδυνοσ ο αριθµüσ των σηµαντικών
οικοτüπων να µειωθεί και οι επιπτώσεισ στην βιοποικιλüτητα να
γίνουν πιο εµφανείσ.
Οι ακüλουθεσ δράσεισ θα πρέπει να µελετηθούν για την περαιτέρω
προστασία τησ ισορροπίασ του οικοσυστήµατοσ.:
·

·

Ανάπτυξη συντονισµένων σχεδίων σε εθνικü επίπεδο και σε
ολüκληρη τη Μεσüγειο για την περιβαλλοντική διαχείριση και
την ανάπτυξη υποδοµών, µε ιδιαίτερη προσοχή στισ παράκτιεσ
ζώνεσ·
Εισαγωγή αποτελεσµατικών µέτρων προστασίασ του
περιβάλλοντοσ απü απειλέσ που προέρχονται απü τισ θαλάσσιεσ
µεταφορέσ, τα παράκτια έργα και δραστηριüτητεσ θαλάσσιασ
εκµετάλλευσησ·
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·

·
·

Προώθηση τησ εφαρµογήσ των διατάξεων τησ CBD (Σύµβαση
για τη ∆ιατήρηση τησ Βιολογικήσ Ποικιλίασ) και του
µεσογειακού πρωτοκüλλου για τισ ειδικά προστατευüµενεσ
περιοχέσ και τη βιοποικιλüτητα σε εθνικü επίπεδο στη Μεσüγειο,
συµπεριλαµβανοµένησ τησ ανάπτυξησ εθνικών στρατηγικών για
τη διατήρηση τησ βιοποικιλüτητασ και τησ υιοθέτησησ τησ
βιογεωγραφικήσ περιφερειακήσ προσέγγισησ που προτείνεται
απü τεχνικούσ φορείσ τησ CBD·
Προώθηση τησ εφαρµογήσ των υφιστάµενων σχεδίων δράσησ
για την προστασία των απειλούµενων ειδών στη Μεσüγειο·
Αύξηση τησ προστασίασ των παρθένων περιοχών που έχουν
αποµείνει.

3.

Απορρίψεισ αποχετευτικών λυµάτων: Οι αστικέσ περιοχέσ κατά
µήκοσ των ακτών εξακολουθούν να µη διαθέτουν εγκαταστάσεισ
επεξεργασίασ αποχετευτικών λυµάτων και περίπου το 60% των
αστικών αποβλήτων που αποθέτονται στη Μεσüγειο εξακολουθούν
να µην υφίστανται καµία επεξεργασία. Με βάση τισ υφιστάµενεσ
πληροφορίεσ, τα αποχετευτικά λύµατα θα πρέπει να απορρίπτονται
κατüπιν προηγµένησ επεξεργασίασ σε κατάλληλεσ εγκαταστάσεισ
επεξεργασίασ. Η σχετική τεχνολογία είναι διαθέσιµη και σχετική
φθηνή. ¼πωσ αναλύεται πειστικά σε διάφορεσ µελέτεσ, το κüστοσ
για την υγεία και οι άλλεσ οικονοµικέσ ζηµίεσ, ιδίωσ οι τουριστικέσ
περιοχέσ λüγω τησ µüλυνσησ των παράκτιων υδάτων, είναι πολύ
υψηλüτερα απü τισ επενδύσεισ που απαιτούνται για την επίτευξη
µίασ αποδεκτήσ ποιüτητασ των αποχετευτικών εκρεüντων λυµάτων.

4.

Γεωργικέσ πρακτικέσ: Στισ περισσüτερεσ µεσογειακέσ χώρεσ, üλοι οι
τύποι γεωργικών πρακτικών και χρήσεων των γαιών θεωρούνται ωσ
µη σηµειακέσ πηγέσ ρύπανσησ των υδάτων. Είναι πολύ δύσκολο να
εκτιµηθούν ποσοτικά οι εισροέσ απü αυτέσ τισ διάχυτεσ πηγέσ στη
Μεσüγειο. Οι χώρεσ θα πρέπει να υιοθετήσουν µία οριστική
προσέγγιση üσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πüρων, µε
βάση την ολοκληρωµένη αξιολüγηση τησ ποιüτητασ των υδάτων και
τησ υγείασ των οικοσυστηµάτων, απü τα παράκτια ύδατα έωσ
ολüκληρη την λεκάνη απορροήσ.

