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Πξόινγνο
Απηή ε έθζεζε εηνηκάζηεθε από κηα θνηλνπξαμία απνηεινύκελε από ηελ AP Marine
(Κύπξνο), ην Ηλζηηηνύην Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ
“Γήκεηξα” (Διιάδα), θαη αλεμάξηεηνπο εηδηθνύο.
Ζ θνηλνπξαμία αλέιαβε ηε ζύληαμε ηξηώλ εθζέζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ
Άξζξσλ 8, 9, 10 θαη 19 (παξ. 2α θαη 2β) ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή
(2008/56/EC) εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΣΑΘΔ) ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ πξνζθνξά 12/2011. Οη ηξεηο εθζέζεηο είλαη: ε Αξρηθή
Αμηνιόγεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ, ε Έθζεζε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκό ηεο
Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο, θαη ε Έθζεζε γηα ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο ηόρνπο.
Απηόο ν ηόκνο πεξηιακβάλεη ην Μέξνο Η ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο θαη πεξηγξάθεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ. Οη άιινη δύν ηόκνη ηεο Αξρηθήο
Αμηνιόγεζεο αληηζηνηρνύλ ζην Μέξνο ΗΗ – Πηέζεηο θαη Δπηπηώζεηο, θαη Μέξνο ΗΗΗ – Κνηλσληθή
θαη Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε.
Ζ Οκάδα Έξγνπ απνηειείηαη από ηνπο:
Αληώλεο Πέηξνπ
Αξγύξεο Καιιηαληώηεο
Άγγεινο Κ. Υαλλίδεο

Δπηθεθαιήο ηνπ έξγνπ (AP Marine)
Δπηθεθαιήο Οκάδαο Έξγνπ (ΗΝΑΛΔ)
Δπηκειεηήο εθζέζεσλ (Παλ. Υαβάεο, Παλ. Κύπξνπ)

Παύινο Βηδσξήο
Υξήζηνο Λακπξίδεο
Βάιε Λακπξίδε
Ξέληα Η. Λντδίδνπ
σηήξεο Οξθαλίδεο
Giuseppe Scarcella
Νίθνο ηακάηεο
Γηώξγνο Σξηαληαθπιιίδεο
Ίξηο Υαξαιακπίδνπ
Μπξνύια Υαηδερξηζηνθόξνπ
Daniel R. Hayes

Δηδηθόο ζηελ αιηεία (ΗΝΑΛΔ)
Κύξηνο εηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA)
Δηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA)
Αθηνκεραληθόο (Isotech Ltd.)
Κύξηνο εηδηθόο ζηε ζαιάζζηα νηθνινγία (ΗΝΑΛΔ)
Κύξηνο εηδηθόο ζηελ αιηεία (AP Marine)
Κύξηνο εηδηθόο ζηε ζαιάζζηα ξύπαλζε (ΗΝΑΛΔ)
Δηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA)
Πηελνιόγνο (Παλ. Λεπθσζίαο)
Δηδηθόο γηα ηα εξπεηά θαη ηα ζειαζηηθά (αθππ. ΣΑΘΔ)
Φπζηθόο Ωθεαλνγξάθνο (Παλ. Κύπξνπ)

Σα πην θάησ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζπλέβαιαλ ζηελ παξνύζα έθζεζε σο αθνινύζσο:
Πέηξνπ
Καιιηαληώηεο
Hannides

Σνπνγξαθία θαη βαζπκεηξία, κε απηόρζνλα είδε, αζπόλδπια
Πιεζπζκνί αιηεπκάησλ
Σνπνγξαθία θαη βαζπκεηξία, ζξεπηηθά θαη νμπγόλν, ζύζηεκα ηνπ
άλζξαθα, δσνπιαγθηόλ
Βηδσξήο
Πιεζπζκνί αιηεπκάησλ
Οξθαλίδεο
Οηθόηνπνη θαη θνηλόηεηεο, αγγεηόζπεξκα, καθξνθύθε θαη αζπόλδπια
Scarcella
Πιεζπζκνί αιηεπκάησλ
Υαξαιακπίδνπ
Θαιάζζηα πηελά
Υαηδερξηζηνθόξνπ Θαιάζζηα ζειαζηηθά θαη εξπεηά
Hayes
Φπζηθν-σθεαλνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
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Δπραξηζηίεο
Ο Σνκέαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ
(ΣΑΘΔ) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζπληόληζε απηό ην πξόγξακκα, κέζσ κηαο εηδηθά
ζπγθαινύκελεο Καζνδεγεηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη επηζθόπεζε ην όιν έξγν. Σα κέιε
ηεο Καζνδεγεηηθήο Δπηηξνπήο είλαη:
Μαξίλα Αξγπξνύ

ΣΑΘΔ, Δπηθεθαιήο Σνκέα Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο

άββαο Μηραειίδεο

ΣΑΘΔ, πληνληζηήο Έξγνπ

Μειίλα Μάξθνπ

ΣΑΘΔ

Μαξηιέλα Απιηθηώηε

ΣΑΘΔ

Κσλζηαληίλνο Αλησληάδεο ΣΑΘΔ
Αζελά Παπαλαζηαζίνπ

Σκήκα Πεξηβάιινληνο

Κπξηάθνο Αιηνύξεο

Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο

Υξήζηνο Καξηηδήο

Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο

Διέλε Μαπξάθε

Τπεξεζία Δλέξγεηαο

Υαξάιακπνο Γεκεηξίνπ

Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ

Gerald Dörflinger

Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ

Γηάθνξα ηκήκαηα, ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί παξείραλ ρξήζηκν πιηθό ππό ηε κνξθή
δεδνκέλσλ, αξρείσλ, πιεξνθόξεζεο, θαη εηζεγήζεσλ, θαη ε πξνζθνξά ηνπο αλαγλσξίδεηαη
κέζα ζην θείκελν. Ζ νκάδα έξγνπ επραξηζηεί εηδηθά ην ΣΑΘΔ, ην Σκήκα Αλαπηύμεσο
Τδάησλ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, θαη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ.
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1. Φπζηθά θαη ρεκηθά γλσξίζκαηα
1.1 Σνπνγξαθία θαη βαζπκεηξία ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ

1.1.1 Μνξθνινγία ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα
H κνξθνινγία ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ έρεη επεξεαζηεί θαηά
θύξην ιόγν από ηε ζύγθιηζε ηεο Αθξηθαληθήο θαη ηεο Δπξαζηαηηθήο πιάθαο (Benkhelil et al.
2000). Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο Αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ είλαη κία κεγάιε
ηνμνεηδήο πξνεμνρή, ε Πηύρσζε ή Ράρε ηεο Μεζνγείνπ, κε κήθνο πάλσ από 1500 km,
κεηαμύ ηεο λνηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο λόηηαο Σνπξθίαο ζε κηα πεξηνρή πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ Κύπξν (IFREMER 2011). Σν ρήκα 1.1 πην θάησ απεηθνλίδεη ηηο ηεθηνληθέο
δηεξγαζίεο πνπ δηακνξθώλνπλ απηήλ ηελ πεξηνρή. Άιια αμηνζεκείσηα ηνπνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ν θώλνο ηνπ Νείινπ (ζηα αλνηθηά ηεο Αηγύπηνπ), ηα ππνζαιάζζηα όξε
ηνπ Αλαμίκαλδξνπ θα Αλαμηκέλε (ζηα αλνηθηά ηεο λόηηα Σνπξθίαο θαη βνξεηνδπηηθά ηεο
Κύπξνπ), θαη ην ππνζαιάζζην όξνο ηνπ Δξαηνζζέλε, ε αλύςσζε ηεο Φισξεληίαο θαη ε
αλύςσζε ηνπ Δθαηαία, λόηηα, δπηηθά θαη λνηηναλαηνιηθά ηεο Κύπξνπ, αληίζηνηρα (MCS et al.
2008).

ρήκα 1.1 Σεθηνληθά γλσξίζκαηα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (IFREMER 2011).
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1.1.2 Βαζπκεηξία
Ζ βαζπκεηξία εληόο ηεο Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο (ΑΟΕ) ηεο Κύπξνπ απεηθνλίδεηαη
ζην ρήκα 1.2. Ζ πθαινθξεπίδα, πνπ νξίδεηαη σο ην ηκήκα ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα ζε λεξά
ξερόηεξα ησλ 200 m, είλαη γεληθά ζηελόηεξε ζηνλ Βνξξά θαη πιαηύηεξε ζηνλ Νόην. Όπσο
θαίλεηαη θαη ζηνλ βαζπκεηξηθό ράξηε, ε επεηξσηηθή θαησθέξεηα θαη αλσθέξεηα είλαη αξθεηά
ζηελέο, ελώ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ππζκέλα απνηειείηαη από αβπζζηθέο πεδηάδεο. Σν
βαζύηεξν ζεκείν ηεο ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ μεπεξλάεη ηα 3000 m βάζνο, θαη βξίζθεηαη ζην
δπηηθόηεξν άθξν ηεο ΑΟΕ (ρήκα 1.2,) δει. ζην αλαηνιηθό άθξν ηεο αβπζζηθήο πεδηάδαο ηνπ
Ζξόδνηνπ (ρήκα 1.1). Ο Πίλαθαο 1.1 πεξηιακβάλεη ηππηθέο ηηκέο ησλ επηθαλεηώλ ηεο
ζάιαζζαο θαη ηνπ ππζκέλα γηα ηα ζεκαληηθόηεξα πδάηηλα ζώκαηα, θαζώο θαη εθηηκήζεηο ηνπ
όγθνπ ηνπ ζαιαζζηνύ λεξνύ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζώκα.
Πέξα από ηελ πθαινθξεπίδα, ην ζεκαληηθόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα
είλαη ην ππνζαιάζζην όξνο ηνπ Δξαηνζζέλε, ην νπνίν βξίζθεηαη πεξίπνπ 100 km λόηηα ηεο
αθηνγξακκήο Λεκεζνύ-Πάθνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ειιεηπηηθό ζρεκαηηζκό, όπνπ, ν
κεγαιύηεξνο άμνλαο ηνπ έρεη κήθνο 120 km θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ΒΓ-ΝΓ, ελώ ν
κηθξόηεξνο άμνλαο ηνπ έρεη πιάηνο 80 km. Σν όξνο πεγάδεη από βάζνο 2700 m κε ηε
κέγηζηε θνξπθή πεξίπνπ ζηα 690 m βάζνο από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο
(Krasheninnikov et al. 1994).
Άιιεο ζεκαληηθέο ξερόηεξεο πιαηθόξκεο πνπ αλπςώλνληαη πάλσ από ηηο αβπζζηθέο
πεδηάδεο είλαη ε αλύςσζε ηνπ Δθαηαία θαη ε ξάρε ηεο Λάξλαθαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε
θνληηλή απόζηαζε από ην λεζί θαη είλαη παξάιιειεο κε ηνλ κεγάιν ηνπ άμνλα. Δμαηηίαο ηνπ
ζρεηηθά κηθξνύ ηνπο βάζνπο (104 m θαη 915 m από ηελ επηθάλεηα αληίζηνηρα) θαη ηεο κηθξήο
απόζηαζήο ηνπο από ηελ αθηή, ηα όξε απηά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ηα θπζηθνρεκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνζαιάζζησλ όξσλ ή ησλ αβαζώλ πθάισλ αλνηθηήο ζαιάζζεο θαη λα
θηινμελνύλ βηνθνηλόηεηεο κε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά.
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Πίλαθαο 1.1 Δκβαδά ζαιάζζηαο επηθάλεηαο (in km ) δηαθόξσλ πδάηηλσλ ζσκάησλ
πνιηηηθήο/δηαρεηξηζηηθήο θαη γεσθπζηθήο ζεκαζίαο, ππνινγηζκέλα από ρσξηθά δεδνκέλα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ (πξνβνιηθό ζύζηεκα UTM 36N, USGS 84
datum). Σα παξάθηηα ύδαηα νξίδνληαη σο ηα ύδαηα εληόο ελόο (1) λαπηηθνύ κηιίνπ από ηελ αθηή,
δειαδή από ην ρακειόηεξν ζεκείν ελ ώξα ακπώηηδαο (ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα
2000/60/ΔΚ, Νόκνο 13 (Η) 2004). Σα ρσξηθά ύδαηα νξίδνληαη σο ηα ύδαηα εληόο δώδεθα (12) λαπηηθώλ
κηιίσλ από ηελ αθηή (Νόκνο No.45 ηνπ 1964). Ωο Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (ΑΟΕ) νξίδεηαη ε
δώλε πέξαλ ησλ ρσξηθώλ πδάησλ, ε νπνία εθηείλεηαη έσο ηα όξηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 1.2
(Νόκνο No.64 (Η) ηνπ 2004). Σν λαπηηθό κίιη (nm) νξίδεηαη σο 1852 m (Νόκνο No.64 (Η) ηνπ 2004). Γηα
2
ζθνπνύο ζύγθξηζεο, ε νιηθή ρεξζαία επηθάλεηα ηεο Κύπξνπ είλαη 9262 km , ελώ ε ζπλνιηθή
απόζηαζε ηεο αθηνγξακκήο είλαη 1094 km.

Δπηθάλεηα (km2)

Τδάηηλν ζώκα
Παξάθηηα ύδαηα (< 1 λαπηηθό κίιη)

1038

Υσξηθά ύδαηα (< 12 λαπηηθά κίιηα)

11880

Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε

118886

πλνιηθή ζαιάζζηα επηθάλεηα ππό Κππξηαθή επηθπξηαξρία

130766
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Σν 2004, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία, αλαθύξεμε κε ην Νόκν ππ΄αξηζκό 64 (Η) 2004 ηελ
Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εώλε (ΑΟΕ) ηεο, ην εμσηεξηθό όξην ηεο νπνίαο δελ εθηείλεηαη
πέξαλ ησλ 200 λαπηηθώλ κηιίσλ από ηηο γξακκέο βάζεο από ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο
ηεο αηγηαιίηηδαο δώλεο. ύκθσλα κε ηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο
Θάιαζζαο (UNCLOS 1982), θαη ην ζρεηηθό εζληθό δίθαην, ε νξηνζέηεζε κεηαμύ ηεο
ΑΟΕ/Τθαινθξεπίδαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΑΟΕ/Τθαινθξεπίδαο άιισλ
γεηηνληθώλ παξάθηησλ θξαηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπκθσλία ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο
Μέζεο Γξακκήο.

Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, κέρξηο ζηηγκήο, έρεη ζπλάςεη πκθσλίεο νξηνζέηεζεο ηεο
ΑΟΕ/Τθαινθξεπίδαο ηεο κε ηελ Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Αηγύπηνπ (ζε ηζρύ), ηελ
Γεκνθξαηία ηνπ Ληβάλνπ (εθξεκεί επηθύξσζε) θαη ην Κξάηνο ηνπ Ηζξαήι (ζε ηζρύ), ζηε βάζε
ηεο αξρήο ηεο Μέζεο Γξακκήο. ε απηά ηα κέξε ησλ ζαιάζζησλ νξίσλ ηεο Κύπξνπ, γηα ηα
νπνία δελ έρνπλ ππνγξαθεί ζρεηηθέο πκθσλίεο, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζεσξεί,
θαη΄αξρήλ, σο εμσηεξηθό όξην ηεο ΑΟΕ/Τθαινθξεπίδαο ηεο, ηε Μέζε Γξακκή, ε νπνία
κεηξάηαη από ηηο γξακκέο βάζεο από ηηο νπνίεο κεηξάηαη ην πιάηνο ηεο αηγηαιίηηδαο δώλεο
ηεο.

ρήκα 1.2 Βαζπκεηξία (ηζνβαζείο 1000-m κε γθξίδν) θαη όξηα Απνθιεηζηηθήο Οηθνλνκηθήο Εώλεο ηεο
Κύπξνπ (κε καβί) (Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο).
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1.2 Δηήζηα θαη επνρηαθή ζεξκνθξαζία θαη παγνθάιπςε, ηαρύηεηα ξεπκάησλ,
πιεκκπξίδα, έθζεζε ζηνλ θπκαηηζκό, κεηθηά ραξαθηεξηζηηθά, ζνιόηεηα,
ρξόλνο παξακνλήο

1.2.1 Θεξκνθξαζία
1.2.1.1 Χωξηθή θαηαλνκή
Σα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ αλήθνπλ ζηελ επξύηεξε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο, πνπ
νξίδεηαη από ην Κξεηηθό Πέξαζκα ζηα δπηηθά, θαη ηηο αθηέο ηεο βόξεηαο Αθξηθήο, ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο, θαη ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μηθξάο Αζίαο. Σέζζεξηο κεγάιεο κάδεο λεξνύ απαληνύλ
ζηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο, θαη όιεο εκθαλίδνληαη ζηα Κππξηαθά ύδαηα: ην Δπηθαλεηαθό
Νεξό ηεο Λεβαληίλεο (Levantine Surface Water, LSW), ην Νεξό ηνπ Αηιαληηθνύ (Atlantic
Water, AW), ην Δλδηάκεζν Νεξό ηεο Λεβαληίλεο (Levantine Intermediate Water, LIW) θαη ην
Βαζύ Νεξό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Eastern Mediterranean Deep Water, EMDW). Οη
ηδηόηεηεο θαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάηηλσλ καδώλ ηεο λνηηναλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο
Λεβαληίλεο πεξηγξάθνληαη ζηηο κειέηεο ησλ Hecht et al. (1988) θαη Zodiatis et al. (1998). Γηα
ηελ ζσζηή πεξηγξαθή ησλ πδάηηλσλ καδώλ πξέπεη αξρηθά λα εμεηαζηνύλ νη θαηαθόξπθεο
θαηαηνκέο ζεξκνθξαζίαο θαη αιαηόηεηαο θαη ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα
ζεξκνθξαζίαο/αιαηόηεηαο (Σ/S). Σν ρήκα 1.3 παξνπζηάδεη θαηαηνκέο θαη ην δηάγξακκα Σ/S
πνπ πξνέθπςε από δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηνλ πιόα CYBO-19 ηνπ
Ωθεαλνγξαθηθνύ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ην επηέκβξην ηνπ 2005. Σν LSW
εκθαλίδεηαη σο έλα ιεπηό επηθαλεηαθό ζηξώκα (βάζνπο πεξίπνπ 20 m) πνιύ δεζηνύ θαη
αικπξνύ λεξνύ (έσο 39,51 psu θαη 26,9 oC), απνηέιεζκα ηεο εθηεηακέλεο εμάηκηζεο θαη ηεο
έληνλεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. Καηά ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν (Ννέκβξηνο-Μάξηηνο), νη άλεκνη θαη νη θαηαθόξπθεο δηεξγαζίεο νκνγελνπνηνύλ ηε
ζηήιε ηνπ λεξνύ από ηελ επηθάλεηα πξνο ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα, κέρξη θαη ηα 200 κε 350 m
βάζνο (Zodiatis et al. 2001). Σν εύξνο ηεο αιαηόηεηαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο θαζ‟ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 39,0 κε 39,5 psu θαη 17 κε 28 oC, αληίζηνηρα, βάζε
επί ηόπνπ θαη ηειεπηζθνπηθώλ κεηξήζεσλ ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαη κέζεο
ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αιαηόηεηαο ζηα επηθαλεηαθά λεξά (κέρξη 10 m) από πιόεο
(Samuel-Rhoads et al. 2008).
ε θάπνηεο πεξηνρέο, έλα ειηθνεηδέο ξεύκα ην νπνίν κεηαθέξεη Νεξό ηνπ Αηιαληηθνύ (AW)
LIW από ην επηθαλεηαθό ζηξώκα αλάκεημεο, θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεη έλα
είλαη παξόλ θάησ
ειάρηζην αιαηόηεηαο από ηα ηελά ηνπ Γηβξαιηάξ κέρξη ην Πέξαζκα ηεο Κξήηεο θαη ηε
AW Σν AW είλαη
Λεβαληίλε (Lacombe and Tchernia 1960, Oren 1971, Morcos 1972).
θαηαλεκεκέλo ζπνξαδηθά ζαλ έλα ξεύκα αλάκεζα ζε έλα πεδίν πξνσζνύκελσλ θαη
αιιειεπηδξώλησλ δηλώλ, ζην νπνίν εληνπίδεηαη ην πην δηαδεδνκέλν, αιιά
θαηαθεξκαηηζκέλν, LIW. Σν ζρεηηθά ζεξκό θαη αικπξό LIW εληνπίδεηαη πεξίπνπ
ζηα 200-400
LIW
m, θαηEMDW
πξνθύπηεη από ηε ρεηκεξηλή ςύμε θαη θαηαβύζηζε ηνπ LSW ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο,
EMDW
θπξίσο ζηε Γίλε ηεο Ρόδνπ (Morcos 1972). Πξνο ην παξόλ,
απνπζηάδεη ε ιεπηνκεξήο
γλώζε γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ έληαζε ησλ πεγώλ ηνπ LIW, αιιά νη πεξηζζόηεξνη
ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ ηε βόξεηα θεληξηθή ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο (Nielsen 1912,
Lacombe and Tchernia 1960, Wüst 1961) ή ηε βνξεηναλαηνιηθή Λεβαληίλε (Moskalenko and
Ovchinnikov 1965, Özsoy et al. 1981). ηελ λνηηναλαηνιηθή Λεβαληίλε έρνπλ παξαηεξεζεί
ιηγόηεξεο δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο LIW (Heslop 2009). Σν LIW θαίλεηαη όηη ζρεκαηίδεηαη
ζηαδηαθά ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
δεδνκέλεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, όζν θαη θαηά δηακέζνπ ησλ εηώλ, κε απνηέιεζκα λα κελ
είλαη ηδηαίηεξα νκνηόκνξθν. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 15-16 oC. Σν LIW
εμαπιώλεηαη από ηε Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ζε νιόθιεξε ηε Μεζόγεην.

-4-

ρήκα 1.3 Δπί ηόπνπ κεηξήζεηο από ηνλ πιόα CYBO-19 (Cyprus Basin Oceanography) ηνλ
επηέκβξε ηνπ 2005 (δεδνκέλα από OC-UCY 2011a). Παξνπζηάδνληαη θαηαηνκέο ηεο αιαηόηεηαο
(αξηζηεξά) θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζην θέληξν). ην δηάγξακκα Σ/S (δεμηά), νη πδάηηλεο κάδεο λεξνύ
απνηεινύληαη από: ην Δπηθαλεηαθό Νεξό ηεο Λεβαληίλεο (LSW), ην Νεξό ηνπ Αηιαληηθνύ (AW), ην
Δλδηάκεζν Νεξό ηεο Λεβαληίλεο (LIW) θαη ην Βαζύ Νεξό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMDW).

Σν Βαζύ Νεξό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMDW) εληνπίδεηαη ζε βάζε θάησ ησλ 500 m.
Απηή ε αξγά θηλνύκελε θαη ζρεηηθά νκνγελνπνηεκέλε κάδα λεξνύ έρεη ζπλήζσο ζεξκνθξαζία
13.3 κε 13.38 oC θαη αιαηόηεηα 38.66 κε 38.80 psu. ρεκαηίδεηαη επίζεο εηήζηα, θαηά ηε
δηάξθεηα θαηλνκέλσλ βαζηάο ζύγθιηζεο πδάηηλσλ καδώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα είηε ζηελ
Αδξηαηηθή (ηππηθέο ςπρξόηεξεο/ιηγόηεξν αικπξέο ζπλζήθεο) είηε ζην Αηγαίν πέιαγνο (νη πην
αζπλήζηζηεο θαη ζεξκόηεξεο/αικπξόηεξεο ζπλζήθεο).
Καζώο ε κειέηε ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο ησλ πδάηηλσλ καδώλ είλαη ρξήζηκε, δελ είλαη
δηαθσηηζηηθή όζνλ αθνξά ηελ νξηδόληηα κεηαβιεηόηεηα πνπ ζπρλά παξαηεξείηαη ζε κεζαία
θιίκαθα (10-100km) θαη πνπ είλαη ηόζν δηαδεδνκέλε ζηελ ζάιαζζα ηεο Λεβαληίλεο.
Παξαδνζηαθνί πδξνγξαθηθνί πιόεο έρνπλ εληνπίζεη κηα ζεηξά από ηέηνηα γλσξίζκαηα, όπσο
είλαη ε Mersa-Matruh, ε Γίλε Shikmona, θαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηα θππξηαθά λεξά, ε Γίλε
ηεο Κύπξνπ (Zodiatis et al. 2005). Απηή ε δίλε έρεη πξνζθάησο κειεηεζεί πην εθηεηακέλα
(Hayes et al. 2010, 2011). Απνηειείηαη από έλα ππξήλα LIW, ν νπνίνο πεξηβάιιεηαη από
LSW ζην πάλσ κέξνο θαη EMDW ζην θάησ κέξνο. Πιαγίσο, απαληά ην LIW κε ρακειόηεξε
ζεξκνθξαζία θαη αιαηόηεηα, εθηόο από ην ζεκείν θνληά ζηελ θνξπθή όπνπ θαη απαληά ην
AW (ρήκα 1.4). Έλαο νξηδόληηνο ράξηεο (ρήκα 1.5) δείρλεη ηελ έθηαζε ηεο δίλεο
(δηακέηξνπ πεξίπνπ 80 km) θαη ηα αληηθπθισληθά ξεύκαηα (πνπ θνξπθώλνληαη πεξίπνπ ζηα
40 cm s-1). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ ηνπ γλσξίζκαηνο απαληνύλ ζρεδόλ θάζε ρξόλν από
ηόηε πνπ μεθίλεζαλ νη παξαηεξήζεηο ην 1995 (Zodiatis et al. 1998, 2001, 2005, Hayes et al.
2011). Γεδνκέλνπ όηη ε κάδα ηνπ λεξνύ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή είλαη πιεπξηθά απνκνλσκέλε,
κπνξεί λα πξνθύςνπλ ελδηαθέξνπζεο βηνγεσρεκηθέο ζπλζήθεο (Krom et al. 1991).
Καζώο ε Κύπξνο έρεη κηα εθηεζεηκέλε αθηνγξακκή κε απόηνκεο πιαγηέο δίπια ζε κηα πνιύ
ζηελή πθαινθξεπίδα, ε ζεξκνθξαζία θαη αιαηόηεηα ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο απνηεινύλ
θαινύο αληηπξνζσπεπηηθνύο παξάγνληεο ησλ παξάθηησλ ηηκώλ. Σηκέο γηα ηελ επηθαλεηαθή
ζεξκνθξαζία θαη αιαηόηεηα πνπ έρεη ζπιιέμεη ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλώλ
θαηά ηε πεξίνδν 2005-2008 θαηαδεηθλύνπλ όηη ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη κεηαμύ 17-30 νC
ζηα πξώηα 30 m ηνλ Φεβξνπάξην ή Μάξηην κέρξη ηνλ Αύγνπζην ή επηέκβξην, αληίζηνηρα
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ρήκα 1.4 Καηαθόξπθε ηνκή ηεο αιαηόηεηαο (πάλσ), ηεο δπλακηθήο ζεξκνθξαζίαο (κέζε), θαη ηνπ
δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ (θάησ) όπσο θαηαγξάθεθαλ από ην glider 150 ηνπ Ωθεαλνγξαθηθνύ Κέληξνπ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, από ηηο 23 Ννέκβξηνπ κέρξη ηελ 1 Γεθέκβξηνπ 2009. Ζ ηνκή μεθηλά από
ην βόξεην άθξν ηεο δηαηνκήο. Οη ζέζεηο ζην ηέινο θάζε αλόδνπ αληηπξνζσπεύνληαη από θάζεηεο
καύξεο γξακκέο.

ρήκα 1.5 Αξηζηεξά: Δπηθαλεηαθόο ράξηεο κέζσλ ξεπκάησλ από θαηαδύζεηο ηνπ glider (πξώηα 1000
m, πξάζηλν ρξώκα) θαη κε ADCP από ζθάθνο (πξώηα 800 m, θόθθηλν ρξώκα) ζε πξνβνιή πάλσ ζε
ράξηε ηζνβαζώλ. Γεμηά: απόιπηε ηαρύηεηα ζηα 300 dbar ππνινγηζκέλε από ηε γεσζηξνθηθή ηαρύηεηα
ηα κέζα ξεύκαηα θαηά ηελ θαηάδπζε ηνπ glider (καύξν), θαη ζηα 300 m από ADCP επί ζθάθνπο
(κπιε). Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα απνζηνιήο glider (7-31 Ηαλνπαξίνπ, 2010) θαη ηνπ
πιόα 14/1 ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθάθνπο Maria S. Merian (4-5 Ηαλνπαξίνπ 2010).
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(Argyrou 2008, Argyrou et al. 2011). Δπίζεο, κε βάζε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηηο παξάθηηεο
ζεξκνθξαζίεο πνπ δεκνζηεύνληαη από ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (π.ρ. Αξ.
22, 1991), θαίλεηαη όηη νη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζεκεηώλνληαη ζηε Λεκεζό θαη ηελ Πάθν
θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαη απηό είλαη απνηέιεζκα ηεο παξάθηηαο αλάβιπζεο (ζα
ζπδεηεζεί αξγόηεξα). Γηα παξάδεηγκα, νη πην ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηαγξάθεθαλ ζηελ
επηθάλεηα θαηά ην Φεβξνπάξην κε ηηκέο 14-15 νC ζε Λάξλαθα, Λεκεζό θαη Πάθν. Ωζηόζν, νη
πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο, κεηαμύ 25-26 νC, θαηαγξάθεθαλ ηνλ Αύγνπζην ζηε Λάξλαθα,
ελώ ζηελ Πάθν θαη θπξίσο ζηε Λεκεζό ήηαλ πην ρακειέο.
1.2.1.2 Δηήζηα θαη επνρηθή εμέιημε
Ο εηήζηνο θύθινο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ κπνξεί λα παξαηεξεζεί
κέζσ ηεο εμέηαζεο κηαο ρξνλνζεηξάο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο θαη αιαηόηεηαο κόιηο
δπηηθά ηνπ ππνζαιάζζηνπ όξνπο Δξαηνζζέλεο (ρήκα 1.6). Ζ ζεξκνθξαζία ζηα επηθαλεηαθά
λεξά (ζε βάζνο έσο 17 m) εκθαλίδεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο πεξί ηα ηέιε Ηνπιίνπ θαη ηελ
ειάρηζηε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ. Οη βαζύηεξνη αηζζεηήξεο δείρλνπλ όηη από ηνλ Απξίιε
κέρξη ηνλ Οθηώβξε ην άλσ ζηξώκα ησλ 38 m είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλν (εμαηηίαο ηεο
ζέξκαλζεο ησλ επηθαλεηαθώλ ζηξσκάησλ), ελώ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ππόινηπνπ έηνπο ηα
ζηξώκαηα απηά εκθαλίδνληαη θαιά αλακεηγκέλα ζε απηά ηα βάζε (εμαηηίαο ησλ αλεκώλ θαη
ηελ επηθαλεηαθήο εμάηκηζεο). Δμ‟ αηηίαο ηεο ηζρπξήο επνρηαθήο επηξξνήο πνπ δέρεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε δώλε, αλακέλεηαη εηήζηνο εμαεξηζκόο έσο ηα 100 m ηνπιάρηζηνλ, αλάινγα κε
ηελ ηνπνζεζία θαη ηε ρξνληά.

ρήκα 1.6 Θεξκνθξαζία (αξηζηεξά) θαη αιαηόηεηα (δεμηά) όπσο κεηξήζεθαλ ζε 5 δηαθνξεηηθά βάζε
κέρξη ηα 38 m ζην παξαηεξεηήξην MedGOOS-3 ηνπ CYCOFOS δπηηθά ηνπ ππνζαιάζζηνπ όξνπο
Δξαηνζζέλεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα θαη ηα 5 βάζε παξνπζηάδνπλ ζρεδόλ παξόκνηα
ραξαθηεξηζηηθά, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ αλαπηύζζεηαη ζηξσκαηνπνίεζε.

ύκθσλα κε ηα πην πάλσ, όρη κόλν νη πεξηνρέο ζρεκαηηζκνύ ηνπ LIW δελ είλαη θαιά
γλσζηέο, αιιά εμίζνπ ζρεηηθά άγλσζηνο είλαη θαη ν ηξόπνο πνπ ν ζρεκαηηζκόο ηνπο
κεηαβάιιεηαη από ρξόλν ζε ρξόλν. Ο ρξόλνο αλαλέσζεο εθηηκήζεθε ζηα 25 έηε
(Ovchinnikov 1983) θαη ζηα 10-20 έηε (Stratford and Williams 1997). Σα πην ξερά ζηξώκαηα
έρνπλ ρξόλνπο αλαλέσζεο θάησ από 5 έηε (Stratford and Williams 1997).
Δλώ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δπλακηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο επαθόινπζεο
κεηαβιεηόηεηαο ησλ πδάηηλσλ καδώλ εκθαλίδεηαη ζηα πξώηα 500 m θαη ηα δεδνκέλα γηα ηα
βαζύηεξα ζηξώκαηα είλαη πην ζπνξαδηθά, πξόζθαηα έρνπλ ζπκβεί θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο
εηήζηεο παξνδηθέο αιιαγέο ζηηο βαζύηεξεο ιεθάλεο. Σν EMDW ζρεκαηίδεηαη γηα δεθαεηίεο
ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα (Pollak 1951, Roether and Schlitzer 1991, Schlitzer et al. 1991),
θαη δελ επηθνηλσλεί κε ηα γεηηνληθά βαζεηά λεξά ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ εμαηηίαο ηνπ ξερνύ
-7-

πεξάζκαηνο ζηα ηελά ηεο ηθειίαο. Mεηαμύ ησλ εξεπλεηηθώλ πινώλ ηνπ ζθάθνπο Meteor
ηνπ 1987 (M5/6) θαη ηνπ 1995 (M31/1), ε ζεξκόαιε θπθινθνξία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ
ππέζηεθε κηα κεηαβνιή πεγήο βαζηώλ λεξώλ από ηελ Αδξηαηηθή πξνο ην Αηγαίν, θαηλόκελν
πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη αιαηόηεηαο ηνπ EMDW από 13.38
ν
C θαη 38.66 psu (Schlitzer et al. 1991) ζε ζεξκόηεξε θαη αικπξόηεξε (13.88 oC θαη 38.8 psu)
ζαιάζζηα κάδα (Roether et al. 1996, Klein et al. 1999). Απμήζεθε επίζεο ε δπλακηθή
ππθλόηεηα (ζζ) ηνπ EMDW από ηηκέο κηθξόηεξεο ησλ 29.18 ζε ηηκέο κεγαιύηεξεο από 29.2.
Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζεσξείηαη εμαηξεηηθά κεγάιε γηα λα απνδνζεί κόλν ζε αιιαγή ηεο
επηθαλεηαθήο εμάηκηζεο ή ζε αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο (Roether et al. 1996), θαη
πξνθύπηεη πσο ζρεηίδεηαη κε κηα κηθξή αιιαγή ζηελ απώιεηα επηθαλεηαθήο πιεπζηόηεηαο ζε
ζπλδπαζκό κε ζπλερόκελνπο αθξαίνπο ρεηκώλεο ζην Αηγαίν πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ
δηνρέηεπζε ηνπ LIW από ηελ Αδξηαηηθή ζην Αηγαίν (Wu et al. 2000). Έηζη ην Αηγαίν πηζαλό λα
απνηειεί κηα παξαγσγηθόηεξε πεξηνρή γηα ηε δεκηνπξγία βαζηώλ πδάησλ. Οη επξύηεξεο
επηπηώζεηο πάλσ ζηε ζεξκόαιε θπθινθνξία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ αλακέλνληαη. Έρεη
παξαηεξεζεί (Hainbucher et al. 2006) όηη ν ζρεκαηηζκόο ησλ βαζηώλ πδάησλ επέζηξεςε
ζηελ Αδξηαηηθή από ην 2003, αιιά ην 2006, παξαηεξήζεθε ε εκθάληζε ελόο αθόκε ζπλόινπ
ηδηνηήησλ ζεξκνθξαζίαο-αιαηόηεηαο (T/S) ην νπνίν δελ είρε παξαηεξεζεί πξνεγνπκέλσο
(Rubino and Hainbucher 2007).
Δπεηδή ην EMDW ζρεκαηίδεηαη ην ρεηκώλα κόλν ζε ιίγεο θαη επηιεγκέλεο πεξηνρέο, θαη
θαιύπηεη έλα κεγάιν όγθν ηεο Λεβαληίλεο, απαηηνύληαη πνιιά ρξόληα γηα λα αλαλεσζεί. Ο
ρξόλνο αλαλέσζεο έρεη ππνινγηζηεί ζηελ θιίκαθα πεξίπνπ ησλ 100 εηώλ (Roether and
Schlitzer 1991, Stratford and Williams 1997), αιιά είλαη κάιινλ κηθξόηεξνο, βάζεη θαη ησλ
πξόζθαησλ αιιαγώλ πνπ ζπδεηήζεθαλ πην πάλσ.
1.2.1.3 Πνιπεηείο αιιαγέο
Οη πεξηθεξεηαθέο αιιαγέο ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία εθηηκήζεθαλ από αλαιύζεηο
δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ ηεο κέζεο εηήζηαο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο (SST) (SamuelRhoads et al. 2008), θαη νη νπνίεο θαηέδεημαλ πσο κε ηα ρξόληα (1996-2008) εκθαλίζηεθε κηα
γεληθή αύμεζε ζηε ζεξκνθξαζία ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο κε έλα κέζν ξπζκό 0.055 νC
πεξίπνπ, ζρεδόλ δηπιάζην ηνπ παγθόζκηνπ κέζνπ όξνπ.
Οη αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ βαζύηεξσλ ζηξσκάησλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε ζρέζε κε ην
Παξνδηθό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζόγεηνπ (Eastern Mediterranean Transient) όπσο ζπδεηήζεθε
θαη λσξίηεξα. Οη αιιαγέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ LIW πεξηνξίδνληαη ζηελ
αιαηόηεηα.
1.2.2 Κπθινθνξία θαη ξεύκαηα
1.2.2.1 Χωξηθή θαηαλνκή
Ζ θπθινθνξία ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο απεηθνλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηηο αξρέο ηνπ
20νπ αηώλα από ηνλ Nielsen (1912) ν νπνίνο πεξηέγξαςε κηα επηθαλεηαθή θπθινθνξία θαηά
κήθνο ηεο αθηήο ε νπνία είρε θπθισληθή θνξά (αληίζεηε θνξά από απηήλ ησλ δεηθηώλ ηνπ
ξνινγηνύ) πεξηκεηξηθά ηεο ιεθάλεο. Μεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ησλ Ovchinnikov et al. (1966,
1976) βαζηζκέλεο ζε πδξνγξαθηθή δεηγκαηνιεςία, πξόηεηλαλ έλα ζύζηεκα δηλώλ
αληίζηξνθεο πεξηζηξνθήο ζην εζσηεξηθό ηεο πεξηθεξεηαθήο θπθισληθήο ξνήο. Ζ ξνή απηή
παξαηεξήζεθε λα είλαη ηζρπξόηεξε ην ρεηκώλα. Μηα παξόκνηα πεξηθεξεηαθή ξνή
αλαγλσξίζηεθε από ηνπο Lacombe θαη Tchernia (1972), κε κηα δηαθιάδσζε ελόο ηκήκαηνο
καθξηά από ηελ αθηή ηεο Ληβύεο πξνο ηα βνξεηαλαηνιηθά ζηελ θαηεύζπλζε ηεο Κύπξνπ.
ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε γλώζε πάλσ ζηα ξεύκαηα ηεο Λεβαληίλεο αλαβαζκίζηεθε ράξε
ζηνπο πιόεο ηνπ POEM (Physical Oceanography of the Eastern Mediterranean) πνπ
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δηεμήρζεθαλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην (Özsoy et al. 1989, 1991, 1993, Robinson et al. 1991,
1992). Σν ζύζηεκα ηεο δίλεο Shikmona εληνπίζηεθε λόηηα θαη αλαηνιηθά ηεο Κύπξνπ: κηα
θπθισληθή ξνή (ζύκθσλα κε ηελ θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ) νξηνζεηεκέλε ζηα βόξεηα
από έλα ξεύκα κε αλαηνιηθή θαηεύζπλζε ην νπνίν κεηαθέξεη ην ρακειόηεξν ζε αιαηόηεηα
θαη πην ςπρξό AW (ρήκα 1.7). Σν AW εηζέξρεηαη ζηελ Λεβαληίλε δηα κέζνπ ηνπ Κξεηηθνύ
Πεξάζκαηνο, αγθαιηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ αθηή σο ην Ννηηναθξηθάληθν Ρεύκα, πξηλ
απνζπλδεζεί θαη πιεύζεη πξνο ηα βόξεηα θαη αλαηνιηθά ζηελ θαηεύζπλζε ηεο Κύπξνπ, σο ην
Ρεύκα ηεο Κεληξηθήο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο (Özsoy et al. 1989), γλσζηό θαη σο ην ΜεζνΜεζνγεηαθό Ρεύκα (Mid-Mediterranean Jet, MMJ, Robinson et al. 1991). ηε βόξεηα πιεπξά
απηνύ ηνπ επηθαλεηαθνύ ξεύκαηνο εληνπίζηεθε ε Γίλε ηεο Ρόδνπ κε αληίζεηε πεξηζηξνθή.
Έλα δεύηεξν αληηθπθισληθό ζύζηεκα παξαηεξήζεθε λόηηα ηεο Κύπξνπ, αιιά πην δπηηθά: ε
Γίλε Mersa-Matruh. Δληνπίζηεθαλ επνρηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο θαινθαηξηλήο θαη
ρεηκεξηλήο θαηάζηαζεο: γεληθά ε αληηθπθισληθή δξαζηεξηόηεηα λόηηα ηεο Κύπξνπ θέξεηαη λα
εμαζζελεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, εθηόο πηζαλόλ θνληά ζηελ αλαηνιηθή αθηή (Özsoy
et al. 1989). Καηά ηνπο δύν πξώηνπο εξεπλεηηθνύο πιόεο ηνπ POEM, ε έληαζε ηεο
θπθισληθήο δίλεο ειαηηώζεθε κε ην βάζνο, ελώ ε αληηθπθισληθή έηεηλε λα απμεζεί (Özsoy et
al. 1989). Σν θύξην ζπκπέξαζκα είλαη πσο ε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο είλαη κηα δπλακηθή θαη
εμειηζζόκελε πεξηνρή, κε κόληκα γλσξίζκαηα θαζώο θαη έλα πινύζην πεδίν
αιιεινεπηδξώλησλ δηλώλ κεζαίαο θιίκαθαο. Οη Robinson et al. (1991) πξνρώξεζαλ έλα
βήκα πην πέξα θαη θαηέηαμαλ έλα αξηζκό γλσξηζκάησλ ηνπ δπλακηθά ελεξγνύ αλώηεξνπ
ζεξκνθιηλνύο σο κόληκα (MMJ, Γίλε Mersa Matruh), ζπλήζε (Γίλε Shikmona), ή παξνδηθά
(λνηηαλαηνιηθά ξεύκαηα θαη δίλεο).

ρήκα 1.7 Ζ γεληθή θπθινθνξία, όπσο απεηθνλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980
(Robinson et al. 1992) απνηεινύκελε από έλα ζύζηεκα ξνήο κέζεο θιίκαθαο κε αληηθπθισληθή
δξαζηεξηόηεηα λόηηα ηεο Κύπξνπ θαη ην Mέζν-Μεζνγεηαθό Ρεύκα (MMJ) λα ειίζζεηαη πξνο ηα
αλαηνιηθά κεηαθέξνληαο Νεξό ηνπ Αηιαληηθνύ (AW).

