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Αυτή η έκκληση για δράση είναι σύµφωνη µε το πνεύµα των υποδείξεων του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης της UNEP,
και των επιτακτικών εκκλήσεων για την διατήρηση των µεσογειακών κοινών δελφινιών, που έγιναν από τα Κράτη-Μέλη
του Συµφώνου UNEP/CMS για την Διατήρηση των Κητωδών στην Μαύρη Θάλασσα, στην Μεσόγειο Θάλασσα και στην
Παρακείµενη Ατλαντική Περιοχή (ACCOBAMS), που έχει επικυρωθεί και από την Ελλάδα.

Αυτή η έκκληση έχει υιοθετηθεί από τους παρακάτω ειδικούς:

Giuseppe Notarbartolo di Sciara, Ph.D.
Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής της ACCOBAMS (Συµφωνία UNEP/CMS για την Διατήρηση των Κητωδών στην
Μαύρη Θάλασσα, την Μεσόγειο Θάλασσα και την Συγκείµενη Ζώνη του Ατλαντικού)
Τοπικός Συντονιστής για την Μεσόγειο στην Παγκόσµια Επιτροπή της IUCN για τις Προστατευόµενες Περιοχές –
Θαλάσσιο περιβάλλον
Randall R. Reeves, Ph.D.
Πρόεδρος της Οµάδας Ειδικών για τα Κητώδη της IUCN – Επιτροπή για την Επιβίωση των Ειδών

Σύνοψη
Η

επιστηµονική

έρευνα

έδειξε

ότι η

υπεραλίευση

προκάλεσε

καταστροφή

του

οικοσυστήµατος στα νερά ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από το νησί Κάλαµος – µια
περιοχή Natura 2000.
Αυτό οδήγησε στην κατάρρευση και τον µαρασµό της θαλάσσιας µεγαπανίδας, στην
οποία συµπεριλαµβάνονται τα κοινά δελφίνια που παλαιότερα ήταν άφθονα.
Διεθνείς και Ελληνικές µη κυβερνητικές οργανώσεις ένωσαν τις δυνάµεις τους για να
καλέσουν για επείγοντα διαχειριστικά µέτρα των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία
µπορούν να οδηγήσουν στην ανάνηψη του οικοσυστήµατος, στην προστασία της
βιοποικιλότητας, στην διατήρηση των ιχθυοαποθεµάτων και στην βιωσιµότητα της
αλιείας στην περιοχή.
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Το µεσογειακό κοινό δελφίνι

Το βραχύρυγχο κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) αποτελούσε κάποτε το πιο κοινό είδος κητώδους στην Μεσόγειο,
όµως στη διάρκεια των τελευταίων 30-40 ετών ο πληθυσµός του συρρικνώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο. Τα αίτια αυτής της
γενικής συρρίκνωσης δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ωστόσο πιστεύεται ότι περιλαµβάνουν τη εξάντληση της τροφής
λόγω της υπεραλίευσης, την παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία και την υποβάθµιση του ενδιαιτήµατος.
Ο προσδιορισµός της κατάστασης του πληθυσµού του Μεσογειακού κοινού δελφινιού τέθηκε ως προτεραιότητα σε
παρελθόντα σχέδια δράσης για τα κητώδη της Επιτροπής για την Επιβίωση των Ειδών της IUCN (Perrin 1988, Reeves &
Leatherwood 1994). Το Σχέδιο Δράσης 2000-2010 της IUCN για τα κητώδη παγκοσµίως σηµείωσε ότι ο αριθµός των
κοινών δελφινιών είχε µειωθεί δραµατικά στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και υπογράµµισε ότι υπήρχε επείγουσα
ανάγκη για δράσεις προστασίας, ώστε να αποφευχθεί η εξαφάνιση του είδους σε αυτή την περιοχή της εξάπλωσής του
(Reeves et al. 2003).

♦

Το 2003 ο µεσογειακός πληθυσµός των κοινών δελφινιών κατατάχθηκε ως Κινδυνεύων στην Κόκκινη Βίβλο των
Απειλουµένων Ειδών της IUCN.