5.

Αλιεία: Ο έλεγχοσ των αλιευτικών προσπαθειών αποτελεί επείγουσα
προτεραιüτητα, η οποία έχει προσδιοριστεί απü το Γενικü
Συµβούλιο Αλιείασ για τη Μεσüγειο (GFCM), µολονüτι δεν θα
πρέπει να ξεχνούµε üτι η παράκτια αλιεία απü µικρά σκάφη
διαδραµατίζει σηµαντικü κοινωνικü και οικονοµικü ρüλο κατά
µήκοσ των ακτών τησ Μεσογείου.

6.

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια: Θα πρέπει να θεσπιστούν ρυθµίσεισ
και να επιβληθεί η προσεκτική επιλογή των χώρων, µε ακριβή
προσδιορισµü τησ φέρουσασ ικανüτητάσ τουσ. Οι πρακτικέσ
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ανοικτήσ θαλάσσησ θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω
προκειµένου να αποφευχθούν αρνητικέσ επιπτώσεισ στισ παράκτιεσ
ζώνεσ.
7.

Πετρελαϊκή ρύπανση: Θα πρέπει να συσταθεί η κατασκευή
εγκαταστάσεων υποδοχήσ πετρελαίου σε üλα τα µεγάλα λιµάνια
κατά µήκοσ τησ λεκάνησ. Οι περιοχέσ που βρίσκονται γύρω απü
στενά και λιµάνια ήδη εµφανίζονται ωσ πρώτεσ σε προτεραιüτητεσ
στο πλαίσιο του σχεδιασµού και τησ προστασίασ.

8.

Παράκτιεσ ζώνεσ: Εξακολουθεί να απουσιάζει µία ολοκληρωµένη
προσέγγιση για τη διαχείριση και τον υλικü σχεδιασµü των
παράκτιων ζωνών. Οι αποφάσεισ που αφορούν τισ παράκτιεσ ζώνεσ
και η διαχείρισή τουσ θα πρέπει να υλοποιηθεί σε περιφερειακü,
εθνικü και τοπικü επίπεδο, λαµβανοµένων υπüψη των κινητήριων
δυνάµεων και των πιέσεων που προκαλούν οι ανθρώπινεσ
δραστηριüτητεσ, συµπεριλαµβανοµένου του τουρισµού, µε σκοπü
την ενσωµάτωση τησ προστασίασ του περιβάλλοντοσ στην
οικονοµική ανάπτυξη. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων
ζωνών µπορεί να είναι επιτυχήσ µüνο εφüσον µεγιστοποιηθεί η
εµπειρία και η εµπειρογνωµοσύνη και ενισχυθεί ο προϋπολογισµüσ
που διατίθεται σε έργα τα οποία λαµβάνουν υπüψη την ολιστική
περιβαλλοντική διάσταση. Θα πρέπει να αναπτυχθούν οργανωτικά
και νοµικά µέσα – συµπεριλαµβανοµένων µέσων
προσανατολιζüµενων στην αγορά – για τον έλεγχο και τη διαχείριση
τησ ανάπτυξησ των παράκτιων ζωνών, την αξιοποίηση των γαιών
και την εκµετάλλευση των υπογείων υδάτων.

Βελτßωση τησ διαθεσιµüτητασ στοιχεßων
Μία απü τισ σηµαντικüτερεσ ανησυχίεσ που εντοπίζονται στην παρούσα
έκθεση, και η οποία αναδύεται απü τα διάφορα ζητήµατα που
εξετάζονται στα επιµέρουσ κεφάλαια, είναι η σπανιüτητα ή η µη
διαθεσιµüτητα συγκριτικών και, σε ορισµένεσ περιπτώσεισ, αξιüπιστων
στοιχείων για τη λεκάνη τησ Μεσογείου στο σύνολü τησ. Για την
αξιολüγηση τησ κατάστασησ και των πιέσεων του θαλάσσιου και
παράκτιου περιβάλλοντοσ τησ Μεσογείου έχει προσδιοριστεί üτι λείπουν
τα ακüλουθα στοιχεία πληροφüρησησ:
1.