Μεηά ην POEM, πνιιέο κειέηεο δηαιεύθαλαλ πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δνκή θαη
ηελ κεηαβιεηόηεηα ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο. ε γεληθέο γξακκέο, ππνζηήξημαλ ηελ
ζρεκαηηθή δνκή ησλ κειεηώλ ηνπ POEM, παξόιν πνπ εζηίαζαλ πεξηζζόηεξν ζηελ ρσξηθή
κεηαβιεηόηεηα θαη ζηελ παξνδηθή θύζε ησλ γλσξηζκάησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ. Τπάξρνπλ
θάπνηεο αμηνζεκείσηεο εμαηξέζεηο, όπνπ πξνσζείηαη ε ηζηνξηθή άπνςε όηη ην AW αγθαιηάδεη
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ζηελά ηελ πεξηθέξεηα ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο (Hamad et al. 2005, Millot 2005, Millot and
Taupier-Letage 2005). Απηέο νη κειέηεο ζπλήζσο δε βαζίδνληαη ζε επί ηόπνπ κεηξήζεηο
αιαηόηεηαο, νη νπνίεο ζα παξείραλ άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ
παξαηεξνύκελσλ πδάηηλσλ καδώλ, σζηόζν, όκσο, αλαγλσξίδνπλ ηελ αζηάζεηα ελόο ηέηνηνπ
ξεύκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ πεδίνπ δηλώλ κεζαίαο θιίκαθαο ζην εζσηεξηθό ηεο
ιεθάλεο. Γηα παξάδεηγκα, παξαηεξήζεηο από αλαιώζηκνπο αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο (XBT)
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα Mediterranean Forecast System
(MFS) επηβεβαίσζαλ ηελ κόληκε παξακνλή ησλ αληηθπθισληθώλ δηλώλ ζην λόηην ηκήκα ηεο
ιεθάλεο, ρσξίο όκσο λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ παξνπζία ηνπ MMJ (Fusco et al. 2003). Δπίζεο,
δνξπθνξηθέο παξαηεξήζεηο έδεημαλ όηη ην AW ζπλερίδεη θαη θαηά κήθνο ηεο Αθξηθαληθήο
αθηήο (Ayoub et al. 1998, Hamad et al. 2005). Ζ παξαηήξεζε ηεο επηθαλεηαθήο
ζεξκνθξαζίαο (SST) κε ηελ ρξήζε ηειεπηζθόπεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ εξκελεία
δεδνκέλσλ ρακειήο επθξίλεηαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ζην ρήκα
1.7 είλαη ζπρλά νξαηά (OC-UCY 2011b, γηα ην κέζν όξν επηθαλεηαθώλ ζεξκνθξαζηώλ).
Δίλαη ζαθέο όηη απαηηνύληαη πην ιεπηνκεξείο επί ηόπνπ παξαηεξήζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο
αληηπαξάζεζεο γηα ηα επηθαλεηαθά ξεύκαηα ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο. Απηή ε αλάγθε έρεη
ηθαλνπνηεζεί ζηε Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα επξεία πεξηνρή πνπ
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ, από 20 θαη πιένλ πιόεο πνπ δηεμήγαγε ην
Ωθεαλνγξαθηθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ηα ηειεπηαία 12 ρξόληα. Σα
απνηειέζκαηα πεξηγξάθνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ MMJ από ηα λνηηνδπηηθά, ηε δηαθιάδσζε
ηνπ ζε έλα ξεύκα πνπ εθηξέπεηαη πξνο ηα βόξεηα πξηλ θηάζεη ζηελ Κύπξν θαη ζε έλα άιιν
πνπ ζπλερίδεη πξνο ηα αλαηνιηθά, λνηίσο ηεο Κύπξνπ (Zodiatis et al. 2005, 2008). Σν ΜΜJ
ειίζζεηαη, θπθιώλνληαο αληηθπθισληθέο ζεξκέο δίλεο ζηα λόηηα ηνπ, όπσο ηελ Γίλε ηεο
Κύπξνπ (Zodiatis et al. 1998, 2005, 2008). ηα βόξεηα ηνπ ΜΜJ, θαη δίπια ζηελ Κππξηαθή
αθηή, παξαηεξνύληαη ζπρλά θπθισληθέο δίλεο θαζώο θαη ξεύκαηα κε θαηεύζπλζε πξνο ηα
δπηηθά θαηά κήθνο ηεο λόηηαο αθηή ηεο Κύπξνπ.
1.2.2.2 Δηήζηα θαη επνρηθή εμέιημε
Ζ γεληθή θπθινθνξία ζηε Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο πνηθίιεη από ρξόλν ζε ρξόλν θαη επνρηθά.
Γηα παξάδεηγκα, ε ζεξκή Γίλε ηεο Κύπξνπ κεηαηνπίζηεθε πξνο ηα δπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ 2000-2001 θαη ε Γίλε Shikmona επαλήιζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν 2001-2003
(Zodiatis et al. 2005). Καηά ηα πεηξάκαηα CYBO θαη CYCLOPS, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην
2001 θαη ην 2002 αληίζηνηρα, δηαπηζηώζεθε κηα πνιύ ζεκαληηθή επνρηθή ρσξηθή κεηαηόπηζε
ηεο Γίλεο ηεο Κύπξνπ πξνο ηα δπηηθά, πεξίπνπ 60-80 λαπηηθά κίιηα από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε
(Zodiatis et al. 2001, 2005). Απηό πξνθάιεζε κηα αθόκε πεξηπινθόηεξε νδό ξνήο γηα ην
MMJ. πγθεθξηκέλα, ηνλ Απξίιην-Μάην ηνπ 2001, ε βόξεηα πξνέθηαζε ηεο Γίλεο ηεο Κύπξνπ
πξνθάιεζε γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο κεηαθνξάο ηνπ ΑW πξνο ηα
αλαηνιηθά. Σν MMJ θαηεπζύλζεθε θπξίσο βόξεηα καθξηά από ηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Κύπξνπ,
ζε αληίζεζε κε ηε ζπλήζε θαηεύζπλζε ηνπ πξνο ηα αλαηνιηθά θαη καθξηά από ηηο λόηηεο
αθηέο ηεο Κύπξνπ. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 2001, ν πεξηνξηζκόο ζηα λόηηα ηεο Γίλεο ηεο Κύπξνπ
θαηά 20 nm θαη ε δεπηεξεύνπζα αληηθπθισληθή Γίλε πνπ αλαπηύρζεθε κεηαμύ ηεο
λνηηναλαηνιηθήο Κύπξνπ θαη αλνηθηά ηνπ Λίβαλνπ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο ξνήο ηνπ ΜMJ πξνο ηα αλαηνιηθά, κε ηαρύηεηεο κέρξη θαη 45 cm s-1, θαηά κήθνο ησλ
βόξεησλ άθξσλ ησλ δύν απηώλ ζεξκώλ δηλώλ. Ζ ζπλύπαξμε απηώλ ησλ δύν ζεξκώλ
αληηθπθιώλσλ δηήξθεζε κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 2003, ζπκβάιινληαο ζηελ εθ λένπ εκθάληζε
ηεο γλσζηήο Γίλεο Shikmona (Zodiatis et al. 2005). Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ
παξαηεξήζεθε ην ΑW θάησ από ην δεπηεξεύνληα αληηθπθιώλα, ζε βάζνο κεγαιύηεξν ηνπ
ζπλήζνπο, κέρξη ηα 200 m. Απηό ζπλεπάγεηαη πσο ην AW, κεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ πξνο ηα
αλαηνιηθά θαηά κήθνο ηεο Γίλεο ηεο Κύπξνπ, κεηαθέξζεθε από ην λέν δεπηεξεύνληα
αληηθπθιώλα, ν νπνίνο ήηαλ πην έληνλνο ζηα επηθαλεηαθά ζηξώκαηα ζε ζρέζε κε ηε Γίλε ηεο
Κύπξνπ.
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ύκθσλα κε ηελ πην πάλσ ζπδήηεζε, νη ρσξηθέο θαη ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ησλ θπξηάξρσλ
γλσξηζκάησλ ηεο δπλακηθήο ξνήο ηεο λνηηαλαηνιηθήο Λεβαληίλεο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο
πεξηόδνπο: α) 1995-1999, β) 2000-2001, γ) θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν 2001-2003 (Zodiatis et al.
2004). Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν, ε ζεξκή Γίλε ηεο Κύπξνπ βξηζθόηαλ αλαηνιηθά ηνπ
κεζεκβξηλνύ 33ν 00‟ Δ, ελώ θαηά ηε δεύηεξε πεξίνδν κεηαθέξζεθε πξνο ηα δπηηθά (πεξίπνπ
60-80 nm). Σέινο, θαηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, απνθαζίζηαηαη ε γύξα Shikmona πνπ
απνηειείηαη από ζεξκέο δίλεο, παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 από ηνπο πιόεο ηνπ POEM.
Πην πξόζθαηα, πξόζζεηα πξνγξάκκαηα παξαθνινύζεζεο (Hayes et al. 2011) έρνπλ δείμεη
πσο ε Γίλε ηεο Κύπξνπ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην MMJ είλαη ην θπξίαξρν
ραξαθηεξηζηηθό ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο λόηηα ηεο Κύπξνπ. Λεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο από
ηνλ Μάην ηνπ 2009 έσο ην Μάην ηνπ 2011 έδεημαλ όηη ε δίλε παξέκεηλε, αιιά θηλήζεθε από ηα
δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, κε θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε ηε Γίλε Shikmona πξνο ηα
αλαηνιηθά, έλα καίαλδξν πξνο ηα βόξεηα θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηνπ Ηζξαήι. Παξόιν πνπ ε
Γίλε Shikmona κπνξεί εύθνια λα θαλεί ζε δνξπθνξηθέο εηθόλεο ηεο επηθαλεηαθήο
ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο ρισξνθύιιεο, ε Γίλε ηεο Κύπξνπ δελ θαίλεηαη
(Hayes et al. 2010).
Κνληά ζηελ αθηή, ππάξρνπλ κηθξόηεξεο θιίκαθαο γλσξίζκαηα, πνπ δελ κπνξνύλ λα
παξαηεξεζνύλ επαξθώο, έηζη ρξεζηκνπνηνύληαη άιιεο αληηπξνζσπεπηηθέο παξάκεηξνη,
όπσο ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηεο ζάιαζζαο ή ε ρισξνθύιιε όπσο κεηξνύληαη από
δνξπθόξνπο. Νεκαηνεηδείο κάδεο ςπρξνύ λεξνύ κε πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο
ρισξνθύιιεο θαίλεηαη λα επεθηείλνληαη πξνο ηα λόηηα από ην Αθξσηήξη Λεκεζνύ (ρήκα
1.8). Θεσξείηαη όηη είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάδπζεο πνπ πξνθαιείηαη από ηε κεηαθνξά ηνπ
λεξνύ από ηζρπξνύο ζηαζεξνύο βνξεηνδπηηθνύο αλέκνπο πξνο ηα αλνηθηά θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ θαινθαηξηνύ. Ζ πξνέθηαζε κεηαθέξεηαη πξνο ηα λόηηα ή λνηηναλαηνιηθά (OC-UCY
2011b, γηα δνξπθνξηθέο εηθόλεο ρισξνθύιιεο θαη ζεξκνθξαζίαο). Ζ επηθαλεηαθή
ζεξκνθξαζία ζηελ πεξηνρή αλάδπζεο είλαη κέρξη θαη 4 °C ρακειόηεξε ζε ζύγθξηζε κε άιιεο
παξάθηηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ.
Σα πξνγξάκκαηα παξαθνινύζεζεο ζα ζπλερίζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε ηε γεληθή θπθινθνξία. Ωζηόζν, ηα αξηζκεηηθά κνληέια είλαη επίζεο ζεκαληηθά γηα ηελ
θάιπςε κεγάισλ πεξηνρώλ θαη ρξνληθώλ θιηκάθσλ πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα θαιπθζνύλ κε
ηηο παξαηεξήζεηο. Δηδηθόηεξα, ε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ είλαη δύζθνιν
λα παξαηεξεζεί άκεζα ή ζε ζρεδόλ ζπλνπηηθή πεξίνδν, ηδηαίηεξα ζε κεγάιεο αλνηθηέο
πεξηνρέο βαζέσλ πδάησλ. Γηα ην ιόγν απηό, σθεαλνγξαθηθέο νκάδεο αλαπηύζζνπλ θαη
ζπλερώο ελεκεξώλνπλ ηα αξηζκεηηθά ηνπο κνληέια, αλαβαζκίδνληαο ηα ζπρλά ζε
επηρεηξεζηαθά θέληξα πξόγλσζεο, όπσο ην ζύζηεκα πξόγλσζεο θαη παξαηεξήζεσλ ησλ
παξάθηησλ λεξώλ ηεο Κύπξνπ, γλσζηό σο ζύζηεκα CYCOFOS (OC-UCY 2011b). ε
πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο, ε απνπζία δεδνκέλσλ γηα ηα ξεύκαηα κπνξεί
λα ζπκπιεξσζεί κε ππνινγηζκνύο ηνπ εηήζηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ξεπκάησλ πνπ είλαη θνληά
ζην βπζό. Απηνύ ηνπ είδνπο ε αλάιπζε κπνξεί λα επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη
νπνηαδήπνηε επηζπκεηή πεξηνρή ή πεξίνδν γηα ηελ ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο. Πνιιά κνληέια
έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο γεληθήο θπθινθνξίαο ηεο Μεζνγείνπ
(Malanotte-Rizzoli and Bergamasco 1991, Zavatarelli and Mellor 1995, Wu and Haines
1998, Zodiatis et al. 2002, 2008). Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα κειέηε επηθεληξσκέλε ζηελ
επνρηθή θπθινθνξία ηεο Λεβαληίλεο νη Alhammoud et al. (2005) δηαπίζησζαλ όηη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, ε παξάθηηα θπθισληθή θπθινθνξία γίλεηαη αζζελέζηεξε θαη ε
εζσηεξηθή ιεθάλε θπξηαξρείηαη από αλεμάξηεηεο παξάθηηεο δίλεο θαη καηάλδξνπο, θαη όηη νη
δίλεο ζηηο πεξηνρέο Mersa-Matruh θαη Shikmona δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ έθηαζε,
ην ζρήκα, ηελ ηζρύ θαη ηε ζέζε από ρεηκώλα ζε θαινθαίξη. Οη Zodiatis et al. (2008)
απόδεημαλ πσο ζπγθξίλνληαη επλντθά νη επί ηόπνπ παξαηεξήζεηο θαη νη πξνγλώζεηο γηα ηε
ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο βόξεηα ησλ 33o Β. Σα απνηειέζκαηα απηά βειηηώλνπλ ηηο γλώζεηο καο
γηα ηηο ζρεηηθέο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, θαη εηδηθά γηα ηελ θαζεκεξηλή εμέιημε ηνπο ζε
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εβδνκάδεο, κήλεο θαη ρξόληα. Αθόκα πην ρξήζηκε είλαη ε ζηαηηζηηθή εηθόλα ηεο θπθινθνξίαο
πνπ ζα πξνθύςεη κεηά από αξθεηά ρξόληα πξνζνκνίσζεο.

ρήκα 1.8 Δηθόλα ηεο κνλήο ζάξσζεο (πεξάζκαηνο) ηνπ NOAA-AVHRR ζηηο 15 Απγνύζηνπ 2011
από ην ζηαζκό ιήςεο δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ CYCOFOS ζην Ωθεαλνγξαθηθό Κέληξν ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ε νπνία απεηθνλίδεη ην θαηλόκελν αλάδπζεο θαη ηελ πξνέθηαζε ηνπ πξνο ηα
λόηηα.

1.2.3 Δπηθαλεηαθά βαξπηηθά θύκαηα
1.2.3.1 Χωξηθή θαηαλνκή
Σα ύςε ησλ θπκάησλ ζηα Κππξηαθά ύδαηα είλαη γεληθά ρακειόηεξα από όηη ζηηο κεγάιεο
ιεθάλεο ησλ σθεαλώλ ιόγσ ησλ γεληθά αζζελέζηεξσλ θαηαηγίδσλ. Τπάξρνπλ ειάρηζηεο
δεκνζηεπκέλεο κειέηεο θαη δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ζηαηηζηηθά ησλ θπκάησλ ηεο
πεξηνρήο. Νέα θαη ελ εμειίμεη πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ ηα επόκελα ρξόληα γηα
ηε ζπκπιήξσζε ησλ θελώλ γλώζεο. Σν Ωθεαλνγξαθηθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κύπξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο CYCOFOS, ηξέρεη έλα επηρεηξεζηαθό κνληέιν
(παξαγσγή αλά ηξίσξν, επθξίλεηα 1/16 κνίξαο, θαζεκεξηλέο πξνβιέςεηο γηα 96 ώξεο), κε
ζθνπό ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζηαηηζηηθώλ ησλ θπκάησλ ζε έλα ζεκείν ή ζεκεία ζηε Μεζόγεην
θαη ηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο (Galanis et al. 2011, OC-UCY 2011b, γηα γξαθήκαηα
θπκάησλ), ρξεζηκνπνηώληαο ηα πεδία αλέκνπ ΚΗΡΩΝ. Σν κνληέιν απηό ηώξα ηξέρεη γηα 10
ρξόληα ππό έλα λέν πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Ωθεαλνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί
έλαο άηιαληαο θπκαηηθώλ ηδηνηήησλ (http://www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/). Σα πξώηα
απνηειέζκαηα επαιεζεύνπλ ηελ θνηλή αληίιεςε όηη ε θπκαηηθή ελέξγεηα είλαη πςειόηεξε γηα
ζηηο δπηηθέο θαη λνηηνδπηηθέο αθηέο ηεο Κύπξνπ
(http://www.oceanography.ucy.ac.cy/ewave/wp-content/uploads/2011/08/EWAVE%CE%9Dewsletter-1-EN.pdf).
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Βεβαίσο, νη πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ησλ θπκάησλ ζα ήηαλ ηδαληθέο, αιιά, γηα λα επηηεπρζνύλ
ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, απαηηνύληαη ζεκαληηθέο ππνδνκέο θαη δεδνκέλα δελ είλαη πξνο ην
παξόλ δηαζέζηκα ζηα Κππξηαθά ύδαηα. Ωζηόζν, κηα κειέηε (Loizidou and Dekker 1994)
πεξηιακβάλεη κηα επηζθόπεζε ύςνπο ησλ θπκάησλ από παξαηεξήζεηο επί ζθάθνπο ζηελ
αλνηθηή ζάιαζζα θαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηελ πεξίνδν 1961-1990. Οη ζπλζήθεο αλνηθηήο
ζάιαζζαο ππνινγίζηεθαλ γηα ηξεηο πεξηνρέο: βόξεηα, δπηηθά θαη λόηηα ηεο Κύπξνπ. ηελ
πξώηε πεξηνρή, ηα επηθξαηέζηεξα θύκαηα έξρνληαη από ηα δπηηθά/λνηηνδπηηθά θαη έρνπλ
ζεκαληηθό ύςνο θύκαηνο κεηαμύ 0,25 m θαη 1,25 m. ηα δπηηθά, ηα επηθξαηέζηεξα θύκαηα
πξνέξρνληαη από ηα δπηηθά θαη έρνπλ ην ίδην εύξνο ύςνπο θύκαηνο κε ηα πξναλαθεξζέληα.
ηα λόηηα, επηθξαηνύλ ηα θύκαηα από ηα δπηηθά/ βνξεηνδπηηθά έρνληαο ην ίδην ύςνο κε ηα
πξναλαθεξζέληα. Δμεηάζζεθαλ κόλν κεξηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο, αιιά ήηαλ αλαγθαίν λα
επεθηαζνύλ νη ηηκέο ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο κέρξη θαη ηελ αθηή, ρσξίο ιεπηνκεξή γλώζε ησλ
επηδξάζεσλ ηεο βαζπκεηξίαο.
1.2.3.2 Δηήζηα θαη επνρηθή εμέιημε
Διάρηζηε πιεξνθόξεζε ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα εμέιημε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ζηα
Κππξηαθά ύδαηα, παξά κόλν ε θνηλή γλώζε πνπ ππνδεηθλύεη ηελ αύμεζε ηνπ ύςνπο ησλ
θπκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπειιώδνπο ρεηκώλα πνπ δηαθαίλεηαη ζηηο πξνγλώζεηο
θπκάησλ (OC-UCY 2011b, γηα γξαθήκαηα θπκάησλ) θαη επαιεζεύεηαη από ηα ζεκεία πνπ
αλαιύνληαη γηα ηηο ζηαηηζηηθέο θαινθαηξηνύ/ρεηκώλα από ηνπο Loizidou and Dekker (1994).
1.2.4 Δπηθαλεηαθέο παιίξξνηεο
ηα ιηκάληα ηεο Κύπξνπ, νη παιίξξνηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζόγεηνπ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 0,30,4 m (OC-UCY 2011b, γηα παιηξξνηνγξάθνπο). Οη παιίξξνηεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα είλαη
αλάινγνπ κεγέζνπο, ζύκθσλα κε έλα παιηξξνηαθό κνληέιν (OC-UCY 2011b, γηα
παιηξξνηαθό κνληέιν). Μηα κειέηε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αξηζκεηηθήο
πξνζνκνίσζεο ησλ παιηξξνηαθώλ ζπληειεζηώλ κε αθνκνίσζε δεδνκέλσλ
παιηξξνηνγξάθσλ: νη παιίξξνηεο ζηε Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο νδεγνύληαη αζηξνλνκηθά ρσξίο
λα επεξεάδνληαη από άιιεο σθεάληεο ιεθάλεο θαη ην αζξνηζηηθό εύξνο γηα ηνπο πξώηνπο 8
ζπληειεζηέο είλαη πεξίπνπ 0,3 m (Kantha et al. 1994). Ζ θπξίαξρε ζπρλόηεηα είλαη ε Μ2 (κε
πεξίνδν 12 h 25.2 min). Σν ξεύκα πνπ ζπλδέεηαη κε απηή ηε ζπρλόηεηα απνδείρζεθε από
ηνλ ίδην ζπγγξαθέα πσο είλαη 0,01 m s-1, ζε κηα θαζαξά αλαηνιηθή-δπηηθή θαηεύζπλζε γηα ηε
ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο.
1.2.5 ηάζκε ηεο ζάιαζζαο
1.2.5.1 Χωξηθή θαηαλνκή
Ζ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο πνηθίιεη ρσξηθά γηα δηάθνξνπο ιόγνπο: εληάζεηο αλέκνπ, αηνιηθή
ελέξγεηα, βαξνκεηξηθή πίεζε, κεηαβνιέο ππθλόηεηαο ηνπ λεξνύ (ιόγσ ξεπκάησλ
ειεγρνκέλσλ από δηαθνξηθή ππθλόηεηα ή δηαζηνιή/ζπζηνιή ιόγσ κεηαβνιώλ ηεο
ζεξκνθξαζίαο ή ηεο αιαηόηεηαο), παιίξξνηεο θαη θύκαηα. Σα δύν ηειεπηαία έρνπλ ζπδεηεζεί
ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. Πνιύ ιίγεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζρεηηθά κε ηηο
πεξηθεξεηαθέο αιιαγέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο πνπ πξνθαινύληαη από ηηο εληάζεηο ηνπ
αέξα θαη ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε, παξόιν πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηηο παξάθηηεο εθηηκήζεηο. Οη
επηδξάζεηο ηεο ππθλόηεηαο είλαη πην ζεκαληηθέο ζηνλ αλνηρηό σθεαλό, δεδνκέλνπ όηη ε
θάζεηε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αιαηόηεηαο αιιάδεη πξνθαιώληαο αιιαγέο ζηε
ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο.
Οη αιιαγέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζηνλ αλνηρηό σθεαλό παξαηεξνύληαη κε δνξπθνξηθή
πςνκεηξία, αιιά κόλν από ηηο αξρέο ηνπ 1990. Σππηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζε αιιαγέο ηεο
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ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε κε θάπνηα κέζε επηθάλεηα. Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο
κέζεο επηθάλεηαο δελ είλαη απιή δηαδηθαζία. Καη‟ αθξίβεηαλ, ε κέζε επηθάλεηα απηή θαζ‟
εαπηή παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέζα ξεύκαηα ηόζν θαζ‟ όιε ηελ πδάηηλε ζηήιε όζν θαη
δηακέζνπ πνιιώλ εηώλ. ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, νη κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο
αξθεηώλ εθαηνζηώλ είλαη ζπλεζηζκέλεο ζε όιε ηελ ιεθάλε, θαη ζπλδένληαη κε ηα κέζα
ξεύκαηα. Οη απνθιίζεηο από ην κέζν όξν δείρλνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ θπθινθνξία, αιιά είλαη
πνιύ κηθξέο. ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη πξντόλ ησλ
ζπζηεκάησλ πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα θαη ηνπηθώλ θαηλνκέλσλ,
όπσο ε βαζπκεηξία θαη ε κνξθνινγία ησλ αθηώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο αλέκνπο, ηε
βαξνκεηξηθή πίεζε, ηα θύκαηα θαη ηηο παιίξξνηεο. ε παξάθηηα θιίκαθα, παξαηεξήζεηο γηα ηε
ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρνπλ γίλεη ζηελ Πάθν από ην 2002, θαη ζε άιινπο 3 ζηαζκνύο ην
από ην 2010 (OC-UCY 2011b, γηα ηνπο ζηαζκνύο MedGLOSS ζηελ Κύπξν). Γεδνκέλα από
απηνύο ηνπο ζηαζκνύο δελ έρνπλ αλαιπζεί γηα λα πεξηγξαθεί ε ρσξηθή κεηαβιεηόηεηα.
1.2.5.2 Δηήζηα θαη επνρηθή εμέιημε
Οη ρξνληθέο κεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε κε κηα καθξνπξόζεζκε κέζε
ηηκή κεηξνύληαη κέζσ ζπρλώλ δνξπθνξηθώλ πςνκεηξηθώλ ζαξώζεσλ ή κε κεηαβνιέο ηεο
ππθλόηεηαο κεηξνύκελεο κε θαηαηνκέο θαηαδπηηθώλ πισηήξσλ (ARGO) ή κε
βαζπζεξκνγξάθνπο κίαο ρξήζεο (XBT). Απηέο νη πνιύ κηθξέο αιιαγέο (ηεο ηάμεο κεξηθώλ
εθαηνζηώλ) δελ είλαη αληρλεύζηκεο κε άιιεο κεζόδνπο, επεηδή ηα θύκαηα θαη νη παιίξξνηεο
είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα γίλνπλ δηαθξηηέο από ηηο επί ηόπνπ άκεζεο κεηξήζεηο ζηνλ αλνηρηό
σθεαλό. Από ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη δνξπθνξηθέο πςνκεηξηθέο απνζηνιέο έρνπλ δείμεη ζε
ζπκθσλία κε ηνπο ζηαζκνύο κέηξεζεο κηα παγθόζκηα άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο
θαηά 3 mm y-1 (Woodworth et al. 2011). Οη ίδηνη ζπγγξαθείο παξνπζηάδνπλ παξόκνηα
απνηειέζκαηα θαη ζηε Μεζόγεην βαζηζκέλα ζηηο ίδηεο κεζόδνπο. Δλώ ν κέζνο όξνο αλόδνπ
γηα ηε Μεζόγεην είλαη παξόκνηνο κε ηνλ παγθόζκην, θαηά ηε πεξίνδν 1992-2005 ν ξπζκόο
αλόδνπ ζηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ππνινγίζηεθε ζηα 10 mm y-1 από ηνπο CriadoAldeanueva et al. (2008).
Λόγσ ηεο έιιεηςεο ρξνλνζεηξώλ, ρξεζηκνπνηνύληαη κνληέια ζπρλά γηα ηελ αλαπαξαγσγή
θαη ηελ πξόβιεςε ηεο αιιαγήο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Καηά ηε πεξίνδν 1958-2001, ε
αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ιόγσ ησλ αλέκσλ θαη ησλ βαξνκεηξηθώλ πηέζεσλ
ππνινγίζηεθε ζηα -0.6 mm y-1 κε έλα βαξνηξνπηθό κνληέιν ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο
(Tsimplis et al. 2005). Αθαηξώληαο ηελ επίδξαζε ηνπο από ηνπο παιηξξνηνγξάθνπο, ε
αλαηνιηθή ιεθάλε έδεημε αύμεζε από 5–10 mm y-1 θαηά ηελ πεξίνδν 1993-2001 πνπ πηζαλόλ
λα ζρεηίδεηαη κε ην Παξνδηθό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (EMT). Οη Tsimplis et al. (2008)
ρξεζηκνπνίεζαλ έλα πεξηθεξεηαθό θιηκαηηθό κνληέιν θαζνδεγνύκελν από έλα ζελάξην
ςειώλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα λα απνδείμνπλ όηη ε επίδξαζε ηεο
αηκνζθαηξηθήο πίεζεο ζηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο κεηώλεη ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαηά
πεξίπνπ 2 cm θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ησλ 110 ρξόλσλ, όηη νη αιιαγέο ηεο θπθινθνξίαο
νδεγνύλ ζηελ αύμεζε ηεο ζηάζκεο θαηά 0-2 cm, ελώ νη ζηεξηθέο επηδξάζεηο
(δηαζηνιή/ζπζηνιή) θπξηαξρνύλ ζηα 15 cm. Παξόιν πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην κνληέιν, ε
επίδξαζε ηεο ηήμεο ησλ πάγσλ ζα κπνξνύζε λα θπκαλζεί από -7 έσο +18 cm. ύκθσλα κε
ην κέγηζην ζελάξην, ε θαζαξή αύμεζε ζα κπνξνύζε λα αλέιζεη ζηα 33 cm ή 3 mm y-1, ε
νπνία είλαη ζπγθξίζηκε κε ηνλ παγθόζκην κέζν όξν, ελώ ζύκθσλα κε ην ειάρηζην ζελάξην,
ζα κπνξνύζε λα είλαη κόιηο 8 cm ή 0,7 mm y-1, ην νπνίν είλαη ρακειό ζε ζύγθξηζε κε ην
παγθόζκην κέζν όξν πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ IPCC (2007): 19-58 cm 100 y-1 ή 1.9-5.8
mm y-1. Μηα δηαζέζηκε πξνζνκνίσζε (Tsimplis et al. 2008) θαηαδεηθλύεη πσο δελ ππάξρεη
επνρηθή πξνηίκεζε γηα ηνλ πην πάλσ ξπζκό ηεο κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.
ηελ παξάθηηα θιίκαθα, ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο παξαθνινπζείηαη από ην 2002 ζηε Πάθν,
θαη ζε άιινπο ηξείο ζηαζκνύο από ην 2010 (OC-UCY 2011b, γηα ηνπο ζηαζκνύο MedGLOSS
ζηελ Κύπξν). Γελ έρεη δηαπηζησζεί θάπνηα ηάζε ζηηο ζύληνκεο απηέο ρξνλνζεηξέο.
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1.3 Υσξηθή θαη ρξνληθή θαηαλνκή ηεο αιαηόηεηαο

1.3.1 Υσξηθή θαηαλνκή
Όπσο θαη κε ηε ζεξκνθξαζία, ε αιαηόηεηα κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε κηα από ηηο ηέζζεξηο
κεγάιεο κάδεο λεξνύ πνπ απαληνύλ ζηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο: ην Δπηθαλεηαθό Νεξό ηεο
Λεβαληίλεο (Levantine Surface Water, LSW), ην Νεξό ηνπ Αηιαληηθνύ (Atlantic Water, AW),
ην Δλδηάκεζν Νεξό ηεο Λεβαληίλεο (Levantine Intermediate Water, LIW) θαη ην Βαζύ Νεξό
ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Eastern Mediterranean Deep Water, EMDW). Σν ρήκα 1.3
παξνπζηάδεη θαηαηνκέο θαη δηαγξάκκαηα Σ/S πνπ πξνέθπςαλ από ηνλ πιώα CYBO-19 ηνπ
Ωθεαλνγξαθηθνύ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ην επηέκβξην ηνπ 2005. Σν LSW
εκθαλίδεηαη σο έλα ιεπηό επηθαλεηαθό ζηξώκα (βάζνπο πεξίπνπ 20 m) πνιύ αικπξνύ
λεξνύ (έσο 39,51 psu), απνηέιεζκα ηεο εθηεηακέλεο εμάηκηζεο θαη ηεο έληνλεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ. Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν (ΝνέκβξηνοΜάξηηνο), νη άλεκνη θαη νη δηεξγαζίεο θάζεηεο αλάκημεο νκνγελνπνηνύλ ηε ζηήιε ηνπ λεξνύ
από ηελ επηθάλεηα πξνο ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα, κέρξη θαη ηα 200 κε 350 m βάζνο (Zodiatis
et al. 2001). Σν εύξνο ηεο επηθαλεηαθήο αιαηόηεηαο θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ
θπκαίλεηαη κεηαμύ 39,0 κε 39,5 psu, βάζε επί ηόπνπ κεηξήζεσλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά
(κέρξη 10 m) από πιόεο (Samuel-Rhoads et al. 2008).
ε θάπνηεο πεξηνρέο, έλα ειηθνεηδέο ξεύκα ην νπνίν κεηαθέξεη Νεξό ηνπ Αηιαληηθνύ (AW)
LIW από ην επηθαλεηαθό ζηξώκα αλάκεημεο, θαη ην νπνίν ραξαθηεξίδεη έλα
είλαη παξόλ θάησ
ειάρηζην αιαηόηεηαο από ηα ηελά ηνπ Γηβξαιηάξ κέρξη ην Πέξαζκα ηεο Κξήηεο θαη ηε
AW Σν AW είλαη πην ζπρλά
Λεβαληίλε (Lacombe and Tchernia 1960, Oren 1971, Morcos 1972).
έληνλα παξόλ σο έλα ππό-επηθαλεηαθό ζηξώκα κε ειάρηζηε αιαηόηεηα, κεηαμύ 40-80 m, θαη
αιαηόηεηα κεηαμύ 38,60- 38,95 psu (Ovchinnikov et al. 1976, Hecht et al. 1988, Özsoy et al.
1991). Δληνύηνηο, επηθαλεηαθό AW έρεη εληνπηζηεί πεξηνδηθά ζηε δπηηθή πιεπξά
ηεο
LIW
Λεβαληίλεο,
κε
παξόκνηεο
ηηκέο
αιαηόηεηαο.
Σν
AW
εκθαλίδεηαη
θπξίσο
ην
θαινθαίξη,
αθνύ
EMDW
EMDW
ην ρεηκώλα ε θάζεηε αλάκημε ζπρλά νκνγελνπνηεί ηα λεξά ζε βάζε κεγαιύηεξα από απηά
ζηα νπνία εληνπίδεηαη ην AW. Σν ζρεηηθά ζεξκό θαη αικπξό LIW εληνπίδεηαη πεξίπνπ ζηα
200-400 m, θαη πξνθύπηεη από ηε ρεηκεξηλή ςύμε θαη θαηαβύζηζε ηνπ LSW ζε δηάθνξεο
ηνπνζεζίεο, θπξίσο ζηε Γίλε ηεο Ρόδνπ (Morcos 1972). Έρεη αιαηόηεηα 39,0-39,1 psu θαη
εληνπίδεηαη σο έλα ππνεπηθαλεηαθό ειάρηζην αιαηόηεηαο. Σν LIW εμαπιώλνληαη από ηε
Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο πξνο νιόθιεξε ηε Μεζόγεην.
ε βάζε κεγαιύηεξα από 500 m, εληνπίδεηαη ην EDWS. Απηή ε αξγνθίλεηε θαη ζρεηηθά
νκνγελνπνηεκέλε πδάηηλε κάδα έρεη ζπλήζσο ζεξκνθξαζία 13.3-13.38 oC θαη αιαηόηεηα
38,66-38,80 psu. Δπίζεο, ζρεκαηίδεηαη εηήζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεύξεζεο πδάηηλσλ
καδώλ ζηα βαζύηεξα ζηξώκαηα είηε ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα (ε ηππηθή πεξίπησζε
ςπρξόηεξνπ/ιηγόηεξν αικπξνύ λεξνύ) είηε ζην Αηγαίν Πέιαγνο (ε πην αζπλήζηζηε θαη πην
πξόζθαηε πεξίπησζε ζεξκόηεξνπ/αικπξόηεξνπ λεξνύ).
Όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, νη ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη αιαηόηεηαο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ
αλνηθηή ζάιαζζα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ησλ ηηκώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηα παξάθηηα ύδαηα.
Ζ επηθαλεηαθή αιαηόηεηα παξαθνινπζείηαη από ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ
από ην 2006 ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα, θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο
θαηαδεηθλύνπλ όηη ζην αλώηεξν ζηξώκα (κέρξη 20 m) νη ηηκέο αιαηόηεηαο θπκαίλνληαη από
39,0 κέρξη 39,6 psu ζε όιεο ζρεδόλ ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηνλ Φεβξνπάξην ή Μάξηην θαη γηα
ηνλ Αύγνπζην ή επηέκβξην (Argyrou 2008, Argyrou et al. 2011). Γεληθόηεξα, παξαηεξνύληαη
πην αικπξά λεξά θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελώ ην εύξνο ηεο αιαηόηεηαο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα
επίπεδα κε απηά ηνπ LSW.
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1.3.2 Δηήζηα θαη επνρηθή εμέιημε
Ο εηήζηνο θύθινο αιαηόηεηαο θαίλεηαη ζηε ρξνλνζεηξά ηνπ πισηήξα MedGOOS-3 (ρήκα
1.6). Κνληά ζηελ επηθάλεηα (κέρξη ην βάζνο ησλ 17 m), ε αιαηόηεηα θνξπθώλεηαη ζηα ηέιε
Ηνπιίνπ ελώ έρεη ειάρηζηε ηηκή κεηαμύ ηα ηέιε Μαξηίνπ θαη αξρέο Μαΐνπ (θαηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο πεξηόδνπ εληνπίδεηαη έλα θελό ζηε ρξνλνζεηξά). Υξνλνζεηξέο από ηηο
πξνζνκνηώζεηο κνληέισλ παξνπζηάδνπλ έλα επξύ ειάρηζην ζηελ ηηκή ηεο αιαηόηεηαο
κεηαμύ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ (INVG 2011). Οη αηζζεηήξεο ζηα βαζύηεξα ζηξώκαηα
θαηαδεηθλύνπλ όηη από ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Οθηώβξην, ηα λεξά ζην αλώηεξν ζηξώκα
(βάζνο κέρξη 38 m) είλαη ζηξσκαηνπνηεκέλα, ελώ γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο ε ζάιαζζα
εκθαλίδεηαη θαιά αλακεκεηγκέλε ζε απηά ηα βάζε (εμαηηίαο ησλ αλέκσλ θαη ηεο επηθαλεηαθήο
εμάηκηζεο). Λόγσ ηεο δπλαηήο επνρηθήο επίδξαζεο ζε απηό ην ζηξώκα, αλακέλεηαη κηα
εηήζηα εμαέξσζε ησλ λεξώλ κέρξη θαη ην βάζνο ησλ 100 m, αλάινγα κε ηελ ηνπνζεζία θαη
ηε ρξνληά.
1.3.3 Πνιπεηείο αιιαγέο
Πεξηθεξεηαθέο κεηαβνιέο ζηελ επηθαλεηαθή αιαηόηεηα πνπ ππνινγίζηεθαλ από
πδξνγξαθηθνύο πιόεο ζηελ ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ κεηαμύ 1996-2006 θαηαδεηθλύνπλ αύμεζε ηεο
επηθαλεηαθήο αιαηόηεηαο, ε νπνία όκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Samuel-Rhoads et
al. 2008).
Αλαθνξηθά κε ην LIW, νη Rholing and Bryden (1992) παξνπζηάδνπλ αύμεζε ζηελ αιαηόηεηα
ηνπ LIW (κεηά ην πέξαζκά ηνπ ζηε δπηηθή Μεζόγεην) από 38,91 ζε 39,043 κεηαμύ 1910 θαη
1972. Οη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ όηη ηα θξάγκαηα ησλ πνηακώλ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ
αύμεζε θαη όηη ε αιαηόηεηα ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη κέρξη λα θηάζεη ζε έλα ζηαζεξό
ζεκείν, πεξίπνπ 100 ρξόληα κεηά ην ηέινο ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ ησλ
δεθαεηηώλ ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970.
Μεηαβνιέο ζηελ αιαηόηεηα ζηα βαζύηεξα πδάηηλα ζηξώκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί ζε ζρέζε κε
ην Παξνδηθό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (ΔΜΣ) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Οη ηδηόηεηεο ηνπ
EMDW εμαξηώληαη από ηελ πεγή πξνέιεπζήο ηνπο (από ηελ Αδξηαηηθή ή ην Αηγαίν), ελώ
θαίλεηαη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη επλνεζεί πνιύ ην Αηγαίν Πέιαγνο. Αλ ην LIW γίλεη πην
αικπξό, ηόηε είλαη πηζαλό λα απμεζεί θαη ε αιαηόηεηα ηνπ EMDW, αθνύ ηo ςπρξό LIW είλαη
ε πεγή ηνπ EMDW.
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1.4 Καηαλνκή ζην ρώξν θαη ην ρξόλν ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ (DIN,
TN,DIP,TP,TOC) θαη ηνπ νμπγόλνπ

1.4.1 Θξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη νξγαληθή ύιε
1.4.1.1 Χωξηθή θαηαλνκή θαη επνρηθέο δηαθπκάλζεηο
1.4.1.1.1 Πεξηθεξεηαθά θαηλόκελα
Ζ ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ζεσξείηαη σο έλα από ηα πην νιηγνηξνθηθά σθεάληα ζώκαηα ηνπ
πιαλήηε (Krom 1995). Σα επίπεδα ησλ ζξεπηηθώλ ζηελ επθσηηθή δώλε είλαη εμαηξεηηθά
ρακειά θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη Yılmaz θαη Tuğrul (1998) αλάθεξαλ κέζεο ηηκέο
0.21  0.23, 0.02  0.01, θαη 1.33  0.30 κmol L-1 γηα ηα ζξεπηηθά NO3- + NO2-, PO43-, θαη
Si(OH)4 αληίζηνηρα γηα ηελ επθσηηθή δώλε (0-85 m βάζνο) ηεο βόξεηαο Λεβαληίλεο ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 1991. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο POEM, νη Kress θαη Herut (2001)
θαηέγξαςαλ ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ κέρξη θαη 1200 m βάζνο ζε δηαθνξεηηθέο
επνρέο κεηαμύ ηνπ 1989 θαη 1995. Σα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 1.2) ζπλάδνπλ κε ην εύξνο
ησλ ηηκώλ πνπ είραλ ήδε αλαθέξεη νη Yılmaz θαη Tuğrul (1998).
Πίλαθαο 1.2 πγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ ζε δηάθνξεο πδάηηλεο κάδεο θαη ζε δηάθνξεο επνρέο ζηελ
λόηηα Λεβαληίλε από ην 1989 κέρξη ην 1995 (Kress and Herut 2001). πληνκνγξαθίεο πδάηηλσλ καδώλ
(ζηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην κέζν εύξνο βάζνπο): LSW – Levantine Surface Water (0-40 m), AW
– Atlantic Water (65-95 m), LIW – Levantine Intermediate Water (200-310 m), DW – Deep Water
(θάησ από 700 m). Οξηζκνί ησλ επνρώλ βαζηζκέλνη ζην Hecht et al. (1988): Καινθαίξη – ΗνύιηνοΟθηώβξηνο, Άλνημε – Απξίιηνο-Ηνύληνο, Υεηκώλαο – Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο, Μεηάβαζε – ΜάξηηνοΑπξίιηνο.
-

Τδάηηλε κάδα Δπνρή

LSW

AW

LIW

α
β

3-

-1

-1

PO4 (κmol kg )

Si(OH)4 (κmol kg )

Καινθαίξη

0.06  0.11

0.02  0.02

1.09  0.36

Άλνημε

0.2  0.15

0.02  0.03

1.16  0.41

Μεηάβαζε

0.29  0.18

0.02  0.01

1.47  0.2

Υεηκώλαο

0.6  0.5

0.01  0.01

1.23  0.48

Καινθαίξη

0.23  0.74

0.02  0.03

1.16  0.69

Άλνημε

0.33  0.45

0.02  0.02

1.35  0.42

Μεηάβαζε

0.38  0.35

0.01  0.02

1.58  0.27

Καινθαίξη

0.55  0.65

0.03  0.02

1.2  0.5

1.99  1.02

0.05  0.03

1.81  0.87

1.19  1.22

0.03  0.04

1.7  1.17

5.57  0.30

0.23  0.03

10.33  0.60

Άλνημε
Υεηκώλαο

DW

-1

NO3 (κmol kg )

Όιεο

β

α

Γεδνκέλα από ην Krom et al. (1992)
Γεδνκέλα γηα ηε λνηηαλαηνιηθή Λεβαληίλε

Καηαηνκέο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πιώα 44/4 ηνπ F/S Meteor ηνλ Απξίιην
ηνπ 1999 (Kress et al. 2003b) θαηαδεηθλύνπλ ην εύξνο θαη ηελ έληαζε ηνπ ζξεπηηθνθιηλνύο
ζηελ αλαηνιηθή Λεβαληίλε (ρήκα 1.9). ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ NO3- θαη PO43-, κέγηζηεο
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ζπγθεληξώζεηο 6-6.5 θαη 0.21-0.23 κmol kg-1 αληίζηνηρα απαληνύλ ζε βάζνο πεξίπνπ 500 m
ζε ζρέζε κε κε αληρλεύζηκεο ηηκέο ζηελ επηθάλεηα, θαη κεηώλνληαη ζηαδηαθά κε ην βάζνο,
κάιινλ ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο ε νπνία ηξνθνδνηεί ηελ παξαγσγή ηνπο. ηελ
πεξίπησζε ηνπ Si(OH)4, νη κέγηζηεο ζπγθεληξώζεηο (10-10.5 κmol kg-1) απαληνύλ ζε
κεγαιύηεξν βάζνο (1200-1500 m), κάιινλ ιόγσ ηνπ ζρεηηθά αξγνύ ξπζκνύ απνηθνδόκεζεο
ηνπ νπάιηνπ ηνπ θειύθνπο ησλ δηαηόκσλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηαρύηεξε απνηθνδόκεζε ηνπ
αδώηνπ θαη θσζθόξνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην καιαθό ηζηό (Crombet et al. 2011).