♦

Το 2004 η ACCOBAMS παρουσίασε ένα αναλυτικό 90-σέλιδο Σχέδιο Προστασίας του Μεσογειακού κοινού
δελφινιού. Το Σχέδιο «έτυχε θερµότατης υποδοχής» από την 2η Συνάντηση των Μερών της ACCOBAMS (Απόφαση
2.20).

♦

Το 2005 ο µεσογειακός πληθυσµός των κοινών δελφινιών εντάχθηκε στο Παράρτηµα Ι και ΙΙ της Σύµβασης για
την Διατήρηση των Μεταναστευτικών Ειδών (Σύµβαση Βόννης – CMS). Ο πληθυσµός είχε ήδη συµπεριληφθεί στο
Παράρτηµα ΙΙ, αλλά η ένταξη αυτή – που πριν αφορούσε στον «πληθυσµό της δυτικής Μεσογείου» - επεκτάθηκε
για να καλύψει το σύνολο του µεσογειακού πληθυσµού των κοινών δελφινιών. Επίσης το 2005 η Επιστηµονική
Επιτροπή της ACCOBAMS συνέστησε την άµεση οικονοµική και θεσµική υποστήριξη εστιασµένων προγραµµάτων
µικρής κλίµακας για την προστασία του κοινού δελφινιού.

♦

Το 2007 η 3η Συνάντηση των Μερών της ACCOBAMS εξέφρασε «βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι παρά τα ισχυρά
επιστηµονικά τεκµήρια, παρά τον στρατηγικό σχεδιασµό, την επανειληµµένη έκφραση ανησυχίας και τις συστάσεις,
µεταξύ άλλων της Επιστηµονικής Επιτροπής και των άµεσα σχετιζόµενων Εταίρων της ACCOBAMS, δεν έχει
αναληφθεί επαρκής δράση, που να εξασφαλίζει την ανάνηψη των κοινών δελφινιών στην περιοχή». Τα
Μέρη της ACCOBAMS κλήθηκαν να εφαρµόσουν επειγόντως το σχέδιο διατήρησης των κοινών δελφινιών και να
ενσωµατώσουν σχετικές δραστηριότητες στα εθνικά τους σχέδια δράσης. Η Γραµµατεία της ACCOBAMS κλήθηκε να
διαβιβάσει την διεθνή ανησυχία για τα κοινά δελφίνια στις διευθύνσεις περιβάλλοντος και αλιείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και να απαιτήσει την ένταξη του κοινού δελφινιού στο Παράρτηµα 2 της Οδηγίας για τα
Ενδιαιτήµατα (Απόφαση 3.17).
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Η συρρίκνωση του πληθυσµού των κοινών δελφινιών και άλλων ειδών
της θαλάσσιας µεγαπανίδας ανατολικά της Λευκάδας
Η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας στη δυτική Ελλάδα – Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας Natura 2000 – είναι µία
από τις τελευταίες περιοχές στην κεντρική Μεσόγειο, όπου συναντώνται κοινά δελφίνια.
Το 2002 η ACCOBAMS αναγνώρισε ότι είναι επείγον να αναπτυχθούν και εφαρµοστούν πιλοτικές δράσεις προστασίας
και διαχείρισης για την διατήρηση του ενδιαιτήµατος των κοινών δελφινιών στην περιοχή. Η θαλάσσια περιοχή
ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον Κάλαµο αναγνωρίστηκε ως περιοχή υψηλής σηµασίας προστασίας από
το Σχέδιο Προστασίας του Μεσογειακού κοινού δελφινιού (ACCOBAMS, 2004).
Η σηµασία της προστασίας των κοινών δελφινιών στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον
Κάλαµο υπογραµµίστηκε και στο Σχέδιο Δράσης 2000-2010 της IUCN για τα κητώδη παγκοσµίως.
Παρ’ όλες αυτές τις αποφάσεις, ο άµεσος κίνδυνος ολοκληρωτικής εξαφάνισης των κοινών δελφινιών από την
περιοχή πιστοποιήθηκε από εντατική επιστηµονική έρευνα.

Ο αριθµός των κοινών δελφινιών έπεσε από 150 σε 15 µέσα σε δέκα χρόνια.