∆ιάβρωση των ακτών: Σε ολüκληρη την Μεσüγειο δεν διατίθενται
πληροφορίεσ ούτε και πρüσβαση σε υφιστάµενεσ πληροφορίεσ µε
σκοπü τη σύνθεσή τουσ σε περιφερειακü επίπεδο. Η διασπορά των
στοιχείων µεταξύ των διαφüρων διοικητικών φορέων, η έλλειψη
γνώσεων σχετικά µε τουσ υφιστάµενουσ καταλüγουσ απογραφήσ, η
ύπαρξη στοιχείων σε εκθέσεισ οι οποίεσ θεωρούνται εµπιστευτικέσ (ή
στισ οποίεσ υπάρχει η δυνατüτητα πρüσβασησ µüνο κατüπιν
χρονοβüρων και δύσκολων διοικητικών διαδικασιών) επιδεινώνουν
το πρüβληµα. Η αβεβαιüτητα σχετικά µε την εξέλιξη διαφüρων
παράκτιων τµηµάτων εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλούσ
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χαρτογραφικούσ άτλαντεσ. Για το λüγο αυτü η τάση τησ εξέλιξησ
των παράκτιων ζωνών συχνά µελετάται µε βάση
πραγµατογνωµοσύνεσ, απουσία µελετών ή προκαταρκτικών
µετρήσεων.
2.

Μολυσµατικέσ ουσίεσ: Μολονüτι έχουν καταβληθεί σηµαντικέσ
προσπάθειεσ µέσω του προγράµµατοσ MED POL, εξακολουθούν να
διατίθενται ελάχιστα στοιχεία για ορισµένεσ περιοχέσ. Θα πρέπει να
βελτιωθεί η ικανüτητα παρακολούθησησ ορισµένων µεσογειακών
χωρών.

3.

Πετρελαϊκή ρύπανση: Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο στάδιο του
σχεδιασµού για τον εντοπισµü περιοχών που χρειάζονται
προστασία, του βαθµού προτεραιüτητάσ τουσ και των τεχνικών που
θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν.

4.

Μικροβιακή µüλυνση: Τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι
επιπτώσεισ τησ µικροβιακήσ µüλυνσησ στην παράκτια ζώνη τησ
Μεσογείου παραµένουν και συνδέονται κυρίωσ µε τα αστικά
λύµατα. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα και παροχή στοιχείων σχετικά
µε τη διάδοση ιών σε επίπεδο λεκάνησ. Η γεωγραφική ανισορροπία
που χαρακτηρίζει τα διαθέσιµα στοιχεία είναι πιο έντονη. Επίσησ,
δεν έχει ακüµα προσδιοριστεί η πρüσληψη παθογüνων
µικροοργανισµών που προκαλούν βλάβη στην υγεία σε ολüκληρη
τη Μεσüγειο. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν µεγάλεσ
εκτάσεισ στισ παράκτιεσ ζώνεσ τησ Μεσογείου, για τισ οποίεσ τα
διαθέσιµα στοιχεία είναι ελάχιστα.

5.

Απορρίψεισ αποχετευτικών λυµάτων: Απαιτείται η διάθεση
περαιτέρω στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την ποιüτητα των
υδάτων και τη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίασ
αποχετευτικών λυµάτων.

6.

Ραδιονουκλίδια: δεν υπάρχουν πληροφορίεσ σχετικά µε την
διασπορά ραδιονουκλιδίων σε µερικέσ περιοχέσ τησ Μεσογείου,
ιδιαίτερα στισ ανατολικέσ και νüτιεσ λεκάνεσ.Για αυτέσ τισ περιοχέσ
πρέπει να δηµιουργηθεί βάση υποδοµήσ στοιχείων.

7.