-

3-

ρήκα 1.9 ύλζεηεο θαηαηνκέο (a) NO3 , (b) PO4 , θαη (c) Si(OH)4, από 11 ζηαζκνύο ζηε αλαηνιηθή
Λεβαληίλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πιώα 44/4 ηνπ F/S Meteor ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 (modified from Kress
et al. 2003b).

Σα δεδνκέλα από ηε δηα-Μεζνγεηαθή απνζηνιή BOUM (Biogeochemistry from the
Oligotrophic to the Ultra oligotrophic Mediterranean Sea) ηνπ 2008 (ρήκα 1.10)
επηβεβαηώλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηελ πξνεγνύκελε απνζπαζκαηηθή γλώζε ζρεηηθά κε ηα
επίπεδα ησλ ζξεπηηθώλ θαη ηεο νξγαληθήο ύιεο ζηε Λεβαληίλε (π.ρ., Crombet et al. 2011,
Pujo-Pay et al. 2011). Δπηπιένλ, θαηαδεηθλύνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ αληίζεζε κεηαμύ
δπηηθήο θαη αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζε ζρεηηθό νιηγνηξνθηζκό, όπσο απηή έρεη ζθηαγξαθεζεί
ζην παξειζόλ (π.ρ., Krom et al. 1991).
Ζ θιίζε ηνπ νιηγνηξνθηζκνύ θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ, από ζρεηηθά πην ςειά επίπεδα
ζξεπηηθώλ ζηα δπηηθά πξνο ειάρηζηα επίπεδα ζηα αλαηνιηθά, θαζνξίδεηαη από ηελ
αληηεθβνιηθή θπθινθνξία ηεο Μεζνγείνπ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο ηεο
πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζηελ επηθάλεηα, ηεο εμαγσγήο βηνγελνύο πιηθνύ δηακέζνπ ηνπ
ζεξκνθιηλνύο, θαη ηεο απνηθνδόκεζεο ηνπ ζηα βαζηά ύδαηα (π.ρ., Crombet et al. 2011). Οη
ηάζεηο ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ θαη νξγαληθήο ύιεο είλαη
αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπ ζπγθεληξσηηθνύ απνηειέζκαηνο απηώλ ησλ δηεξγαζηώλ.
πγθεθξηκέλα, νη ζπγθεληξώζεηο PO43- θαη NO3-+NO2- κεηώλνληαη ζηαζεξά από ηα δπηηθά
πξνο ηα αλαηνιηθά θαη ζην ζηαζκό C (ζηελ ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ) θζάλνπλ ζε κέγηζηεο βαζηέο
ηηκέο ησλ 0.2-0.25 κmol L-1 θαη 5.5-6 κmol L-1 αληίζηνηρα (ρήκα 1.11Α θαη ρήκα 1.11B).
Πην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην βάζνο ζην νπνίν θαη νη δύν ηύπνη ζξεπηηθώλ επηδεηθλύνπλ
απόηνκε θιίζε ζηηο ηηκέο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπο, δει. ην θσζθνθιηλέο θαη ην αδσηνθιηλέο
αληίζηνηρα, θαη ην νπνίν απμάλεηαη από ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά (ρήκα 1.11Γ).
Δληνύηνηο, ελώ ην αδσηνθιηλέο απμάλεηαη κόλν ζηαδηαθά, ην θσζθνθιηλέο απμάλεηαη θαηά
ζρεδόλ 200 m, κηα δηαθνξά ε νπνία μαλαπαξαηεξήζεθε ζην παξειζόλ ζηε Λεβαληίλε
(Ediger and Yılmaz 1996) θαη απνδόζεθε ηόζν ζε κεζνδνινγηθνύο ιόγνπο (ν ππνινγηζκόο
επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην επίπεδν αληρλεύζεσο) όζν θαη από ην θσζθόξν σο
πεξηνξηζηηθό παξάγνληα (Krom et al. 1991, βι. ζπδήηεζε ζην Pujo-Pay et al. 2011).
Παξνκνίσο, νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ Si(OH)4 ζην βηνγελέο ή επθσηηθό ζηξώκα κεηώλνληαη από
ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, νύησο ώζηε ζην ζηαζκό C δελ ππεξβαίλνπλ ην 1 κmol L-1
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(ρήκα 1.11Γ), ελώ ην ππξηηηνθιηλέο δελ μεθηλά λα αλαπηύζζεηαη κέρξη ελόο βάζνπο
κεγαιύηεξνπ ησλ 200 m (Crombet et al. 2011). ηνλ ίδην ζηαζκό, παξαηεξήζεθε έλα βαζύ
κέγηζην 0.24 κmol L-1 ζηα 100 m, πηζαλώο ππνδεηθλύνληαο ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αλάπηπμεο
ηνπ ππξηηηθνύ θπηνπιαγθηνύ (π.ρ., δηάηνκα) από ηελ έιιεηςε ππξηηίνπ (Crombet et al. 2011).

ρήκα 1.10 Πνξεία πιεύζεο (κε καύξν) θαη ζηαζκνί (άζπξνη θύθινη) ηνπ πιώα BOUM ηνπ 2008,
ππεξηηζέκελνη πάλσ ζε κηα ζύλζεηε δνξπθνξηθή εηθόλα (SeaWIFS) ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο
ρισξνθύιιεο-a (ζρήκα από ην Pujo-Pay et al. 2011). Οη ζηαζκνί πνπ ζεκεηώλνληαη κε θόθθηλν θύθιν
(A-C) είλαη ζηαζκνί καθξάο ρξνληθήο θαηάιεςεο από ηελ απνζηνιή θαη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο
αληηθπθινληθώλ γύξσλ.

Ο νιηγνηξνθηζκόο θαηαδεηθλύεηαη επίζεο θαη από ηηο ζπγθεληξώζεηο νξγαληθήο ύιεο. Οη
ηάζεηο ζηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζσκαηηδηαθνύ νξγαληθνύ άλζξαθα (POC),
ζσκαηηδηαθνύ αδώηνπ (PN) θαη ζσκαηηδηαθνύ θσζθόξνπ (PP) πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηελ
απνζηνιή BOUM (ρήκα 1.12) θαηαδεηθλύνπλ ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηθαλεηαθώλ
ζπγθεληξώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ παξακέηξσλ από ηα δπηηθά ζηα αλαηνιηθά (Pujo-Pay et al.
2011). Οη ζπγθεληξώζεηο ζην ζηαζκό C θηάλνπλ κέρξη ηα 3-3.5 κmol L-1, 0.3-0.35 κmol L-1,
θαη 0.012-0.014 κmol L-1, γηα ην POC, PN θαη PP αληίζηνηρα. Μηα εμέηαζε ησλ
ζπγθεληξώζεσλ ησλ δηαιπκέλσλ νξγαληθώλ (ρήκα 1.12) νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά
ζπκπεξάζκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απμήζεηο από ηα δπηηθά ζηα αλαηνιηθά, έλα γεγνλόο
πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εηζήγεζε πσο ηα δηαιπκέλα νξγαληθά ζξεπηηθά ίζσο λα είλαη ζρεηηθά
πην ζεκαληηθά γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ζηελ πην νιηγνηξνθηθή Λεβαληίλε (π.ρ.,
Crombet et al. 2011, Pujo-Pay et al. 2011). Οη ζπγθεληξώζεηο ζην ζηαζκό C είλαη 68-70
κmol L-1, 4.5-4.8 κmol L-1, θαη 0.02-0.03 κmol L-1, γηα ην DOC, DON θαη DOP αληίζηνηρα
(Pujo-Pay et al. 2011).
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη ζπγθεληξώζεηο ζσκαηηδηαθήο ύιεο ζηελ αλνηθηή Λεβαληίλε είλαη
πνιύ ρακειέο. Βάζεη λεθεινκεηξηθώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ
βνξεηνδπηηθή Λεβαληίλε θαζώο θαη ελόο γεληθεπκέλνπ κνληέινπ (Karageorgis et al. 2008), νη
ζπγθεληξώζεηο ζε όιε ηελ πδάηηλε ζηήιε θαη εθηόο πεξηνρώλ θπθισληθήο δξαζηεξηόηεηαο
(π.ρ., ηε γύξα ηεο Ρόδνπ) αλέξρνληαη ην πνιύ κέρξη ηα 0.35 mg L-1. Δπίζεο πξέπεη λα
ζεκεησζεί πσο νη θιίζεηο ζηηο ζπγθεληξώζεηο ζσκαηηδηαθώλ θαη δηαιπκέλσλ νπζηώλ από ηα
δπηηθά ζηα αλαηνιηθά δηαθέξνπλ ζε θιίκαθα: ελώ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ δηαιπκέλσλ νπζηώλ
απμάλνληαη θαηά 5-10 %, νη ζσκαηηδηαθέο ζπγθεληξώζεηο κεηώλνληαη κέρξη θαη θαηά 50 %
(ρήκα 1.12), παξά ηελ νκνηόηεηα ζηα βάζε ησλ ζξεπηηθνθιηλώλ.
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ρήκα 1.11 εηξέο A θαη B: πγθεληξώζεηο PO4 (αξηζηεξή ζηήιε) θαη NO3 +NO2 (δεμηά ζηήιε) ζε κmol L από ηελ απνζηνιή BOUM ην θαινθαίξη ηνπ 2008
(ρήκα 1.10); πεξηιακβάλνληαη κόλν νη ζπγθεληξώζεηο από ηελ επηθάλεηα κέρξη ηα 300 m (ζεηξά A) θαη γηα όιε ηελ πδάηηλε ζηήιε (ζεηξά B). Γ: Σα βάζε ηεο
3βάζεο ηνπ ζεξκνθιηλνύο (θίηξηλε γξακκή), ηεο θιίζεο ζε PO 4 (θσζθνθιηλέο, θόθθηλε γξακκή) θαη ηεο θιίζεο ζε NO3 +NO2 (αδσηνθιηλέο, κπιε γξακκή). Ζ
-1
θάζεηε δηαθεθνκκέλε γξακκή θαηαδεηθλύεη ηα ζηελά ηεο ηθειίαο. Γ: πγθεληξώζεηο Si(OH) 4 ζε κmol L από ηελ επηθάλεηα κέρξη ηα 200 m ηεο πδάηηλεο
ζηήιεο από ηελ απνζηνιή BOUM (Crombet et al. 2011). Σα ζρήκαηα ηξνπνπνηήζεθαλ από ην Pujo-Pay et al. (2011) γηα ην A-Γ θαη Crombet et al. (2011) γηα
ην Γ.
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ρήκα 1.12 Αξηζηεξή ζηήιε: πγθεληξώζεηο ζσκαηηδηαθνύ νξγαληθνύ άλζξαθα (POC), αδώηνπ (PN) θαη θσζθόξνπ (PP) ζε κmol L από ηελ επηθάλεηα κέρξη
ηα 300 m θαηά κήθνο ηεο γξακκήο πνξείαο ηεο απνζηνιήο BOUM ην 2008 (ρήκα 1.10). Γεμηά ζηήιε: πγθεληξώζεηο δηαιπκέλνπ νξγαληθνύ άλζξαθα (DOC),
-1
αδώηνπ (DON) θαη θσζθόξνπ (DOP) ζε κmol L ζηα ίδηα βάζε θαη ζεκεία όπσο πην πάλσ. Σα ζρήκαηα ηξνπνπνηήζεθαλ από ην Pujo-Pay et al. (2011).
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Ζ εηζήγεζε γηα ην ξόιν ηνπ θσζθόξνπ σο ην θύξην πεξηνξηζηηθό καθξνζξεπηηθό ζηε
Λεβαληίλε έγηλε ήδε πξν θαηξνύ (Krom et al. 1991, 2004, 2010, Krom 1995). Ζ αξρηθή
έλδεημε πεξηνξηζκνύ θσζθόξνπ είλαη ν εμαηξεηηθά ςειόο ιόγνο ηνπ N:P ζηα βαζηά λεξά (>
700 m), πεξίπνπ 28:1 (Krom et al. 2010), ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ εμεγήζεθε κε ηελ
απνπζία απνληηξνπνίεζεο (Krom et al. 2004), ηελ αθαίξεζε PO43- από ηε δηαιπκέλε θάζε
κε πξνζξόθεζε ζε ελώζεηο ζηδήξνπ ζηα ζσκαηίδηα ζθόλεο (Krom et al. 1991, Herut et al.
1999b), θαη ηνπο πνιύ ςεινύο ιόγνπο N:P ησλ θύξησλ εμσηεξηθώλ πεγώλ ζξεπηηθώλ (Herut
et al. 1999a, Krom et al. 2010), θαη εηδηθά ηεο αηκνζθαηξηθήο εηζαγσγήο ζθόλεο (> 120) θαη
ησλ πνηάκησλ εηζξνώλ (> 22; βι. κέξνο 1.4.1.2).
Οη επηπηώζεηο ηνπ πεξηνξηζκνύ ζξεπηηθώλ ζηελ αθζνλία θαη αλάπηπμε ηνπ κηθξνπιαγθηνύ
είλαη έληνλεο (π.ρ., Ediger and Yılmaz 1996, Zohary et al. 1998) θαη δελ επεξεάδνπλ κόλν
ηνπο θσηναπηόηξνθνπο αιιά θαη ηνπο εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο (π.ρ., Thingstad and
Rassoulzadegan 1999). Σν πείξακα CYCLOPS (Cycling of Phosphorus in the
Mediterranean) απέδεημε δξακαηηθά ηνλ έιεγρν πνπ αζθεί ν πεξηνξηζκόο ησλ ζξεπηηθώλ ζε
όια ηα επίπεδα ηνπ ηξνθηθνύ ηζηνύ: ε θνηλόηεηα ηνπ δσνπιαγθηνύ έρεη πξνζαξκνζηεί ζηελ
ηαρεία εθκεηάιιεπζε νπνηαζδήπνηε αύμεζεο ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο (ππνθηλνύκελεο
από ηελ παξνρή ηνπ πεξηνξηζηηθνύ θσζθόξνπ) επελδύνληαο ηελ ζηελ αλαπαξαγσγή, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαγσγή απγώλ (Pasternak et al. 2005, Pitta et al. 2005, Psarra et al.
2005, Thingstad et al. 2005).
Θεσξείηαη πσο ε εκη-κόληκε δίλε ηεο Κύπξνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλνκή ησλ
ζξεπηηθώλ ζε απηή ηελ θπθισληθά έληνλε πεξηνρή. Ζ θύξηα ηεο επίπησζε είλαη ε βύζηζε ηνπ
ζξεπηηθνθιηλνύο ζε βάζνο πνιύ κεγαιύηεξν από απηό ηεο πεξηθέξεηαο ηεο: νη Krom et al.
(1992, 1993) θαη νη Zohary et al. (1998) απέδεημαλ πσο ην αδσηνθιηλέο θαη ην ππξηηηνθιηλέο
ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δίλεο είραλ πνιύ παξόκνηα έληαζε θαη δηαζηάζεηο όπσο απηά ζην
θέληξν ηεο δίλεο αιιά ήηαλ παξόληα 250-350 m πην θνληά ζηελ επηθάλεηα. Μηα άιιε
επίπησζε πνπ δελ έρεη κειεηεζεί αθόκα είλαη ε εμέιημε ηεο βηνγεσρεκείαο ηεο δίλεο ε νπνία
κπνξεί λα επεξεάδεη (νκνινγνπκέλσο ζε κηθξόηεξε θιίκαθα από ηα πην πάλσ) ηελ
θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθώλ κέρξη θαη ηα 1000 m βάζνο. Αλ, π.ρ., ε δίλε είλαη εηεξνηξνθηθή ζα
αλακέλακε λα δνύκε κηα ειαθξηά ζπγθέληξσζε ζξεπηηθώλ, θαη εηδηθά αδώηνπ (ην νπνίν δε
ζεσξείηαη πεξηνξηζηηθό), όπσο δηαπηζηώλεηαη ζε πξόζθαηα δεδνκέλα (βι. ρήκα 1.11Β,
δεμηά ζηήιε) γηα δηάθνξεο δίλεο ζηε Μεζόγεην (Pujo-Pay et al. 2011).
Σειηθά, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην εύξνο ησλ ηηκώλ πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ
ελζσκαηώλεη ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ βαζηώλ λεξώλ πνπ κπνξεί λα
πξνθιεζεί από θαηλόκελα όπσο ην ιεγόκελν Μεηαβαηηθό ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (East
Mediterranean Transient), ην νπνίν ηξνθνδόηεζε ηε βαζηά Λεβαληίλε κε επδηάζπαζηε
νξγαληθή ύιε θαη νμπγόλν θαη ώζεζε ζε πην αβαζή επίπεδα (από ηα 2500 m ζηα 1500 m) ηα
κέγηζηα ησλ ζξεπηηθώλ (Klein et al. 2003, Kress et al. 2003b). Ζ ζπλεπαθόινπζε αύμεζε
ζηελ αλαπλνή ηεο παξερόκελεο νξγαληθήο ύιεο θαη ε ζπληζηακέλε αλαπαξαγσγή
ζξεπηηθώλ από ηελ απνηθνδόκεζε είλαη επδηάθξηηεο θαηόπηλ εμέηαζεο ησλ ζρεηηθώλ
ζξεπηηθώλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνύο (π.ρ., Klein et al. 2003) αιιά γεληθά εκπίπηνπλ ζην
εύξνο ησλ ηηκώλ πνπ απαληνύλ ζε όιε ηε ιεθάλε.
1.4.1.1.2 Παξάθηηα ύδαηα
Ο ππεξνιηγνηξνθηθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο αληηθαηνπξίδεηαη θαη ζηε ρεκεία ησλ
παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ, θαη απηό απνδεηθλύεηαη από ηα απνηειέζκαηα ησλ
πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Loizides 2001, Argyrou and Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008,
Argyrou et al. 2011, EEA 2011). Μηα εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε
ζηαζκνύο αλαθνξάο (Πίλαθαο 1.2) θαηαδεηθλύεη απηή ηε ζρεηηθή νκνηόηεηα ζε εύξνο θαη
έληαζε. πγθεθξηκέλα, νη κέζεο ηηκέο πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2010 ζε όια

- 22 -

ηα βάζε (0-32 m) είλαη 0.6  0.7, 0.1  0.3, θαη 0.03  0.04 κmol L-1 γηα ην NO3-, NO2-, θαη
PO43- αληίζηνηρα. Δλώ νη κέζεο παξάθηηεο ζπγθεληξώζεηο πηζαλόλ λα αλέξρνληαη ζε 2-3
θνξέο ςειόηεξεο ηηκέο από απηέο ζηελ αλνηθηή Λεβαληίλε, παξακέλνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ
εύξνπο ησλ παγθόζκησλ παξάθηησλ ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ.
1.4.1.2 Φπζηθέο πεγέο
Ο ππεξνιηγνηξνθηθόο ραξαθηήξαο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαζώο θαη νη αζπλήζηζηνη
ιόγνη N:P ζηα κεγάια βάζε έρνπλ ηξνθνδνηήζεη έλαλ πνιπεηή δηάινγν γηα ηηο θύξηεο πεγέο
ζξεπηηθώλ (εηδηθά ηνπ αδώηνπ θαη ηνπ θσζθόξνπ). Μηα πξόζθαηε επηζθόπεζε (Krom et al.
2010) εηζεγείηαη πσο νη θύξηεο εμσηεξηθέο πεγέο ησλ ζξεπηηθώλ ζηελ πεξηνρή είλαη ε
αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή ζθόλεο θαη ε πνηάκηα εηζξνή (Πίλαθαο 1.4), νη νπνίεο θαη
ζπδεηνύληαη πεξηιεπηηθά πην θάησ. Ζ απεπζείαο αλζξσπνγελήο εηζαγσγή δε ζπδεηείηαη ζην
παξόλ κέξνο, αιιά ζην Μέξνο ΗΗ ηεο Έθζεζεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο. Τπνινγηζκνί ησλ
επηπηώζεσλ απηώλ ησλ εμσηεξηθώλ πεγώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηκνζθαηξηθώλ
πεγώλ) εηζεγνύληαη πσο ε πιεηνςεθία ηεο παξαγσγηθόηεηαο, 70-85 %, είλαη
αλαπαξαγόκελε παξαγσγή (Carbo et al. 2005, Yogev et al. 2011). Σν κηζό πεξίπνπ ηεο
λέαο παξαγσγήο ηξνθνδνηείηαη κάιινλ από ηελ αλάκημε θαη εηζαγσγή ζξεπηηθώλ από ηα
βαζηά ζηα επηθαλεηαθά λεξά, ελώ ζρεδόλ όιν ην ππόινηπν ηξνθνδνηείηαη από ηελ
αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή ζθόλεο. Σν ππόινηπν ηξνθνδνηείηαη από πνηάκηεο εηζξνέο, ελώ ε
αδσηνδέζκεπζε ζεσξείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν πσο είλαη ακειεηέα ζηε Λεβαληίλε (Yogev et
al. 2011).
1.4.1.2.1 Αηκνζθαηξηθέο πεγέο
Μηα θύξηα πεγή πεξηνξηζηηθώλ καθξνζξεπηηθώλ θαη ίζσο κηθξνζξεπηηθώλ (όπσο ηα
ηρλνζηνηρεία) ζηελ πεξηνρή είλαη ε αηκνζθαηξηθή κεηαθνξά ζθόλεο από ηε αράξα, θαη
ζεσξείηαη πσο ππνζηεξίδεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζηε
Λεβαληίλε (Guerzoni et al. 1999, Herut et al. 1999a, 2002, 2005). Ο Herut (2005)
πεξηέγξαςε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ελαπόζεζε γηα ηελ λνηηαλαηνιηθή
Μεζόγεην θαη αλάθεξε κέζεο ηηκέο ηεο ζπλνιηθήο (μεξήο θαη πγξήο ελαπόζεζεο) 70 θαη 1.3
mmol m-2 y-1 γηα N θαη P αληίζηνηρα. Πνιύ πξόζθαηα, ην πξόγξακκα ADIOS δεκνζίεπζε
κεηξήζεηο μεξήο ελαπόζεζεο καθξνζξεπηηθώλ (P) θαη κεηάιισλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ζξεπηηθώλ Fe, Zn, Cd) από ηε αράξηα ζθόλε ζε 9 ζηαζκνύο ζε όιε ηε Μεζόγεην θαηά ην
2001-2002 (Guieu et al. 2010). Έλαο από ηνπο ζηαζκνύο ήηαλ εγθαηαζηεκέλνο ζην Κάβν
Γθξέθν ζην λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο Κύπξνπ, ζε απόζηαζε 800 m από ηελ αθηή θαη ζε
πςόκεηξν 40 m. Ζ εηζαγσγή P ζε απηή ηελ ηνπνζεζία είρε κέζε ηηκή 19 kg km-2 κήλα-1 ή 7.4
mmol m-2 y-1, αξθεηά πην ςειή από πξνεγνύκελνπο ππνινγηζκνύο.
Γηα λα ηεζνύλ απηέο νη ηηκέο ζε πξννπηηθή, κπνξεί θάπνηνο λα ππνζέζεη πσο ην επηθαλεηαθό
κέηξν ηεο πδάηηλεο ζηήιεο είλαη θαιά αλακεκηγκέλν, θαη ζπλεπώο λα ππνινγίζεη ξπζκνύο
εηζαγσγήο 70 θαη 1.3 (ή 7.4) κmol L-1 y-1 γηα ην N θαη P αληίζηνηρα, θαη νη νπνίνη ζπγθξίλνληαη
ζε κέγεζνο θιίκαθαο κε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ ζπλνιηθνύ N θαη P ζηα παξάθηηα ύδαηα (Πίλαθαο
1.3). Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάκημε όιεο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο,
θαζώο θαη ηελ ηαρύηαηε απνξξόθεζε δηαζέζηκσλ ζξεπηηθώλ από ηηο πιαγθηνληθέο θαη
βελζηθέο θνηλόηεηεο, είλαη εκθαλέο πσο ε αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή ζθόλεο δελ ειέγρεη ηελ
πξσηνγελή παξαγσγηθόηεηα αιιά ζπκβάιιεη ζεκαληηθά (π.ρ., Herut et al. 2005).
πγθεθξηκέλα, ε αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή ζθόλεο ζηεξίδεη πεξίπνπ ην 15 % ηεο ζπλνιηθήο
πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλώλ κελώλ θαη κέρξη θαη 30 % θαηά
ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο (Yogev et al. 2011).εκεηώλεηαη πσο νη πξναλαθεξζείζεο ηηκέο
ελαπόζεζεο ζπλεπάγνληαη ιόγν N:P = 54, αξθεηά πην ρακειό από ην 117 ή ην 195 (Πίλαθαο
1.4), θαη πνπ κάιινλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ ππάξρνπλ ζε όιε ηελ
πεξηνρή ηόζν σο πξνο ηνπο ξπζκνύο εηζαγσγήο θαη ηνπο ιόγνπο N:P, σο θαη πξνο ηε
ζρεηηθή βηνδηαζεζηκόηεηα ησλ δπν ζηνηρείσλ πνπ είλαη κεγαιύηεξα θαηά 10 θνξέο γηα ην Ν
(Carbo et al. 2005, Herut 2005).
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Πίλαθαο 1.3 Μέζεο ηηκέο ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ, όπσο κεηξήζεθαλ ζε ζηαζκνύο αλαθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα
πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ ζηελ πεξίνδν 2004-2010 (Argyrou and Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008,
EEA 2011). Οη αξηζκνί ζηελ παξέλζεζε (n) ππνδεηθλύνπλ ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ δεηγκάησλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ ηηκώλ, ζηα δείγκαηα κε ηηκέο
θάησ από ην όξην αλίρλεπζεο (ΟΑ) αλαηέζεθε ην κηζό ηνπ ΟΑ, θαη αλ ε κέζε ηηκή ήηαλ ρακειόηεξε από ην ειάρηζην ΟΑ γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ, ηόηε
αλαθεξόηαλ σο θάησ από απηό ην όξην αλίρλεπζεο.
Πεξηνρή

Κόιπνο Πόιεο
Υξπζνρνύο

Υξνληέο

2006, 2008

Γεξόλεζνο/ηδεξνλήζηα 2008-2009

Λάξα-Σνμεύηξα

Κόιπνο Λεκεζνύ

Εύγη

2004-2010

-

-

+

3-

Βάζνο
δείγκαηνο (m)

πλνιηθό N
-1
κmol L (n)

NO3
-1
κmol L (n)

NO2
-1
κmol L (n)

NH4
-1
κmol L (n)

πλνιηθό P
-1
κmol L (n)

PO4
-1
κmol L (n)

0.5

15.515.6 (7)

0.980.97 (4)

0.090.13 (4)

< 0.5 (7)

1.240.97 (7)

0.040.04 (4)

10-10.5

12.611.3 (7)

0.941.02 (4)

0.080.05 (4)

< 0.5 (7)

1.300.98 (7)

0.020.01 (4)

20-20.5

11.311.5 (7)

0.951.01 (4)

0.070.03 (4)

< 0.5 (7)

1.450.88 (7)

0.020.01 (4)

0.5

< 0.5 (1)

0.10 (1)

0.36 (1)

1.180.16 (2)

2.6 (1)

0.06 (1)

0-0.5

13.813.4 (14)

0.530.67 (10)

0.050.06 (11)

10-10.5

15.313.7 (5)

1.250.25 (2)

< 0.04 (2)

< 0.5 (5)

0.940.87 (5)

< 0.02 (2)

20-20.5

21.527.1 (5)

1.360.21 (2)

0.040.04 (2)

< 0.5 (5)

0.881.00 (5)

0.020.01 (2)

0

30.00.00 (4)

0.160.13 (3)

0.050.04 (3)

0.230.21 (4)

8.2310.7 (2)

0.050.03 (3)

10

30.00.00 (4)

0.100.08 (3)

0.060.07 (3)

0.170.16 (4)

10.513.9 (2)

0.020.02 (3)

20

50.023.1 (4)

0.230.14 (3)

0.150.18 (3)

0.130.11 (4)

12.315.5 (4)

0.090.12 (3)

30-32

51.460.6 (7)

0.160.20 (5)

0.060.04 (5)

0.180.17 (7)

1.511.05 (6)

0.050.07 (5)

0.5

5.101.56 (2)

0.400.35 (3)

0.400.03 (4)

0.700.55 (7)

2.700.99 (2)

< 0.02 (6)

10.5

5.156.15 (2)

0.220.16 (2)

0.370.61 (3)

0.770.50 (8)

1.500.71 (2)

< 0.02 (5)

20.5

1.551.48 (2)

1.230.69 (2)

0.630.78 (3)

0.790.46 (6)

1.900.14 (2)

<0.02 (5)

0.410.65 (18) 4.3011.7 (14)

< 0.02 (10)

2005-2006

2008-2010

Αθξσηήξη Πύιαο

2008-2010

0.5

5.504.24 (2)

0.520.61 (3)

0.170.14 (4)

< 1.00 (6)

< 1.00 (2)

< 0.01 (1)

Μέζε ηηκή

2004-2010

0-32

20.425.9 (73)

0.590.67 (51)

0.120.25 (56)

< 0.5 (97)

2.806.61 (66)

0.030.04 (58)
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Πίλαθαο 1.4 Πεγέο θαη απνδέθηεο Ν θαη Ρ γηα ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην (πξνζαξκνζκέλν από ηα
δεδνκέλα ζην Krom et al. 2010). Σν ηζνδύγην πεξηιακβάλεη όια ηα πδάηηλα ζώκαηα ηεο αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Αηγαίνπ.
Γηεξγαζία

Άδσην
9
-1
(10 mol y )

Φσζθόξνο
9
-1
(10 mol y )

N:P

Πεγή

Αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή
ζθόλεο (1999-2000)

111

0.95

117

Krom et al. (2004)

Αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή
ζθόλεο (2002-2005)

107

0.55

195

Mihalopoulos (αδεκνζίεπηα
δεδνκέλα ζην Krom et al.
(2004)

Πνηάκηα εηζαγσγή (1993)

44.8

1.4

33.6

Ludwig et al. (2009)

Πνηάκηα εηζαγσγή (2004)

63

2.4

26

Krom et al. (2004)

Δηζαγσγή θαηά ηελ αληαιιαγή
κε ηε Μαύξε Θάιαζζα

8

0

-

Krom et al. (2004)

Απώιεηα θαηά ηελ αληαιιαγή
κε ηε δπηηθή Μεζόγεην

142

4.4

32

Krom et al. (2004)

Δλαπόζεζε ηδήκαηνο

27

1.0

27

Krom et al. (2004)

Ηδεκαηηθή απνληηξνπνίεζε

10

-

-

Krom et al. (2004)