Τάση της αφθονίας των κοινών δελφινιών στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον Κάλαµο
την περίοδο 1995-2007:
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Η καταγραφή της παρουσίας κοινών δελφινιών στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από το νησί
Κάλαµος την περίοδο 1997-2007 (κόκκινες γραµµές1) υποδηλώνουν την έκταση της συρρίκνωσης του πληθυσµού:

Η παρατηρούµενη αρνητική τάση δεν µπορεί να θεωρηθεί συνέπεια µετανάστευσης ή µετακινήσεων ευρείας κλίµακας
των κοινών δελφινιών. Αυτή η περιοχή ήταν ένας από τους τελευταίους θύλακες πυκνής παρουσίας στην δυτική και
ανατολική Μεσόγειο, και δεν υπάρχει καµιά αναφορά κοινών δελφινιών στις γύρω περιοχές, παρ’ όλη την σηµαντική
προσπάθεια αναζήτησης από διάφορες ερευνητικές οµάδες, µε πορείες δεκάδων χιλιάδων χιλιοµέτρων που καλύπτουν
µεγάλο τµήµα του ανατολικού Ιονίου καθώς και την θαλάσσια περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου. Τα κοινά δελφίνια
είναι σπάνια ή απόντα στην γειτονική κεντρική Μεσόγειο που έχει εξερευνηθεί ως τώρα, συµπεριλαµβανοµένης της
Ελληνικής Τάφρου, άλλων παράκτιων και πελαγικών τµηµάτων του Ιονίου και της Αδριατικής θάλασσας, µε µόνη
εξαίρεση τον Κορινθιακό κόλπο όπου υπάρχουν ακόµη λίγα κοινά δελφίνια.

Αντίστροφη µέτρηση / Σώστε τη βιοποικιλότητα
Η επιστηµονική έρευνα καταδεικνύει τον υψηλότατο κίνδυνο εξαφάνισης των
κοινών δελφινιών σε τοπικό επίπεδο στο πολύ άµεσο µέλλον, αν δεν ληφθούν
επειγόντως µέτρα διαχείρισης της αλιείας.

1

Πορείες ερευνητικών σκαφών µε GPS, που ακολουθούσαν από κοντά κοπάδια κοινών δελφινιών, χρησιµοποιούµενες ως µέτρο της
σχετικής αφθονίας των κοινών δελφινιών στην περιοχή. Η προσπάθεια αναζήτησης ήταν οµοιογενώς κατανεµηµένη στη διάρκεια της
µελέτης.
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Οι παρατηρήσεις µεγάλων τόνων µειώθηκαν δραµατικά ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον Κάλαµο:

Γιατί µειώθηκαν τα κοινά δελφίνια και οι τόνοι;
Τα δεδοµένα δείχνουν ότι η συρρίκνωση του πληθυσµού των κοινών δελφινιών και του τόνου προκλήθηκε κυρίως
από την εξάντληση της τροφής λόγω υπεραλίευσης. Η επίπτωση της αλιείας στο τοπικό οικοσύστηµα ήταν
τεράστια και οδήγησε σε σηµαντική καταστροφή του οικοσυστήµατος και σε απώλεια βιοποικιλότητας.

Η ποσότητα των αλιευµάτων στην Ελλάδα αυξανόταν µέχρι το 1994 λόγω του εκσυγχρονισµού και της γεωγραφικής
εξάπλωσης της αλιείας την περίοδο εκείνη. Ωστόσο, η τάση µείωσης από τα µέσα της δεκαετίας του 90 υποδηλώνει
ότι αυτοί οι παράγοντες έπαψαν να επιδρούν και η αλιεία έγινε µη βιώσιµη (Papathanassiou & Zenetos 2005, Stergiou
et al. 2007a,b).
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Η λειτουργία του οικοσυστήµατος βλάφθηκε σοβαρά από την υπεραλίευση και η βιωσιµότητα
της αλιείας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η συνολική βιοµάζα των ψαριών που αφαιρέθηκε από τα κοινά δελφίνια και τις αλιευτικές δραστηριότητες στα
ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον Κάλαµο το 2007. Το κόκκινο τµήµα των ράβδων του γραφήµατος
αντιπροσωπεύει την ποσότητα της ζωτικής τροφής των κοινών δελφινιών καθώς και άλλων µεγάλων θηρευτών όπως ο
τόνος και ο ξιφίας, που αφαιρεί η αλιεία:

Η µεγαλύτερη επίπτωση προκαλείται από ένα σχετικά µικρό αριθµό σκαφών µέσης αλιείας, τα γρι-γρι. Οι
µηχανότρατες και οι βιντζότρατες είναι επίσης λίγες, αλλά είναι γνωστό ότι προκαλούν σηµαντική βλάβη στο
οικοσύστηµα.