Αλιεία: Οι γνώσεισ σχετικά µε την αλιεία στη Μεσüγειο θα πρέπει να
βελτιωθούν. Αυτü θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµü απü την ποιüτητα
των στατιστικών, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα απü τα
βασικά µειονεκτήµατα στην προσπάθεια προσδιορισµού των
πραγµατικών ποσοτήτων αλιευµάτων για τα διάφορα είδη, καθώσ
και τησ διάρθρωσησ και τησ χωρητικüτητασ των διαφüρων τύπων
αλιευτικών στüλων.
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8.

Βιοποικιλüτητα: Εξακολουθεί να µην υπάρχει µία ειδική
διαµεσογειακή προσέγγιση üσον αφορά την παρακολούθηση τησ
θαλάσσιασ βιοποικιλüτητασ – και των εντοπισµü σηµαντικü
κινδύνων που απειλούν την παρούσα κατάστασή τησ. Έχει
ουσιαστική σηµασία να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στισ εισαγωγέσ
ειδών και στην απώλεια οικοτüπων. Επίσησ, απαιτείται έρευνα
σχετικά µε τισ διεργασίεσ που συνδέονται µε τισ µεταβολέσ στα
οικοσυστήµατα και την αποκατάσταση των υποβαθµισµένων
παράκτιων οικοσυστηµάτων.

∆εν είναι εύκολη η πρüσβαση στισ πληροφορίεσ που συλλέγονται απü
τισ χώρεσ γύρω απü τη Μεσüγειο, καθώσ αυτέσ βρίσκονται διάσπαρτεσ
σε διάφορεσ υπηρεσίεσ και φορείσ και καθώσ, σε πολλέσ περιπτώσεισ, δεν
διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή. Έχει ζωτική σηµασία οι
πληροφορίεσ αυτέσ να συγκεντρωθούν σε ηλεκτρονική µορφή σε µία
εθνική βάση δεδοµένων, üπωσ για παράδειγµα έγινε µε τα Εθνικά
Κέντρα Ωκεανογραφικών ∆εδοµένων (NODC), προκειµένου να είναι
δυνατή η εύκολη αξιοποίησή τουσ απü τουσ φορείσ λήψησ αποφάσεων
στη διοίκηση και απü άλλουσ εταίρουσ.
Ο ΕΟΠ, το Ευρωπαϊκü Θεµατικü του Κέντρο για το Θαλάσσιο και
Παράκτιο Περιβάλλον (ΕΘΚ/ΘΠΠ) και το MAP µπορεί να βοηθήσουν
στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων µέσω τησ παροχήσ καθοδήγησησ
στο κατάλληλο τεχνικü επίπεδο στισ χώρεσ τησ Μεσογείου, µε βάση τισ
τυπικέσ διαδικασίεσ που υιοθετήθηκαν σε επίπεδο λεκάνησ στο πλαίσιο
του προγράµµατοσ MED POL και αξιοποιώντασ την εµπειρία και τη
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφοριών και
Παρατηρήσεων (EIONET) στον τοµέα µε συντονισµü απü τον ΕΟΠ.

Παρακολοýθηση στη Μεσüγειο
∆εν έχει αναπτυχθεί ένα αποτελεσµατικü, κοινü σύστηµα
παρακολούθησησ των µετρήσεων µολυσµατικών ουσιών και των
επιπτώσεών τουσ στη Μεσüγειο, µολονüτι η παρακολούθηση στη
Μεσüγειο εφαρµüζεται επί µακρü χρονικü διάστηµα (για παράδειγµα, το
πρüγραµµα MED POL ξεκίνησε δραστηριüτητεσ παρακολούθησησ το
1975). ∆υστυχώσ, η παρακολούθηση αυτή δεν υπήρξε ιδιαίτερα
αποτελεσµατική και συχνά δεν διατίθενται στοιχεία. Ωστüσο, το σχέδιο
συλλογήσ δεδοµένων απü µεσογειακέσ χώρεσ δεν είναι συνεκτικü και
µπορούν να εντοπιστούν µεγάλα κενά üσον αφορά τα στοιχεία, τüσο
χρονικά üσο και γεωγραφικά. Η αποτελεσµατική παρακολούθηση
περιλαµβάνει τα ακüλουθα στοιχεία:
·