159 - 182

2.0 - 3.4

54 - 91

179

5.4

33

ύλνιν πεγώλ
ύλνιν απνδεθηώλ

1.4.1.2.2 Πνηάκηεο πεγέο
Ο όξνο “πνηάκηνο” πεξηιακβάλεη πνηακνύο, ξπάθηα, θαη όιεο ηηο θπζηθέο ρεξζαίεο πεγέο
επηθαλεηαθώλ πδάησλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Λεβαληίλεο, νη πνηάκηεο πεγέο είλαη
πεξηνξηζκέλεο, εμ νπ θαη ε ζπδήηεζε ζηεξίδεηαη ζε επηζθνπήζεηο βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα
από ηνπο θύξηνπο πνηακνύο πνπ εηζξένπλ ζηε Λεβαληίλε. ύκθσλα κε ηνπο Ludwig and
Meybeck (2003), νη θύξηνη πνηακνί ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή είλαη νη πνηακνί ηεο
Σνπξθίαο, σο επί ην πιείζηνλ νη Seyhan θαη Ceyhan, εηδηθά από ην 1968 όηαλ θαη
ζπκπιεξώζεθε ε θξάμε ηνπ Νείινπ από ην θξάγκα ηνπ Aswan. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη
αλζξσπνγελείο εηζαγσγέο ζξεπηηθώλ ζηε Λεβαληίλε από πνηάκηεο πεγέο ζπδεηείηαη ζην
Μέξνο ΗΗ απηήο ηεο Έθζεζεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο.
Ζ εηζξνή ζξεπηηθώλ από ηνπο πνηακνύο ειέγρεηαη από δύν θύξηεο παξακέηξνπο: ηελ εηζξνή
λεξνύ θαη ηε ζπγθέληξσζε ζξεπηηθώλ ζην λεξό πνπ εηζξέεη. Σν ζύλνιν ησλ πνηακώλ πνπ
εηζξένπλ ζηε Λεβαληίλε απειεπζεξώλνπλ πεξίπνπ 33 km3 y-1, ζε ζύγθξηζε κε 54 θαη 48 km3
y-1 γηα ην Ρνδαλό (Γαιιία) θαη ηνλ Πάδν (Ηηαιία) αληίζηνηρα, ηνπο δύν κεγαιύηεξνπο
πνηακνύο πνπ εηζξένπλ ζηε Μεζόγεην (Ludwig and Meybeck 2003). Ζ ζπλνιηθή
απειεπζέξσζε ηδήκαηνο ζηα κεζνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζηελ ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο είλαη
ηώξα ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Aswan θαη αλέξρεηαη
ζηα 175  106 t y-1 (Ludwig and Meybeck 2003). Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηζξνή νξγαληθήο
ύιεο θαη ζξεπηηθώλ είλαη πνιύ ζπνξαδηθέο. Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη από
ηνπο Ludwig and Meybeck (2003) γηα έλα ή θαη πεξηζζόηεξνπο από ηνπο πνηακνύο πνπ
εηζξένπλ ζηε Λεβαληίλε αλέξρνληαη ζηα 128, 22, 0.3, 19  103, θαη 400 κmol L-1 γηα ην NO3-,
NH4+, PO43-, TN θαη TP αληίζηνηρα, θαη 7.9 mg L-1 γηα ην ζπλνιηθό νξγαληθό άλζξαθα (TOC).
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πλνιηθά, νη εηήζηεο εηζξνέο ζε ζπλδηαζκό κε ηηο ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ πνπ
αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζπληεινύλ ζε εηζξνή ζξεπηηθώλ ζπγθξίζηκε κε απηή ηεο
αηκνζθαηξηθήο εηζαγσγήο ζθόλεο (Krom et al. 2010), θαη ζπγθεθξηκέλα πεξίπνπ ηε κηζή
ζηελ πεξίπησζε ηνπ N θαη ίζε ή θαη κεγαιύηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ P (Πίλαθαο 1.4).
Δληνύηνηο, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ζεκαληηθώλ κεζνξηαθώλ εθβνιηθώλ ζπζηεκάησλ (δέιηα,
πγξνβηόηνπνη, βάιηνη), θαη ηεο εγγύηεηαο ηνπο ζηελ αβαζή παξάθηηα δώλε, ζεκαληηθό
πνζνζηό απηήο ηεο εηζξένπζαο πνζόηεηαο εμάγεηαη από ην λεξό πξνο ηα ηδήκαηα (θαη, ζηε
ζπλέρεηα, πξνο ηελ αηκόζθαηξα κε απνληηξνπνίεζε) θαη ζπκβάιεη ζε κηα ζπκβνιή θάησ από
2 % ηεο ζπλνιηθήο αθάζαξηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο ηεο Λεβαληίλεο (Ludwig et al.
2009).
1.4.1.2.3 Θαιάζζηεο δηεξγαζίεο
Ζ πην ζεκαληηθή δηεξγαζία ηεο επί-ηόπνπ (ζαιάζζηαο) παξαγσγήο ζξεπηηθώλ πνπ έρεη
ζπδεηεζεί γηα ηε Λεβαληίλε είλαη ε αδσηνδέζκεπζε από δηαδσηνηξνθηθό πιαγθηόλ θαη
απνηειεί θαπηό ζέκα γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα (for a brief review, see Bar Zeev et al.
2008, Yogev et al. 2011). πγθξίζεηο ησλ εμσηεξηθώλ πεγώλ θαη απνδεθηώλ ησλ ζξεπηηθώλ
θαηαιήγνπλ ζην όηη, εληόο ηεο αβεβαηόηεηαο γύξσ από ηνπο ππνινγηζκνύο, ε
αδσηνδέζκεπζε δελ είλαη απαξαίηεηε γηα λα θιείζεη ην ηζνδύγην ζξεπηηθώλ (Krom et al. 2004,
2010). Από ηελ άιιε, ε αξρηθή εηζήγεζε ησλ Béthoux and Copin-Montégut (1986) πσο ε
αδσηνδέζκεπζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εηζαγσγή N ζηε Μεζόγεην έρεη
επηβεβαησζεί από κηα κόλν κειέηε (Rees et al. 2006), ε νπνία ζε θαηνπηλό ζηάδην
απνξξίθζεθε γηα κεζνινγηθνύο ιόγνπο από ηνλ Krom (2009). Γεκνζηεύζεηο ησλ ηειεπηαίσλ
πέληε εηώλ παξέρνπλ πην απηά δεδνκέλα γηα κηα πην βάζηκε εθηίκεζε.
Δλώ δξαζηήξηα γνλίδηα ληηξνγελάζεο (nifH) έρνπλ αλαθαιπθζεί ζε πνιπάξηζκεο θαη πνηθίιεο
νκάδεο ηεο αλνηθηήο Λεβαληίλεο (Man-Aharonovich et al. 2007), θαη ελώ ε αδσηνδέζκεπζε
θαίλεηαη λα ιακβάλεη ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα θιαζζηθά επλντθώλ ζπλζεθώλ (δει., ηνπο
ζηξσκαηνπνηεκέλνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο), ηα επίπεδα ηεο δξαζηεξηόηεηαο παξακέλνπλ
ρακειά, κάιινλ ιόγσ ηεο έιιεηςεο Ρ (Bar Zeev et al. 2008).
Μεηξήζεηο ηεο αδσηνδέζκεπζεο έρνπλ γίλεη θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πιώα VECTOR-TRANSMED ην 2007 θαη θαηέγξαςαλ πνιύ ρακεινύο ξπζκνύο (0.018 
0.011 κmol N L-1 y-1 ή 1.8  2.1 mmol m-2 y-1) θαη θαηαδεηθλύνπλ πσο νη αηκνζθαηξηθέο πεγέο
είλαη κάιινλ ε θύξηα “εμσηεξηθή” πεγή N γηα ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ζε όιε ηελ Μεζόγεην
(Ibello et al. 2010). Παξνκνίσο ρακεινύο ξπζκνύο (κέρξη θαη 0.015 κmol N L-1 y-1 ή 0.95
mmol m-2 y-1) θαηακέηξεζε ην πξόγξακκα SESAME θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πιώα δηακέζνπ
ηεο Λεβαληίλεο ην 2008 (Yogev et al. 2011). Σέινο, ν πιόαο ηνπ πξνγξάκκαηνο BOUM ην
2008 δηαπίζησζε εθ λένπ ηελ παξνπζία δξαζηήξησλ αδσηνδεζκεπηώλ, αιιά ζε πνιύ
ρακειέο αθζνλίεο (Le Moal et al. 2011), κε κεηξήζηκεο δξαζηεξηόηεηεο κόλν ζε έλα βάζνο
(0.037 κmol N L-1 y-1) θαη ξπζκό αδσηνδέζκεπζεο 0.15  0.04 mmol m-2 y-1 (Bonnet et al.
2011) γηα ηνλ ζηαζκό C ζηελ ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ (ρήκα 1.10).
Βάζεη ησλ κεηξήζεσλ ηνπο, νη Bonnet et al. (2011) ππνινγίδνπλ πσο ε αδσηνδέζκεπζε
ζπκβάιεη ην πνιύ ζην 0.3 % ηεο λέαο πξσηνγελνύο παξαγσγήο ή < 0.05 % ηεο ζπλνιηθήο
πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζην ζηαζκό C, ππνζηεξίδνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ πην
νινθιεξσκέλσλ ηζνδπγίσλ ζξεπηηθώλ πνπ έρνπλ γίλεη (Krom et al. 2004, 2010). Ζ
αηκνζθαηξηθή εηζαγσγή ζθόλεο, θαη ζπλεπώο καθξν- θαη κηθξνζξεπηηθώλ ηξνθνδνηεί ηελ
αδσηνδέζκεπζε ζηε Λεβαληίλε κεηώλνληαο πξνζσξηλά ηνλ πεξηνξηζκό ζξεπηηθώλ (Ridame
et al. 2011).
1.4.1.3 Μειινληηθέο ηάζεηο
Ζ πην πάλσ ζπδήηεζε θαηαδεηθλύεη ηελ αύμεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ ζηελ
αλνηθηή Λεβαληίλε θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα, παξόιν πνπ απηέο παξακέλνπλ ιίγεο ζε
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ζύγθξηζε κε απηέο ηεο παξάθηηαο δώλεο. Έζησ, παξακέλνπλ αλεπαξθείο γηα ηνλ πνζνηηθό
ππνινγηζκό ησλ κειινληηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ ζην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα ηεο
πεξηνρήο. Ζ πνιππινθόηεηα ηεο θπζηθήο θπθινθνξίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ
θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ (ζέξκαλζε θαη πγξαζία) θαη αηκνζθαηξηθώλ δεδνκέλσλ (επεηζόδηα
ζθόλεο θαη θαηαθξήκληζε), θαη ε απόθξηζε ησλ απηόηξνθσλ θαη εηεξόηξνθσλ θνηλνηήησλ
απαηηνύλ ηε ρξήζε ζπδεπγκέλσλ θπζηθώλ-νηθνινγηθώλ κνληέισλ γηα λα απαληεζνύλ νη
πιείζηεο από απηέο ηηο εξσηήζεηο ζην παξόλ ζηάδην. Δληνύηνηο, θάπνηα γεληθά
ζπκπεξάζκαηα κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από πξόζθαηεο επηζθνπήζεηο (π.ρ., Durrieu de
Madron et al. 2011, Lelieveld et al. 2012).
ηελ Κύπξν θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαθξήκληζε ζα κεησζεί
ζεκαληηθά, καδί κε ηε ζπρλόηεηα ησλ πεξηζηαηηθώλ βαξηάο βξνρόπησζεο. Ζ αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ησλ αθξαίσλ πεξηζηαηηθώλ θαύζσλα θαη, ζε
ζπλδηαζκό κε ηελ κείσζε ηεο πγξαζίαο, ζηε κείσζε ηεο ύγξαλζεο ηνπ εδάθνπο, κε σο
απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ εηζαγσγή ζθόλεο (βι. ζπδήηεζε ζην Carbo et al.
2005) ζε κηα επηθαλεηαθή ζάιαζζα ε νπνία ζα είλαη πην ζηξσκαηνπνηεκέλε. Παξόιν πνπ ε
εμαγσγή ζσκαηηδηαθήο ύιεο δε ζα παξεκπνδηζηεί ηδηαίηεξα, ε αληαιιαγή ηεο δηαιπκέλεο
ύιεο κε βαζύηεξα ζηξώκαηα ζα παξεκπνδηζηεί πεξηζζόηεξν, θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ
επηηάρπλζε ηεο αλαθύθιεζεο ησλ ζξεπηηθώλ εληόο ηνπ ζηξώκαηνο αλάκημεο θαη ηεο
επθσηηθήο δώλεο. Οη επηηαρπλόκελνη ξπζκνί παξαγσγήο ηόζν γηα ηηο απηόηξνθεο όζν θαη γηα
ηηο εηεξόηξνθεο θνηλόηεηεο ζα ζπλνδεύνληαη από επηηαρπλόκελνπο κεηαβνιηθνύο ξπζκνύο,
σο θπζηνινγηθή απόθξηζε ζηηο ςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Δπηπιένλ, αιιαγέο ζην είδνο ηεο
ακκσλίαο (ζην ιόγν NH4+:NH3), αύμεζε ηεο ληηξνπνίεζεο (νμείδσζε ησλ εηδώλ ηεο
ακκσλίαο) θαη κείσζε ζην βηνδηαζέζηκν PO43- ππό ην ζπλερώο κεησκέλν pH (βι. ην κέξνο
1.5) ίζσο λα ζπληειέζνπλ ζε αθόκα ςειόηεξνπο ιόγνπο N:P από όηη ζήκεξα θαη ζε
απμαλόκελν πεξηνξηζκό Ρ (Rees et al. 2008).
Μηα άιιε επίπησζε ηεο κείσζεο ηεο θαηαθξήκληζεο είλαη ε κείσζε ζηελ εηζξνή
επηθαλεηαθώλ πδάησλ (θαη ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ). Δληνύηνηο, ε κείσζε ηνπ
όγθνπ ησλ πνηάκησλ πδάησλ πνπ εηζξένπλ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί κε απμεκέλεο
ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ ιόγσ δξακαηηθήο αύμεζεο ησλ πιεζπζκώλ ζηηο ιεθάλεο
απνξξνήο πνπ ηνπο ηξνθνδνηνύλ, θαη εηδηθά ζην δέιηα ηνπ Νείινπ, θαη ηηο ζπλεπαγόκελεο
απμήζεηο ζηελ παξαγσγή ιπκάησλ (Ludwig et al. 2010), ε νπνία ζπδεηείηαη ζην Μέξνο ΗΗ ηεο
παξνύζαο έθζεζεο. Όζνλ αθνξά ηα παξάθηηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ, κηα εθηελήο αλάιπζε
δεδνκέλσλ από ηνλ ηειεπηαίν αηώλα (Pashiardis and Michaelides 2008) θαηαδεηθλύεη ηηο
πεξηθεξεηαθέο ηάζεηο, δει. κείσζε ηεο ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο θαη ησλ πεξηζηαηηθώλ
βαξηάο βξνρόπησζεο. Σέηνηεο ζπλζήθεο, ζπλδπαζκέλεο κε πνιύ ειαθξά αύμεζε ηνπ
πιεζπζκνύ, ζπλεπάγνληαη ηε ζηαζεξνπνίεζε (θαη ίζσο θαη ειάρηζηε κείσζε) ησλ πνηάκησλ
πεγώλ πξνο ην παξάθηην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ.
1.4.2 Ομπγόλν
Σν δηαιπκέλν νμπγόλν είλαη κηα θύξηα παξάκεηξνο ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ
νηθνζπζηεκάησλ, ιόγσ ηνπ όηη είλαη ν θύξηνο απνδέθηεο ειεθηξνλίσλ θαηά ηελ
απνηθνδόκεζε ηεο νξγαληθήο ύιεο. Ζ παξαθνινύζεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ δηαιπκέλνπ
νμπγόλνπ είλαη έλα αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο
ξύπαλζεο, θαζόηη απμεκέλνη θόξηνη ζξεπηηθώλ πνιύ πηζαλόλ λα νδεγήζνπλ ζε αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ζπλεπαθόινπζα ηεο αεξόβηαο αλαπλνήο, θαη ηέινο ζηε κείσζε ηνπ
νμπγόλνπ, δει. ζηελ ππνμία. Οη ππνμηθέο δώλεο είλαη πιένλ θαιά ηεθκεξησκέλεο αλά ηνλ
πιαλήηε, κε κηα πξόζθαηε επηζθόπεζε λα θαηαγξάθεη πάλσ από 400 επηξνθηθά ή/θαη
ππνμηθά ζπζηήκαηα παγθνζκίσο (Selman et al. 2008). Ζ πην θάησ επηζθόπεζε όισλ ησλ
πθηζηάκελσλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθόξεζεο θαηαδεηθλύεη πσο δελ παξαηεξνύληαη ππνμηθέο
(πόζν κάιινλ αλνμηθέο) ζπλζήθεο ζην παξόλ ζηάδην ζηα ζαιάζζηα λεξά ηεο Κύπξνπ, θαη δε
πξνβιέπνληαη λα παξνπζηαζηνύλ ζην εγγύο κέιινλ.
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1.4.2.1 Πεξηθεξεηαθέο ηάζεηο
Ζ Λεβαληίλε ραξαθηεξίδεηαη από ςειά επίπεδα νμπγόλνπ θαζ‟ όιε ηελ πδάηηλε ζηήιε.
Γεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κεηαμύ ηνπ 1989 θαη 1995 ζηε λνηηαλαηνιηθή Λεβαληίλε ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο POEM (Kress and Herut 2001) δείρλνπλ πσο νη ζπγθεληξώζεηο
νμπγόλνπ ζηα επηθαλεηαθά λεξά παξακέλνπλ θνληά ζηα επίπεδα θνξεζκνύ θαζ‟ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαη κεηώλνληαη ζηαδηαθά πξνο ην 70 % ζηα κεγάια βάζε (Πίλαθαο 1.5).
Οη ςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο απαληνύλ ζε έλα ππνεπηθαλεηαθό ζηξώκα (ρήκα 1.13α), ην
νπνίν ζπρλά ζπλάδεη κε ην βαζύ κέγηζην ηεο ρισξνθύιιεο (Yacobi et al. 1995), πξάγκα ην
νπνίν κάιινλ εηζεγείηαη πσο νη ςειέο ζπγθεληξώζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο νμπγνλνγελνύο
θσηνζύλζεζεο. Κάησ από ην παξαγσγηθό επθσηηθό ζηξώκα, ππάξρεη κηα δηαθξηηή δώλε
ειάρηζηνπ νμπγόλνπ (“oxygen minimum zone” ή OMZ) επηθεληξσκέλε κεηαμύ 500-1000 m
βάζνο, ε νπνία νθείιεηαη ζηε κηθξνβηαθή αλαπλνή νξγαληθήο ύιεο ε νπνία βπζίδεηαη από
ηελ επθσηηθή δώλε θαη ην w βαζύ κέγηζην ηεο ρισξνθύιιεο (ρήκα 1.13a).
Ζ OMZ είλαη επδηάθξηηε ζε δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά κήθνο ηεο αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιώα 44/4 ηνπ F/S Meteor ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 (Kress et
al. 2003b) θαη ηνπ πιώα 51/2 ην Ννέκβξην ηνπ 2001 (Kress et al. 2003a), κε ζπγθεληξώζεηο
ζηελ OMZ θάησ από ηα 175 κmol kg-1 θαη 185 κmol kg-1 αληίζηνηρα (ρήκα 1.13b θαη ρήκα
1.14 αληίζηνηρα). Δληνύηνηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο απηέο νη ζπγθεληξώζεηο ζηελ OMZ
ηεο Λεβαληίλεο είλαη ζρεηηθά ςειέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο θάησ από
10 κmol kg-1 πνπ απαληνύλ αλά ηνλ πιαλήηε ζε OMZ θάησ από δώλεο αλάδπζεο ή πεξηνρέο
επνρηθώλ αλζήζεσλ (Diaz and Rosenberg 1995).
Πίλαθαο 1.5 πγθεληξώζεηο νμπγόλνπ (ζε απόιπηεο κνλάδεο θαη ζε % θνξεζκνύ) ζε δηάθνξεο
πδάηηλεο κάδεο θαη ζε δηάθνξεο επνρέο ζηελ λόηηα Λεβαληίλε από ην 1989 κέρξη ην 1995 (Kress and
Herut 2001). πληνκνγξαθίεο πδάηηλσλ καδώλ (ζηελ παξέλζεζε αλαγξάθεηαη ην κέζν εύξνο βάζνπο):
LSW – Levantine Surface Water (0-40 m), AW – Atlantic Water (65-95 m), LIW – Levantine
Intermediate Water (200-310 m), DW – Deep Water (below 700 m). Οξηζκνί ησλ επνρώλ βαζηζκέλνη
ζην Hecht et al. (1988): Καινθαίξη – Ηνύιηνο-Οθηώβξηνο, Άλνημε – Απξίιηνο-Ηνύληνο, Υεηκώλαο –
Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο, Μεηάβαζε – Μάξηηνο-Απξίιηνο.
-1

Τδάηηλε κάδα Δπνρή

LSW

AW

LIW

O2 (κmol kg )

O2 (% θνξεζκνύ)

Καινθαίξη

208.6  13.0

101.6  3.0

Άλνημε

229.1  3.5

100.4  2.1

Μεηάβαζε

232.6  4.1

99.9  2.3

Υεηκώλαο

232.0  8.7

98.4  3.4

Καινθαίξη

231.2  10. 4

101.6  5.9

Άλνημε

229.2  6.1

97.8  3.2

Μεηάβαζε

232.3  4.3

99.2  2.0

Καινθαίξη

221.9  8.5

95.9  4.7

Άλνημε

210.0  8.1

87.8  4.0

214.1  13.0

90.6  6.5

175.1  2.9

70.6  1.2

Υεηκώλαο
DW
α
β

Όιεο

b

a

Γεδνκέλα από ην Krom et al. (1992)
Γεδνκέλα γηα ηε λνηηαλαηνιηθή Λεβαληίλε

- 28 -

-1

ρήκα 1.13 (α) πγθεληξώζεηο νμπγόλνπ (κmol kg ) από ηελ επηθάλεηα κέρξη θαη βάζνο 1000 m ζην
o
o
ζεκείν 33 30‟ N 33 30‟ E από ην πξόγξακκα POEM ην θαινθαίξη ηνπ 1991 (Kress and Herut 2001),
-1
(β) πγθεληξώζεηο νμπγόλνπ (κmol kg ) από 11 ζηαζκνύο ζηε αλαηνιηθή Λεβαληίλε θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ Πιώα 44/4 ηνπ F/S Meteor ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 (Kress et al. 2003b).

-1

ρήκα 1.14 πγθεληξώζεηο νμπγόλνπ (κmol kg ) πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιώα 44/4
ηνπ F/S Meteor ηνλ Απξίιην ηνπ 1999 (Kress et al. 2003b) θαηά κήθνο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (ε
δηαηνκήο θαίλεηαη ζην ράξηε θάησ δεμηά): Άλσ – πγθεληξώζεηο νμπγόλνπ κεηαμύ 0-1000 m; Κάησ –
Πιήξεηο θαηαηνκέο νμπγόλνπ. Σξνπνπνηήζεθαλ από ηα ζρήκαηα ηνπ Kress et al. (2003b).

Οη ζεκαληηθά πην ςειέο ηηκέο ζηελ OMZ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κάιινλ νθείινληαη ζηελ
πνιύ ρακειή παξαγσγηθόηεηα θαη ηε ζπλεπαθόινπζα πνιύ ρακειή εμαγσγή νξγαληθήο
ύιεο ζηα βαζύηεξα ζηξώκαηα ηεο ζάιαζζαο (Krom 1995). Πξόζθαηα δεκνζηεπκέλα
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δεδνκέλα από ηελ απνζηνιή BOUM ηνπ 2008 ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ εμήγεζε γηα ηηο δώλεο
κέγηζηνπ θαη ειάρηζηνπ νμπγόλνπ (Pujo-Pay et al. 2011), δηακέζνπ όιεο ηεο ιεθάλεο ηεο
Μεζνγείνπ (ρήκα 1.15). Παξάιιεια κε ηε κείσζε ηεο νμπγνλνγελνύο θσηνζύλζεζεο από
ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, κεηώλνληαη θαη νη ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ, αιιά ιόγσ ηεο
κεησκέλεο παξαγσγήο ε ΟΜΕ εθηείλεηαη βαζύηεξα θαη ραξαθηεξίδεηαη από ςειόηεξεο ηηκέο
νμπγόλν ζηελ αλαηνιηθή παξά ζηε δπηηθή Μεζόγεην.
Ζ ζρεηηθά απιή θάζεηε θαηαλνκή ησλ ζπγθεληξώζεσλ νμπγόλνπ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ
ηζνδπγίνπ κεηαμύ παξαγσγήο νμπγόλνπ θαη αεξόβηαο αλαπλνήο, δηαηαξάζζεηαη από ηελ
παξνπζία θπθινθνξηαθώλ γλσξηζκάησλ κέζνπ κεγέζνπο, όπσο ηελ αληηθπθισληθή δίλε ηεο
Κύπξνπ (Hayes et al. 2010, 2011). Ζ πδάηηλε κάδα πνπ πεξηνξίδεηαη από ηε δίλε είλαη ζηελ
νπζία απνκνλσκέλε, ραξαθηεξίδεηαη από ρακειέο ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ, θαη ην
βαζύηεξν άθξν ηεο βπζίδεηαη ζε κεγαιύηεξα βάζε από απηά πνπ αλακέλνληαη βάζεη ηνπ
ηζνδπγίνπ θσηνζύλζεζεο αλαπλνήο (ρήκα 1.4, θάησ κέξνο).

-1

ρήκα 1.15 πγθεληξώζεηο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ (κmol kg ) από ηελ απνζηνιή BOUM ην θαινθαίξη
ηνπ 2008 (ρήκα 1.10) (Pujo-Pay et al. 2011): Άλσ - ζπγθεληξώζεηο από ηελ επηθάλεηα κέρξη ηα 300
m. Μπιε δηαθεθνκκέλε γξακκή: βαζύ κέγηζην ηεο ρισξνθύιιεο ζύκθσλα κε ηνπο Crombet et al.
-1
(2011). Άζπξε γξακκή: ην ηζνθιηλέο ησλ 195 κmol kg , Κάησ – ζπγθεληξώζεηο γηα όιε ηελ πδάηηλε
-1
ζηήιε. Κίηξηλε γξακκή: ην ηζνθιηλέο ησλ 180 κmol kg . Σα ζρήκαηα πξνέξρνληαη από ηνπο Pujo-Pay
et al. (2011).

1.4.2.2 Παξάθηηεο ζπγθεληξώζεηο
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Οη ζπγθεληξώζεηο νμπγόλνπ ζηα παξάθηηα λεξά ηεο Κύπξνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ
νιηγνηξνθηθό ραξαθηήξα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Ζ εμέηαζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζε έλα
ζηαζκό αλαθνξάο ζηνλ θόιπν ηεο Λεκεζνύ ην 2005-2006 (ρήκα 1.16) θαηαδεηθλύεη πσο
παξόιν πνπ δηαθαίλεηαη θάπνηα επνρηθή δηαθύκαλζε, νη ζπγθεληξώζεηο παξακέλνπλ θνληά
ζην βαζκό πιήξνπο θνξεζκνύ. Πξνθαλώο ηα παξάθηηα ύδαηα είλαη πην επαίζζεηα ζε
επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ζηελ παξαγσγηθόηεηα, όπνπ θαη ε παξαγσγηθή πεξίνδνο λσξίο ηελ
άλνημε αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κεγαιύηεξε δηαζεζηκόηεηα νξγαληθήο ύιεο, ε νπνία
απνηθνδνκείηαη αεξνβηθά. Υαξαθηεξηζηηθή έλδεημε ηνπ ςεινύ βαζκνύ θνξεζκνύ ησλ
παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ 95.8 % ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο πνπ
παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα από ην 2007 (Argyrou et
al. 2011, EEA 2011). Σν θύξην κήλπκα είλαη πσο απηέο νη ζπγθεληξώζεηο είλαη ελδεηθηηθέο
ελόο θαιά νμπγνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαη δελ έρεη παξαηεξεζεί ππνμία ή αλνμία ηα
ηειεπηαία 5-10 έηε.

-1

ρήκα 1.16 πγθεληξώζεηο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ ζε πνζνζηό θνξεζκνύ (αξηζηεξά) θαη mg L (δεμηά)
o
o
ζην ζηαζκό T_REF (34 36' 3" N, 33 2' 22" E) ζηνλ θόιπν ηεο Λεκεζνύ (ή θόιπν ηνπ Αθξσηεξίνπ)
γηα κηα πεξίνδν ελλέα κελώλ (Argyrou 2006).

1.4.2.3 Μειινληηθέο ηάζεηο
Πξνο ην παξόλ, δελ ππάξρνπλ δεκνζηεύζεηο πνπ ζπδεηνύλ επηζηακέλα ηηο κειινληηθέο
ζπγθεληξώζεηο ηνπ νμπγόλνπ ζηελ αλνηθηή Λεβαληίλε θαη ηα παξάθηηα νηθνζπζηήκαηα ηεο
πεξηνρήο, θαζώο κάιινλ απαηηνύλ ηε ρξήζε ζπδεπγκέλσλ θπζηθώλ-νηθνινγηθώλ κνληέισλ.
Κάπνηεο βαζηθέο πξνβιέςεηο κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από βαζηθέο αξρέο θαη πξόζθαηεο
επηζθνπήζεηο (π.ρ., Durrieu de Madron et al. 2011, Lelieveld et al. 2012). Ζ αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ζα κεηώζεη ηε δηαιπηόηεηα όισλ ησλ αεξίσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νμπγόλνπ. Δληνύηνηο, ζπδεηείηαη ην θαηά πόζνλ απηή ε
αιιαγή ζα είλαη αηζζεηή αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ πηζαλόλ λα πξνέιζνπλ
από αιιαγέο ζηνπο κεηαβνιηθνύο ξπζκνύο ησλ νμπγνλνγελώλ θσηναπηόηξνθσλ
(παξαγσγή νμπγόλνπ) θαη εηεξόηξνθσλ νξγαληζκώλ (θαηαλάισζε νμπγόλνπ), έλα ηζνδύγην
πνπ δελ κπνξεί ξεηά λα πξνβιεθζεί. Γεδνκέλσλ ησλ ηηκώλ θνξεζκνύ θαζώο θαη ηνπ
ππεξνιηγνηξνθηθνύ ραξαθηήξα ηόζν ησλ παξάθηησλ όζν θαη ησλ αλνηθηώλ ζαιάζζησλ
ζπζηεκάησλ, νη ζπγθεληξώζεηο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ κάιινλ ζα παξακείλνπλ ζε ςειά
επίπεδα ζε όια ηα ζαιάζζηα λεξά ηεο Κύπξνπ. Παξ‟ όια απηά, πξέπεη λα ζπλερίζεη ε
παξαθνινύζεζε απηήο ηεο θύξηαο παξακέηξνπ.
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1.5 Σηκέο ηνπ pH θαη pCO2 ή άιιε ηζνδύλακε πιεξνθνξία
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο νμίληζεο ησλ ζαιαζζώλ

πνπ

1.5.1 Δηζαγσγή
Ο σθεαλόο είλαη έλαο από ηνπο θύξηνπο απνδέθηεο ηνπ επηπιένλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
(CO2) ην νπνίν έρεη παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπο
ηειεπηαίνπο δύν αηώλεο (Sabine et al. 2004). Έρνπλ ζπιιερζεί επαξθή δεδνκέλα γηα λα
απνδείμνπλ πσο, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζαιάζζηαο ιεθάλεο (Feely et al. 2009),
νπνηαδήπνηε αύμεζε ζε αηκνζθαηξηθό CO2 ζπλνδεύεηαη από κηα ζπλεπαθόινπζε αύμεζε
ζην ζαιάζζην pCO2 (ρήκα 1.17).
Ζ πην ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο αύμεζεο ηνπ pCO2 ζην ζαιάζζην λεξό είλαη ε παξάιιειε
κεηαηόπηζε ηνπ αλζξαθηθνύ ηζνδπγίνπ θαηά ηε δηάιπζε θαη ην δηαρσξηζκό ηνπ CO2 θαη ηελ
απειεπζέξσζε πξσηνλίσλ (νμένο), κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη νμίληζε ησλ ζαιαζζώλ,
θαη πνπ έρεη πιένλ παξαηεξεζεί κε ηε κνξθή ηεο πηώζεο ηνπ pH ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ
(π.ρ., ρήκα 1.17). Τπνινγίδεηαη πσο ην pH έρεη κεησζεί θαηά 0.1-0.2 από ηνπο
πξνβηνκεραληθνύο ρξόλνπο (Caldeira and Wickett 2003).
Μηα από ηηο ζπλέπεηεο ηεο πηώζεο ηνπ ζαιάζζηνπ pH είλαη ε παξάιιειε πηώζε ζην βαζκό
θνξεζκνύ ηνπ αλζξαθηθνύ () ζηα ζαιάζζηα λεξά (ρήκα 1.17), ν νπνίνο θαζηζηά ηελ
θαηαζθεπή θειύθνπο από αλζξαθηθό αζβέζηην, δει. ηε βηναζβεζηνπνίεζε, πην απαηηεηηθή
ελεξγεηαθά θαζώο θαη πην αξγή (Orr et al. 2005). Οκάδεο βηναζβεζηνπνηεηηθώλ νξγαληζκώλ
όπσο ηα θνξάιηα, ηα θνθθνιηζνθόξα, ηα αζβεζηνπνηεηηθά θύθε, ηα ηξεκαηνθόξα, ηα
καιάθηα, θιπ., ζα θαηαπνλνύληαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν από θπζηνινγηθήο απόςεσο από
ηε κείσζε ζην βαζκό θνξεζκνύ ηνπ αλζξαθηθνύ. Παξόιν πνπ ζην παξόλ ζηάδην ηα
επηθαλεηαθά λεξά ησλ σθεαλώλ ηνπ πιαλήηε είλαη θνξεζκέλα κε ηα δηάθνξα αλζξαθηθά
άιαηα, αλακέλεηαη πσο κέρξη ην ηέινο ηνπ αηώλα ηα πνιηθά θαη ππνπνιηθά λεξά ζα είλαη ήδε
ππνθνξεζκέλα κε ηηο παξνύζεο ηάζεηο εθπνκπώλ ηνπ CO2 (Orr et al. 2005).
Ζ πξόζιεςε ηνπ CO2 από ηα επηθαλεηαθά ζαιάζζηα λεξά, ε νμίλεζε ησλ ζαιαζζώλ, θαη ν
θνξεζκόο ζε αλζξαθηθό επεξεάδνληαη από πνηθίινπο παξάγνληεο κε κε-γξακκηθό ηξόπν θαη
κε πνιιέο πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο. Οη αλνδηθέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επίζεο αλακέλνληαη,
κεηώλνπλ ηε δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ αιιά παξάιιεια απμάλνπλ ην κεηαβνιηθό ξπζκό,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπλνήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα απμήζεη ηε ζπγθέληξσζε
ηνπ δηαιπκέλνπ αλόξγαλνπ άλζξαθα (DIC). Ζ απμεκέλε αιαηόηεηα, π.ρ., ιόγσ απμεκέλεο
εμάηκηζεο, επίζεο κεηώλεη ηε δηαιπηόηεηα ησλ αεξίσλ, αιιά απμάλεη ηε ζπλνιηθή
αιθαιηθόηεηα (AT, ε ηθαλόηεηα ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ λα εμνπδεηεξώζεη ηα νμέα) ε νπνία κε
ηε ζεηξά ηεο εληζρύεη ηελ ηθαλόηεηα πξόζιεςεο ηνπ CO2 από ηελ αηκόζθαηξα.
Παξόιν πνπ όιεο νη θύξηεο σθεάληεο ιεθάλεο είλαη απνδέθηεο ηνπ CO2, ν ξπζκόο
πξόζιεςεο παξνπζηάδεη κεγάιεο κεηαβνιέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή. Βάζεη κηαο
πξόζθαηεο επηζθόπεζεο ησλ παγθνζκίσλ δεδνκέλσλ από ηνπο Takahashi et al. (2009),
είλαη κέγηζηε ζηηο εύθξαηεο θαη ππνπνιηθέο ζάιαζζεο, όπνπ ε βαζηά αλάκημε επηηαρύλεη ηελ
βηνινγηθή δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα, θαη ειάρηζηε ζηηο ππνηξνπηθέο γύξεο, όπνπ ε
ζηξσκαηνπνίεζε ηεο πδάηηλεο ζηήιεο είλαη θαη ε πην έληνλε.
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ρήκα 1.17 Σάζεηο ζην αηκνζθαηξηθό CO2, ζην σθεάλην pCO2, ζην σθεάλην pH, θαη ζηνπο βαζκνύο
θνξεζκνύ ηνπ αζβεζηίηε (ca) θαη ηνπ αξαγσλίηε (ar), ησλ δύν θύξησλ κνξθώλ αλζξαθηθνύ
αζβεζηίνπ, ζην βόξεην ππν-ηξνπηθό Δηξεληθό Ωθεαλό (Dore et al. 2009, Feely et al. 2009).

1.5.2 Τπάξρνληα δεδνκέλα θαη θαηάζηαζε
Τπάξρεη έλα ζεκαληηθό θελό ζηελ πιεξνθόξεζε γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ άλζξαθα ζηα λεξά ηεο Κύπξνπ θαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην γεληθόηεξα
(Durrieu de Madron et al. 2011). Μέρξη πξόζθαηα, ε θύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο ήηαλ ν δηαΜεζνγεηαθνο πιόαο 51/2 ηνπ R/V Meteor πνπ έιαβε ρώξα ηνλ Οθηώβξην-Ννέκβξην ηνπ 2001
θαη θαηέιαβε 42 ζηαζκνύο (Roether et al. 2003), νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο ήηαλ ζηε
Κππξηαθή ΑΟΕ (ρήκα 1.18). Έγηλαλ κεηξήζεηο ηεο AT ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο, ελώ ην DIC
κεηξήζεθε κόλν ζε 14 ζηαζκνύο. Βάζεη απηώλ ησλ κεηξήζεσλ, ππνινγίζηεθε ην  ηόζν γηα
ηνλ αζβεζηίηε όζν θαη γηα ηνλ αξαγσλίηε (Schneider et al. 2007). Απηέο νη πεξηνξηζκέλεο
κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξγόηεξα (Touratier and Goyet 2011) γηα ηε δηαβαζκνλόκεζε
πην εθηελώλ ππνινγηζκώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξαθηθνύ ζε όιε ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην

- 33 -

θαη επέηξεςαλ ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ αλζξσπνγελνύο CO2 ζηηο ζαιάζζηεο
ζπγθεληξώζεηο (CANT) ζε όιε ηε ιεθάλε.

ρήκα 1.18 ηαζκνί πνπ θαηαιήθζεθαλ από ην R/V Meteor θαηά ηνλ πιόα M51/2 (modified from
Roether et al. 2003).

Οη πξναλαθεξόκελεο ηηκέο ηνπ AT (Schneider et al. 2007) είλαη ςειέο (πεξίπνπ 2.6 mmol kg1
) ζε ζρέζε κε παγθόζκηεο ηάζεηο, θαη είλαη ελδεηθηηθέο ηεο ςειήο αιαηόηεηαο ηεο Μεζνγείνπ.
Ζ δπηηθή Μεζόγεηνο ραξαθηεξίδεηαη από ζρεηηθά πην ρακειέο ηηκέο από ηελ αλαηνιηθή, όπσο
αλακέλεηαη από ηηο ζρεηηθά ρακειόηεξεο αιαηόηεηεο (ρήκα 1.19a). Δθηόο από ηηο πην ςειέο
αιαηόηεηεο, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε ςειόηεξεο ηηκέο AT ζηελ αλαηνιηθή
Μεζόγεην είλαη ε εηζξνή δηαιπηώλ νπζηώλ από πνηακνύο θαζώο θαη από ηε Μαύξε
Θάιαζζα (Schneider et al. 2007).
Οη ηηκέο ηνπ DIC είλαη ςειόηεξεο ζηε δπηηθή παξά ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην (ρήκα 1.19b),
κάιινλ σο απνηέιεζκα ηεο δηαθνξάο ζηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ζπλεπώο ζηελ αλαπλνή
κεηαμύ ησλ δύν ιεθαλώλ (Touratier and Goyet 2011).
Οη ηάζεηο ζην DIC πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ 1999 (Schneider et al. 2007,
Touratier and Goyet 2011) επηβεβαηώλνληαη από ηηο κεηξήζεηο ζην DIC (ή CT) πνπ έγηλαλ
θαηά ηνλ πιώα ηνπ πξνγξάκκαηνο BOUM (ρήκα 1.10) θαη πνπ δεκνζηεύηεθαλ πξόζθαηα
(Pujo-Pay et al. 2011). Οη πην ρακειέο ηηκέο θαηαγξάθνληαη ζηελ επηθάλεηα όπνπ ε
δέζκεπζε ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ θσηνζύλζεζε ηηο κεηώλεη, γηα απηό θαη ζπλάδνπλ κε ην
βαζύ κέγηζην ηεο ρισξνθύιιεο. Αληηζέησο, νη κέγηζηεο ηηκέο παξαηεξνύληαη ζηελ OMZ
όπνπ ε πξνκήζεηα νξγαληθήο ύιεο από ηελ επθσηηθή δώλε ηξνθνδνηεί ςεινύο ξπζκνύο
αεξόβηαο αλαπλνήο (ρήκα 1.15) θαη ζπλεπώο απειεπζέξσζεο CO2.
Οη ηηκέο ηνπ CANT (Touratier and Goyet 2011) νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα πσο όρη κόλν
ππάξρεη αλζξσπνγελέο CO2 ζε όιε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, αιιά είλαη παξόλ ζε
ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ζε όια ηα βάζε (ρήκα 1.19c).
Δπίζεο, ν ππνινγηδόκελνο βαζκόο νμίληζεο από ηνπο πξνβηνκεραληθνύο ρξόλνπο (πεξίπνπ
ην 1780) είλαη κεηαμύ ηνπ 0.05 θαη ηνπ 0.14 (ρήκα 1.19d), κε ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην λα
έρεη νμηληζεί ιηγόηεξν από ηε δπηηθή. Απηέο νη ηηκέο είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηνλ παγθόζκην κέζν
όξν νμίληζεο ηνπ 0.1 γηα ηα επηθαλεηαθά ύδαηα (Touratier and Goyet 2011).
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ρήκα 1.19 Γηα-Μεζνγεηαθέο θαηαλνκέο (Γπηηθά πξνο Αλαηνιηθά από αξηζηεξά πξνο δεμηά)
ηξνπνπνηεκέλεο από ηνπο Touratier and Goyet (2011) βαζηζκέλεο ζηηο κεηξήζεηο από ηνπο Schneider
et al. (2007) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιώα Μ51/2 ηνπ Meteor, γηα (a) AT, (b) DIC, (c) CANT, θαη (d) ηελ
νμίλεζε από ηνπο πξν-βηνκεραληθνύο ρξόλνπο κέρξη ζήκεξα.

- 35 -

-1

ρήκα 1.20 πγθεληξώζεηο ζπλνιηθνύ αλόξγαλνπ άλζξαθα ζε κmol kg όπσο απηέο κεηξήζεθαλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο BOUM ην θαινθαίξη ηνπ 2008 (βι. ρήκα 1.10 γηα ηελ πνξεία
πιεύζεο) (Pujo-Pay et al. 2011): Άλσ – ζπγθεληξώζεηο ζηα επηθαλεηαθά 300 m. Μπιε δηαθεθνκκέλε
γξακκή: βαζύ κέγηζην ηεο ρισξνθύιιεο ζύκθσλα κε ηνπο Crombet et al. (2011). Άζπξε γξακκή: ην
-1
ηζνθιηλέο ησλ 195 κmol kg . Κάησ – ζπγθεληξώζεηο γηα όιε ηελ πδάηηλε ζηήιε. Κίηξηλε γξακκή: ην
-1
ηζνθιηλέο ησλ 180 κmol kg . Σα ζρήκαηα είλαη από ηνπο Pujo-Pay et al. (2011).

Γηα λα εξκελεπζνύλ θαηάιιεια νη επηπηώζεηο ηνπ ζρεηηθά ζεκαληηθνύ βαζκνύ νμίληζεο,
πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ν βαζκόο θνξεζκνύ. Οη Schneider et al. (2007) ππνιόγηζαλ κέζεο
θαηαηνκέο ηνπ ca θαη ar γηα ηε Μεζόγεην (ρήκα 1.21), νη νπνίεο απνδεηθλύνπλ ζεκαληηθό
βαζκό ππεξθνξεζκνύ θαη γηα ηηο δύν βηνγελείο ελώζεηο, νη νπνίεο δελ πξόθεηηαη λα
επεξεαζηνύλ ηνλ επόκελν αηώλα από ην βαζκό θαη ην ξπζκό ηεο νμίληζεο πνπ έρνπλ
ππνινγίζεη νη Touratier and Goyet (2011).
1.5.3 Μειινληηθέο ηάζεηο
Ζ ηθαλόηεηα ησλ αζβεζηνπνηεηηθώλ νξγαληζκώλ λα παξάμνπλ αζβεζηνιηζηθά θειύθε
κάιινλ δε ζα επεξεαζηεί ζεκαληηθά ζηα λεξά ηεο Κύπξνπ, όπσο επηζεκαίλεηαη από ηνπο
βαζκνύο θνξεζκνύ, αιιά νη αλεζπρίεο παξακέλνπλ ιόγσ ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ πεγάδνπλ
από ηελ έιιεηςε δεδνκέλσλ θαη επηζηακέλσλ πεηξακάησλ. Οη νξγαληζκνί ελδηαθέξνληνο
ζηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ πεξηιακβάλνπλ ηα αζβεζηνπνηεηηθά άιγε, ηνπο ύθαινπο
Vermetus, ηα καιάθηα θαη ερηλόδεξκα, ηα βαζύβηα θνξάιηα, ηα θνθθνιηζνθόξα, ηα
ηξεκαηνθόξα, θαη ηα πηεξόπνδα (Yılmaz et al. 2008).
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ρήκα 1.21 Μέζεο θαηαηνκέο ca θαη ar γηα
ηε Μεζόγεην, ππνινγηζκέλεο από δεδνκέλα
πνπ ζπιιέρζεθαλ ην 2001 (Schneider et al.
2007).

Δπηπιένλ, ε πηώζε ηνπ pH κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο βηνγεσρεκηθνύο θύθινπο κε πνηθίινπο
ηξόπνπο (Yılmaz et al. 2008, Touratier and Goyet 2011). Μηα θύξηα επίπησζε ηεο νμίλεζεο
ζα είλαη ε αύμεζε ηεο δηαιπηόηεηαο ησλ κεηάιισλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, π.ρ., ηνπ
ζηδήξνπ, ηέηνηα αύμεζε ζα σθειήζεη ηε βηνινγηθή παξαγσγηθόηεηα, αθνύ ζα εληζρύζεη ηελ
πξσηνγελή παξαγσγή, ελώ ζε άιιεο πεξηπηώζεηο, ε απμεκέλε δηαιπηόηεηα πηζαλόλ λα
επηθέξεη θαη απμεκέλε ηνμηθόηεηα.
Μηα άιιε επίπησζε ηεο νμίλεζεο ζα είλαη ε αιιαγή ζην ρεκηθό ηζνδύγην ζξεπηηθώλ, π.ρ., ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ αδώηνπ. Δλώ ην δηαιπκέλν αλαγόκελν αλόξγαλν άδσην απνηειείηαη θπξίσο
από ηελ ακκσλία (NH3), ε ζπλεηζθνξά ησλ θαηηόλησλ ακκσλίνπ (NH4+) ζα απμεζεί κε ηελ
πηώζε ζην pH, θαη θαζώο ηα θαηηόληα πξνζιακβάλνληαη πην εύθνια από πξσηνγελείο
παξαγσγνύο, απηή ε αιιαγή καδί κε ηελ πηώζε ηεο ληηξνπνίεζεο, ζα νδεγήζεη ζε κείσζε
ηνπ βηνδηαζέζηκνπ N. Ζ ηαπηόρξνλε πξνβιέςηκε κείσζε ηνπ βηνδηαζέζηκνπ PO43- κε ηε
κείσζε ζην pH ζα νδεγήζεη ζε αθόκα πην ρακειό ιόγν N:P από ην ζεκεξηλό κηαο πην
θησρήο δεμακελήο ζξεπηηθώλ, κε απνηέιεζκα ηνλ απμεκέλν ππεξνιηγνηξνθηζκό θαη
εληζρπκέλν πεξηνξηζκό P (Rees et al. 2008).
Παξόιν πνπ ε απμεκέλε δηαζεζηκόηεηα CO2 ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη απμεκέλε
αδσηνδέζκεπζε, αθόκα θαη θάησ από ζπλζήθεο πεξηνξηζκνύ P, όπσο πξνηείλνπλ νη Yılmaz
et al. (2008), απηό ην ζελάξην κάιινλ είλαη απίζαλν, ιόγσ θαη ηεο κεησκέλεο αθζνλίαο θαη
δξάζεο ησλ αδσηνδεζκεπηώλ ζηε Λεβαληίλε, όπσο έρεη δηαπηζησζεί πξόζθαηα (Bar Zeev et
al. 2008, Bonnet et al. 2011, Le Moal et al. 2011, Ridame et al. 2011, Yogev et al. 2011).
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2. Σύπνη νηθνηόπσλ

2.1 Δηζαγσγή
Ο ζαιάζζηνο βπζόο είλαη έλα ζύλζεην πεξηβάιινλ, ην νπνίν επεξεάδεηαη από έλα επξύ
θάζκα θπζηθώλ, ρεκηθώλ, γεσινγηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξαγόλησλ. Φπζηθέο ζπληζηώζεο
όπσο ε ηνπνγξαθία, ην ππόζηξσκα θαη ην βάζνο επεξεάδνπλ θαη ζε θάπνηεο θιίκαθεο
επεξεάδνληαη από ηελ πνηθηιόηεηα ησλ βηνθνηλνηήησλ. Οη βηνθνηλόηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ
βπζνύ επεξεάδνληαη θαη από ηηο ζπληζηώζεο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο, όπσο ηε ζεξκνθξαζία,
ηελ αιαηόηεηα θαη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ.
Από ηηο αξρέο ηνπ 1980, έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ζαιάζζηνπ
βπζνύ ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ, π.ρ. ην CORINE5 (Commission of the European
Communities 1991), ZNIEFF-Mer (Dauvin et al. 1993). Ζ ηδέα αλαπηύρζεθε αξρηθά γηα ηνπο
ζαιάζζηνπο νηθνηόπνπο ηνπ Καλαδά (Roff et al. 2003), θαη επέδεημε όηη νη σθεαλνγξαθηθέο
θαη γεσθπζηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, γηα λα πξνβιεθζνύλ ζεκαληηθά
νηθνινγηθά ζαιάζζηα ραξαθηεξηζηηθά, ζε κία θιίκαθα όπνπ νη δηαζέζηκεο βηνινγηθέο
πιεξνθνξίεο δελ είλαη αξθεηέο. Οη βηνινγηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
γηα ηνλ θαζνξηζκό θαλόλσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδνληαη γηα λα ηαμηλνκεζνύλ νη
σθεαλνγξαθηθέο θαη γεσθπζηθέο πιεξνθνξίεο.
Σν ζύζηεκα θαηάηαμεο ησλ νηθνηόπσλ EUNIS αλαπηύρζεθε πξόζθαηα από ηνλ Δπξσπατθό
Οξγαληζκό Πεξηβάιινληνο (Davies et al. 2004) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ
ειιείςεσλ ησλ ππαξρόλησλ παλεπξσπατθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο ην ζύζηεκα CORINE, ην
νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, αιιά κε πεξηνξηζκέλε θάιπςε θαη
παξνπζηάδεη έιιεηςε ζπλεθηηθήο δνκήο.
Σν ζύζηεκα θαηάηαμεο νηθνηόπσλ EUNIS είλαη έλα πιήξεο ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο, δειαδή
θαιύπηεη όινπο ηνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ, ελώ νη λνκνζεηεκέλνη θαηάινγνη ησλ νηθνηόπσλ,
όπσο ε Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (92/43/EEC) θαιύπηεη κόλν εθείλα
ηα είδε νηθνηόπσλ, ηα νπνία ζε δεδνκέλε ζηηγκή παξνπζίαδαλ κεγαιύηεξε αλάγθε
πξνζηαζίαο κέζσ δηεζλή πξνζδηνξηζκνύ.
2.1.1 Αηηηνινγία
Σα αθόινπζα βαζηθά έγγξαθα ειήθζεζαλ ππόςε:
α) Οδεγία-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή (MSFD, 2008/56/EC)
β) Δθαξκνγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα ύδαηα (WFD, 2000/60/EC) ζηελ Κύπξν (Άξζξα 5
θαη 6)
γ) Δπξσπατθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ Πεξηβάιινληνο (EUNIS) (Davies et al. 2004)
δ) EUSeamap (Cameron and Askew 2011)
ε) Ζ Οδεγία γηα ηνπο Οηθνηόπνπο (Habitats Directive, 92/43/EEC)
ζη) Οδεγίεο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ δηθηύνπ ΦΤΖ 2000 ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
Δθαξκνγή ησλ Οδεγηώλ γηα ηνπο Οηθνηόπνπο θαη ηα Πηελά (European Commission 2007).
2.1.2 Μεζνδνινγία
Έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα γηα ηε ζύληαμε κηαο ιίζηαο ησλ πηζαλώλ ηύπσλ νηθνηύπσλ ηνπ
ππνβξύρηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΟΕ. Ζ
πξνζέγγηζε πνπ έρεη επηιερζεί πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ζε
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νξηζκέλεο θιίκαθεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ππάξρνληα γεσγξαθηθά δεδνκέλα (ρήκα 1.2) θαη
ηε γεληθή γλώζε (ρήκα 2.1) πνπ αθνξά ζηνπο θπζηθνύο παξάγνληεο (όπσο ην
ππόζηξσκα ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ, ην βάζνο θαη ν βαζκόο ηεο έθζεζεο ζηα θύκαηα) ηεο
ζάιαζζαο. Γηα ην ιόγν απηό ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κύπξνπ ή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ε επηξξνή ηνπο ζηηο θνηλόηεηεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά
παξαθάησ.