Σύνθεση του αλιευτικού στόλου και αριθµός σκαφών που επιχειρούν ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον
Κάλαµο:
Μέσος αριθµός
ενεργών σκαφών

Σύνολο στόλου

Γρι-γρι (12-25m)

10

12

Βιντζότρατες (8-12m)

24

24

7

9

175

213

31

50

Είδος σκάφους

Μηχανότρατες (20-25m)
Σκάφη στατικών διχτυών (4-12m)
Παραγάδια (5-10m)
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Τα αναγκαία µέτρα προστασίας
Η θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Λευκάδας και γύρω από τον Κάλαµο είναι σηµαντική περιοχή αναπαραγωγής
κοπαδιών επιπελαγικών ψαριών (Somarakis et al. 2000, 2006a,b) και συγκέντρωσης γόνου µπακαλιάρου (Politou et al.
2006), γεγονός που καθιστά αυτόν τον Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας Natura 2000 υποψήφιο για ειδική προστασία µε
βάση τις Ευρωπαϊκές ρυθµίσεις για τη βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων της Μεσογείου.
Εκτός από τα κοινά δελφίνια, η περιοχή φιλοξενεί και µια µόνιµη κοινότητα ρινοδέλφινων Tursiops truncatus.
Απειλούµενα είδη όπως η µεσογειακή φώκια Monachus monachus και η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta
παρατηρούνται τακτικά. Όλα αυτά τα είδη περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήµατα.
Για να µειωθεί η ισχύουσα υπερεκµετάλλευση, για να προστατευθεί η τοπική βιοποικιλότητα, για να εξασφαλιστούν στο
διηνεκές οι υπηρεσίες που προσφέρει το οικοσύστηµα, για να επιτευχθεί η βιωσιµότητα της αλιείας και για να δοθεί η
ευκαιρία στην απειλούµενη θαλάσσια µεγαπανίδα να επιβιώσει, χρειάζονται µέτρα διαχείρισης της αλιείας.

Η περιοχή Natura 2000 GR22200032 ανήκει στην Διοικητική Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων,
Νοµαρχία Κεφαλλονιάς.
«Η γεωµορφολογία των ακτών αυτών των νησιών δηµιουργεί ποικιλία ενδιαιτηµάτων για την θαλάσσια και χερσαία
χλωρίδα και πανίδα. Στα προφυλαγµένα νερά του αρχιπελάγους, σηµαντικά είδη θαλάσσιων θηρευτών που βρίσκονται
στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας είναι µόνιµα ή κοινά, υποδεικνύοντας τον βιολογικό πλούτο της περιοχής.»
(Από το «Natura 2000 στην Ελλάδα» http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/e2220003.html )

2

Απόφαση της Επιτροπής 19 Ιουλίου 2006, σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/EEC, κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής
Σηµασίας για την µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή (ανακοινωθείσα υπό το έγγραφο µε αριθµό C(2006) 3261) (2006/613/EC).
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 259/1 της 21.9.2006.
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Τι µπορεί να γίνει
Κάνοντας αναφορά στον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕC) No 1967/20063 σχετικά µε µέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη
εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα
και θεωρώντας ότι µέτρα διαχείρισης της αλιείας σε «Περιοχές Natura 2000» είναι δυνατά στα πλαίσια της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής
συστήνουµε την επείγουσα ανάληψη δράσης σε αυτήν την Περιοχή Natura 2000, που να περιλαµβάνει:

1)

Αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας και του Κανονισµού 1967/2006 και επιβολή
κατάλληλων προστίµων για την παράνοµη αλιεία.