·

Χρήσιµεσ πληροφορίεσ για την προστασία τησ ανθρώπινησ υγείασ,
π.χ. επίπεδα µολυσµατικών ουσιών στα θαλασσινά, µικροβιακή
ποιüτητα των υδάτων κολύµβησησ και των υδάτων üπου
αναπτύσσονται οστρακüδερµα, τοξίνεσ φυκιών·
Χρήσιµεσ πληροφορίεσ σχετικά µε την αξιολüγηση τησ
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·
·
·

αποτελεσµατικüτητασ των µέτρων ελέγχου και ελάττωσησ τησ
ρύπανσησ που λαµβάνονται (τάσεισ)·
Παροχή στήριξησ για την εφαρµογή του πρωτοκüλλου τησ
Σύµβασησ τησ Βαρκελώνησ, µε σκοπü να συµβάλει στη µείωση τησ
ρύπανσησ απü χερσαίεσ πηγέσ, ιδίωσ απü «καυτά σηµεία»·
Χρήσιµεσ πληροφορίεσ σχετικά µε τη διαχείριση των παράκτιων
ζωνών·
Ένα σύστηµα έγκαιρησ προειδοποίησησ (βιοεντοπιστέσ - biomarkers). Πιθανüτατα απαιτείται έρευνα προκειµένου να
προσδιοριστούν οι πηγέσ ρύπανσησ (π.χ. µη σηµειακέσ πηγέσ στη
γεωργία) καθώσ και οι βιολογικέσ επιπτώσεισ των ρύπων που
µεταφέρονται σε µεγάλη απüσταση.

Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να εφαρµοστούν διαδικασίεσ
διασφάλισησ ποιüτητασ και ελέγχου µε σκοπü την εξασφάλιση τησ
ποιüτητασ και τησ αξιοπιστίασ των δεδοµένων. Οι χορηγούµενοι πüροι
θα πρέπει να αυξηθούν προκειµένου να διευκολυνθεί η συνεχήσ ροή
δεδοµένων υψηλήσ ποιüτητασ. Θα πρέπει να αναπτυχθεί µία συνιστώσα
παροχήσ βοήθειασ, η οποία θα περιλαµβάνει την παροχή κατάρτισησ
καθώσ και την ανάπτυξη επαφών µε πιο προηγµένα εργαστήρια
(προσέγγιση αδελφοποίησησ). Οι επαφέσ αυτέσ µπορούν να
αναπτυχθούν περαιτέρω µέσω κατάρτισησ και ασκήσεων
διαβαθµονüµησησ µεταξύ των εργαστηρίων.
Περαιτέρω δράσεισ µπορούν να περιλαµβάνουν τη διευκüλυνση και τον
συντονισµü τησ ανάληψησ µέτρων αντίδρασησ σχετικά µε τα
διασυνοριακά ζητήµατα και προβλήµατα. Η διεθνήσ συνεργασία µεταξύ
χωρών εντüσ και εκτüσ τησ ΕΕ, φορέων τησ Ευρωπαϊκήσ Κοινüτητασ
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΟΠ) και µεσογειακών ιδρυµάτων (MAP,
CIESM, GFCM) θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Επίσησ, θα πρέπει να
προωθηθεί η πλήρησ εφαρµογή τησ Σύµβασησ τησ Βαρκελώνησ και των
έξι πρωτοκüλλων τησ σε εθνικü επίπεδο. Οι υφιστάµενεσ συµφωνίεσ,
προγράµµατα και άλλεσ προσπάθειεσ συνεργασίασ θα πρέπει να
αναπτυχθούν περαιτέρω προκειµένου να επιτευχθούν τα µέγιστα
αποτελέσµατα και να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεισ, ενώ θα πρέπει να
ενισχυθούν σε περιφερειακü επίπεδο οι κινήσεισ προσ τη βιώσιµη
ανάπτυξη.
Απαιτείται δράση σε üλα τα επίπεδα πολιτικήσ καθώσ και διεθνήσ
συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένων των φορέων τησ Ευρωπαϊκήσ
Κοινüτητασ, στουσ τοµείσ τησ πολιτικήσ, τησ έρευνασ και τησ συλλογήσ
πληροφοριών µε τη χορήγηση επαρκών πüρων σε δραστηριüτητεσ στην
περιοχή.