ρήκα 2.1 Εώλσζε ησλ πειαγηθώλ θαη βελζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ (Zenetos and Bellou 2005).

2.2 Ο(η) επηθξαηέζηεξνο(-νη) ηύπνο(-η) νηθνηόπσλ βπζνύ θαη πδάηηλεο ζηήιεο,
κε πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ γλσξηζκάησλ,
όπσο βάζνο, θαζεζηώο ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ, ξεύκαηα θαη άιιεο θηλήζεηο
λεξνύ, αιαηόηεηα, δνκή θαη ζύλζεζε ππνζηξώκαηνο ηνπ βπζνύ.
2.2.1 Θεξκνθξαζία
Ζ βηνγεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηδώλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, νη βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο
θαζνξίδνληαη θπξίσο από ηε ζεξκνθξαζία (van den Hoek 1982; Lüning 1990). Γεληθά, ηα
είδε πξνζαξκόδνληαη ηόζν ζηελ απόιπηε ζεξκνθξαζία, όζν θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο πνπ
βηώλνπλ ζε θαζεκεξηλή κέρξη εηήζηα ρξνληθή θιίκαθα. Οη παξάθηηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη
νη πθαινθξεπίδεο ππόθεηληαη ζε επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίεο
γίλνληαη αθόκε πην έληνλεο ζε ξερόηεξα λεξά. Αληίζεηα, νη νηθόηνπνη ησλ βαζηώλ λεξώλ
εθηίζεληαη ζε πην ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ
ζηελ Κύπξν πνηθίιιεη επνρηαθά θαη θπκαίλεηαη κεηαμύ 18-26 oC. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θαινθαηξηνύ, νη ζεξκνθξαζίεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνύ (20–28 oC) κπνξεί λα είλαη
πςειόηεξεο από ηηο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππζκέλα (16–20 oC) ππνδεηθλύνληαο επνρηαθή
ζηξσκάησζε ησλ πδάηηλσλ καδώλ (Bianchi et al. 1996). Σν ελδηάκεζν λεξό ηεο Λεβαληίλεο
(Levantine Intermediate Water), ην νπνίν εληνπίζηεθε πεξίπνπ ζηα 200-400 m παξνπζηάδεη
ζρεδόλ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία 15-16 oC. ε βάζνο κεγαιύηεξν ησλ 500 m εληνπίδνληαη
ζρεηηθά νκνγελείο κάδεο λεξνύ, νη νπνίεο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη από 13.38 oC (βι. 1.2.1
ζε απηή ηελ αλαθνξά).
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2.2.2 Αιαηόηεηα
Ζ αιαηόηεηα μερσξίδεη ηα ζαιάζζηα ζπζηήκαηα από ηα ζπζηήκαηα γιπθώλ λεξώλ (ζηα 0,5
psu). Δπίζεο, μερσξίδεη ην πθάικπξν λεξό θαη ηα λεξά ησλ εθβνιώλ ησλ πνηακώλ από ηα
πιήξσο ζαιάζζηα λεξά. Ζ αιαηόηεηα ησλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ θαη ησλ βαζηώλ λεξώλ ζηα
ζαιάζζηα λεξά ηεο Κύπξνπ επηδεηθλύεη πεξηνξηζκέλεο επνρηαθέο θαη θάζεηεο δηαθπκάλζεηο
κεηαμύ πεξίπνπ 38.6 κε 39.5 psu θαη δελ επεξεάδεη ηηο πειαγηθέο ή/θαη ηηο βελζηθέο
ζαιάζζηεο θνηλόηεηεο (βι. 1.2.1 ζε απηή ηελ αλαθνξά).
2.2.3 Τπόζηξσκα
Οη βελζηθέο θνηλόηεηεο, ηδηαίηεξα ε ζύλζεζε ησλ εηδώλ, επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά από ηνλ
ηύπν ηνπ ππνζηξώκαηνο (π.ρ. θνθθνκεηξηθή ζύζηαζε ηδήκαηνο) θαη ηε ζύλζεζή ηνπ
(κείγκαηα ζσκαηηδίσλ δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ). Ζ δνκή ηνπ (π.ρ. ηνπνγξαθία, πνξώδεο), ε
πξνέιεπζή ηνπ (γεσινγηθή, βηνινγηθή) θαη ε θηλεηηθόηεηά ηνπ επεξεάδνπλ θαη ηε βηνινγία ηνπ
(Cameron and Askew 2011).
Ζ αθηνγξακκή ηεο Κύπξνπ θπκαίλεηαη από απόηνκεο απξόζηηεο πιαγηέο θαη ηξαρείεο
βξαρώδεηο αθηέο κε ζαιάζζηεο ζπειηέο κέρξη ακκώδεηο παξαιίεο ήπηαο θιίζεο. Οη θύξηνη
όξκνη ησλ λόηησλ θαη αλαηνιηθώλ αθηώλ ραξαθηεξίδνληαη από απαιό ππόζηξσκα άκκνπ θαη
ραιηθηώλ ζηα ξερά λεξά θαη ςηιή άκκν, ιαζπώδε άκκν θαη ιάζπε ζηα βαζύηεξα λεξά.
Απηέο νη κεγάιεο παξαιίεο ζπρλά θαηαιήγνπλ ζε παξαιίεο από ραιίθηα, αλάινγα κε ην θύκα
πνπ παξάγεηαη από ηελ παξάθηηα θιίζε. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο παξαιίεο. Σν
βξαρώδεο ππόζηξσκα, ζην νπνίν θπξηαξρεί ζθιεξόο αζβεζηόιηζνο θαη κεξηθώο ρνληξή
άκκνο θαη ραιίθηα, ραξαθηεξίδεη ηα ξερά λεξά ησλ δπηηθώλ θαη βόξεησλ αθηώλ. ηα πην βαζηά
λεξά, κπνξεί λα εληνπηζηεί ιάζπε (Demetropoulos 2003a). Ο βπζόο ηεο ζάιαζζαο κπνξεί,
επίζεο, λα απνηειείηαη από πιηθό βηνγελνύο ή αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο (π.ρ. θνρύιηα,
αζβεζηνιηζηθνί ζθειεηνί, θνξκνί δέληξσλ, ζθπξόδεκα).
Οη θνηλόηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ ηεο Κύπξνπ θαη νπνπδήπνηε αιινύ κπνξνύλ λα
δηαρσξηζηνύλ ζε δύν επξείεο θαηεγνξίεο, ζε απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζθιεξό ππόζηξσκα
θαη απηέο ηνπ καιαθνύ ππνζηξώκαηνο. Ωζηόζν, ππάξρεη πιήξεο δηαβάζκηζε αλάκεζα ζηηο
δύν θαηεγνξίεο, αθνύ πνιιέο πεξηνρέο ηνπ βπζνύ απνηεινύληαη από κείγκαηα ζθιεξνύ θαη
καιαθνύ ππνζηξώκαηνο.
2.2.4 Φσο
Ζ ελέξγεηα ηνπ θσηόο απνξξνθάηαη από ην ίδην ην λεξό, από ηα νξγαληθά ζπζηαηηθά πνπ
είλαη δηαιπκέλα ζην λεξό θαη από ζσκαηίδηα (εμαζζέλεζε θσηόο). Ωο εθ ηνύηνπ, ε
δηαζεζηκόηεηα ηνπ θσηόο ζηελ πδάηηλε ζηήιε θαη ζην ζαιάζζην βπζό πνηθίιιεη αξθεηά,
αλάινγα κε ην βάζνο, επεξεάδνληαο ην βαζύηεξν όξην βάζνπο ζην νπνίν βελζηθά
καθξνθύθε θαη αγγεηόζπεξκα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ. Απηή ε εμαζζέληζε ηείλεη λα είλαη
πςειόηεξε ζηα παξάθηηα ύδαηα, ιόγσ ηνπ δηαθνπηόκελνπ θαη δηαιπκέλνπ πιηθνύ πνπ
πξνέξρεηαη από ηα πνηάκηα, ησλ πςειόηεξσλ ζπγθεληξώζεσλ θπηνπιαγθηνύ θαη ιόγσ ηεο
ελαηώξεζεο ηνπ ηδήκαηνο από ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ ζηα ξερά λεξά. Ζ εμαζζέλεζε ηνπ
θσηόο είλαη ε ζπληζηώζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ε ππνπαξαιηαθή δώλε, όπνπ ε
αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ είλαη αξθεηή, ώζηε λα επηηξέπεη ζεκαληηθή θσηνζπλζεηηθή
δξαζηεξηόηεηα ησλ θπηώλ, όπσο νη θέιπηεο θαη ηα θαλεξόγακα (Cameron and Askew 2011).
Σν θαηώηεξν (βαζύηεξν) όξην ηεο ππνπαξαιηαθήο δώλεο έρεη θαζνξηζηεί ζην όξην βάζνπο
ηνπ είδνπο Posidonia oceanica θαη ησλ θσηόθηισλ θπθώλ ηεο Μεζνγείνπ. Μηα ηηκή θνληά
ζην 1% ηνπ επηθαλεηαθνύ θσηόο έρεη θαζνξηζηεί σο όξην θαη γηα ηα δύν απηά ελδηαηηήκαηα
(Lüning 1990). Αθόκε, ε εμαζζέλεζε ηνπ θσηόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξηζηνύλ
ε αλώηεξε θαη ε θαηώηεξε πεξηπαξαιηαθή δώλε, ζηελ νπνία ην θώο πνπ θηάλεη ζην βπζό
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εθηηκάηαη λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 1% - 0,01% θαη ιηγόηεξν από 0,01% ηνπ επηθαλεηαθνύ
θσηόο, αληίζηνηρα (Cameron and Askew 2011).
2.2.5 Γηαιπκέλν νμπγόλν
Ζ δηαζεζηκόηεηα νμπγόλνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε δσή ζηα ζαιάζζηα ύδαηα. Ζ πιεηνςεθία
ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ είλαη αξθνύλησο νμπγνλσκέλα, ώζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηα ζαιάζζηα
είδε ζην βπζό. Πεξηνρέο κε πιήξε ή κεξηθή έιιεηςε νμπγόλνπ απαληνύλ ζηε θύζε (π.ρ.
θάπνηεο θηνξδηθέο ιεθάλεο κε πεξηνξηζκέλε αληαιιαγή πδάησλ) ή παξαηεξνύληαη ιόγσ ηεο
αλζξσπνγελνύο πίεζεο (π.ρ. νξγαληθόο εκπινπηηζκόο, επηξνθηζκόο). Οη επηδξάζεηο ηνπ
επηξνθηζκνύ ζηηο βελζηθέο θνηλόηεηεο εμαξηάηαη από ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ηνπ βπζνύ
θαη ηε ζηξσκάησζε ησλ πδάηηλσλ καδώλ. Ζ έιιεηςε νμπγόλνπ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο
θνηλόηεηεο ηνπ βπζνύ, εμαηηίαο ησλ αμηνζεκείσησλ κεηώζεσλ ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, νη νπνίεο
είλαη απνηέιεζκα ηεο κεξηθήο έιιεηςεο νμπγόλνπ, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ θπξηαξρία ηεο
βαθηεξηαθήο αλάπηπμεο ζε ζπλζήθεο παληεινύο έιιεηςεο νμπγόλνπ (Cameron and Askew
2011).
Ζ Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ραξαθηεξίδεηαη από πςειά επίπεδα νμπγόλνπ θαζ‟ όιε ηελ
πδάηηλε ζηήιε (βι. 1.4 ζε απηή ηελ αλαθνξά). ηελ Κύπξν, ηα επίπεδα ηνπ δηαιπκέλνπ
νμπγόλνπ θπκαίλνληαη από ζρεδόλ 100% θνξεζκέλν λεξό (πεξίπνπ 4.5-5 mg O2 L-1) ζηα
επηθαλεηαθά λεξά θαη κεηώλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ην 70% ζηα βαζηά λεξά. πκπεξαζκαηηθά,
δελ αλακέλεηαη θακία επίδξαζε ζηα ελδηαηηήκαηα ηνπ βπζνύ.
2.2.6 Κύκαηα θαη παιηξξνηαθά ξεύκαηα
Ο ηύπνο ηνπ ηδήκαηνο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηε δπλακηθή ή ηελ ελέξγεηα ηεο θίλεζεο ηνπ
λεξνύ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ θπκάησλ θαη ησλ ξεπκάησλ (Cameron and Askew 2011).
Σα επίπεδα ελέξγεηαο εθαξκόδνληαη κόλν ζηνπο βξαρώδεηο νηθνηόπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο
EUNIS, επεηδή ηα είδε ηδεκάησλ ζπλήζσο αληαλαθινύλ ηα πδξνδπλακηθό θαζεζηώο κηαο
πεξηνρήο ηδήκαηνο (δει. πςειή ελέξγεηα δίλεη ρνληξό ίδεκα, ρακειή ελέξγεηα ςηιό ίδεκα). Ζ
επίδξαζε ησλ θπκάησλ είλαη κέγηζηε ζηελ αθηή θαη ζηελ ππνπαξαιηαθή δώλε. ηελ
πεξηπαξαιηαθή δώλε, ηα παιηξξνηαθά ξεύκαηα έρνπλ ζεκαληηθόηεξε επίδξαζε.
Απμαλόκελνπ ηνπ βάζνπο, ε θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε πνπ πξνθαιείηαη
από ηα θύκαηα κεηώλεηαη. Σν βάζνο ζην νπνίν ηα θύκαηα έρνπλ ακειεηέα επίδξαζε είλαη
γλσζηό σο βάζε ηνπ θύκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ, θάησ από ηε βάζε ηνπ θύκαηνο επηδξνύλ κόλν
ηα ξεύκαηα.
Σα ξεύκαηα ζην βπζό έρνπλ αμηόινγε επίδξαζε ζηνλ ηύπν ηδήκαηνο (άξα εκκέζσο θαη ζηηο
θνηλόηεηεο), αιιά θαη απεπζείαο ζηηο ίδηεο ηηο θνηλόηεηεο, νη νπνίεο θαηνηθνύλ βξαρώδεηο
νηθνηόπνπο. Ζ έθζεζε ησλ Κππξηαθώλ αθηώλ ζηα θύκαηα θαη ζηα ξεύκαηα εθηηκάηαη σο
κέηξηα.
2.2.7 Βηνινγηθή δώλσζε
Οη βελζηθέο θνηλόηεηεο παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο αμηόινγε δώλσζε από ηελ θνξπθή ηεο αθηήο
κέρξη ην βπζό ηεο βαζηάο ζάιαζζαο. Απηή ε δώλσζε δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βάζνο, αιιά
κε έλα εύξνο ζρεηηθώλ παξαγόλησλ, γηα παξάδεηγκα: ε μήξαλζε ηεο ελδνπαιηξξνηαθήο
δώλεο πνπ νθείιεηαη ζηηο ρακειέο παιίξξνηεο είλαη κεγαιύηεξε ζηελ θνξπθή ηεο αθηήο από
όηη ζηνλ βπζό,· ε πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ ππζκέλα
ηεο ζάιαζζαο εμαιείθεηαη κε ην βάζνο,· ν βαζκόο ηεο ζεξκηθήο ζηαζεξόηεηαο απμάλεη κε ην
βάζνο,· ην πνζνζηό ηνπ επηθαλεηαθνύ θσηόο πνπ θηάλεη ζην ζαιάζζην βπζό κεηώλεηαη κε ην
βάζνο (Cameron and Askew 2011). ε πεξηνρέο, όπνπ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δώλσζε είλαη πιήξσο θαηαλνεηνί, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαιάζζηνπ ζπζηήκαηνο ηεο
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Κύπξνπ, είλαη πηζαλό λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βαζπκεηξία σο ππνθαηάζηαην ηνπ παξάγνληα
πνπ πξνθαιεί ηε δώλσζε (ρήκα 1.1, ρήκα 2.1).

2.3 Πξνζδηνξηζκόο θαη ραξηνγξάθεζε ησλ εηδηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ, εηδηθά
απηώλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ή ηαπηνπνηνύληαη από ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία
(Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ θαη Οδεγία ησλ Πηελώλ) ή από δηεζλείο ζπκβάζεηο
εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ ελδηαθέξνληνο ή ελδηαθέξνληνο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα
2.3.1 Πξνζέγγηζε ηαμηλόκεζεο
ην ζύζηεκα θαηάηαμεο EUNIS, ν „νηθόηνπνο‟ νξίδεηαη σο: ην κέξνο όπνπ θαηά θαλόλα δνπλ
θπηά θαη δώα, ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από ηα θπζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (ηνπνγξαθία,
θπζηνγλσκία θπηώλ ή δώσλ, ραξαθηεξηζηηθά εδάθνπο, θιίκα, πνηόηεηα λεξνύ θ.η.ι.) θαη
δεπηεξεπόλησο από ηα είδε θπηώλ θαη δώσλ πνπ δνπλ εθεί (Davies et al. 2004).
Ζ θιίκαθα ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο παξαηεξνύληαη
είλαη εγγελέο ζηνηρείν ηνπ νξηζκνύ ηνπ νηθνηόπνπ: είλαη εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη κηθξά
ζπνλδπισηά, κεγάια αζπόλδπια θαη αγγεηώδε θπηά. Γείγκαηα κεηαμύ 1 m2 θαη 100 m2 ζα
είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, επαξθή γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νηθνηόπσλ. ηε κηθξόηεξε
θιίκαθα, ΄΄κηθξννηθόηνπνη΄΄ (γλσξίζκαηα πνπ, γεληθώο, πεξηιακβάλνπλ ιηγόηεξν από 1 m2,
ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ νηθνηόπσλ θαη ζεκαληηθά γηα κεξηθά
κηθξόηεξα αζπόλδπια θαη ρακειόηεξα θπηά) είλαη δπλαηόλ λα πεξηγξαθνύλ. ηε κεγαιύηεξε
θιίκαθα, νη νηθόηνπνη πνπ νκαδνπνηνύληαη σο ζπκπιέγκαηα νηθνηόπσλ ή ελδηαηηεκάησλ, ηα
νπνία είλαη ζπρλά ζπλαληώκελνη ζπλδπαζκνί ή κσζατθά κεκνλσκέλσλ ηύπσλ νηθνηόπσλ,
θαηέρνληαο ηνπιάρηζηνλ 10 ha, κπνξεί λα είλαη αιιεινεμαξηώκελνη. Απηή ε ρξήζε ηνπ όξνπ
νηθόηνπνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία, ζπλάδεη κε πνιινύο
κεραληζκνύο ζηξαηεγηθήο (π.ρ. Οδεγία ησλ νηθνηόπσλ, ύκβαζε ηεο Βέξλεο, ύκβαζε
OSPAR) θαη ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθή νξνινγία σο βηόηνπνο (Olenin and
Ducrotoy 2006). Απηόο νξίδεηαη σο „πεξηνρή κε ηδηαίηεξα πεξηβαιινληηθά γλσξίζκαηα, πνπ
είλαη αξθεηά νκνηόκνξθε, ώζηε λα ππνζηεξίμεη κία ραξαθηεξηζηηθή ζπλάζξνηζε
νξγαληζκώλ‟.
Όζνλ αθνξά ζηηο ζαιάζζηεο κνλάδεο, ηα θύξηα θξηηήξηα είλαη νη νηθνινγηθνί ή
βηνγεσγξαθηθνί παξάγνληεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηηο θπηηθέο θαη δσηθέο θνηλόηεηεο (όπσο ν
ηύπνο ηνπ ππνζηξώκαηνο, ε έθζεζε θαη ην βάζνο ηνπ λεξνύ), νδεγώληαο ζηηο θπξίαξρεο
θπηηθέο ή/θαη δσηθέο θνηλόηεηεο (Davies et al. 2004). Αθόκε, ζπκθσλήζεθε όηη νη νηθόηνπνη
ζε έλα νξηζκέλν θιάδν ηεο ηεξαξρίαο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεηαγκέλνη αθνινπζώληαο κία
ινγηθή αθνινπζία, όηαλ είλαη δπλαηόλ, π.ρ. αλάινγα κε ηα επίπεδα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ
αβηνηηθνύ παξάγνληα όπσο ε αιαηόηεηα, ε έθζεζε ή ην βάζνο.
Σν EUNIS θαηαηάζζεη ηνπο νηθόηνπνπο ζε ηεξαξρηθή θιίκαθα. ην επίπεδν 1, νη νηθόηνπνη
ρσξίδνληαη ζε ζαιάζζηνπο νηθόηνπνπο (EUNIS θσδηθόο: Α) θαη άιια (ρεξζαία θαη γιπθά
ύδαηα). ην επίπεδν 2, ην EUNIS αλαγλσξίδεη νρηώ επξείο ζαιάζζηνπο νηθόηνπνπο, κε βάζε
ην βάζνο θαη ηνλ ηύπν ηνπ ππνζηξώκαηνο, ηε κόληκε ή κε θάιπςε λεξνύ, ηελ θάιπςε κε
πάγν θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαγηθήο πδάηηλεο ζηήιεο (EUNIS θώδηθεο: A1 – A8) (Davies
et al. 2004). ην επίπεδν 3, νη νηθόηνπνη ηαμηλνκνύληαη πεξαηηέξσ, κε θξηηήξηα πνπ
πεξηιακβάλνπλ αβηνηηθέο ζπληζηώζεο, όπσο ε πξαγκαηηθή θύζε ηνπ ππνζηξώκαηνο (π.ρ.
ρνληξό ίδεκα, άκκνο, ακκώδεο ιάζπε), ελεξγεηαθά επίπεδα (κέηξηα, πςειή, ρακειή
ελέξγεηα), ζεξκνθξαζία, θσο αιαηόηεηα θαη θπηηθή θάιπςε. Γηαθνξνπνηήζεηο κεηαμύ ησλ
νηθνηόπσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζηαηηθά ησλ βηνθνηλνηήησλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζην
επίπεδν 4 ζηα βξαρώδε πεξηβάιινληα. Ωζηόζν, ε έληαμε ησλ βηνθνηλνηήησλ ζην επίπεδν 4
δελ είλαη θαζνιηθή ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα.
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2.3.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ πηζαλώλ εηδώλ νηθνηύπσλ ηνπ βέλζνπο θαη ηεο πδάηηλεο
ζηήιεο
Σν EUNIS είλαη έλα ηεξαξρηθό ζύζηεκα θαηάηαμεο κε αξθεηά επίπεδα νηθνηόπσλ. Απηή ε
κειέηε εζηηάδεη ζηα ηξία αλώηεξα επίπεδα ηνπ ζπζηήκαηνο EUNIS (επίπεδα 1-3). Σν πξώην
επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαγλσξηζηεί ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ θαη δελ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. Σν δεύηεξν θαη ην ηξίην επίπεδν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα θαζνξηζηνύλ νη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί ησλ θπζηθώλ παξαγόλησλ, πνπ νξίδνπλ ηηο
βαζηθέο ζπλζήθεο γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα κέζα ζηελ ΑΟΕ ηεο Κύπξνπ (ρήκα 1.2).
Δθηά (7) θαη ηξηάληα ηέζζεξα (34) δηαθνξεηηθνί ηύπνη νηθνηόπσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί
ζπλνιηθά γηα ηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ (Πίλαθαο 2.1). Παξόιν πνπ ε ιίζηα απηή
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζαιάζζηνπο νηθνηόπνπο, πνπ δελ ππάξρνπλ ή ππάξρνπλ αιιά δελ
έρνπλ θαηαγξαθεί αθόκε, παξέρεη ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηεο δηαηήξεζεο θαη
δηαρείξηζεο ησλ ζαιάζζησλ πεξηβαιιόλησλ ηεο ρώξαο. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη
ρεκεηνζπλζεηηθέο βελζηθέο θνηλόηεηεο, πνπ θαζνδεγνύληαη από ηε βηνινγηθή νμείδσζε ηνπ
ηδεκαηνγελνύο κεζαλίνπ (π.ρ. ςπρξέο πεγέο). Παξόιν πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Cartes et al. 2004) είλαη άγλσζηεο γηα ηελ
ππό εμέηαζε πεξηνρή. Ωζηόζν, πξόζθαηεο αθνπζηηθέο κειέηεο έρνπλ θαηαγξάςεη ηελ επξεία
θαηαλνκή ησλ εθαηζηείσλ ιάζπεο θαη ησλ ζρεηηθώλ ρείκαξξσλ ιάζπεο, ξεόλησλ πγξώλ θαη
άικεο θαηά κήθνο ηνπ Κππξηαθνύ ηόμνπ ( (Huguen et al. 2005) κε απνηέιεζκα λα
ζπκθσλνύλ κε ηελ πξόγλσζε ηνπ EUNIS (Πίλαθαο 2.1).
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Πίλαθαο 2.1 Πηζαλνί ηύπνη νηθνηόπσλ ησλ EUNIS θαη Φύζε 2000 ζηελ Κύπξν, ζρεηηθνί κε ηελ
Οδεγία γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή.
EUNIS-Θαιάζζηνη νηθόηνπνη (A)
Δπίπεδν 2

Οηθόηνπνη Φύζε 2000

Δπίπεδν 3
A7.1 Νεπζηόλ

Παξάθηηα
ύδαηα,
Πειαγηθνί Ύδαηα
νηθόηνπνη/ πθαινθνηλόηεηεο θξεπίδαο,
Ωθεάληα
ύδαηα

A7.3 Πιήξσο αλακεηγκέλε ζηήιε λεξνύ πιήξνπο
αιαηόηεηαο
A7 Πειαγηθή
ζηήιε λεξνύ

A7.8 Με ζηξσκαηνπνηεκέλε ζηήιε λεξνύ
πιήξνπο αιαηόηεηαο
A7.9 Κάζεηα ζηξσκαηνπνηεκέλε ζηήιε λεξνύ
πιήξνπο αιαηόηεηαο
A7.A Μέησπα ζηήιεο λεξνύ πιήξνπο αιαηόηεηαο

A1 Παξαιηαθά A1.2 Μέηξηαο ελέξγεηαο βξαρώδε παξαιηαθά
βξαρώδε θαη
άιια ζθιεξά
ππνζηξώκαηα A1.4 Υαξαθηεξηζηηθά βξαρσδώλ παξαιηαθώλ
A2.1 Παξαιηαθό ρνληξό ίδεκα
A2.2Παξαιηαθή άκκνο θαη ιαζπώδεο άκκνο

Παξαιηαθνί
νηθόηνπνη

A3.3 Παξαιηαθή ιάζπε
A2 Παξαιηαθό
ίδεκα

A2.4 Παξαιηαθά κηθηά ηδήκαηα
A2.6 Παξαιηαθά ηδήκαηα θπξηαξρνύκελα από
ζαιάζζηα αγγεηόζπεξκα
A2.7 Βηνγελείο ύθαινη

1170 Ύθαινη, 8330 Βπζηζκέλεο ή
κεξηθώο βπζηζκέλεο ζαιάζζηεο
ζπειηέο
1110 Ακκνζύξζεηο πνπ
θαιύπηνληαη κεξηθώο από
ζαιάζζην λεξό δηαξθώο
(Cymodocea nodosa), 1140
Λαζπόηνπνη θαη ακκόηνπνη πνπ
δελ θαιύπηνληαη από ηελ άκπσηε
1170 Ύθαινη

A2.8 Υαξαθηεξηζηηθά παξαιηαθνύ ηδήκαηνο
A3.2 Αηιαληηθά θαη Μεζνγεηαθά κέηξηαο ελέξγεηαο
A3
ππνπαξαιηαθά βξαρώδε
Ρερνί ππν- Τπνπαξαιηαθά
παξαιηαθνί βξαρώδε θαη
νηθόηνπνη άιια ζθιεξά
ππνζηξώκαηα
A3.7 Υαξαθηεξηζηηθά ππνπαξαιηαθώλ βξαρσδώλ

1170 Ύθαινη, 8330 Βπζηζκέλεο ή
κεξηθώο βπζηζκέλεο ζαιάζζηεο
ζπειηέο, 1180 Τπνζαιάζζηνη
ζρεκαηηζκνί θαηαζθεπαζκέλνη
από εθπνκπέο αεξίσλ,
1120 Λεηκώλεο Posidonia

A4
A4.2 Αηιαληηθά θαη Μεζνγεηαθά κέηξηαο ελέξγεηαο
Πεξηπαξαιηαθά πεξηπαξαιηαθά βξαρώδε
βξαρώδε θαη
άιια ζθιεξά
ππνζηξώκαηα A4.7 Υαξαθηεξηζηηθά πεξηπαξαιηαθώλ βξαρσδώλ

1170 Ύθαινη, 8330 Βπζηζκέλεο ή
κεξηθώο βπζηζκέλεο ζαιάζζηεο
ζπειηέο, 1180 Τπνζαιάζζηνη
ζρεκαηηζκνί θαηαζθεπαζκέλνη
από εθπνκπέο αεξίσλ

Οηθόηνπνη/
θνηλόηεηεο
ππζκέλα
Οηθόηνπνη
πθάισλ
(>200 m)

A5.1 Τπνπαξαιηαθό ρνληξό ίδεκα
A5.2 Τπνπαξαιηαθή άκκνο
A5.3 Τπνπαξαιηαθή ιάζπε
A5
A5.4 Τπνπαξαιηθά κηθηά ηδήκαηα
Τπνπαξαιηαθό
A5.5 Τπνπαξαιηαθά ηδήκαηα θπξηαξρνύκελα από 1120 Λεηκώλεο Posidonia
ίδεκα
καθξνθύθε
(Posidonion oceanicae)
A5.6 Τπνπαξαιηαθνί βηνγελείο ύθαινη
A5.7 Υαξαθηεξηζηηθά ππνπαξαιηαθνύ ηδήκαηνο
A6.1 Βαζέσλ πδάησλ βξαρώδεο θαη ηερλεηό
ζθιεξό ππόζηξσκα
A6.2 Βαζέσλ πδάησλ κηθηά ππνζηξώκαηα
A6.3 Βαζέσλ πδάησλ άκκνο
A.6.4 Βαζέσλ πδάησλ ιαζπώδεο άκκνο

Βαζύαινη
νηθόηνπνη
(<200 m,
>4000 m)

A6 Ππζκέλαο
βαζέσλ
πδάησλ (>200
m)

A.6.5 Βαζέσλ πδάησλ ιάζπε
A.6.6 Βαζέσλ πδάησλ βηνζεξκία
A.6. 7 Απμεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππζκέλα
ησλ βαζέσλ πδάησλ
A.6.8 Βαζέσλ πδάησλ ηάθξνη θαη θαξάγγηα,
θαλάιηα, απνθόιιεζε θιηηύσλ θαη θαζίζεηο ζηελ
επεηξσηηθή πιαγηά
A. 6.9 Αεξαγσγνί, δηαξξνέο, ππνμηθνί θαη αλνμηθνί
νηθόηνπνη βαζέσλ πδάησλ
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1170 Ύθαινη

2.3.3 Αλαγλώξηζε ηδηαίηεξσλ ηύπσλ νηθνηόπσλ
ύκθσλα κε ηνπο Argyrou et al. (2002), νη νηθόηνπνη πνπ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο
ηδηαίηεξνη ζηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ είλαη νη αθόινπζνη:
1) Παξαιηαθνί βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνί Spongites-Dendropoma θαη Lithophyllum spp.
(EUNIS θώδηθεο: A1.2, A1.4; Φύζε 2000 θώδηθαο: 1170)

ρήκα 2.2 ρεκαηηζκνί Vermetidae θαη ηνπ είδνπο Lithophyllum trochanter θαη ζπλαζξνίζεηο
Φαηνθπθώλ κε Cystoseira compressa, C. cf. humilis θαη Dictyota fasciola (Argyrou et al. 2002).

Απηόο ν ηύπνο νηθνηόπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επαίζζεηνο από ην „Κόθθηλν βηβιίν‟ ηεο
Μεζνγείνπ UNEP/IUCN/GIS (1990), ηε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (1995), ηε ύκβαζε ηνπ
Αιγθέξν (1995) θαη ηε ζύκβαζε ηεο Βέξλεο (1996) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο
ελώζεηο/θάζεηο ζηελ Κύπξν:
α) Έλσζε κε Tenarea undulosa θαη Lithophyllum trochanter auct. (UNEP/MED II.4.2.3)
(ρήκα 2.2): αλαπηύζζεηαη ζε εθηεζεηκέλεο δώλεο, θπξίσο ζην Κάβν Γθξέθν θαη ζηνλ
Αλαηνιηθό Αθάκα.
β) πγθξίκαηα (concretions) Neogoniolitho brassica-florida (UNEP/MED II.4.2.8): Μαδί κε ην
γαζηεξόπνδν ηεο νηθνγέλεηαο Vermetidae Dedropoma petraeum θαη ην αζβεζηνιηζηθό θύθνο
Neogoniolithon brassica-marina (=Spongites notarisii). Δπίζεο, απηό ην ζεκαληηθό ζύγθξηκα
εκθαλίδεηαη ζηελ παξαιηαθή (littoral fringe) δώλε. Οη ζρεκαηηζκνί ηνπ γαζηεξόπνδνπ
(vermetid) εκθαλίδνληαη αλάπηπμε ζην Κάβν Γθξέθν θαη ζηε ρεξζόλεζν ηνπ Αθακά
(ζρεκαηίδνπλ κία κηθξή κάδα θαη δηζθνεηδείο δνκέο) θαη ιηγόηεξα αλεπηπγκέλεο ζηνπο
Βξάρνπο Μνπιηά.
γ) Φάζεηο (facies) κε vermetids (UNEP/MED III.6.1.2): αλαπηύζζνληαη ζην Κάβν Γθξέθν θαη
ζηνλ Αθάκα (ρήκα 2.2) ζε βάζνο 0-1 m, καδί κε ην γαζηεξόπνδν Dendropoma petraeum
θαη ηα θνξαιιηνγελή θύθε Neogpniolithon brassica-marina (= Spongites notarisii) θαη
Lithophyllum trochanter. Μαδί κε ηα αλνξζσκέλα θύθε Laurencia obtusa, Anadyomene
stellata θαη Dictyota spiralis. Δπίζεο, ην πδξόδσν Eudendrium sp. είλαη θνηλό.
2) Γάζε από Cystoseira spp. ζηνλ ππζκέλα ηεο άλσ βξαρώδνπο ππνπαξαιηαθήο δώλεο
(EUNIS θώδηθεο: A3.2, A3.7; Φύζε 2000 θώδηθαο: 1170)
Απηόο ν ηύπνο νηθνηόπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επαίζζεηνο από ην „Κόθθηλν Βηβιίν‟ ηεο
Μεζνγείνπ UNEP/IUCN/GIS (1990), ηελ Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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(1992), ηε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (1995), ηε ύκβαζε ηνπ Αιγθέξν (1995) θαη ηε
ύκβαζε ηεο Βέξλεο (1996) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελώζεηο/θάζεηο ζηελ Κύπξν:

ρήκα 2.3 ύγθξηκα από Neogoniolithon brassica marina κε Dendropoma petraeum ζηελ
κεζνπαξαιηαθή βξαρώδε δώλε. Σν είδνο Cystoseira amentacea ζε δώλωζε ζην θαηώηεξν ηκήκα.
Άγηνο Γεώξγηνο, Αθάκαο (Argyrou et al. 2002).

α) Έλσζε κε Cystoseira amentacea (UNEP/MED III.6.1.2) (ρήκα 2.3): Απηή ε θνηλόηεηα
είλαη ζπάληα, έρεη παξαηεξεζεί ζε θάπνηεο πνιύ εθηεζεηκέλεο πεξηνρέο ζηνλ Κάβν Γθξέθν
θαη ζηε ρεξζόλεζν ηνπ Αθάκα (0-1 m βάζνο) καδί κε ηα καθξνθύθε Laurencia obtusa, L.
papillosa Anadyomene stellata, Dyctiota fasciola, Corallina elongata, Jania rubens,
Spongites notarisii θαη Valonia utricular.
β) Έλσζε κε αβαζή άηνκα Cystoseira spp. (UNEP/MED III.6.1.16): Απηή ε θνηλόηεηα
αληηζηνηρεί ζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ ζε απηή ηεο Cystoseira crinita. Δκθαλίδεηαη θαιά
αλεπηπγκέλε ζηνλ Κάβν Γθξέθν, ζηνπο Βξάρνπο Μνπιηά θαη ζε πεξηνρέο ηνπ Αθάκα, ζε
βάζνο 1-14 m. Σα άηνκα ηνπ γέλνπο Cystoseira spp. (C. cf. humilis, C. spinosa v. tenuior, C.
compressa) θπξηαξρνύλ ζηε θσηόθηιε θνηλόηεηα. Παξαηεξείηαη όηη ππάξρεη βαζπκεηξηθόο
δηαρσξηζκόο αλάκεζα ζηα C. cf. humilis (πην επηθαλεηαθά: 0-10 m βάζνο) θαη C. spinosa v.
tenuior (7-14 m βάζνο). Δπίζεο, ην δεύηεξν ηάμνλ Cystoseira είλαη ζπάλην ζηελ πεξηνρή ηνπ
Αθακά.
γ) Έλσζε κε Cystoseira cf. foeniculacea (= C. ercegovicii). Δκθαλίδεηαη ζηνλ δπηηθό Αθάκα
(λήζνο Γεξόλεζνο) ζε βάζνο 14-35 m. Δπίζεο, ν ζπόγγνο Cacospongia scalaris εκθαλίδεη
κεγάιε αθζνλία.
3) Άλσ πεξηπαξαιηαθή βξαρώδεο δώλε κε Caulerpa racemosa θαη C. prolifera, θαη Fucales
(EUNIS θώδηθεο: A4.2, A4.7; Φύζε 2000 θώδηθαο: 1170)
Απηόο ν ηύπνο νηθνηόπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επαίζζεηνο από ην „Κόθθηλν Βηβιίν‟ ηεο
Μεζνγείνπ UNEP/IUCN/GIS (1990), ηελ Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(1992), ηε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (1995), ηε ύκβαζε ηνπ Αιγθέξν (1995) θαη ηε
ύκβαζε ηεο Βέξλεο (1996) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελώζεηο/ θάζεηο ζηελ Κύπξν:
α) Έλσζε κε Cystoseira spp. (UNEP/MED IV.3.1.1) (ρήκα 2.4, ρήκα 2.5): Πεξηζζόηεξν ή
ιηγόηεξν αλεπηπγκέλε ζην Αλαηνιηθό Κάβν Γθξέθν θαη ζηα Βνξεην-αλαηνιηθά ηνπ Αθάκα ζε
νξηδόληηεο επηθάλεηεο, κε C. spinosa, C. zosteroides, C. ercegovicii f. latiramosa θαη
Sargassum cf. trichocarpum από ηα 24 m βάζνο.

- 46 -

β) Έλσζε κε Sargassum spp. (UNEP/MED IV.3.1.5): Απηή ε θνηλόηεηα είλαη ζπρλή ζηελ
θνξπθή ησλ βαζέσλ βξαρσδώλ πθάισλ (από ηα 41-47 m βάζνο) κε Sargassum cf.
trichocarpus θαη Cystoseira spp. Έρεη παξαηεξεζεί ζην Κάβν Γθξέθν, ζηνπο Βξάρνπο
Μνπιηά θαη ζηνλ Γπηηθό Αθάκα.

ρήκα 2.4 Γάζε από Cystoseira cf. humilis καδί κε ηνλ ζθάξν Sparisoma cretense. Γπηηθό Κάβν
Γθξέθν, 15 m. (Argyrou et al. 2002).

ρήκα 2.5 Κνηλσλία κε Cystoseira spinosa v. tenuior (θπιηλδξηθνί ζαιινί). Γπηηθό Κάβν Γθξέθν, 12 m
(Argyrou et al. 2002).

4) Λεηκώλεο θαλεξόγακσλ ζε βξαρώδεηο ππζκέλεο (Posidonia) θαη καιαθνύο ππζκέλεο
(Posidonia, Cymodocea θαη Halophila) (EUNIS θώδηθεο: A3.2, A3.7, A.5.5, A5.6; Φύζε
2000 θώδηθεο: 1110, 1120)
Απηόο ν ηύπνο νηθνηόπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επαίζζεηνο από ην „Κόθθηλν Βηβιίν‟ ηεο
Μεζνγείνπ UNEP/IUCN/GIS (1990), ηελ Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(1992), ηε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (1995), ηε ύκβαζε ηνπ Αιγθέξν (1995) θαη ηε
ύκβαζε ηεο Βέξλεο (1996) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελώζεηο/ θάζεηο ζηελ Κύπξν:
α) Έλσζε κε ιεηκώλεο Posidonia oceanica (UNEP/MED III.5.1) (ρήκα 2.6, ρήκα 2.7):
Απηή ε θνηλόηεηα είλαη θαιά αλεπηπγκέλε ζε όιεο ηηο ππό εμέηαζε πεξηνρέο ζε ρνληξή άκκν
θαη ιαζπώδεηο ακκώδεηο ππζκέλεο, όπσο θαη ζε βξαρώδεο ππόζηξσκα. Οη ξερόηεξνη
ιεηκώλεο είλαη ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξαο (1 m βάζνο) θαη ζηνπο Βξάρνπο Μνπιηά (από ηα 4 m
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βάζνο ζε βξαρώδεο ππόζηξσκα), ελώ νη βαζύηεξνη εληνπίζηεθαλ ζην δπηηθό Αθάκα (42λ.
βάζνο). ε κεγαιύηεξν βάζνο, ην είδνο Posidonia oceanica είλαη δηαζθνξπηζκέλν (από 3042 m βάζνο) καδί κε ηα ρισξνθύθε Caulerpa prolifera θαη C. racemosa; από ηα 30 m βάζνο,
γίλεηαη πην ππθλό.

ρήκα 2.6. Posidonia oceanica ζε βξαρώδε ππζκέλα καδί κε ην ερηλνεηδέο Sphaerechinus granularis.
Βξάρνη Μνπιηά, 9 m.

ρήκα 2.7 Ληβάδη Caulerpa prolifera πάλσ ζε ζηξώκα λεθξώλ αηόκσλ Posidonia. Βξάρνη Μνπιηά, 16
m. (Argyrou et al. 2002).