2)

Άµεσους χρονικούς περιορισµούς στα γρι-γρι και τις µηχανότρατες, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι αυτές οι µέθοδοι αλιείας είναι απολύτως βιώσιµες και δεν βλάπτουν το οικοσύστηµα
και την βιοποικιλότητα του, και τους απειλούµενους πληθυσµούς των δελφινιών (άµεσα ή
έµµεσα). Επιπλέον της υπάρχουσας νοµοθεσίας, στην συγκεκριµένη περιοχή η αλιεία µε
γρι-γρι θα πρέπει να επιτρέπεται Μάιο µε Οκτώβριο και η αλιεία µε µηχανότρατα Νοέµβριο
µε Μάρτιο.

3)

Εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1967/2006, που απαιτεί την απαγόρευση της
βιντζότρατας από την 31η Μαΐου 2010. Είναι γνωστό ότι η βιντζότρατα καταστρέφει τα
οικοσυστήµατα και έχει απαγορευτεί στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

4)

Υιοθέτηση

µεγαλύτερου

µεγέθους

µατιού

από

τα

σκάφη

παράκτιας

αλιείας

που

χρησιµοποιούν στατικά δίχτυα, από αυτό που χρησιµοποιείται τώρα (τουλάχιστον 20-22
χιλ. πλευράς µατιού επί του παρόντος), προκειµένου να αυξηθεί η επιλεκτικότητα τους.
5)

Η τρέχουσα αλιευτική ικανότητα στη περιοχή δεν θα πρέπει να αυξηθεί.

6)

Περιορισµούς στην ερασιτεχνική αλιεία, η οποία θα πρέπει να ρυθµιστεί προσεκτικά, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της στο οικοσύστηµα, βάσει της υπάρχουσας
επιστηµονικής γνώσης.

Ευρωπαϊκός Κανονισµός (EC) Νο 1967/2006 της 21ης Δεκεµβρίου 2006, που τροποποιεί τον Κανονισµό (EEC) Νο 2847/93 και καταργεί
τον Κανονισµό (EC) Νο 1626/94, καθώς και τα Παραρτήµατα του (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 409 της 30ης
Δεκεµβρίου 2006).
3
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Η πρόκληση της εφαρµογής και τα οφέλη των διαχειριστικών µέτρων

Η λήψη µέτρων διαχείρισης της αλιείας σε «Περιοχές Natura 2000» είναι δυνατή στα πλαίσια της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής. Τα Κράτη-Μέλη µπορούν να λάβουν µέτρα χωρίς διακρίσεις, ώστε να ελαττώσουν την επίδραση
της αλιείας στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος µέσα στην ζώνη των 12 ναυτικών µιλίων από τις ακτές τους
(στην περίπτωση της Ελλάδας 6 ναυτικά µίλια).
Η απαγόρευση της βιντζότρατας από την 31η Μαΐου 2010, που απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1967/2006 δεν θα
προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά ή οικονοµικά προβλήµατα, αφού η περίοδος αλιείας µε βιντζότρατα είναι ήδη
περιορισµένη στους έξι µήνες τον χρόνο. Στην διάρκεια του υπόλοιπου έτους οι χρήστες της βιντζότρατας συνήθως
ψαρεύουν µε στατικά δίχτυα. Η επιβολή της απαγόρευσης θα έχει συνεπώς ως αποτέλεσµα αυτά τα σκάφη (που είναι
24) να ψαρεύουν µε στατικά δίχτυα όλο το χρόνο. Οποιαδήποτε απώλεια εισοδήµατος µπορεί να αντισταθµιστεί µερικώς
µε την αύξηση των αλιευµάτων που θα προκύψουν από την προοδευτική επανάκαµψη των τοπικών ιχθυοαποθεµάτων.
Για να αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή του οικοσυστήµατος και η απώλεια της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και
αναµένοντας τον σχεδιασµό µέτρων µακροχρόνιας διαχείρισης, οι Ελληνικές αρχές θα µπορούσαν να υιοθετήσουν
Μέτρα Εκτάκτου Ανάγκης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 2371/2002 (Άρθρα 7 και 8). Μέτρα Εκτάκτου
Ανάγκης θα µπορούσαν επίσης να υιοθετηθούν µέσω Προεδρικών Διαταγµάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων (νοµοθετικό
πλαίσιο που περιγράφεται στον Νόµο 420/70, όπως τροποποιήθηκε από τον νόµο 1740/87).
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (Κανονισµός 1198/2006) υπάρχουν δυνατότητες όπως η
χρηµατοδότηση µέτρων που περιλαµβάνουν την προσωρινή παύση κάποιων αλιευτικών δραστηριοτήτων ή
την αύξηση επιλεκτικότητας αλιευτικών εργαλείων. Αυτά τα µέτρα µπορούν να υιοθετηθούν αν η Ελληνική
Κυβέρνηση τα προτείνει στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 - 2013.
Εναλλακτικές ευκαιρίες ή/και αποζηµιώσεις µπορούν να προσφερθούν στους αλιείς που θα υποχρεωθούν να αφήσουν
την εργασία τους. Μία δυνατότητα που πρέπει να διερευνηθεί είναι αυτή του αλιευτικού τουρισµού, κάτι το οποίο
προϋποθέτει όµως τροποποιήσεις στη σχετική νοµοθεσία.
Σηµαντικότατη κρίνεται και η ανάγκη χαρτογράφησης και προστασίας των λιβαδιών Ποσειδωνίας και των περιοχών µε
ασβεστοφυκικούς βυθούς µε κοραλλιοειδή ερυθροφύκη, την λεγόµενη «τραγάνα», βάσει του Κανονισµού 1967/2006.