β) Έλσζε κε Cymodocea nodosa (UNEP/MED III.2.2.1) (ρήκα 2.8): Δκθαλίδεηαη κόλν ζε
πνιύ εληνπηζκέλνπο ζηαζκνύο (Γπηηθά ηνπ Κάβνπ Γθξέθν, ζηα 9-12 m βάζνο, θαη ζηνλ
Αθακά, ζηα 39-41 m Βάζνο) ζε ακκώδεηο ππζκέλεο. Ο ιεηκώλαο ηνπ Αθάκα είλαη πην ππθλόο
κε Caulerpa prolifera θαη C. racemosa.
γ) Έλσζε κε Halophila stipulacea (UNEP/MED III.2.2.2): Έρεη παξαηεξεζεί κόλν γύξσ από
ηελ πεξηνρή ηνπ Κάβν Γθξέθν ζε ππζκέλεο κε ρνληξή άκκν ζε βάζνο 33-37 m κε Caulerpa
prolifera. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί δηάζπαξηε ζε ιεηκώλεο Posidonia oceanica ζηα 23 m.
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ρήκα 2.8 Ακκώδεο ππζκέλαο κε ην θαλεξόγακν Cymodocea nodosa θαη Caulerpa spp. (Caulerpa
prolifera and C.racemosa). Αθακάο, 41 m. (Argyrou et al. 2002).

δ) Βηνθνηλόηεηα ησλ παξάθηησλ ζξηκαηηθώλ (detritic) ππζκέλσλ (UNEP/MED IV.2.2) (ρήκα
2.9): Φάζεηο αζβεζηνιηζηθώλ θπθώλ (maërl) (UNEP/MED IV.2.2.2): από ηα 24 m βάζνο
εκθαλίδνληαη ιίγνη δηάζπαξηνη ξνδνιίηεο ησλ αζβεζησδώλ θπθώλ Lithophyllum corallioides,
Phymatolithon calcareum θαη Mesophyllum alternans, ζρεκαηίδνληαο ηηο θάζεηο
αζβεζηνιηζηθώλ θπθώλ ησλ παξάθηησλ ιηζηθώλ ππζκέλσλ. Έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ Κάβν
Αξλανύηε, καδί κε ην ρισξνθύθνο Dasycladus vermicularis. ε θάπνηεο πεξηνρέο, ν
ζξηκαηηθόο ππζκέλαο θαιύπηεηαη από ηα ρισξνθύθε Caulerpa prolifera θαη C. racemosa,
θπξίσο ζηε Γπηηθή πεξηνρή ηνπ Κάβν Γθξέθν, κε Flabellia petiolata θαη θάπνηα Ρνδνθύθε,
όπσο ηα είδε Osmundaria volubilis, Rhodymenia ardissonei, θαη Botryocladia botryoides. ε
θάπνηεο ζέζεηο κε πέηξεο, είλαη παξόληα ηα θαηνθύθε Cystoseira spinosa θαη Sargassum
trichocarpum.

ρήκα 2.9 Γνθηκή ηνπ Spatangus purpureus ζε θάζε αζβεζηνιηζηθώλ θπθώλ. Παξαηεξήζεθαλ ιίγνη
ξνδνιίηεο (δεμί κέξνο). Κάβν Γθξέθν (Βνξεηνδπηηθή πεξηνρή), 54 m. (Argyrou et al. 2002).

ε) Έλσζε κε Peyssonnelia rosa-marina (UNEP/MED IV.2.2.3): Απηή ε έλσζε έρεη
παξαηεξεζεί ζε δείγκαηα από ηξάηεο από ηε κπξνζηηλή πεξηνρή ηνπ Κάβν Γθξέθν (55-65 m
βάζνο) κε Peyssonnelia rosa-marina, Peyssonnelia spp. θαη ην ρισξνθύθνο Palmophyllum
crassum.
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5) Παξάθηηνη ππζκέλεο από ηξίκκαηα κε ηηο νηθνγέλεηεο Corallinaceae (Lithothamnion,
Phymatolithon), Peyssonneliaceae (Peyssonnelia spp.) θαη ην είδνο Palmophyllum
crassum (EUNIS θώδηθεο: A3.7, 4.7; Φύζε 2000 θώδηθεο: 1170, 8330)
Απηόο ν ηύπνο νηθνηόπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επαίζζεηνο από ην „Κόθθηλν Βηβιίν‟ ηεο
Μεζνγείνπ UNEP/IUCN/GIS (1990), ηελ Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(1992), ηε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (1995), ηε ύκβαζε ηνπ Αιγθέξν (1995) θαη ηε
ύκβαζε ηεο Βέξλεο (1996) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ελώζεηο/ θάζεηο ζηελ Κύπξν:

ρήκα 2.10 Έλσζε κε ην ζθηόθηιν θύθνο Peyssonnelia squamaria (θειίδεο γξαλίηε), Mesopyllum
alternans (ξνδ θειίδεο), Peyssonnelia coriacea? (θαθέ θειίδεο) θαη Flabellia petiolata (ζθνύξεο
πξάζηλεο θειίδεο).Βξάρνη Μνπιηά, 9 m. (Argyrou et al. 2002).

ρήκα 2.11 Κνξαιιηνγελήο ζύιαθαο ζην ππνπαξαιηαθό ζηάδην κε ηα θξνπζηώδε ξνδνθύθε
Mesophyllum alternans (ξνδ), Palmophyllum crassum (πξάζηλν) and Peyssonnelia rosa-marina
(γξαλίηεο) θαη νη ζπόγγνη Agelas oroides (πνξηνθαιί) θαη Crambe crambe (θόθθηλν). Βξάρνη Μνπιηά,
13 m. (Argyrou et al. 2002).
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ρήκα 2.12 Κνξαιιηνγελήο βηνθνηλόηεηα κε θξνπζηώδε ξνδνθύθε (Mesophyllum alternans,
Peyssonnelia spp.) θαη ηνπο ζπόγγνπο Ircinia oros (γθξη), Clathrina clathrus (θίηξηλν) θαη Agelas
oroides (πνξηνθαιί). Κάβν Γθξέθν, 46 m. (Argyrou et al. 2002).

α) Φάζεηο (facies) θαη θνηλόηεηα θνξαιιηνγελνύο θαη εκηζθνηεηλήο βηνθνηλόηεηαο
(ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο) (UNEP/MED III.6.1.35) (ρήκα 2.10, ρήκα 2.11): ηνπο
ππνπαξαιηαθνύο ζύιαθεο απηήο ηεο θνηλόηεηαο (πξνεμνρέο, είζνδνη ζπειαίσλ, ξσγκέο),
ππάξρεη ε παξαιηαθή βξαρώδεο θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα κε ηα θξνπζηώδε θύθε:
Lithophyllum stictaeforme, Mesophyllum alternans, Neogoniolithon sp. θαη Peyssonnelia
rosa-marina.
β) πγθξίκαηα πεξηπαξαιηαθώλ θξνπζησδώλ θπθώλ (ρήκα 2.12): Απηή ε ζεκαληηθή
θνηλόηεηα απνηθίδεη ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο από ηα 45-49 m βάζνο, ηα θύξηα καθξνθύθε
είλαη θξνπζηώδε (Lithophyllum stictaeforme, Mesophyllum alternans, Peyssonnelia spp.) θαη
ζρεκαηίδνπλ έλα θξνπζηώδεο ππόζηξσκα. Σα ρισξνθύθε Caulerpa prolifera θαη C.
racemosa (cc) απνηθίδνπλ ζε απηέο ηηο νξηδόληηεο επηθάλεηεο ζε βάζνο 45-55 m
(παξαηεξήζεθε ζην Κάβν Γθξέθν, ζηνπο Βξάρνπο Μνπιηά θαη ζηνλ Αθάκα).
γ) Βηνθνηλόηεηα ησλ εκηζθνηεηλώλ ζπειαίσλ (UNEP/MED IV.3.2): Ζ είζνδνο ησλ ζπειαίσλ
επνηθείηαη από θνξαιιηνγελή θνηλόηεηα κε ηα θξνπζηώδε θύθε Mesophyllum alternans,
Lithophyllum stictaeforme, Peyssonnelia, P. rosa-marina, P. coriacea). ε πεξηζζόηεξν
ζθηόθηιεο επηθάλεηεο, ην θηελνθόξν Madracis phaerensis, ραξαθηεξίδεη απηόλ ηνλ νηθόηνπν:
νη ζπόγγνη είλαη άθζνλνη κε ηα είδε Spirastrella cunctatrix, Phorbas tenacior, Hamigera
hamigera, Agelas oroides, Petrosia ficiformis, Chondrosia reniformis. Δπίζεο, ν πνιύραηηνο
Protula intestinum είλαη ζπρλόο. Αλ θαη είλαη παξνύζα ζε όιεο ηηο πεξηνρέο, απηή ε θνηλόηεηα
είλαη ζπρλή ζην Κάβν Γθξέθν, ιόγσ ηεο αθζνλίαο ησλ ππνπαξαιηαθώλ ππνζαιάζζησλ
ζπειαίσλ.

2.4 Οηθόηνπνη ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο ιόγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, ηεο
ηνπνζεζίαο ηνπο ή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζεκαζίαο ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο
αλαθνξάο, πεξηιακβάλνληαο θαη πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη εληαηηθέο ή εηδηθέο
πηέζεηο ή πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθνύ θαζεζηώηνο πξνζηαζίαο.
Οη πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ηαμηλνκνύληαη ζε δύν
θαηεγνξίεο, ζηηο Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο (πεξηνρέο θαη θαηαθύγηα ΦΤΖ
2000 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ησλ Υειώλσλ Λάξαο/Σνμεύηξαο)
θαη ζε απηέο, όπνπ ε αλζξσπνγελήο επίδξαζε είλαη εκθαλήο θπξίσο κέζσ ησλ
πεξηζηαζηαθώλ αλζήζεσλ ηνπ κε-πεξηνδηθνύ πξάζηλνπ θύθνπο Cladophora spp. (ρήκα
2.13).
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Δπί ηνπ παξόληνο, ππάξρνπλ έμη ζαιάζζηεο πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο (ΘΠΠ) ζηα θππξηαθά
ύδαηα, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία ησλ Οηθνηόπσλ ηεο ΔΔ(Δπξσπατθό πκβνύιην, 1992)·
απηέο νη Θαιάζζηεο Πξνζηαηεπκέλεο Πεξηνρέο (ΘΠΠ αλαθέξνληαη σο Πεξηνρέο Κνηλνηηθήο
εκαζίαο (ΠΚ). Μία απόθαζε ηεο ΔΔ ην 2006 ελέθξηλε απηέο ηηο ΠΚ, ελεκέξσζε ηε ιίζηα
ησλ ΠΚ ην 2008 θαη έδσζε εληνιή γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπο σο „Δηδηθέο Εώλεο
Γηαηήξεζεο‟ [ΔΕΓ(δει. πιήξσο ΘΠΠ)] κέρξη ην 2014 (2008/335/EC).

ρήκα 2.13 Πεξηνρέο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηεο Κύπξνπ

2.4.1 Πόιηο-Γηαιηά (Πεξηνρέο Φύζε 2000)
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Argyrou et al. 2002):


Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica είλαη θαιά
αλεπηπγκέλνη θαη επνηθνύλ ζε καιαθό θαη βξαρώδεο ππόζηξσκα ζε βάζνο πεξίπνπ 5
κέρξη 40 m. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia είλαη πνιύ ζεκαληηθνί γηα πνιιά είδε σο
ππόβαζξν ηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο. Οη πξάζηλεο ρειώλεο θαη ηα κηθξά ηνπο ηξέθνληαη
ζε απηήλ ηελ πεξηνρή κε Posidonia, ζπρλά δίπια ζηηο ακκνζύξζεηο (Demetropoulos and
Hadjichristophorou 1995). Απηή ε πεξηνρή είλαη ν πην ζεκαληηθόο νηθόηνπνο
θσιενπνίεζεο γηα ηε ρειώλα Caretta caretta, ε νπνία εκπίπηεη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο
Οδεγίαο, όπσο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ύκβαζεο ηεο Βέξλεο.

Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί)
2.4.2 Υεξζόλεζνο ηνπ Αθάκα (πεξηνρή Φύζε 2000)
2.4.2.1 Αλαηνιηθόο Αθάκαο
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Argyrou et al. 2002):



Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum trochanter,
Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum θαη κεξηθέο δώλεο από
Cystoseira amentacea, εηδηθά ζηνλ Όξκν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ζηνλ Κάβν Αξλανύηε.
Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Σα ξερά ιηβάδηα ηεο Cystoseira δελ είλαη ζπρλά, αιιά
είλαη άθζνλα γύξσ από ηνλ Όξκν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (1-19 m βάζνο). Οη ιεηκώλεο ηεο
Posidonia oceanica είλαη θαιά αλεπηπγκέλεο θαη επνηθνύλ ζε καιαθά (10-42 m βάζνο)
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θαη βξαρώδε ππνζηξώκαηα (11-32 m βάζνο). Οη ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνηλόηεηεο
θνξαιιηνγελώλ θαη εκηζθνηεηλώλ ζπειαίσλ) δελ είλαη ζπρλνί.
Πεξηπαξαιηαθή (35-55 m βάζνο): Ζ θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα εθπξνζσπείηαη επαξθώο
ζηε δπηηθή πεξηνρή ηνπ Όξκνπ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (40-55 m βάζνο) ζε θάζεηεο
βξαρώδεηο επηθάλεηεο κε νξγαληθά ζπγθξίκαηα θξνπζησδώλ θπθώλ (Lithophyllum,
Mesophyllum, Peyssonnelia spp.) θαη άκηζρεο παλίδαο (θπξίσο ζπόγγνη)· θαη ζε
ππννξηδόληηεο βξαρώδεηο επηθάλεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Φνληάλα Ακνξόδα (42-46 m
βάζνο) κε Cystoseira spp., Sargassum cf. trichocarpum θαη Axinella polypoides.
ηξώκαηα από απνηθίεο θξνπζησδώλ θπθώλ έρνπλ παξαηεξεζεί κόλν ζην βνξεηνδπηηθό
ηκήκα (βόξεηα ηεο Φνληάλα Ακνξόδα).

2.4.2.2 Γπηηθόο Αθάκαο
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Argyrou et al. 2002):





Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Σα παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum
trochanter, Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum δελ είλαη ζπρλά.
Τπάξρνπλ κεξηθέο δώλεο από Cystoseira amentacea.
Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ππνπαξαιηαθώλ
βξαρσδώλ ππζκέλσλ ηνπ δπηηθνύ Αθάκα είλαη ε αθζνλία ησλ ξερώλ θαη κεζαίσλ
ιηβαδηώλ ηεο Cystoseira (0-40 m βάζνο), κε Sargassum vulgare θαη Spongidae ζην
βόξεην ηκήκα. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica είλαη θαιά αλεπηπγκέλνη θαη
επνηθνύλ ζε καιαθά (23-29 m Βάζνο) θαη ζθιεξά ππνζηξώκαηα (11-34 m βάζνο). Οη
ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνηλόηεηεο ησλ θνξαιιηνγελώλ θαη εκηζθνηεηλώλ ζπειαίσλ)
είλαη ζπρλνί.
Πεξηπαξαιηαθή (40-55 m βάζνο): Λόγσ ηεο δηαθάλεηαο ηνπ λεξνύ, ε θνξαιιηνγελήο
θνηλόηεηα είλαη θαιά αλεπηπγκέλε από ηα 45 m βάζνο ζε ππννξηδόληηεο βξαρώδεηο
επηθάλεηεο κε νξγαληθά ζπγθξίκαηα θξνπζησδώλ θπθώλ (Lithophyllum, Mesophyllum,
Peyssonnelia spp.) θαη άκηζρεο παλίδαο (θπξίσο ν ζπόγγνο Agelas oroides). ε κεξηθέο
ζέζεηο, ην είδνο Sargassum cf. trichocarpum είλαη άθζνλν (λόηηα ηνπ αθξσηεξίνπ
Γεξνλήζνπ θαη ζηε λήζν Γεξόλεζνο). Σν ζηξώκα από θξνπζηώδε θύθε είλαη θαιά
αλεπηπγκέλν ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα (λόηηα ηνπ αθξσηεξίνπ Γεξαλήζνπ, 35-46 m βάζνο)
κε Lithothamnion corallioides, Mesophyllum alternans θαη Dasycladus vermicularis
(παξνπζία ζε κεγάιν βάζνο).

Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί).
2.4.3 Βξάρνη Μνπιηά (Πεξηνρή ΦΤΖ 2000)
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Argyrou et al. 2002):





Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum trochanter,
Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum.
Υπνπαξαιηαθή (0-38 m βάζνο): Σα ξερά ιηβάδηα ηεο Cystoseira είλαη ζπρλά (5-10 m
βάζνο) κε C. humilis θαη C. spinosa var tenuior. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica είλαη
θαιά αλεπηπγκέλνη θαη επνηθνύλ ζε καιαθά (14-38 m βάζνο) θαη ζθιεξά ππνζηξώκαηα
(6-20 m βάζνο). Οη ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα) είλαη ζπρλνί.
Πεξηπαξαιηαθή (35-43 m βάζνο): Ζ θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα είλαη παξνύζα, αιιά όρη
θαιά αλεπηπγκέλε, κε Cystoseira spinosa θαη Sargassum cf. trichocarpum ζε νξηδόληηεο
επηθάλεηεο (35-40 m βάζνο). Δπίζεο, ηα νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε θξνπζηώδε θύθε
(Lithophyllum, Mesophyllum, Peyssonnelia spp.) θαη άκηζρε παλίδα (θπξίσο ζπόγγνη)
δελ είλαη θαιά αλεπηπγκέλα. Γελ παξαηεξήζεθε ζηξώκα από απνηθίεο θξνπζησδώλ
θπθώλ.
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Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί).
2.4.4 Αθξσηήξην Άζπξν – Πέηξα ηνπ Ρσκηνύ (πεξηνρέο ΦΤΖ 2000)
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη
Οη ζαιάζζηνη νηθόηνπνη ηεο πεξηνρήο δελ έρνπλ κειεηεζεί ιεπηνκεξώο. Ωζηόζν, απηή ε
πεξηνρή έρεη παξόκνηα ηνπνινγία (Δθαξκνγή ηεο ΟΠΤ ζηελ Κύπξν) θαη εληνπίδεηαη αξθεηά
πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο Βξάρνη Μνπιηά.
 Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum trochanter,
Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum.
 Υπνπαξαιηαθή (0-38 m βάζνο): Σα ξερά ιηβάδηα ηεο Cystoseira είλαη ζπρλά (5-10 m
βάζνο) κε C. humilis θαη C. spinosa var tenuior. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica είλαη
θαιά αλεπηπγκέλνη θαη επνηθνύλ ζε καιαθά (14-38 m βάζνο) θαη ζθιεξά ππνζηξώκαηα
(6-20 m βάζνο). Οη ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα) είλαη ζπρλνί.
 Πεξηπαξαιηαθή (35-43 m βάζνο): Ζ θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα είλαη παξνύζα αιιά όρη
θαιά αλεπηπγκέλε, κε Cystoseira spinosa θαη Sargassum cf. trichocarpum ζε νξηδόληηεο
επηθάλεηεο (35-40 m βάζνο)· Δπίζεο, ηα νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε αζβεζηώδε θύθε
(Lithophyllum, Mesophyllum, Peyssonnelia spp.) θαη άκηζρε παλίδα (θπξίσο ζπόγγνη)
δελ είλαη αξθεηά αλεπηπγκέλα.
Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί).
2.4.5 Κάβν Γθξέθν (πεξηνρή ΦΤΖ 2000)
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Argyrou et al. 2002):





Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum trochanter,
Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum· Κάπνηεο ινπξίδεο από
Cystoseira amentacea.
Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Σα ξερά ιηβάδηα ηεο Cystoseira είλαη άθζνλα (5-15 m
βάζνο) κε Cystoseira humilis θαη C. spinosa var tenuior. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia
oceanica είλαη θαιά αλεπηπγκέλνη θαη επνηθνύλ ζε καιαθά (14-40 m βάζνο) θαη ζθιεξά
ππνζηξώκαηα (10-25 m βάζνο). Οη ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνξαιιηνγελείο θαη
εκηζθνηεηλέο θνηλόηεηεο ζπειαίσλ) είλαη ζπρλνί.
Πεξηπαξαιηαθή (35-80 m βάζνο): Ζ θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα εθπξνζσπείηαη επαξθώο
κε βαζηά ιηβάδηα από Fucales, κε Cystoseira spinosa, C. zosteroides θαη Sargassum cf.
trichocarpum ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο (40-50 m βάζνο). Δπίζεο, παξαηεξνύληαη
νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε αζβεζηώδε θύθε (Lithophyllum, Mesophyllum, Peyssonnelia
spp.) θαη άκηζρε παλίδα (θπξίσο ζπόγγνη). Ζ θνηλόηεηα ησλ εκηζθνηεηλώλ ζπειαίσλ
αληηπξνζσπεύεηαη επαξθώο από Madracis phaerensis θαη ζπόγγνπο. ηα καιαθά
ππνζηξώκαηα, ηα ζηξώκαηα ησλ απνηθηώλ ησ αζβεζησδώλ θπθώλ είλαη παξόληα, όπσο
θαη ε θνηλόηεηα Peyssonneliacea (θπξίσο Peyssonnelia rosa-marina) κε Palmophyllum
crassum ζην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ Κάβν Γθξέθν (55-65 m βάζνο).

Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί).
2.4.6 Νεζηά (Πεξηνρή ΦΤΖ 2000)
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Argyrou et al. 2002):
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Οη ζαιάζζηνη νηθόηνπνη ηεο πεξηνρήο δελ έρνπλ κειεηεζεί ιεπηνκεξώο. Ωζηόζν, απηή ε
πεξηνρή έρεη παξόκνηα ηνπνινγία (Δθαξκνγή ηεο ΟΠΤ ζηελ Κύπξν) θαη εληνπίδεηαη αξθεηά
πιεζίνλ ηνπ Κάβν Γθξέθν.
 Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum trochanter,
Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum; Κάπνηεο ινπξίδεο από
Cystoseira amentacea.
 Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Σα ξερά ιηβάδηα ηεο Cystoseira είλαη άθζνλα (5-15 m
βάζνο) κε Cystoseira humilis θαη C. spinosa var tenuior. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia
oceanica είλαη θαιά αλεπηπγκέλνη θαη επνηθνύλ ζε καιαθά (14-40 m βάζνο) θαη ζθιεξά
ππνζηξώκαηα (10-25 m βάζνο). Οη ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνξαιιηνγελείο θαη
εκηζθνηεηλέο θνηλόηεηεο ζπειαίσλ) είλαη ζπρλνί.
 Πεξηπαξαιηαθή (35-80 m βάζνο): Ζ θνξαιιηνγελήο θνηλόηεηα εθπξνζσπείηαη επαξθώο
κε βαζηά ιηβάδηα από Fucales, κε Cystoseira spinosa, C. zosteroides θαη Sargassum cf.
trichocarpum ζε νξηδόληηεο επηθάλεηεο (40-50 m βάζνο). Δπίζεο, παξαηεξνύληαη
νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε αζβεζηώδε θύθε (Lithophyllum, Mesophyllum, Peyssonnelia
spp.) θαη άκηζρε παλίδα (θπξίσο ζπόγγνη). Ζ θνηλόηεηα ησλ εκηζθνηεηλώλ ζπειαίσλ
αληηπξνζσπεύεηαη επαξθώο από Madracis phaerensis θαη ζπόγγνπο. ηα καιαθά
ππνζηξώκαηα, ηα ζηξώκαηα ησλ απνηθηώλ ησ αζβεζησδώλ θπθώλ είλαη παξόληα, όπσο
θαη ε θνηλσλία Peyssonneliacea (θπξίσο Peyssonnelia rosa-marina) κε Palmophyllum
crassum ζην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ Κάβν Γθξέθν (55-65 m βάζνο).
Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί).
2.4.7 Λάξα/Σνμέπηξα (Καηαθύγην ρεισλώλ)
Ζ Λάξα/Σνμεύηξα βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο πξνζηαζίαο από ην 1989, από ηελ Αιηεπηηθή
Ννκνζεζία σο παξάθηην/ζαιάζζην θαηαθύγην γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο.
Σόζν ε Πξάζηλε (Chelonia mydas) όζν θαη ε Καξέηα θαξέηα (Caretta caretta) ρειώλεο
θσιηάδνπλ εθεί. Οη θαλνληζκνί δηαρείξηζεο απηήο ηεο πεξηνρήο έρνπλ εληαρζεί ζηνπο
αιηεπηηθνύο θαλνληζκνύο (273/90). Πεξηιακβάλνπλ ηνλ αηγηαιό (95 m) θαη ηελ παξαθείκελε
ζαιάζζηα πεξηνρή κέρξη ηελ ηζνβαζή θακπύιε ζηα 20 m.
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη (Παξόκνηνη κε ηνπ Γπηηθνύ Αθάκα):





Παξαιηαθή (0-1 m βάζνο): Σα παξαιηαθά νξγαληθά ζπγθξίκαηα κε Lithophyllum
trochanter, Neogoniolithon brassica-marina θαη Dendropoma petraeum δελ είλαη ζπρλά·
κεξηθέο ινπξίδεο από Cystoseira amentacea.
Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ ππνπαξαιηαθώλ
βξαρσδώλ ππζκέλσλ ηνπ δπηηθνύ Αθάκα είλαη ε αθζνλία ησλ ξερώλ θαη κεζαίσλ
ιηβαδηώλ ηεο Cystoseira (0-40 m βάζνο), κε Sargassum vulgare θαη Spongidae ζην
βόξεην ηκήκα. Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica είλαη θαιά αλεπηπγκέλνη θαη
επνηθνύλ ζε καιαθά (23-29 m βάζνο) θαη ζθιεξά ππνζηξώκαηα (11-34 m βάζνο). Οη
ππνπαξαιηαθνί ζύιαθεο (θνηλόηεηεο ησλ θνξαιιηνγελώλ θαη εκηζθνηεηλώλ ζπειαίσλ)
είλαη ζπρλνί.
Πεξηπαξαιηαθή (40-55 m βάζνο): Λόγσ ηεο δηαθάλεηαο ηνπ λεξνύ, ε θνξαιιηνγελήο
θνηλόηεηα είλαη θαιά αλεπηπγκέλε από ηα 45 m βάζνο ζε ππννξηδόληηεο βξαρώδεηο
επηθάλεηεο κε νξγαληθά ζπγθξίκαηα θξνπζησδώλ θπθώλ (Lithophyllum, Mesophyllum,
Peyssonnelia spp.) θαη άκηζρεο παλίδαο (θπξίσο ν ζπόγγνο Agelas oroides). ε κεξηθέο
ζέζεηο, ην είδνο Sargassum cf. trichocarpum είλαη άθζνλν (λόηηα ηνπ Άθξνπ Γεξόλεζνο
θαη ζηε λήζν Γεξόλεζνο). Σν ζηξώκα από θξνπζηώδε θύθε είλαη θαιά αλεπηπγκέλν ζην
λνηηνδπηηθό ηκήκα (λόηηα ηνπ Άθξνπ Γεξόλεζνο, 35-46 m βάζνο) κε Lithothamnion
corallioides, Mesophyllum alternans θαη Dasycladus vermicularis (παξνπζία ζε κεγάιν
βάζνο).
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Β) Δπηπηώζεηο (Γελ έρνπλ αλαθεξζεί).
2.4.8 Παξαιία Λεκεζνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόιπνπ Βαζηιηθνύ, Μνλήο θαη
πεξηνρήο Βαζηιηθνύ
Α) Κύξηνη νηθόηνπνη
 Υπνπαξαιηαθή (0-40 m βάζνο): Οη θνηλόηεηεο ησλ βελζηθώλ καθξνθπθώλ πνπ
βξίζθνληαη ζε απηήλ ηελ πεξηνρή απνηεινύληαη θπξίσο από ηα θαλεξόγακα Posidonia
oceanica θαη Cymodocea nodosa θαη ην ρισξνθύθνο Caulerpa prolifera (ρήκα 2.14).
Δλώ νη ιεηκώλεο ηεο Posidonia oceanica είλαη θαιά αλεπηπγκέλνη θαη επνηθνύλ ζην
καιαθό ππόζηξσκα ζε βάζνο από 1 κέρξη 30 m (MedVeg 2005, UNEP-MAP RAC/SPA
2007) νη ιεηκώλεο ηεο Cymodocea επδνθηκνύλ ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο ζε 1015 m βάζνο (AP Marine 2009). Άιια είδε καθξνθπθώλ πνπ κπνξεί λα βξεζνύλ ζηελ
πεξηνρή είλαη ην ρισξνθύθνο Cladophora spp., Dasycladus clavaeformis, Anadyomene
stellata θαη Udotea petiolata, θαη ην θαλεξόγακν Halophila stipulacea.

ρήκα 2.14 Βελζηθέο θνηλόηεηεο καθξνθπθώλ ζηελ Seawave Fisheries Ltd ζηελ παξαιία ηεο
Λεκεζνύ (AP Marine 2009).

Β) Δπηπηώζεηο
Σα θππξηαθά παξάθηηα ύδαηα, σο ηκήκα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο, είλαη θπζηθά
ππεξ-νιηγνηξνθηθά θαη γηα απηόλ ην ιόγν ζρεηηθά κηθξέο αιιαγέο ζηε ξνή ησλ ζξεπηηθώλ
από αλζξσπνγελείο πεγέο κπνξεί λα έρνπλ δπζαλάινγεο επηπηώζεηο ζην παξάθηην
νηθνζύζηεκα. Έλα παξάδεηγκα κπνξεί λα είλαη νη κε πεξηνδηθέο αλζήζεηο ηνπ είδνπο
Cladophora spp., νη νπνίεο παξαηεξνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 16 εηώλ
(Argyrou 2000). Μάδεο ηνπ θαηξνζθνπηθνύ λεκαηνεηδνύο καθξνθύθνπο Cladophora spp.
παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηώλ 1990-91, 1998, 2004 θαη 2005 ζε
θάπνηεο παξάθηηεο πεξηνρέο (Ληνπέηξη/ Αγία Νάπα, Λεκεζόο) ηεο Κύπξνπ, πξνθαιώληαο
ελνριεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ αθηή (ρήκα 2.13, ρήκα 2.15). Ο επεηζνδηαθόο επηξνθηζκόο
κε Cladophora ζπζρεηίζηεθε κε ηελ πεξίζζεηα ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ πξνέξρεηαη από
δηάθνξεο πεγέο, όπσο ε γεσξγία (ππόγεηα δηήζεζε, απνξξνή), πδαηνθαιιηέξγεηεο θαη
αζηηθά ιύκαηα, ζε ζπλδπαζκό κε πεξίπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο ζπλεξγηζηηθνύο
παξάγνληεο, όπσο νη απόηνκεο απμήζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ, ην θαηάιιειν
ππόζηξσκα, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ. (Argyrou 2000).
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ρήκα 2.15 Cladophora spp. ζηα παξάθηηα λεξά ηεο Κύπξνπ (Argyrou and Loizides 1998).

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν επηξνθηζκνύ ζηελ Κύπξν θαη
γεληθόηεξα ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο. Απμήζεηο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ θαηά ιίγνπο βαζκνύο Κειζίνπ ελδέρεηαη λα επηηαρύλνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηα πνζνζηά αλαπαξαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ θπθώλ, π.ρ. ησλ επθαηξηαθώλ
καθξνθπθώλ, όπσο ην Cladophora spp., λα δηαηαξάμνπλ ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ
νηθνζπζηεκάησλ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ρεηκώλαο-άλνημε, νπόηε νη
βξνρνπηώζεηο θαη νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ζξεπηηθώλ ζην ζαιαζζηλό λεξό είλαη κέγηζηεο.
Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο κπνξεί, επίζεο, λα επεξεάζεη ηε
ζαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα ζηα ξερά παξάθηηα ύδαηα, ηδηαίηεξα ζηα ζεξκά-εύθξαηα ελδεκηθά
είδε ηεο Μεζνγείνπ, ηα νπνία έρνπλ εηδηθέο αλαπαξαγσγηθέο πξνζαξκνγέο (βι. Orfanidis et
al. 1999) ή ζε είδε ηα νπνία ήδε έρνπλ θαηαπνλεζεί από άιινπο παξάγνληεο, όπσο ε
Posidonia oceanica (Marbà and Duarte 2009).
Οη αιιαγέο ζηε ρξήζε γεο ησλ πξόζθαησλ δεθαεηηώλ ζηηο θππξηαθέο παξάθηηεο πεξηνρέο,
όπσο ηεο Λεκεζνύ, εμαηηίαο ησλ πςειώλ απαηηήζεσλ ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα
εθηάζεηο, νδήγεζε ζε θαηαθεξκαηηζκό θαη απώιεηα νηθνηόπσλ θαη εδξαίσζε κεγάιε πίεζε
ζηε βηνπνηθηιόηεηα (Demetropoulos 2003a).
Ο Πίλαθαο 2.2 ζπλνςίδεη ηνπο θύξηνπο ηύπνπο νηθνηόπσλ, ην θαζεζηώο δηαηήξεζεο ηνπο θαη
ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί νη πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία.
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Πίλαθαο 2.2 Κύξηνη ηύπνη νηθνηόπσλ, ην θαζεζηώο δηαηήξεζήο ηνπο θαη νη επηπηώζεηο πνπ έρνπλ
ππνζηεί πεξηνρέο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο.

Κύριοι ηύποι οικοηόπων

Περιοχή

Καθεζηώς
προζηαζίας

Κύριος ηύπος ιζήμαηος
(Τύπος ζώμαηος
νερού)
EUNIS Επίπεδο 2 Φύζη 2000

Πόιηο-Γηαιηά

Φύζε 2000

Άκκνο-ραιίθη (C2)

Αθάκαο

Μνπιηά

Αθξσηήξην
Άζπξν-Πέηξα
ηνπ Ρσκηνύ

Κάβν Γθξέθν

Νεζηά

Λάξα/Σνμεύηξα

Παξαιία
Λεκεζνύ

Φύζε 2000

Φύζε 2000

Φύζε 2000

Φύζε 2000

Φύζε 2000

Καηαθύγην
ρειώλαο

θιεξό(C1)

θιεξό (C1)

θιεξό(C1)

θιεξό(C3)

θιεξό(C3)

θιεξό (C1)

ε θίλδπλν
(ζύκθσλα κε ηελ Άκκνο-ραιίθη (C2)
ΟΠΤ)

Επιπηώζεις
Βηώζηκε

A2

1110 Cymodocea*, **

A5

1120 Ληβάδηα Posidonia * Βηώζηκε

A1

1170***

Βηώζηκε

A2

1110 Cymodocea*, **

Βηώζηκε

A3

1170***

Βηώζηκε

A4

1170***

Βηώζηκε

A5

1120 Ληβάδηα Posidonia* Βηώζηκε

A1

1170***

Βηώζηκε

A3

1170***

Βηώζηκε

A4

1170***

Βηώζηκε

A5

1120 Ληβάδηα Posidonia* Βηώζηκε

A1

1170***

Βηώζηκε

A3

1170***

Βηώζηκε

A4

1170***

Βηώζηκε

A1

1170***

Βηώζηκε

A2

1110 Cymodocea*, **

Βηώζηκε

A3

1170***

Βηώζηκε

A4

1170***

Βηώζηκε

A5

1120 Ληβάδηα Posidonia* Βηώζηκε

A1

1170***

Βηώζηκε

A3

1170***

Βηώζηκε

A4

1170***

Βηώζηκε

A1

1170***

Βηώζηκε

A3

1170***

Βηώζηκε

A4

1170***

Βηώζηκε

A5

1120 Ληβάδηα Posidonia* Βηώζηκε

A2

1110 Cymodocea*, **

A5
A3
A4

Βηώζηκε – κε
1120 Ληβάδηα Posidonia* πεξηνδηθέο
αλζίζεηο
1170***
Cladophora
1170***

*Οηθόηνπνο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηόπσλ (92/43/EEC)
**Σν είδνο Cymodocea nodosa κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζε βαζύηεξνπο νηθνηόπνπο
***Πεξηιακβάλεη ζρεκαηηζκνύο Spongites-Dendropoma θαη Lithophyllum spp., ιηβάδηα Cystoseira θαη ζθηόθηια θύθε
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3. Βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
3.1 Πεξηγξαθή ησλ βηνινγηθώλ θνηλνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
θπξίαξρνπο νηθνηόπνπο ηνπ βπζνύ θαη ηεο πδάηηλεο ζηήιεο, πεξηιακβάλνληαο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο θπηνπιαγθηηθέο θαη δσνπιαγθηηθέο θνηλόηεηεο, ηα είδε
θαη ηελ επνρηθή θαη γεσγξαθηθή κεηαβιεηόηεηά ηνπο.
3.1.1 Φπηνπιαγθηόλ

Κύξηνη νηθόηνπνη: A7.1, A7.3, A7.8, A7.9 (ύζηεκα θαηάηαμεο EUNIS)
Οη κειέηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηε βηνκάδα, ηε ζύλζεζε θαη ηελ θάζεηε θαηαλνκή ησλ
θπηνπιαγθηηθώλ θνηλνηήησλ ζηε ζάιαζζα ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ είλαη ζρεηηθά ζπάληεο,
γεληθώο πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, π.ρ. ε αληηθπθισληθή δίλε πξνο ηα λόηηα
ηεο Κύπξνπ, θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο επνρέο θζηλόπσξν-ρεηκώλαο θαη ζηελ εύθσηε δώλε.
ε ζύγθξηζε κε άιιεο βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Caron et al. 1995) ε Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο
Θάιαζζα είλαη κία ππεξ-νιηγνηξνθηθή ζάιαζζα, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από εμαηξεηηθά ρακειέο
ηηκέο ρισξνθύιιεο-α (0,1 κε 0,2 κg L-1), πξσηνγελνύο παξαγσγηθόηεηαο (60–80 g C m-2 y-1)
θαη αθζνλίαο θπηηάξσλ θαη θπξηαξρία από κηθξνύ κεγέζνπο πιαγθηηθώλ θπηηάξσλ (Krom et
al. 1991, Psarra et al. 2000, Vidussi et al. 2001). Πάλσ από ην 85% ηεο ρισξνθύιιεο-α
αλήθεη ζε θύηηαξα πνπ έρνπλ κέγεζνο <10 κm, δει. λαλνπιαγθηόλ (Li et al. 1993) θαη
απνηειείηαη θπξίσο από θπαλνβαθηήξηα, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα Synechococcus ησλ
Prochlorococcus θαη από επθαξπώηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο ησλ chlorophyceae,
prasinophyceae θαη prymnesiophyceae (Vidussi et al. 2001).
Παιαηόηεξεο κειέηεο ηεο θπηνπιαγθηηθήο θνηλόηεηαο (see UNEP/MAP 2010) ζεκείσζαλ
θπξηαξρία ησλ ηξνπηθώλ πιαγθηηθώλ ηάμα, εμαηηίαο ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ
επηθξαηνύλ ζηε ιεθάλε, όπσο ηα δηλνκαζηηγσηά Pyrocystis noctiluca, Ceratium carriense, C.
trichoceros θαη C. massiliense θαη ηα δηάηνκα ηνπ ζπκπιέγκαηνο Chaetoceros-Rhizosoleia.
Έλα άιιν γλώξηζκα είλαη ε παξνπζία απμαλόκελνπ αξηζκνύ εηδώλ κε Ηλδν-Δηξεληθή
πξνέιεπζε, ηα νπνία έρνπλ εηζέιζεη ζηε βάζε κέζσ ηνπ Καλαιηνύ ηνπ νπέδ θαη έρνπλ
εγθαηαζηήζεη πιεζπζκνύο ζηε Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο.
Πεξηζζόηεξν πξόζθαηεο κειέηεο, νη νπνίεο δηεμάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
CYCLOPS (Κύθινο ηνπ Φσζθόξνπ ζηε Μεζόγεην) (βι. Krom et al. 2005a, 2005b, Psarra et
al. 2005, Thingstad et al. 2005, Tanaka et al. 2007) θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε
βηνκάδα, ηε ζύλζεζε θαη ηελ θάζεηε θαηαλνκή δηαθόξσλ ζηνηρείσλ ηεο πιαγθηηθήο
θνηλόηεηαο θαη εθηίκεζαλ ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλαπαξαγσγήο ζηελ
εύθσηε δώλε θαη θάησ από απηήλ, ζηε Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο:
o

Μέγηζηεο ηηκέο ρισξνθύιιεο-α κεηξήζεθαλ ην ρεηκώλα θαη ζηηο αξρέο άλνημεο
(Ννέκβξηνο-Μάξηηνο), oπόηε απαληνύλ νη αλζήζεηο ηνπ θπηνπιαγθηνύ, νη νπνίεο
αθνινπζνύλ ηελ αλάκεημε ηνπ βαζηνύ λεξνύ. Απηό νδεγεί ζε πιήξε εμάληιεζε ησλ
θσζθνξηθώλ αιάησλ ζηα επηθαλεηαθά λεξά, αιιά θαη ζε ιίγα ελαπνκείλαληα ληηξηθά
άιαηα. Σν θαινθαίξη, αθνύ ζρεκαηηζηεί ε επνρηαθή ζηξσκάησζε, ζρεκαηίδεηαη ζε
κεγάια βάζε έλα κέγηζην ρισξνθύιιεο θαη ηα ληηξηθά θαη θσζθνξηθά άιαηα είλαη
αθξηβώο ή θάησ από ηα ζπκβαηηθά αλαιπηηθήο αλίρλεπζεο όξηα ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα.

o

ηελ εύθσηε δώλε, νη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί (βαθηήξηα, λαλνκαζηηγσηά θαη
βιεθαξηδσηά Πξσηόδσα) θπξηαξρνύλ (60-70%) ζηε κηθξνβηαθή βηνκάδα ηνπ άλζξαθα.
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Σα εηεξνηξνθηθά βιεθαξηδσηά ήηαλ πνιύ πην άθζνλα ζηα άλσ 50 m ηεο πδάηηλεο
ζηήιεο, ελώ δε βξέζεθε ζηαζεξό πξόηππν γηα ηα βαθηήξηα θαη ηα εηεξνηξνθηθά
λαλνκαζηηγσηά ηεο εύθσηε δώλεο. Οη απηόηξνθνη εκθάληζαλ κέγηζηε θαηαλνκή ζην
κέγηζην ηεο ρισξνθύιιεο ζηα βαζηά λεξά, ην νπνίν εληνπίδεηαη κεηά 100-130 m Δθηόο
από ηε ζεκαζία ηνπ λαλνπιαγθηνύ (Prymnesiophyte), επηβεβαηώζεθε θαη ε παξνπζία
ησλ θνθθνιηζνθόξσλ θαη ησλ δηαηόκσλ.
o

ε πείξακα πξνζζήθεο θσζθνξηθώλ αιάησλ ζηε δίλε ηεο Κύπξνπ βξέζεθε όηη ηα
ληηξηθά θαη θσζθνξηθά άιαηα απνηεινύλ πεξηνξηζηηθό παξάγνληα αύμεζεο γηα ηε
θπηνπιαγθηηθή θνηλόηεηα ην θαινθαίξη, ελώ γηα ηελ εηεξνηξνθηθή θνηλόηεηα (βαθηήξηα θαη
κηθξνβηαθνί ζεξεπηέο) πεξηνξηζηηθό παξάγνληα απνηεινύλ κόλν ηα θσζθνξηθά. Σν
απνηέιεζκα απηό επηβεβαηώζεθε πξόζθαηα από πεηξάκαηα κηθξνθόζκνπ δηαρείξηζεο
ζξεπηηθώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2008 (Tanaka et al. 2011).

ηηο θππξηαθέο αθηέο, ε βηνκάδα ηνπ θπηνπιαγθηνύ δηεξεπλήζεθε ιεπηνκεξώο από ηνπο
Bianchi et al. (1996) ηνλ Ηνύλην θαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1993:
o

Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο ρισξνθύιιεο-α θπκάλζεθαλ κεηαμύ 16–90 ng L-1. Οη πςειόηεξεο
ζπγθεληξώζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Πάθνπ θαη ηεο Λεκεζνύ θαη νη
ρακειόηεξεο κεηξήζηκεο ζπγθεληξώζεηο ζηελ Ακκόρσζην θαη ζην Λαηζί. πλνιηθά, νη
ζπγθεληξώζεηο ηεο ρισξνθύιιεο-α ηνλ Ηνύιην, κεηαμύ 0-10 m βάζνπο, ήηαλ αηζζεηά
ρακειόηεξεο από ηνλ Ηνύλην, εθηόο από ην Λάηζη.

o

Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο ρισξνθύιιεο-β θπκάλζεθαλ κεηαμύ 0–76 ng L-1 ηνλ Ηνύλην ηνπ
1993 θαη 2–55 ng L-1 ηνλ Ηνύιην ηνπ 1993. Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο βνεζεηηθήο ρξσζηηθήο
ρισξνθύιιεο-β, ε νπνία είλαη άθζνλε ζηα ρισξνθύθε, ζρεηίζηεθε ζε κεγάιν βαζκό κε
ηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο ρισξνθύιιεο-α ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ηνλ Ηνύλην θαη ηνλ Ηνύιην.
Οη πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο ηεο ρισξνθύιιεο-β ζεκεηώζεθαλ ζην ζηαζκό ηεο
Λεκεζνύ.

o

Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο θνπθνμαλζίλεο, έλα θαξνηελνεηδέο πνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ζηα
δηάηνκα, θπκάλζεθε κεηαμύ 0–10 ng L-1 ηνλ Ηνύλην ηνπ 1993 θαη κόλν 0–3 ng L-1 ηνλ
Ηνύιην ηνπ 1993, ελώ ε πςειόηεξε ζπγθέληξσζε βξέζεθε ζην ζηαζκό ηεο Πάθνπ ζηα 50
m. Ζ δεαμαλζίλε, θαξνηελνεηδέο πνπ βξίζθεηαη ζηα θπαλνβαθηήξηα, παξνπζίαζε εύξνο
ζπγθέληξσζεο 0–14 ng L-1 ηνλ Ηνύλην ηνπ 1993 θαη 0–16 ng L-1 ηνλ Ηνύιην ηνπ 1993. Ζ
πεξηδηλίλε, θαξνηελνεηδέο- δείθηεο γηα δηλνκαζηηγσηά, ήηαλ γεληθά θάησ από ηα όξηα
αλίρλεπζεο ηνλ Ηνύλην ηνπ 1993, αλ θαη έθηαζε αληρλεύζηκεο ζπγθεληξώζεηο ζηνπο
ζηαζκνύο ηεο Λεκεζνύ θαη ηεο Πάθνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 1993, πνπ θπκάλζεθαλ κεηαμύ 3–
18 ng L-1. Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο α-θαξσηίλεο ήηαλ αηζζεηά πςειόηεξεο (3–31 ng L-1)
από απηέο ηεο β-θαξσηίλεο (0–5 ng L-1) ζε όιεο ηηο πεξηνρέο.

Μία κειέηε ηεο αιιαγήο ηεο ρισξνθύιιεο-α θαηά κήθνο ηεο αλζξσπνγελνύο πίεζεο ζηηο
αθηέο ηεο Κύπξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο Argyrou et al. (2011), θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010. Δθαηόλ νγδόληα έλα (181)
δείγκαηα ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ από δεθαηξείο (13) δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (ρήκα
3.1) από ηελ επηθάλεηα κέρξη ηα 20 m βάζνο. Παξόκνηα κε παιαηόηεξεο κειέηεο (Bianchi et
al. 1996) εμήληα έλα ηνηο εθαηό (61%) ησλ ηηκώλ ηεο ρισξνθύιιεο-α ήηαλ ρακειόηεξα από
0.06 κg L-1 θαη εβδνκήληα νρηώ ηνηο εθαηό (78%) ήηαλ ρακειόηεξα από 0.08 κg L-1 (ρήκα
3.2).
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ρήκα 3.1 Υάξηεο ησλ πεξηνρώλ κειέηεο ηνπ θπηνπιαγθηνύ ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο ΟΠΤ. ε θάζε πεξηνρή κειέηεο, παξαθνινπζήζεθε έλαο
ζηαζκόο εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ Αθάκα-Λαηζί, Αθάκα-Λάξα, θαη Κόιπνπ ηεο Λεκεζνύ, όπνπ
παξαθνινπζήζεθαλ δύν ζηαζκνί. Δπηπιένλ, ζηε ρεξζόλεζν Αθάκα ν ζηαζκόο cCY_5-C1-S1/B2 (δελ
επηζεκαίλεηαη) παξαθνινπζήζεθε ηξεηο θνξέο θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2009.

ρήκα 3.2 Πνηθηιόηεηα ησλ κέζσλ ηηκώλ ηεο ρισξνθύιιεο-α ζε δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλεο πεξηνρέο
ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ. Οη αξηζκνί δείρλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ δεηγκάησλ (αλαθέξνληαη
κόλν πεξηνρέο κε πεξηζζόηεξα από 2 δείγκαηα). Οη θώδηθεο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηθόλα 3.1 σο εμήο:
Αθάκαο-Λάξα (cCY_5-C1-S1/LR), Αθάκαο-Λάηζη (cCY_5-C1-S1/LT3, cCY_5-C1-S1/LT4), Παξαιία
Λεκεζνύ (cCY_13-C2-O1/B4), Μνλή (cCY_16-C2-S1/B4), Ληκάλη Βαζηιηθνύ (cCY_17-C2-S1/B4),
Εύγη-Αθξσηήξη Κίηη (cCY_18-C2-S1/B4), Πξσηαξάο (cCY_25-C3-S1/B4).
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3.1.2 Εσνπιαγθηόλ

Σα ρακειά επίπεδα, βάζεη ησλ κέζσλ παγθόζκησλ πξνηύπσλ, ηεο πξσηνγελνύο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηνπ θπηνπιαγθηνύ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηε Μεζόγεην (πνην
ζπγθεθξηκέλα ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ηε Λεβαληίλε) αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηηο
παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δσνπιαγθηό. Απηέο νη παξάκεηξνη αθνινπζνύλ ηηο
γλσζηέο δπηηθν-αλαηνιηθέο ηάζεηο ηεο ρσξηθήο κεηαβιεηόηεηαο ζε ζξεπηηθά θαη
θπηνπιαγθηόλ (αλαθέξεηαη θαη ζε άιια ζεκεία ηεο έθζεζεο), πεξηιακβάλνληαο θαη έλα
κέγηζην ζην βάζνο ηνπ βαζηνύ ζηξώκαηνο ρισξνθύιιεο (Siokou-Frangou et al. 2010). Ζ
κηθξόηεξε κεηαδσνπιαγθηηθή θιάζε (50-200 κm), κηθξνεηεξόηξνθα είδε θαη είδε
θσπήπνδσλ πνπ θνπβαινύλ ηα απγά ηνπο θπξηαξρνύλ ζην δσνπιαγθηό, αιιά ζπλνιηθά
ππάξρεη εκθαλήο πνηθηιόηεηα ζηηο ρσξηθέο (πνπ πξνθαινύληαη από θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά,
όπσο ηα κέησπα θαη ε θπθισληθή δξαζηεξηόηεηα) θαη ζηηο ρξνληθέο (πνπ πξνθαινύληαη από
ηελ επνρηθόηεηα) θιίκαθεο (Siokou-Frangou et al. 2010).
Οη παξάθηηνη πιεζπζκνί δσνπιαγθηνύ θπξηαξρνύληαη από θσπήπνδα, ηα νπνία
θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο δσνπιαγθηνύ (Hannides et al.
2011). Απηά ηα θσπήπνδα ήηαλ θπξίσο κηθξά άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο
Clausocalanidae, Paracalanidae, Oithonidae θαη Oncaeidae. Άιια ηάμα, ηα νπνία
ζπκβάιινπλ ζηηο δσνπιαγθηηθέο θνηλόηεηεο είλαη νζηξαθνεηδή, θιαδνθεξαησηά, καιάθηα
θ.η.ι. Δκθαλή επνρηθά πξόηππα ζεκεηώζεθαλ ζε θάπνηεο νκάδεο (Hannides et al. 2011). Σα
θπθινπνεηδή θσπήπνδα ήηαλ έλα κεγάιν ζπζηαηηθό ηεο ζπλνιηθήο δσνπιαγθηηθήο
θνηλόηεηαο ην θαινθαίξη (24 - 44%) ζε ζύγθξηζε κε ην ρεηκώλα (13 - 26%). Γελ
παξαηεξήζεθαλ πνηέ θιαδνθεξαησηά ζε δείγκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ γύξσ από ηελ Κύπξν
ην ρεηκώλα, αιιά ήηαλ ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηνπ ζπλνιηθνύ δσνπιαγθηνύ ην θαινθαίξη (0.8 16% ησλ πιεζπζκώλ). Όζνλ αθνξά ζηε ρσξηθή κεηαβιεηόηεηα, παξαηεξήζεθε όηη νη
θσπειάηεο ζπκβάιινπλ εκθαλώο ζηνπο δσνπιαγθηηθνύο πιεζπζκνύο ζηνπο λόηηνπο
πιεζπζκνύο (Αγία Νάπα, Λεκεζόο, Λάξλαθα: 32-53 άηνκα m-3), αιιά ήηαλ ιηγόηεξν
ζεκαληηθνί ζηνπο βόξεηνπο ζηαζκνύο (Πσκόο, Πάθνο: 3-5 άηνκα m-3) ζε όιεο ηηο επνρέο. Ζ
βηνκάδα θαη ε αθζνλία ηνπ δσνπιαγθηνύ ζηα Κππξηαθά ύδαηα ήηαλ παξόκνηεο κε ηηο ηηκέο
πνπ απαληνύλ ζε νιηγνηξνθηθέο παξάθηηεο ή ππεξάθηηεο ηνπνζεζίεο ηεο αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ππεξάθηηα ηεο Ρόδνπ ή θαη ζην λόηην Αηγαίν.
Σα αλνηρηά ύδαηα ηεο Κύπξνπ ραξαθηεξίδνληαη από θσπήπνδα, λαλλνκαζηηγσηά,
βιεθαξηδσηά, ζηθσλνθόξα, θηελνθόξα, εηεξόπνδα, πηεξόπνδα, νζηξαθόδεξκα,
θιαδνθεξαησηά, επθαπζεώδε, ηζόπνδα, ραηηόγλαζα, θσπειάηεο, πηζηζθνεηδή (doliolids),
ζάιπεο θαη πξνλύκθεο ςαξηώλ, ερηλνδέξκσλ, καιαθίσλ, πνιύραηησλ θιπ. (Mazzocchi et al.
1997). ηα επηθαλεηαθά ύδαηα θπξηαξρνύλ ηα θσπήπνδα, ελώ ηα βιεθαξηδσηά θαη ηα
απηνηξνθηθά λαλνκαζηηγσηά είλαη παξόληα ζε ζεκαληηθνύο αξηζκνύο (Pitta et al. 2005,
Tanaka et al. 2007). Ζ πνηθηιόηεηα κεηαμύ αιιά θαη κέζα ζε απηέο ηηο νκάδεο δσνπιαγθηνύ
ζεσξείηαη αξθεηά πςειή, ελώ θαλέλα είδνο δε ζπκβάιιεη πεξηζζόηεξν από έλα πέκπην ζηε
ζπλνιηθή αθζνλία (Siokou-Frangou et al. 1997)
Μία αξθεηά νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ δσνπιαγθηηθώλ θνηλνηήησλ ζηε Λεβαληίλε
δηεμάρζεθε από ηνλ Lakkis (2007) ε νπνία βαζίζηεθε ζε πνιιαπιέο σθεαλνγξαθηθέο
απνζηνιέο ζηελ παξάθηηα θαη λεξηηηθή δώλε ησλ πδάησλ ηεο Λεβαληίλεο, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ δεθαεηηώλ (1965–2005). Αλάκεζα ζηα πεξίπνπ 1000
αλαγλσξηζκέλα είδε δσνπιαγθηνύ, ππήξραλ αξθεηά μεληθά είδε Ηλδν-εηξεληθήο θαη
Δξπζξαίαο πξνέιεπζεο, ε πιεηνλόηεηα ησλ νπνίσλ ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ζε ζηαζεξνύο
πιεζπζκνύο. Σν αλαγλσξηζκέλν καθξνδσνπιαγθηό πεξηιακβάλεη όια ηα είδε από
Τδξνκέδνπζεο κέρξη Υηησλόδσα θαη πξνλύκθεο ςαξηώλ. Ζ δσνπιαγθηηθή θνηλόηεηα
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο πνηθηιόηεηαο θαη αθζνλίαο, ζηελά
ζπλδεδεκέλεο κε ηε θπηνπιαγθηηθή δπλακηθή.
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Ζ παξαπάλσ κειέηε αλαδεηθλύεη ηελ νινέλα θαη πεξηζζόηεξε εκθαλή νκνηόηεηα κεηαμύ
ηνπ πιαγθηνύ (θαη εηδηθά ηνπ δσνπιαγθηνύ) ηεο Λεβαληίλεο θαη ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο.
Όπσο ηνλίζηεθε θαη ζε άιιεο θξηηηθέο (UNEP/MAP 2010), απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε
Λεζζεςηαλή κεηαλάζηεπζε, θαζώο θαη ζηηο πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνύ ηεο
πεξηνρήο.
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3.2 Πιεξνθνξίεο γηα ηα αγγεηόζπεξκα, ηα καθξνθύθε θαη ηελ αζπόλδπιε
παλίδα ηνπ βπζνύ, πεξηιακβάλνληαο ηε ζύλζεζε ησλ εηδώλ, ηε κεηαβιεηόηεηα
ηεο βηνκάδαο θαη ηελ εηήζηα/επνρηαθή κεηαβιεηόηεηα.

3.2.1 Αγγεηόζπεξκα
Κύξηνη νηθόηνπνη: A2.6, A4.5 (ύζηεκα Καηάηαμεο EUNIS)
Ζ πην εθηελήο έξεπλα ησλ ζαιάζζησλ αγγεηνζπέξκσλ ηεο Κύπξνπ έρεη δηεμαρζεί από ηνπο
Argyrou et al. (2002) αθνύ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο
ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Κάβν Γθξέθν, Βξάρνη Μνπιηά θαη Υεξζόλεζνο ηνπ Αθάκα.
Σα ππνπαξαιηαθά ηδήκαηα ηεο Κύπξνπ ππνζηεξίδνπλ εθηελείο θαη ππθλνύο ιεηκώλεο ηεο
Posidonia oceanica, έλα πνιπεηέο ελδεκηθό είδνο ηεο Μεζνγείνπ, πνπ αλαπηύζζεηαη ζε
βάζε πνπ θπκαίλνληαη από 5 κέρξη 40 m. ηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο ε P. oceanica
ζρεκαηίδεη ππθλνύο ιεηκώλεο ζε βάζε από 4 έσο 8 m, ελώ ζε κεγαιύηεξα βάζε (>8 m κέρξη
16 m) έρεη αλνκνηνγελή εκθάληζε (Argyrou 2001). ηηο πεξηνρέο ηνπ Κάβν Γθξέθν θαη ζηνπο
Βξάρνπο Μνπιηά, ν νηθόηνπνο ηεο Posidonia oceanica έρεη αλαπηπρζεί θαιά ζε ακκώδεηο
θαη βξαρώδεηο ππζκέλεο (5-42 m βάζνο), κε ππθλόηεηεο πεξίπνπ 625 ξίδεο m-2 (18 m
βάζνο) θαη 710 ξίδεο m-2 (9 m βάζνο) (Argyrou et al. 2011). ε ζύγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο
ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο απηέο νη ππθλόηεηεο ηεο Posidonia είλαη αξθεηά πςειέο (PergentMartini et al. 1994). Ο βαζύηεξνο ιεηκώλαο ηεο Posidonia oceanica έρεη εληνπηζηεί ζηε
ρεξζόλεζν ηνπ Αλαηνιηθνύ Αθάκα (42 m βάζνο). Απηόο θαη άιινη βαζηνί ιεηκώλεο ηεο
Posidonia είλαη δηάζπαξηνη θαη γίλνληαη ιηγόηεξν ππθλνί (ζηα 30-42 m βάζνο) κε ηελ
παξνπζία ησλ ρισξνθπθώλ Caulerpa prolifera θαη C. racemosa (Argyrou et al. 2002).
Δθηόο από ηελ ππθλόηεηα ησλ ξηδώλ, έρεη εθηηκεζεί θαη έλαο αξηζκόο άιισλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ιεηκώλσλ ηεο Posidonia ζηηο πεξηνρέο ηνπ Κάβν Γθξέθν θαη ζηνπο
Βξάρνπο Μνπιηά (Argyrou et al. 2002). Ο αξηζκόο ησλ θύιισλ πνπ παξάγνληαη από θάζεηεο
ξίδεο θπκάλζεθαλ κεηαμύ 7 θαη 9. Με ηε ρξήζε ηερληθώλ ιεπηδνρξνλνιόγεζεο εθηηκήζεθαλ
δηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο Posidonia. Ο „ξπζκόο δηαθιάδσζεο‟ ησλ
θάζεησλ ξηδώλ εθηηκήζεθε ρακειά, κεηαμύ 10 θαη 20 ρξόληα. Ζ „παξαγσγή ξηδσκάησλ‟ ησλ
θάζεησλ ξηδσκάησλ ήηαλ πεξίπνπ 80 mg DW sh-1 y-1 ζε όιεο ηηο ηνπνζεζίεο θαη βάζε. Ζ
„παξαγσγή ξηδσκάησλ‟ ησλ νξηδόληησλ ξηδσκάησλ ήηαλ θαηά πνιύ πςειόηεξε, πεξίπνπ 1.4
g DW sh-1 y-1 ζηνπο πεξηζζόηεξνπο κειεηεκέλνπο ιεηκώλεο, εθηόο από ηνλ ξερό ιεηκώλα
ηνπ Κάβν Γθξέθν, όπνπ κεηξήζεθε ιηγόηεξε από ηε κηζή παξαγσγηθόηεηα -ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνύκελε. Ζ „επηκήθπλζε ησλ νξηδόληησλ ξηδσκάησλ‟ ήηαλ πεξίπνπ 6 εθ. ην ρξόλν. Οη
ρακειόηεξεο ηηκέο ιήθζεθαλ ζην ξερό ιεηκώλα ηνπ Κάβν Γθξέθν, κόλν 4 εθ/ρξόλν. Ο
„κέγηζηνο αξηζκόο θύιισλ ην ρξόλν‟ πνπ παξάγνληαη από νξηδόληηα ξηδώκαηα ήηαλ 17,7 ζην
βαζύ ιεηκώλα ηνπ Κάβν Γθξέθν, ελώ ν ρακειόηεξνο, 13,7, παξαηεξήζεθε ζην βαζύ ιεηκώλα
ηεο Πάθνπ. Ο „ξπζκόο δηαθιάδσζεο ησλ νξηδόληησλ ξηδσκάησλ‟ ήηαλ αξθεηά πςειόο, κε
πεξηζζόηεξεο από 2 ξίδεο λα παξάγνληαη ην ρξόλν.
Οη ξίδεο ηεο Posidonia ζρεκαηίδνπλ έλα θπζηθό νηθόηνπν γηα πνηθίιεο καθξνθπθηθέο θαη
δσηθέο θνηλόηεηεο (Argyrou et al. 2002). Σν ζηξώκα ηνπ ξηδώκαηνο επνηθείηαη από ηελ
θνηλσλία ησλ ζθηόθηισλ θπθώλ κε Flabellia petiolata, Peyssonnelia spp., Mesophyllum
alternans, Caulerpa prolifera, θαη C. racemosa. Ζ άκηζρε παλίδα είλαη πνηθίιε, θπξίσο
ζπόγγνη όπσο Sarcotragus muscaria, Ircinia spp., Crambe crambe, θαη ν εδξαίνο
πνιύραηηνο Sabella spallanzani. Σν δίζπξν Pinna nobilis είλαη ζπάλην. Όζνλ αθνξά ζηελ
ειεύζεξε παλίδα, ηα πην θνηλά είδε είλαη ν ζαιάζζηνο αρηλόο Sphaerechinus granularis θαη
ηα ςάξηα Spicara smaris, Chromis chromis, Coris julis, Sparisoma cretense, Siganus luridus,
Diplodus vulgaris, D. annularis, Sarpa salpa, Symphodus tinca θαη Boops boops.
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Όιεο νη παξαπάλσ θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίεο δείρλνπλ ηε κεγάιε νηθνινγηθή ζεκαζία
ηεο Posidonia ζηελ Κύπξν θαη γεληθά ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα (Hemminga and Duarte 2000).
Αθνύ αλαπηύζζεηαη αξγά παξνπζηάδνληαο δηάζπαξηα αλαπαξαγσγηθά επεηζόδηα, απαηηεί
αηώλεο γηα λα επνηθίζεη παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ζεσξείηαη σο είδνο ηδηαίηεξα επάισην ζηελ
αλζξσπνγελή πίεζε. Ωζηόζν, νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο εληνπίδνληαη ζπρλά θνληά ή πάλσ από
ιεηκώλεο Posidonia ζηελ Κύπξν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ζηηο νπνίεο
απνδίδεηαη ε κείσζε ησλ ιεηκώλσλ P. oceanica θαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ
ηδήκαηνο, δηαδηθαζίεο θαη θαηαζηάζεηο επηδήκηεο γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ησλ
θαλεξόγακσλ. Ζ πεξαηηέξσ απώιεηα θαλεξόγακσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απμαλόκελε
κηθξνβηαθή ππθλόηεηα θαη/ή ζηελ πίεζε από ηε βόζθεζε, ζε απόθξηζε ηνπ εκπινπηηζκνύ
ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζξεπηηθά, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ
ηρζπνθαιιηεξγεηώλ. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ζηνπο
ιεηκώλεο Posidonia ζηελ παξαιία ηεο Λεκεζνύ, ζηελ Κύπξν (39 m βάζνο) θαη νπνπδήπνηε
αιινύ ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα έρεη κειεηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDVEG.
Παξόκνηεο επηπηώζεηο έρνπλ κειεηεζεί από ηελ AP Marine ζε αξθεηέο ηρζπνθαιιηέξγεηεο,
όπσο ε Seawave Fisheries Ltd. (AP Marine 2009). ύκθσλα κε ηηο κειέηεο απηέο,
ζπλίζηαηαη όηη νη παξαρσξήζεηο γηα ηα ηρζπνηξνθεία ζηελ πεξηνρή ηνπ θαλεξόγακνπ
(Posidonia oceanica) πξέπεη λα απνθεύγνληαη εληειώο, αλ ππάξρνπλ θαηάιιειεο
ηνπνζεζίεο καθξηά από ιεηκώλα νπνηνπδήπνηε θαλεξόγακνπ. Όηαλ δελ ππάξρνπλ
δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο, θαηάιιειεο πεξηνρέο καθξηά από νπνηνδήπνηε ιεηκώλα
θαλεξόγακνπ, νη παξαρσξήζεηο πξέπεη λα ηεξνύλ απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 800 m από ηνλ
πιεζηέζηεξν ιεηκώλα θαλεξόγακνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ηρζπνηξνθεία ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηνύληαη κεηά ην ιεηκώλα, θαηά κήθνο ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ θπξίαξρνπ ξεύκαηνο, κε
ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ απνηξνπή ηρζπνηξνθηθώλ πιηθώλ πξνο ην ιεηκώλα (Holmer et al.
2008).
Σν ζεξκν-εύθξαην είδνο Cymodocea nodosa θαη ην είδνο Halophila stipulacea, ηππηθόο
ιεζζεςηαλόο κεηαλάζηεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, είλαη παξόληα ζε εληνπηζκέλεο
ηδεκαηνγελείο πεξηνρέο ζηελ Κύπξν. ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Κάβν Γθξέθν, ε Cymodocea
επδνθηκεί ζε βάζε 9-12 m θαη ζηνλ Αθάκα ζηα 39-41 m βάζνο (Argyrou et al. 2002). Ωζηόζν,
ελώ ε C. nodosa ππεξηεξεί ζηα ξερά λεξά (2-10 m), ε H. stipulacea κπνξεί λα βξεζεί
θπξίσο ζε κεγάια βάζε από 30 κέρξη 40 m (Hadjichristophorou et al. 1997). Δθηόο από ηα
αγγεηόζπεξκα, ηα ππνπαξαιηαθά καιαθά ηδήκαηα κπνξνύλ λα ζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ
πξάζηλσλ θπθώλ Caulerpa prolifera θαη C. racemosa, ηα νπνία ζηηο πεξηζζόηεξεο
πεξηπηώζεηο ζπλππάξρνπλ κε ηελ H. stipulacea.
3.2.2 Μαθξνθύθε
Κύξηνη νηθόηνπνη: A1.2, A1.4, A2.7, A2.8, A3.2, A.37, A4.2, A4.7, A5.6 (ύζηεκα Καηάηαμεο
EUNIS)
Οη κειέηεο γηα ηα βελζηθά καθξνθύθε ζηα θππξηαθά παξάθηηα ύδαηα είλαη αξθεηά
πεξηνξηζκέλεο θαη ν κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλνο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη κόλν θάπνηα
θαιά αλεγλσξηζκέλα ηάμα (Hadjichristophorou et al. 1997). Έλαο κηθξόο θαηάινγνο κε είδε
καθξνθπθώλ κπνξεί επίζεο λα βξεζεί ζε δηαθνξεηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε
δηαθνξεηηθέο νηθνινγηθέο πιεπξέο ησλ θππξηαθώλ παξάθηησλ πδάησλ (Russo 1997; Argyrou
et al. 1999a, 1999b).
Ζ κεγάιε δηαθάλεηα πνπ εκθαλίδνπλ ηα θππξηαθά ύδαηα, νη κεηξήζεηο ηνπ δίζθνπ Secchi
θπκαίλνληαη κεηαμύ 21-39 m (Bianchi et al. 1996), επεξεάδεη ηηο θνηλόηεηεο ησλ
καθξνθπθώλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε βαζηέο θαη νξηδόληηεο βξαρώδεηο
επηθάλεηεο (Γπηηθόο Αθάκαο) κέρξη ηα 50 m. Βάζνο. Δλώ νη θσηόθηιεο θνηλσλίεο
παξαηεξνύληαη κέρξη ηα 35 m. βάζνο, ζπγθεθξηκέλα θσηόθηια είδε, π.ρ. Padina pavonica,
κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ αθόκε βαζύηεξα ζηα 49 m βάζνο (Argyrou et al. 2002).
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ε επεξρόκελε κειέηε (Stavrou and Orfanidis), δηεξεπλήζεθαλ νη αιιαγέο ηεο θνηλόηεηαο
ησλ καθξνθπθώλ θαηά κήθνο ηεο θιίζεο αλζξσπνγελνύο πίεζεο ζε ηξεηο θππξηαθέο
βξαρώδεηο ζηαζκνύο (ρήκα 3.3) δηαθνξεηηθήο ηνπνινγίαο (ηαζκόο Αθάκαο: ζθιεξό
ππόζηξσκα, κεζαίν βάζνο, κέηξηα έθζεζε, Γύν ζηαζκνί αθξσηεξίνπ Πύια: ζθιεξό
ππόζηξσκα, κηθξό βάζνο, κέηξηα έθζεζε). Ζ ζύλζεζε θαη ε αθζνλία ησλ εηδώλ αλαιύζεθαλ
ζε εβδνκήληα έλα (71) θαηαζηξεπηηθά-πνζνηηθά δείγκαηα (20x20εθ.) από ηηο θνηλόηεηεο
καθξνθπθώλ ηεο άλσ ππνπαξαιηαθήο δώλεο. πλνιηθά, αλαγλσξίζηεθαλ 54 είδε
καθξνθπθώλ (16 Υισξνθύθε, 9 Φαηνθύθε θαη 29 Ρνδνθύθε). ύκθσλα κε ηνπο Orfanidis et
al. (2011), 18 είδε κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ηειηθνί απνηθηζηέο (late-successional),
αξγά αλαπηπζζόκελα είδε θαη κπνξνύλ λα θαηαηαρζνύλ ζηελ Οκάδα Οηθνινγηθήο
Καηάζηαζεο Η (1 IA, 4 IB, 13 IC) θαη ηα ππόινηπα 38 είδε, πεξηιακβάλνληαο ηα
Κπαλνβαθηήξηα θαη ηα βελζηθά Γηάηνκα, κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο επθαηξηαθνί
απνηθηζηέο (opportunistic), γξήγνξα αλαπηπζζόκελα είδε θαη κπνξνύλ λα θαηαηαρζνύλ ζηελ
ΟΚΚ ΗΗ (14 IIA, 24 IIB).
Ζ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε (cluster analysis) ησλ δεδνκέλσλ (ρήκα 3.4) ζηελ θιίκαθα ηεο
πεξηνρήο έδεημε όηη ππάξρνπλ δύν νκάδεο ζηαζκώλ κε πεξηζζόηεξε από 50% νκνηόηεηα.
Δλώ ν ζηαζκόο ηνπ Αθάκα αλήθεη ζηελ πξώηε νκάδα, νη δύν ζηαζκνί ηνπ Αθξσηεξίνπ Πύια
αλήθνπλ ζηε δεύηεξε νκάδα. Ζ Αλάιπζε Πνιπδηάζηαηεο Γηεπζέηεζεο (MDS analysis)
(ρήκα 3.5) καδί κε ηελ Ηεξαξρηθή Αλάιπζε Οκνηόηεηαο (nested ANOSIM analysis) έδεημαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ζηηο δύν θιίκαθεο: ζηαζκόο (R=753, p=0,001),
ρξόλνο ζην ζηαζκό (R=274, p=0,001). Ζ Αλάιπζε Πνζνζηώλ Οκνηόηεηαο (SIMPER
analysis) έδεημε όηη ηα είδε Cystoseira barbata s.l. (Αθάκαο=112,67 %; CP3=67 %;
CP4=70,17 %), Jania rubens (Αθάκαο=55,25 %; CP3=3,06 %; CP4=21,25 %) θαη Laurencia
obtusa (Αθάκαο=0 %; CP3=6,4 %; CP4=2,58 %) θπξηαξρνύζαλ ζηνπο ππό κειέηε
ζηαζκνύο. Ζ αλνκνηνγέλεηα απηώλ ησλ ζηαζκώλ θπκάλζεθε κεηαμύ 40,93% θαη 45,89%
(Πίλαθαο 3.1). απηά ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ ηελ πςειή πνηθηιόηεηα, ζηα πιαίζηα
ησλ θνηλνηήησλ καθξνθπθώλ, ηεο καθξνθπθηθήο ρισξίδαο ηεο Κύπξνπ, ζύκθσλα θαη κε ηελ
ππόζεζε πνπ είρε δηαηππσζεί, εμαηηίαο ησλ πνηθίισλ ηύπσλ ζθιεξνύ ππνζηξώκαηνο
(Demetropoulos 2003a).
Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε Κύπξνο βηώλεη επεηζνδηαθά ζπκβάληα επηξνθηζκνύ κε ην εθήκεξν
καθξνθύθνο Cladophora spp. Σα θπθιηθά μεζπάζκαηα απηνύ ηνπ θύθνπο είλαη εμέρνληα,
εηδηθά ζε θάπνηεο παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ λόηησλ θαη αλαηνιηθώλ πεξηνρώλ ηνπ λεζηνύ,
νδεγώληαο ζε καδηθέο ζπζηάδεο από ειεύζεξα-πιενύκελα ηκήκαηα Cladophora, ηα νπνία κε
ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινύλ ελνριεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ αθηή (Argyrou 2000).
Σν ηάμνλ Caulerpa racemosa var. cylindracea αλαθέξζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1991 ζηελ
παξαιία Μνλή ζε βάζνο 30 m θαη πθίζηαηαη ηαρεία αλάπηπμε ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο
Κύπξνπ. Θεσξείηαη είδνο-εηζβνιέαο ζηηο θππξηαθέο αθηέο θαη γεληθά ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα
(Argyrou et al. 1999a; Klein and Verlaque 2008). Πξνο ην παξόλ, κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε
όιν ην λεζί λα ζρεκαηίδεη εθηεηακέλα ππθλά ιηβάδηα, ζε επξεία πνηθηιία νηθνηόπσλ, από
πνιύ ξερά λεξά κέρξη 70 m βάζνο.
ηελ παξαιία ηεο Λάξλαθαο, άιια είδε καθξνθπθώλ πνπ βξέζεθαλ ζηνπο ζηαζκνύο
δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ηα πξάζηλα θύθε Cladophora spp., Dasycladus clavaeformis,
Anadyomene stellata, θαη Udotea petiolata (Argyrou 2001). Ζ ύπαξμε ππνζαιάζζησλ
ζπειαίσλ θαη ηα πεξηβάιινληα κε ιηγνζηή ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ δεκηνπξγνύλ ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ κπνξεί λα επλννύλ ηελ αλάπηπμε ζθηόθηιεο βιάζηεζεο
ησλ γελώλ Flabella θαη Peyssonnelia.
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ρήκα 3.3 Υάξηεο ησλ πεξηνρώλ ησλ κειεηεκέλσλ θνηλνηήησλ καθξνθπθώλ ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ,
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ.

ρήκα 3.4 Ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηαζκνύ, βαζηζκέλε ζην δείθηε νκνηνγέλεηαο
Bray-Curtis.

ρήκα 3.5 Αλάιπζε Πνιπδηάζηαηεο Γηεπζέηεζεο (MDS) ησλ πεξηνρώλ σο ρσξν-ρξνληθή θιίκαθα (B),
όια βαζηζκέλα ζην δείθηε νκνηνγέλεηαο Bray-Curtis (Stavrou and Orfanidis).
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Πίλαθαο 3.1 Μέζε αθζνλία (Μ.Α.) θαη ζπλεηζθνξά (%) εηδώλ ζηελ αλνκνηνγέλεηα Bray-Curtis
αλάκεζα ζηηο νκάδεο 1 θαη 2 (Α), 1 θαη 3 (Β) θαη 2 θαη 3 (C). Ζ κέζε αλνκνηνγέλεηα Bray-Curtis
αλάκεζα ζε όια ηα δεπγάξηα δεηγκάησλ ησλ νκάδσλ ππνινγίζηεθε ζηα 45.89%, 40.93% θαη 43.72%,
αληίζηνηρα. Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ αλνκνηνγέλεηα δίλεηαη κέρξη ην 90% ηνπ ζπλόινπ. Α = αζξνηζηηθά.

A)

Ομάδα Ακάμας

Είδη

Μ. Α.

Jania rubens

Ομάδα Ακρωηήριο
Πύλας 3
Μ. Α.

Σ%

Α%

55.25

3,06

42.13

42.13

112.67

67

35.28

77.4

Laurencia obtusa

0

6,4

5.04

82.44

Cystoseira compressa

0

4,38

3

85.44

Anadyomene stellata

2

3,16

2.3

87.74

Lithophyllum sp.

3.67

3,31

2.25

89.99

Dasycladus vermicularis

1.72

2,06

2.25

92.24

Cystoseira sp.

B)

Ομάδα Ακάμας

Είδη

Μ. Α.

Cystoseira sp.

Ομάδα Ακρωηήριο
Πύλας 4
Μ. Α.

Σ%

Α%

112,67

70,17

37.95

37.95

55.25

21,25

27.04

64.99

1.72

14,37

10.2

75.19

Dictyota spiralis

0

10,17

7.69

82.88

Lithophyllum sp.

3.67

4,03

2.63

85.51

Laurencia obtusa

0

2,58

2.11

87.62

Anadyomene stellata

2

1,72

2.03

89.64

Dictyota dichotoma

0

2,42

1.78

91.43

Jania rubens
Dasycladus vermicularis

C)

Ομάδα Ακρωηήριο
Πύλας 3

Είδη

Μ. Α.

Cystoseira sp.

Ομάδα Ακρωηήριο
Πύλας 4
Μ. Α.

Σ%

Α%

67

70.17

24.79

24.79

Jania rubens

3.06

21.25

20.76

45.55

Dasycladus vermicularis

2.06

14.37

12.08

57.64

Dictyota spiralis

2.1

10.17

10.14

67.77

Laurencia obtusa

6.4

2.58

6.51

74.29

Cystoseira compressa

4.38

2.83

5.48

79.76

Lithophyllum sp.

3.31

4.03

3.39

83.15

Laurencia papillosa

2.29

0.59

2.86

86.01

Anadyomene stellata

3.16

1.72

2.84

88.85

0

2.42

2.18

91.03

Dictyota dichotoma
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3.2.3 Βελζηθή αζπόλδπιε παλίδα

Κύξηνη νηθόηνπνη: A1, A2, A3, A4, A5 (γηα ιεπηνκέξεηεο, Πίλαθαο 2.1, ύζηεκα Καηάηαμεο
EUNIS)
Γεληθά, ζηε Μεζόγεην, ηα παξαιηαθά ραιίθηα θαη ε ρνληξή άκκνο ππνζηεξίδνπλ κία κάιινλ
θησρή αζπόλδπιε παλίδα, ιόγσ ηεο ηζρπξήο θπζηθήο δηαηάξαμεο από ηελ παιίξξνηα θαη
ηεο θηλήζεηο ησλ θπκάησλ, πνπ πξνθαινύλ θηλεηηθόηεηα ηνπ ηδήκαηνο. ην θηλνύκελν ίδεκα,
κπνξνύλ λα βξεζνύλ πνηθίια ηάμα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ακθίπνδα , π.ρ. Echinogammarus,
ηζόπνδα, π.ρ. Sphaeroma θαη πνιύραηηνπο, π.ρ. Ophelia. Σα παξαιηαθά θαη ππνπαξαιηαθά
ζθιεξά ππνζηξώκαηα ζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο αζπόλδπιεο θνηλόηεηεο, αλάινγα ην ύςνο ηεο
αθηήο θαη ηηο θπξίαξρεο θνηλόηεηεο θπθώλ. ηελ άλσ παξαιηαθή δώλε, νη θνηλόηεηεο ησλ
ζπζαλόπνδσλ Chthamalus θαη ησλ πεηαιίδσλ Patella, πνπ ππόθεηληαη ζε πεξηζηαζηαθέο
αιιά θαλνληθέο αλαδύζεηο, ζα πξέπεη λα θπξηαξρνύλ. Άιια είδε πνπ κπνξεί λα βξεζνύλ
πεξηιακβάλνπλ ην γαζηεξόπνδν Littorina θαη ην ηζόπνδν Ligia. ηελ άλσ ππνπαξαιηαθή
δώλε, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα καθξνθύθε, δηάθνξα ακθίπνδα (Caprella), γαζηεξόπνδα
(Cerithium, Gibbula, Columbella) θαη θαβνύξηα (Pirimeda, Acanthonyx) κπνξεί λα βξεζνύλ.
Θαιάζζηνη αρηλνί (Paracentrotus) θαη αλεκώλεο (Anemonia) ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά θνηλά
ζηε ρακειόηεξε βξαρώδε αθηή, θπξίσο θάησ από ην βάζνο ησλ 3 m.
Οη Aplikioti et al. (ππό δεκνζίεπζε) κειεηνύλ ηηο αιιαγέο ηεο βελζηθήο αζπόλδπιεο
θνηλόηεηαο θαηά κήθνο ηεο θιίζεο αλζξσπνγελνύο θιίζεο ζε νρηώ θππξηαθέο ηδεκαηνγελείο
ζηαζκνύο (ρήκα 3.6) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ παξάθηησλ
πδάησλ ηεο ΟΠΤ. Ζ αθζνλία θαη ζύλζεζε ησλ εηδώλ αλαιύζεθαλ ζε 35 δείγκαηα (επηθάλεηα
ππξελνδεηγκαηνιήπηε Van Veen 0.01 m2) ηεο ρακειήο ππνπαξαιηαθήο δσνβελζηθήο
θνηλόηεηαο. πλνιηθά, 190 ηάμα ηεο αζπόλδπιεο παλίδαο αλαγλσξίζηεθαλ, κε ηα
πεξηζζόηεξα ηάμα λα αλήθνπλ ζηνπο Γαθηειηνζθώιεθεο (109), ζηα Αξζξόπνδα (34) θαη ζηα
Μαιάθηα (30).
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ρήκα 3.6 Υάξηεο ησλ πεξηνρώλ ησλ ππό κειέηε θνηλνηήησλ δσνβέλζνπο ζηηο αθηέο ηεο Κύπξνπ,
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ.

ρήκα 3.7 Ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ζηελ θιίκαθα ηεο πεξηνρήο, βαζηζκέλε ζην δείθηε νκνηόηεηαο
Bray-Curtis. Οη θώδηθεο ησλ πεξηνρώλ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηθόλα 3.4 σο εμήο: Αθάκαο-Λάξα (CY_5C1-S1/LR), Αθάκαο-Λάηζη (CY_5-C1-S1/LT30, CY_5-C1-S1/LT40), Παξαιία Λεκεζνύ (CY_13-C2O1/B4), Μνλή (CY_16-C2-S1/B4), Ληκάλη Βαζηιηθνύ (CY_17-C2-S1/B4), Εύγη- Αθξσηήξην Κίηη
(CY_18-C2-S1/B4), Πξσηαξάο (CY_25-C3-S1/B4).

Ζ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ (ρήκα 3.7) ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηαζκνύ έδεημε
ηξεηο νκάδεο πεξηνρώλ κε νκνηόηεηα πάλσ από 40%. ηελ πξώηε νκάδα αλήθνπλ νη λόηηνη
παξάθηηνη ζηαζκνί ηεο Κύπξνπ (παξαιία Λεκεζνύ, Μνλή, Βαζηιηθόο θαη Εύγη-αθξσηήξην Κίηη)
καδί κε ηνπο δύν δπηηθνύο παξάθηηνπο ζηαζκνύο ηνπ Αθάκα-Λάηζη, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη
από ιαζπώδεο ίδεκα (68-98% ησλ θόθθσλ ηνπ ηδήκαηνο είραλ κέγεζνο κηθξόηεξν από 0.063
mm, Aplikioti et al. in preparation). ηηο άιιεο δύν νκάδεο, αλήθνπλ νη ακκώδεηο ζηαζκνί
Αθάκαο-Λάξα (Οκάδα 2) θαη ν Πξσηαξάο (Οκάδα 3). Αλ θαη απηέο νη δύν νκάδεο έρνπλ
θόθθνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε κεγέζνπο, δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θύζε ηνπ ηδήκαηνο: Ζ
άκκνο ηνπ Πξσηαξά απνηειείηαη θπξίσο από foraminiferans θαη άιια ηκήκαηα νζηξάθσλ
(Aplikioti et al. in preparation). Ζ Αλάιπζε Πνζνζηώλ Οκνηόηεηαο (SIMPER) έδεημε όηη ην
είδνο Paradoneis lyra θπξηαξρεί ζηηο νκάδεο 1 (123 κέζε αθζνλία) θαη 2 (50 κέζε αθζνλία)
θαη ηα είδε ηνπ γέλνπο Aricidea ζηελ νκάδα 3 (114-173 κέζε αθζνλία). Ζ αλνκνηνγέλεηα
απηώλ ησλ πεξηνρώλ θπκάλζεθε κεηαμύ 83.41% θαη 88.41% (Πίλαθαο 3.2).
Πίλαθαο 3.2 Μέζε αθζνλία ησλ εηδώλ (ΜΑ.) θαη ζπλεηζθνξά (%) ζηελ αλνκνηνγέλεηα Bray-Curtis
αλάκεζα ζηηο νκάδεο 1 θαη 2 (A), 1 θαη 3 (B) θαη 2 θαη 3 (C). Ζ κέζε αλνκνηνγέλεηα Bray-Curtis
αλάκεζα ζε όια ηα δεύγε πεξηνρώλ ησλ νκάδσλ ππνινγίζηεθε λα είλαη 86.78%, 88.41% θαη 83.41%
αληίζηνηρα. Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ αλνκνηνγέλεηα δίλεηαη κέρξη ην 80% ηνπ ζπλόινπ. Α = αζξνηζηηθά.