Συνεπώς, όλες οι πλευρές µπορούν να βγουν ωφεληµένες και υπάρχει η ευκαιρία να δηµιουργηθεί ένα
θετικό παράδειγµα για το πως οι Ευρωπαϊκοί Κανονισµοί µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά για
να επιλύσουν ένα ειδικό και καλά τεκµηριωµένο περιβαλλοντικό και κοινωνικό-οικονοµικό πρόβληµα.
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Τα

οφέλη

από

τις

διαχειριστικές

δράσεις

που

προτείνονται

περιλαµβάνουν:
1) Την βιωσιµότητα της αλιείας
2) Την προστασία µια σηµαντικής περιοχής αναπαραγωγής
ψαριών
3) Την ανάνηψη του οικοσυστήµατος
4) Αυξηµένη βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήµατος
5) Αυξηµένη αισθητική και πολιτιστική αξία στην περιοχή
6) Αυξηµένες ευκαιρίες για βιώσιµο οικοτουρισµό, όπως ο
παράκτιος αλιευτικός τουρισµός.
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Σχετικά µε το δίκτυο Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον
(Προσαρµοσµένο από: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/environment/natura_2000_en.htm)
Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο περιοχών προστασίας της φύσης σε Ευρωπαϊκή κλίµακα, που δηµιουργήθηκε υπό την
Οδηγία για τα Ενδιαιτήµατα (92/43/EEC) και την Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/EEC. Ο σκοπός του δικτύου είναι να
εξασφαλίσει την µακροχρόνια επιβίωση των πιο πολύτιµων και απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της Ευρώπης.
Η ευθύνη για την πρόταση περιοχών Natura 2000 ανήκει σε κάθε Κράτος Μέλος.
Οι περιοχές Natura 2000 δεν προορίζονται να είναι αναγκαστικά περιοχές «απόλυτης προστασίας», αλλά περιοχές όπου
απαιτείται αειφορική χρήση των φυσικών πόρων µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό µπορεί να
απαιτούνται ειδικά µέτρα διαχείρισης της αλιείας µε στόχο την προστασία εκείνων των ειδών και των ενδιαιτηµάτων για
χάρη των οποίων η περιοχή εντάχθηκε στο δίκτυο. Τα µέτρα διαχείρισης της αλιείας σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να
αποφασιστούν στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναλογικότητας και της
απουσίας διακρίσεων.
Λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκαθίδρυση ενός θαλάσσιου δικτύου περιοχών προστασίας υπό το καθεστώς Natura 2000
υπάρχουν στις Οδηγίες για την εγκαθίδρυση του δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εφαρµογή των
Οδηγιών για τα Ενδιαιτήµατα και τα Πουλιά.
Το εγχειρίδιο οδηγιών «Μέτρα για την αλιεία για θαλάσσιες περιοχές Natura 2000» έχει στόχο να διευκολύνει το έργο
κάθε ενδιαφερόµενου µέρους και των αρχών των Κρατών Μελών όταν ετοιµάζουν και ζητούν µέτρα διαχείρισης της
αλιείας υπό την Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
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