A)

Ομάδα 1

Ομάδα 2

Είδη

ΜΑ

ΜΑ

Σ%

Α%

Paradoneis lyra

123

2

8.93

8.93

Loripes lacteus

8.17

50

6.16

15.08
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Nematoda

5.33

35

4.63

19.71

Turbellaria

2.33

28

3.85

23.56

Lumbrineris impatiens

2.5

26

3.6

27.15

Nematonereis unicornis

36.83

4

3.35

30.5

Lumbrineris latreilli

22.67

1

2.78

33.28

Syllis cornuta

28.33

5

2.63

35.91

Oligochaeta

0.33

18

2.55

38.46

Capitellidae

21.67

0

2.48

40.94

Lysianassidae

0

17

2.46

43.4

Protodorvillea kefersteini

5.5

22

2.34

45.75

Melinna palmata

20.17

0

2.32

48.07

Megalomma vesiculosum

0

16

2.32

50.39

Terebellides stroemi

15.83

0

2

52.39

Aricidea longobranchiata

18.33

0

1.73

54.12

Nucula sulcata

5.5

15

1.7

55.82

Laonice cirrata

9

0

1.63

57.46

Nephtys inermis

11.33

1

1.61

59.06

Glycera rouxii

9.17

0

1.46

60.52

Lanice conchilega

0

10

1.45

61.97

Spio filicornis

14.83

2

1.39

63.36

Glycera convolvuta

0

9

1.3

64.67

Branchiostoma lanceolatum

0

9

1.3

65.97

Syllis (Typosyllis) hyalina

0

8

1.16

67.13

Paguridea sp.

7

0

1.14

68.27

Anodontia (Loripinus) fragilis

6.17

0

0.98

69.25

Armandia polyopthalma

6.33

5

0.88

70.13

Nepthys caeca

0

6

0.87

71

Marphysa bellii

11.67

1

0.86

71.86

Rhodine loveni

9

0

0.85

72.71

Ampelisca pseudosarsi

0.33

6

0.85

73.56

Lumbrineris gracilis

7.67

0

0.81

74.36

Cirrophorus branchiatus

6

0

0.78

75.14

Syllis ferrugina

7.33

0

0.77

75.9

Schistomeringos rudolphii

7.67

0

0.74

76.65

Syllis amica

0

5

0.72

77.37
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Cirratulus filiformis

8.33

1

0.72

78.1

Euclymene lumbricoides

0.17

5

0.69

78.79

Nereis fucata

0.67

5

0.68

79.47

Magelona sp.

6.67

0

0.66

80.13

B)

Ομάδα 1

Ομάδα 3

Είδη

ΜΑ

ΜΑ

Σ%

Α%

Aricidea sp2

0

173

13.92

13.92

Aricidea sp1

0

136

10.94

24.86

Aricidea sp3

0

114

9.17

34.03

Paradoneis lyra

123

0

6.4

40.43

Nematoda

5,33

57

4.29

44.72

Exogone verugera

0,33

35

2.79

47.51

Keffersteinia cirrata

2,5

34

2.55

50.06

Caulleriella bioculata

0

31

2.49

52.55

Nematonereis unicornis

36,83

1

2.35

54.9

Apseudes latreillei

4,5

33

2.32

57.22

Jasmineira caudata

0

27

2.17

59.39

Polyopthalmus pictus

4,17

29

2.12

61.52

Syllis cornuta

28,33

1

1.75

63.27

Lumbrineris latreilli

22,67

0

1.7

64.97

Goniada norvegica

0,17

19

1.51

66.48

Melinna palmata

20,17

0

1.4

67.88

Terebellides stroemi

15,83

0

1.16

69.03

Aricidea longobranchiata

18,33

0

1.15

70.19

Protodorvillea kefersteini

5,5

19

1.07

71.26

Capitellidae

21,67

14

1.07

72.32

Syllidae

0

13

1.05

73.37

Spio filicornis

14,83

0

0.93

74.3

Nephtys inermis

11,33

10

0.92

75.22

Orbiniidae

0

11

0.88

76.11

Laonice cirrata

9

9

0.73

76.84

Cumacea sp

3,83

11

0.67

77.51

Dorvilleidae

0

8

0.64

78.15

Branchiostoma lanceolatum

0

8

0.64

78.79
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Iphinoe serrata

0,33

8

0.61

79.41

Marphysa bellii

11,67

0

0.61

80.02

C)

Ομάδα 2

Ομάδα 3

Είδη

ΜΑ

ΜΑ

Σ%

Α%

Aricidea sp2

0

173

15.78

15.78

Aricidea sp1

0

136

12.41

28.19

Aricidea sp3

0

114

10.4

38.59

Loripes lacteus

50

2

4.38

42.97

Exogone verugera

0

35

3.19

46.17

Keffersteinia cirrata

0

34

3.1

49.27

Caulleriella bioculata

0

31

2.83

52.1

Polyopthalmus pictus

0

29

2.65

54.74

Jasmineira caudata

0

27

2.46

57.21

Lumbrineris impatiens

26

0

2.37

59.58

Apseudes latreillei

8

33

2.28

61.86

Nematoda

35

57

2.01

63.87

Turbellaria

28

8

1.82

65.69

Goniada norvegica

1

19

1.64

67.34

Oligochaeta

18

1

1.55

68.89

Lysianassidae

17

0

1.55

70.44

Nucula sulcata

15

0

1.37

71.81

Capitellidae

0

14

1.28

73.08

Megalomma vesiculosum

16

3

1.19

74.27

Syllidae

0

13

1.19

75.46

Orbiniidae

0

11

1

76.46

Lanice conchilega

10

0

0.91

77.37

Glycera convolvuta

9

0

0.82

78.19

Nephtys inermis

1

10

0.82

79.01

Laonice cirrata

0

9

0.82

79.84

Dorvilleidae

0

8

0.73

80.57
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Οη αιιαγέο ηεο βελζηθήο αζπόλδπιεο θνηλόηεηαο σο απόθξηζε ζην νξγαληθό θνξηίν ζε ηξία
(3) ηρζπνηξνθεία ζηα θππξηαθά παξάθηηα ύδαηα (ρήκα 3.8) παξαθνινπζείηαη εδώ θαη ηξία
ρξόληα (2008-2010) από ηελ AP Marine. Ζ ζύλζεζε θαη ε αθζνλία ησλ εηδώλ ζε 225
δείγκαηα (3 ηρζπνηξνθεία x 5 πεξηνρέο x 5 δείγκαηα x 3 ρξόληα; ππξελνδεηγκαηνιήπηεο Van
Veen επηθάλεηαο 0.01 m2) αλαιύζεθε ζε κία δηαηνκή (transect) ησλ πέληε πεξηνρώλ, καθξηά
από ηνπο θισβνύο ησλ ςαξηώλ, θάησ από ηελ θαηεύζπλζε ηνπ θπξίαξρνπ ξεύκαηνο.
πλνιηθά αλαγλσξίζηεθαλ 336 ηάμα ηεο αζπόλδπιεο παλίδαο.
Ζ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θιίκαθα ηεο πεξηνρήο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ
ηρζπνθαιιηεξγεηώλ δελ έδεημε έλα ζηαζεξό πξόηππν ηεο βελζηθήο αζπόλδπιεο θνηλόηεηαο ζε
απόζηαζε από ηελ πεγή ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ (θισβνί) (ρήκα 3.9). Οη ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ππνινγίζηεθαλ ζην επίπεδν 0.01%, ρξεζηκνπνηώληαο
Αλάιπζε ησλ Οκνηνηήησλ (ANOSIM) αλάκεζα ζηηο ρξνληέο 2008 θαη 2009-2010 (Γηα ην
Kimagro R=0.78, γηα ην Blue Island R=0.923, γηα ην Telia Liopetri R=0.952). Ζ Αλάιπζε
Πνζνζηώλ Οκνηόηεηαο (SIMPER) ζην επίπεδν ηνπ ηρζπνηξνθείνπ έδεημε όηη ζην Kimagro
θπξηαξρνύλ νη νηθνγέλεηεο Πνιύραηησλ Cirratulidae θαη Capitellidae (κέζε αθζνλία 50.95 θαη
25.91 αληίζηνηρα), ζην Blue Island (κέζε αθζνλία 12.59 θαη 9.05 αληίζηνηρα) θαη ζην Telia
Liopetri (κέζε αθζνλία 18.99 θαη 8.19 αληίζηνηρα).

ρήκα 3.8 Υάξηεο ησλ ππό κειέηε γηα ηε δσνβελζηθή θνηλόηεηα πεξηνρώλ ζε ηξεηο
πδαηνθαιιηεξγεηηθέο κνλάδεο ζηελ Κύπξν.
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A)

B)

C)

ρήκα 3.9 Ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε ζηελ θιίκαθα ηεο πεξηνρήο ησλ ηξηώλ ηρζπνηξνθείσλ (A=Kimagro;
B=Blue Island, C=Telia Liopetri) βαζηζκέλε ζην δείθηε νκνηνγέλεηαο Bray-Curtis. Οη θώδηθεο πεξηνρώλ
ζπζρεηίδνληαη κε ηελ Δηθόλα 3.4 8=2008, 9=2009, ρσξίο αξηζκό=2010; 0=θάησ από ηνλ θισβό, 1=50
m απόζηαζε από ηνλ θισβό, 2=200 m απόζηαζε, 3=500 m απόζηαζε, 4=αλαθνξά.
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Πίλαθαο 3.3 Μέζε αθζνλία ησλ εηδώλ (Μ.Α.) θαη ζπλεηζθνξά (%) ζηνλ δείθηε νκνηόηεηαο BrayCurtis ζε ηξεηο ηρζπνθαιιηέξγεηεο (A=Kimagro; B=Blue Island, C=Telia Liopetri) ζηα θππξηαθά
παξάθηηα ύδαηα. Ο κέζνο δείθηεο νκνηόηεηαο Bray-Curtis κέζα ζηηο πεξηνρέο ησλ δηαθνξεηηθώλ
ηρζπνθαιιηεξγεηώλ θπκάλζεθε κεηαμύ 18.12 and 29.64. Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ αλνκνηνγέλεηα δίλεηαη
κέρξη ην 80% ηνπ ζπλόινπ. Α = αζξνηζηηθά.

A)
Είδη

Μ.Α.

Σ%

Α%

Cirratulidae

50.95

18.7

18.7

Capitellidae

25.91

15.39

34.09

Paraonidae

17.43

7.41

41.5

Ampharetidae

18.16

7.34

48.84

10

5.43

54.27

Anodontia (Loripinus) fragilis

14.89

5.13

59.4

Phascolosoma sp.

12.96

4.7

64.1

Abra alba

6.68

3.67

67.77

Loripes lacteus

9.8

2.71

70.48

Nereis sp.

34.03

2.57

73.05

Lumbrineris impatiens

6.27

2.36

75.41

Phascolosoma granulatum

6.29

2.21

77.62

Anthuridea

4.09

2.11

79.73

Είδη

Μ.Α.

Σ%

Α%

Capitellidae

12.59

9.91

9.91

Cirratulidae

9.05

6.9

16.81

Paraonidae

8.89

6.41

23.22

Nematonereis hebes

7.03

5.93

29.14

Anodontia (Loripinus) fragilis

9.08

5.47

34.61

Gammaridea

8.13

4.61

39.23

Ampharetidae

6.16

4.36

43.59

Goniadidae

3.96

3.6

47.19

Lumbrineris impatiens

5.01

3.29

50.47

Maldanidae

3.92

2.75

53.22

Syllis sp.

8.12

2.62

55.85

Spionidae

3.99

1.93

57.78

Thyasira flexuosa

4.87

1.82

59.6

Lumbrineridae

4.03

1.78

61.38

Nemertini

6.95

1.76

63.15

Abra alba

2.93

1.63

64.77

Nereis sp.

3.95

1.52

66.29

Leptochelia savignyi

3.79

1.39

67.68

Eunice sp.

2.68

1.3

68.98

Terebellidae

2.95

1.25

70.23

Nematonereis hebes

B)
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Syllinae

2.76

1.05

71.28

Gouldia minima

1.83

1.01

72.3

Dorvilleidae

3.37

0.97

73.26

Sabellidae

2.61

0.94

74.2

Polynoidae

1.59

0.88

75.08

Anthura gracilis

1.64

0.86

75.94

Paguridea

2.47

0.86

76.8

Nereididae

2.8

0.81

77.61

Exogoninae

3.79

0.79

78.4

Eusyllinae sp.

4.16

0.7

79.1

Amphiura chiajei

1.87

0.7

79.8

Είδη

Μ.Α.

Σ%

Α%

Leptochelia savigny

4.47

9.4

9.4

Syllinae

7.45

7.43

16.83

Cirratulidae

18.99

6.17

22.99

Gammaridae

5.21

5.87

28.86

Unknown sp1.

5.11

4.66

33.52

Unknown sp2.

4.4

3.99

37.51

Copepoda spp.

1.68

3.89

41.4

Capitellidae

8.19

3.55

44.96

Syllis hyalina

3.71

3.22

48.17

Phtisica marina

3.12

3.04

51.22

Orbiniidae

2.48

2.84

54.06

Exogone gemmifera

2.21

2.6

56.67

Nereis sp.

5.27

2.28

58.95

Tanais dulongii

2.01

2.03

60.98

Lumbrinereis impatiens

1.87

1.88

62.87

Syllis gracilis

2.25

1.88

64.75

Nematonereis hebes

1.37

1.76

66.51

Protodorvillea kefersteini

3.72

1.66

68.17

Eunice spp.

1.41

1.44

69.61

Gammaridea

2.65

1.38

70.99

Echinocyamus pusillus

1.13

1.3

72.29

Dexamine spiniventris

1.89

1.22

73.51

Nereididae

3

1.18

74.69

Sabella sp.

2.83

1.07

75.76

Hesionidae

1.4

1.07

76.83

Caprella acanthifera

1.97

1.01

77.84

Syllis sp.

2.12

0.95

78.79

Ophellidae

1.09

0.9

79.69

C)
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Όζνλ αθνξά ζην βέλζνο ηεο βαζηάο ζάιαζζαο, ε αλαηνιηθή Μεζόγεηνο είλαη γλσζηή σο κία
από ηηο πην νιηγνηξνθηθέο ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε, θπξίσο ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο
πνζόηεηαο θσζθόξνπ, ησλ ρακειώλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ ζσκαηηδηαθώλ ιηπηδίσλ, ησλ
πξσηετλώλ θαη ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ηελ θπξηαξρία ησλ πηθν-ζσκαηηδίσλ όιεο ηηο επνρέο
(Tselepides and Eleftheriou 1992, Ignatiades et al. 1995, Danovaro et al. 2000). ύκθσλα
κε δηάθνξεο κειέηεο (Tselepides and Eleftheriou 1992, Karakassis and Eleftheriou 1997,
1998, Danovaro et al. 2000, Tselepides et al. 2000a, 2000b), ε βηνκάδα, ε αθζνλία θαη ε
πνηθηιόηεηα ζε βάζε κεγαιύηεξα από 1600 m νπζηαζηηθά κεηώλεηαη ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα
ζε ζρέζε κε ηνλ Αηιαληηθό (Tselepides et al. 2000a). Ωο εθ ηνύηνπ, ην βάζνο ηεο Μεζνγείνπ
ζεσξείηαη γεληθά σο κία βηνινγηθή έξεκνο (Ramirez-Llodra et al. 2010). Απηό πξνθύπηεη από
ηνλ ρακειό αξηζκό ησλ κεγαβελζηθώλ εηδώλ. Λίγεο εθζέζεηο (Company et al. 2004, D‟Onghia
et al. 2004, Ramirez-Llodra et al. 2010, Tecchio et al. 2011) κειεηνύλ ηηο νιηγνηξνθηθέο
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, όπσο ηε ζάιαζζα ηεο Λεβαληίλεο (Jones et al. 2003, Galil 2004)
ζε βάζε κεηαμύ 400 θαη 4264 m.
Ζ ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ν ρακειόο πινύηνο εηδώλ πξνθαινύληαη από πνιινύο
παξάγνληεο, όπσο ε ζεξκνθξαζία (ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηα 4000 m πάλσ από 14°C, αληί
γηα <4°Cγηα άιιεο ιεθάλεο ηνπ βαζύ σθεαλνύ), ε αιαηόηεηα θαη ε παξνρή ηξνθήο
(πξσηαξρηθόο ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο). Ζ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ, αθόκα θαη
ζε κεγαιύηεξα βάζε, πξνθαιεί εληαηηθή βαθηεξηαθή απνηθνδόκεζε ηεο βπζηζκέλεο
νξγαληθήο ύιεο (Legendre and Le Fèvre 1995). Γηα απηόλ ηνλ ιόγν, ε νξγαληθή ύιε πνπ
θηάλεη ζην ζαιάζζην βπζό είλαη πνιύ αλζεθηηθή. Απηό κπνξεί επίζεο λα κεηώζεη ηηο
επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζηε βαζηά ζάιαζζα.
Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ιόγσλ θαη ησλ θπξίαξρσλ εηδώλ πνπ απαληνύλ ζηα βαζηά ύδαηα, ε
Galil (2004) ηα ραξαθηήξηζε σο „απηόρζνλνπο, απηνζπληεξνύκελνπο πιεζπζκνύο ησλ
επθαηξηαθώλ θαη επξπβαζώλ‟. ύκθσλα κε ηνπο Tselepides and Lampadariou (2004), νη
κεηνπαληδηθέο θνηλόηεηεο απνηεινύληαη θπξίσο από λεκαηώδεηο, αξπαθηηθά θσπήπνδα θαη
πνιύραηηνπο. ηελ αλαηνιηθή ιεθάλε, παξνπζηάζηεθαλ 20 είδε δεθάπνδσλ θαξθηλνεηδώλ,
ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ην ελδεκηθό Γεξπλνεηδέο θαβνύξη (Chaceon mediterraneus), ην
νπνίν θσηνγξαθήζεθε λνηηνδπηηθά ηεο Κύπξνπ ζηα 2900 m. Δπίζεο, ηα Polycheles
typhlops, Acanthephyra eximia, Aristeus antennatus θαη Geryon longipes ζπκπεξηιήθζεθαλ
ζηα θνηλά δεθάπνδα είδε. Σα ακθίπνδα θαξθηλνεηδή,ηα cumaceans θαη ηα καιάθηα βξέζεθαλ
επίζεο ζηελ Κύπξν. Σέζζεξα από ηα 22 βαζύβηα είδε ακθηπόδσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ήηαλ
ελδεκηθά, εθ ησλ νπνίσλ ηα δύν πην θνηλά ήηαλ ηα Ileraustro ilergetes θαη Pseudotiron
bouvieri. Σα επόκελα πην θνηλά ήηαλ ηα Rhachotropis rostrata θαη Stegophaloides
christianiensis. Από ηα 12 ζπιιεγκέλα είδε ησλ cumaceans, ην πην ζπρλό ήηαλ ην
Procampylaspis bonnier θαη αθνινπζνύλ ηα Campylaspis glabra, Makrokylindrus longipes,
Platysympus typicus, θαη Procampylaspis armata. ε βάζε κεγαιύηεξα από 1000 κ,
βξέζεθαλ 42 είδε. Σα πην θνηλά βελζηθά καιάθηα ήηαλ ηα Yoldia micrometrica, Kelliella
abyssicola, Cardyomia costellata, Entalina tetragona, Benthonella tenella, Bathyarca
pectunculoides.
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3.3 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δνκή ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο αθζνλίαο, ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο δνκήο από πιεπξάο ειηθίαο/κεγέζνπο
ησλ πιεζπζκώλ,

3.3.1 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS
3.3.1.1 Γνκή ηωλ ηρζπνπιεζπζκώλ θαη βαζπκεηξηθή θαηαλνκή
Ζ αλάιπζε ηεο δνκήο ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ
ζπιιεγεί από ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα “Βηνινγηθή δεηγκαηνιεςία κε ηξάηα βπζνύ ζηελ
παξάθηηα δώλε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 2005-2010”. Οη δείθηεο ππθλόηεηαο (
αθζνλίαο) θαη βηνκάδαο ησλ εηδώλ έρνπλ ππνινγηζηεί ζε πέληε δώλεο βάζνπο, 10-50 m, 50100 m, 100-200 m, 200-500 m θαη 500-800 m. ύκθσλα κε ηελ ζηξσκαηνπνηεκέλε
δεηγκαηνιεςία, 5, 9, 5, 3 θαη 4 θαιάδεο έγηλαλ ζηηο δώλεο βάζνπο , 10-50m, 50-100 m, 100200 m, 200-500 m θαη 500-800 m αληίζηνηρα. Δπίζεο ππνινγίζηεθε ε θαηά κήθνο ζύλζεζε
γηα θάζε είδνο αλά δώλε βάζνπο.
3.3.1.2 Σπλεύξεζε ηωλ εηδώλ αλά δώλε βάζνπο
Ζ νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ δεηγκάησλ (θάζε δείγκα αληηπξνζσπεύεη ζπγθεθξηκέλε δώλε
βάζνπο θαη δεηγκαηνιεηπηηθή πεξίνδν) ππνινγίζηεθε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ δείθηε
νκνηόηεηαο Bray-Curtis (Πίλαθαο 3.1). Από ηνλ πίλαθα νκνηνηήησλ (Πίλαθαο 3.4) θαη ηνλ
ηεξαξρηθό ηξόπν ζύλδεζεο ησλ δεηγκάησλ (hierarchical clustering) ππνινγίζηεθε ην
δελδξόγξακκα (ρήκα 3.10), ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ησλ κέζσλ (group-average
linking) γηα ηε ζύλδεζε ησλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ.
Group average
Transform: Fourth root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Bray-Curtis Similarity
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ρήκα 3.10 Γελδξόγξακκα ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο (αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ησλ κέζσλ) γηα ηηο 5
δώλεο βάζνπο γηα ηα 6 ρξόληα δεηγκαηνιεςηώλ 2005-2010.

Δπηπιένλ ε κέζνδνο ηεο κε παξακεηξηθήο πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο (non-metric MultiDimensional Scaling, MDS) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνβάιεη ζηηο δπν δηαζηάζεηο ηελ
πιεξνθνξία ησλ δεηγκάησλ (ρήκα 3.11). Ζ κέζε ηηκή ηεο νκνηόηεηαο Bray-Curtis κεηαμύ
ησλ δεπγώλ ησλ δεηγκάησλ ζηε δώλε βάζνπο 10-50 m ππνινγίζηεθε 63,8% ζηε δώλε
βάζνπο 50-100 m 7,1%, ζηε δώλε 100-200m 73,8%, ζηε δώλε 200-500 m 69% θαη ζηε δώλε
500-800 m 74,6%.
Ζ αζξνηζηηθή θαηαλνκή ησλ θαηά κήθσλ ζπλζέζεσλ ησλ εηδώλ αλά δώλε βάζνπο δίλεηαη ζην
ρήκα 3.12 (a)-(q).
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Πίλαθαο 3.4 Σξηγσληθόο πίλαθαο νκνηνηήησλ, όπνπ θαίλνληαη νη δείθηεο νκνηόηεηαο Bray-Curtis κεηαμύ δπν δεηγκάησλ. Οη δείθηεο νκνηόηεηαο παίξλνπλ ηηκέο
κεηαμύ 0 (όηαλ ηα δείγκαηα δελ έρνπλ θαλέλα θνηλό είδνο) θαη 100 (όηαλ ηα δείγκαηα ηαπηίδνληαη ηόζν σο πξνο ηα είδε όζν θαη σο πξνο ηελ αθζνλίαο ηνπο).
Δπίζεο θαίλνληαη νη 5 δηαθνξεηηθέο δώλεο βάζνπο 10-50m, 50-100m, 100-200m, 200-500m θαη 500-800m, ησλ 6 δεηγκαηνιεπηηθώλ πεξηόδσλ 2005, 2006,
ε
2007, 2008, 2009 θαη 2010. Οη δείθηεο νκνηόηεηαο ππνινγίζηεθαλ αθνύ πξώηα είρε γίλεη ε κεηαηξνπή ησλ αθζνληώλ ησλ εηδώλ ζηελ 4 ξίδα ησλ αξρηθώλ
αθζνληώλ.

2010

2009

2008

2007

2006

2005

100-200m
10-50m

40,9

200-500m

37,6

9,8

50-100m

63,5

55,7

22,4

100-200m

76,7

35,5

36,1

57,2

10-50m

34,5

65,5

6,6

48,5

29,8

200-500m

39,3

9,2

63,3

22,3

45,5

8,1

50-100m

66,2

54,1

20,8

74,3

60,2

53,2

25,4

100-200m

73,2

37,1

35,9

62,2

79,0

33,6

41,0

64,5

10-50m

44,9

63,7

10,7

59,5

38,8

67,6

14,1

63,1

43,3

200-500m

34,9

11,9

66,2

21,4

40,0

10,3

73,3

21,6

42,4

16,1

50-100m

68,4

53,9

19,3

74,3

58,7

49,4

24,7

80,2

65,6

60,9

23,3

100-200m

69,6

37,3

30,1

61,4

72,1

30,8

35,4

64,8

80,8

42,7

34,1

65,9

10-50m

36,6

62,3

3,9

48,7

33,8

67,7

9,8

50,7

35,9

70,1

9,6

50,3

37,0

200-500m

36,8

9,0

62,0

19,2

40,3

6,4

72,8

23,6

42,8

15,7

74,8

24,7

37,1

7,4

50-100m

62,0

57,0

18,8

71,7

55,5

51,4

20,4

76,1

57,8

63,4

19,9

75,5

62,2

56,2

18,2

100-200m

73,3

34,6

31,8

59,9

71,6

29,7

38,5

64,9

70,9

41,7

32,7

64,3

73,2

33,8

36,9

61,5

10-50m

42,5

60,5

6,6

57,7

38,8

62,0

10,2

58,7

42,7

70,8

10,8

59,1

46,5

71,9

9,4

63,4

42,1

200-500m

39,7

10,6

66,0

26,9

45,9

8,0

77,3

27,8

43,5

13,6

68,8

28,0

38,4

6,7

69,6

24,5

41,8

500-800m

9,1

0,7

21,4

3,9

9,1

1,7

22,9

2,4

10,0

3,2

21,7

5,6

8,5

1,1

22,7

0,8

8,6

0,0

26,5

50-100m

54,5

54,7

18,7

73,5

50,0

51,6

19,8

73,8

56,5

60,3

18,4

72,9

58,4

50,8

18,4

74,8

62,5

63,8

23,3

2,9

100-200m

71,2

34,0

31,2

59,2

73,5

28,1

39,1

63,2

71,6

40,3

34,6

62,7

72,9

36,4

38,4

58,8

77,8

43,1

42,0

7,9

55,9

10-50m

31,7

54,1

5,5

51,2

27,3

56,8

9,2

53,6

33,9

61,6

7,2

47,5

36,8

56,4

7,4

51,5

34,6

66,1

7,0

0,7

59,9

29,9

200-500m

36,2

11,1

68,3

22,8

42,3

10,2

67,9

23,6

38,9

15,0

65,3

22,8

34,6

6,9

60,9

21,5

39,1

9,8

77,7

23,7

22,2

37,9

500-800m

7,6

0,8

20,9

2,5

7,2

0,9

19,1

1,8

8,5

2,8

21,3

4,4

7,2

0,0

21,4

0,0

6,7

0,0

23,0

74,6

2,1

7,0

0,8

22,4

50-100m

57,1

46,6

23,5

65,3

55,0

46,8

23,2

68,3

59,9

52,2

25,2

63,8

63,6

47,8

24,3

65,7

63,4

57,7

28,1

4,1

70,8

60,9

56,7

27,2
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10,6
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Transform: Fourth root
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
2D Stress: 0,05
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ρήκα 3.11 Πξνβνιή ησλ δεηγκάησλ (5 δώλεο βάζνπο  6 ρξνληέο, 2005-2010), βάζε ησλ αθζνληώλ
ησλ εηδώλ (4ε ξίδα ησλ αξρηθώλ αθζνληώλ). Ζ ηηκή 0,05 (stress value) δείρλεη όηη ε πξνβνιή ηνπ
αξρηθνύ πνιπδηάζηαηνπ αξρηθνύ ρώξνπ ζηνλ ρώξν ησλ 2 δηαζηάζεσλ έγηλε ρσξίο λα ράλεηαη κεγάιν
κέξνο ηεο αξρηθήο πιεξνθνξίαο – γεγνλόο ζεηηθό γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο αλάιπζεο.
Πίλαθαο 3.5 πκβνιή (Contib %) ηνπ θάζε είδνπο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηηαο (Bray-Curtis
similarity) κεηαμύ ησλ εηώλ (2005-2010) γηα ηε δώλε βάζνπο 10-50m. Δπίζεο ππνινγίζηεθαλ, ε κέζε
νκνηόηεηα (Av.Sim) ηνπ είδνπο κεηαμύ ησλ εηώλ, θαζώο θαη ε αζξνηζηηθή ζπκβνιή ησλ πξώησλ εηδώλ
κέρξη ηνπ πνζνζηνύ πεξίπνπ ηνπ 70% ηεο ζπλνιηθήο νκνηόηεηαο 63% κεηαμύ ησλ εηώλ ζηε δώλε
βάζνπο.

Δίδε
Serranus hepatus
Spicara smaris
Serranus cabrilla
Sparisoma cretense
Mullus barbatus
Scorpaena scrofa
Pagellus erythrinus
Scorpaena notata
Synodus saurus
Diplodus annularis
Scorpaena porcus
Trigloporus lastoviza
Bothus podas
Sepia officinalis
Zeus faber
Syngnathus acus
Coris julis
Octopus vulgaris
Loligo vulgaris
Mullus surmuletus
Symphodus mediterraneus
Gobius niger

Οκνηόηεηα
4,72
3,92
3,19
2,51
2,5
2,47
2,2
2,19
2
1,99
1,92
1,83
1,75
1,55
1,54
1,52
1,5
1,42
1,23
1,17
1,15
1,13
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πκβ. %
7,4
6,14
5
3,93
3,92
3,88
3,44
3,43
3,14
3,11
3
2,87
2,75
2,42
2,42
2,38
2,36
2,22
1,93
1,84
1,81
1,77

Αζξ. %
7,4
13,54
18,54
22,47
26,39
30,27
33,72
37,15
40,29
43,41
46,41
49,28
52,03
54,45
56,87
59,25
61,61
63,83
65,76
67,6
69,41
71,17

Πίλαθαο 3.6 πκβνιή (Contib %) ηνπ θάζε είδνπο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηηαο (Bray-Curtis
similarity) κεηαμύ ησλ εηώλ (2005-2010) γηα ηε δώλε βάζνπο 50-100m. Δπίζεο ππνινγίζηεθαλ, ε κέζε
νκνηόηεηα (Av.Sim) ηνπ είδνπο κεηαμύ ησλ εηώλ, θαζώο θαη ε αζξνηζηηθή ζπκβνιή ησλ πξώησλ εηδώλ
κέρξη ηνπ πνζνζηνύ πεξίπνπ ηνπ 70% ηεο ζπλνιηθήο νκνηόηεηαο 72,1% κεηαμύ ησλ εηώλ ζηε δώλε
βάζνπο.

Δίδε
Spicara smaris
Serranus hepatus
Lepidotrigla cavillone
Macrorhamphosus scolopax
Centracanthus cirrus
Pagellus acarne
Mullus barbatus
Sardina pilchardus
Pagellus erythrinus
Alloteuthis media
Diplodus annularis
Serranus cabrilla
Trachurus mediterraneus
Bothus podas
Spicara flexuosa
Synodus saurus
Trigloporus lastoviza
Sepia elegans
Citharus linguatula
Loligo vulgaris
Arnoglossus laterna
Zeus faber
Blennius ocellaris
Boops boops

Οκνηόηεηα
4,68
4,51
2,66
2,63
2,54
2,38
2,38
2,15
2,09
2,03
1,96
1,95
1,92
1,91
1,67
1,67
1,67
1,66
1,64
1,57
1,46
1,38
1,35
1,27
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πκβ. %
6,5
6,26
3,69
3,65
3,53
3,31
3,31
2,99
2,9
2,82
2,72
2,7
2,67
2,65
2,32
2,32
2,32
2,31
2,27
2,18
2,02
1,92
1,87
1,76

Αζξ. %
6,5
12,75
16,44
20,1
23,63
26,94
30,24
33,23
36,13
38,94
41,67
44,37
47,04
49,69
52,02
54,34
56,66
58,96
61,24
63,42
65,43
67,35
69,22
70,98

Πίλαθαο 3.7 πκβνιή (Contib %) ηνπ θάζε είδνπο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηηαο (Bray-Curtis
similarity) κεηαμύ ησλ εηώλ (2005-2010) γηα ηε δώλε βάζνπο 100-200m. Δπίζεο ππνινγίζηεθαλ, ε
κέζε νκνηόηεηα (Av.Sim) ηνπ είδνπο κεηαμύ ησλ εηώλ, θαζώο θαη ε αζξνηζηηθή ζπκβνιή ησλ πξώησλ
εηδώλ κέρξη ηνπ πνζνζηνύ πεξίπνπ ηνπ 70% ηεο ζπλνιηθήο νκνηόηεηαο 73,8% κεηαμύ ησλ εηώλ ζηε
δώλε βάζνπο.

Δίδε
Macrorhamphosus scolopax
Spicara smaris
Centracanthus cirrus
Serranus hepatus
Lepidotrigla cavillone
Trachurus mediterraneus
Argentina sphyraena
Sepia elegans
Mullus barbatus
Pagellus acarne
Alloteuthis media
Trachurus trachurus
Serranus cabrilla
Pagellus erythrinus
Spicara flexuosa
Parapenaeus longirostris
Loligo vulgaris
Citharus linguatula

Οκνηόηεηα
8,36
5,84
5,11
3,77
3,27
2,48
2,35
2,3
2,29
2,27
2,24
1,95
1,9
1,87
1,84
1,76
1,59
1,58

πκβ. %
11,33
7,91
6,93
5,1
4,42
3,36
3,18
3,12
3,11
3,08
3,04
2,63
2,58
2,53
2,5
2,38
2,15
2,14

Αζξ. %
11,33
19,24
26,16
31,27
35,69
39,06
42,24
45,36
48,46
51,54
54,57
57,21
59,79
62,32
64,82
67,2
69,34
71,48

Πίλαθαο 3.8 πκβνιή (Contib %) ηνπ θάζε είδνπο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηηαο (Bray-Curtis
similarity) κεηαμύ ησλ εηώλ (2005-2010) γηα ηε δώλε βάζνπο 200-500m. Δπίζεο ππνινγίζηεθαλ, ε
κέζε νκνηόηεηα (Av.Sim) ηνπ είδνπο κεηαμύ ησλ εηώλ, θαζώο θαη ε αζξνηζηηθή ζπκβνιή ησλ πξώησλ
εηδώλ κέρξη ηνπ πνζνζηνύ πεξίπνπ ηνπ 70% ηεο ζπλνιηθήο νκνηόηεηαο 69% κεηαμύ ησλ εηώλ ζηε
δώλε βάζνπο.

Δίδε
Argentina sphyraena
Capros aper
Macrorhamphosus scolopax
Aspitrigla cuculus
Parapenaeus longirostris
Helicolenus dactylopterus
Alloteuthis media
Scyliorhinus canicula
Chlorophthalmus agassizii
Merluccius merluccius
Illex coindetti
Sepia elegans
Lophius budegassa
Scaergus unicirrhus

Οκνηόηεηα
7,75
6,31
5,52
4,68
3,3
2,95
2,91
2,84
2,35
2,2
2,13
1,85
1,85
1,77
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πκβ. %
11,24
9,16
8,01
6,79
4,79
4,27
4,22
4,12
3,4
3,18
3,08
2,69
2,68
2,57

Αζξ. %
11,24
20,4
28,4
35,2
39,98
44,25
48,47
52,59
56
59,18
62,26
64,95
67,63
70,2

Πίλαθαο 3.9 πκβνιή (Contib %) ηνπ θάζε είδνπο ζηνλ ππνινγηζκό ηεο νκνηόηεηηαο (Bray-Curtis
similarity) κεηαμύ ησλ εηώλ (2005-2010) γηα ηε δώλε βάζνπο 500-800m. Δπίζεο ππνινγίζηεθαλ, ε
κέζε νκνηόηεηα (Av.Sim) ηνπ είδνπο κεηαμύ ησλ εηώλ, θαζώο θαη ε αζξνηζηηθή ζπκβνιή ησλ πξώησλ
εηδώλ κέρξη ηνπ πνζνζηνύ πεξίπνπ ηνπ 70% ηεο ζπλνιηθήο νκνηόηεηαο 63% κεηαμύ ησλ εηώλ ζηε
δώλε βάζνπο.

Δίδε
Chlorophthalmus agassizii
Plesionika martia
Plesionika edwardsii
Hymenocephalus italicus
Hoplostethus mediterraneus mediterraneus
Nezumia sclerorhynchus
Etmopterus spinax
Parapenaeus longirostris
Argentina sphyraena
Galeus melastomus
Helicolenus dactylopterus
Plesionika heterocarpus
Peristedion cataphractum
Argyropelecus hemigymnus
Abralia veranyi
Squalus acanthias
Plesionika acanthonotus
Epigonus constanciae
Diaphus holti
Plesionika giglioli
Processa sp.
Lepidorhombus whiffiagonis
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Οκνηόηεηα
6,02
4,23
4,11
3,18
3,15
3,03
2,56
2,47
2,34
2,27
2,02
1,73
1,7
1,68
1,66
1,52
1,51
1,46
1,45
1,39
1,37
1,32

πκβ. %
8,07
5,67
5,51
4,26
4,22
4,07
3,43
3,31
3,14
3,04
2,71
2,33
2,28
2,25
2,22
2,03
2,03
1,96
1,94
1,87
1,83
1,77

Αζξ. %
8,07
13,75
19,26
23,52
27,74
31,8
35,24
38,54
41,69
44,72
47,43
49,76
52,03
54,28
56,5
58,54
60,57
62,52
64,46
66,33
68,17
69,93

40

20

0

Mullus s urmuletus
10-50m
120

100

80
100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
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135-140

60

125-130

100

115-120

80

105-110

120

100

95-100

L oligo vulgaris
10-50m

85-90

T otal leng th(mm)

75-80

90-95

135-140

130-135

125-130

120-125

115-120

110-115

105-110

100-105

95-100

0

85-90

20

65-70

40

80-85

60

75-80

100

70-75

80

65-70

120

100

P erc entag e %

Diplodus annularis
10-50m

55-60

40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185

120

P erc entag e %

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165

P erc entag e %
120

45-50

120

P erc entag e %

10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110

P erc entag e %

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170

40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155

P erc entag e %

P erc entag e %

120
100
80
60
40
20
0

35-40

25-30

210-215

200-205

190-195

180-185

170-175

160-165

150-155

140-145

130-135

120-125

110-115

100-105

90-95

80-85

70-75

60-65

50-55

40-45

P erc entag e %

B othus podas
10-50m
C oris julis
10-50m

120
100
80
60
40
20
0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

G obius niger
10-50m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

Mullus barbatus
10-50m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

O c topus vulgaris
10-50m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (a) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 10-50m.

110-115

105-110

100-105

95-100

90-95

85-90

80-85

75-80

70-75

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

120

100

80
100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

120

120

120

100

100

100

80

80

80

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

0

0
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10-15
20-25
30-35
40-45
50-55
60-65
70-75
80-85
90-95

S paris oma c retens e
10-50m

185-190

0

175-180

20

165-170

40

155-160

60

145-150

100

135-140

80

125-130

120

100

115-120

S erranus c abrilla
10-50m

105-110

T otal leng th(mm)
100-105

90-95

80-85

70-75

60-65

50-55

0

85-90

20

95-100

T otal leng th(mm)

75-80

40

40-45

60

65-70

100

30-35

S c orpaena porc us
10-50m

55-60

80

45-50

120

100

195-200

185-190

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

115-120

105-110

95-100

85-90

75-80

65-70

55-60

45-50

0

20-25

20

35-40

40

P erc entag e %

60

10-15

120

P erc entag e %

30-35
40-45
50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255
260-265

P erc entag e %
80

35-40

10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110

120

P erc entag e %

205-210

195-200

185-190

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

115-120

105-110

95-100

85-90

75-80

65-70

55-60

45-50

35-40

P erc entag e %
100

25-30

15-20

120

P erc entag e %

20-25
30-35
40-45
50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225

P erc entag e %
120

95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240
245-250
255-260
265-270
275-280
285-290
295-300
305-310
315-320

180-185

170-175

160-165

150-155

140-145

130-135

120-125

110-115

100-105

90-95

80-85

70-75

60-65

50-55

40-45

30-35

20-25

P erc entag e %

P agellus erythrinus
10-50m
S c orpaena notata
10-50m

120

100
80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

S epia offic inalis
10-50m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

S erranus hepatus
10-50m

80

60

40

20

0

S pic ara s maris
10-50m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (b) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 10-50m.

90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190
190-195
195-200
200-205
205-210
210-215
215-220

0

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130

75-80

70-75

65-70

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

120
120

100

80
100

60

40

P erc entag e %

80

60

40

20

T otal leng th(mm)

A lloteuthis media
50-100m

20

T otal leng th(mm)

B lennius oc ellaris
50-100m

120

100

100

0

- 87 200-205

0

190-195

20

180-185

40

170-175

60

160-165

100

150-155

80

140-145

120

100

130-135

T rigloporus las toviz a
10-50m

120-125

T otal leng th(mm)

110-115

0

100-105

20

90-95

S ymphodus mediterraneus
10-50m

80-85

40

70-75

95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240
245-250
255-260
265-270
275-280
285-290
295-300
305-310
315-320

60

P erc entag e %
100

60-65

120

P erc entag e %

110-115

105-110

100-105

95-100

90-95

85-90

80-85

75-80

70-75

P erc entag e %

120

100

50-55

40-45

10-15
20-25
30-35
40-45
50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255

P erc entag e %
120

50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
00-105
05-110
10-115
15-120
20-125
25-130
30-135
35-140
40-145
45-150
50-155
55-160
60-165
65-170
70-175
75-180
80-185

120

P erc entag e %

5-10
10-15

P erc entag e %
80

P erc entag e %

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165

P erc entag e %

185-190

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

115-120

105-110

95-100

85-90

75-80

65-70

55-60

45-50

35-40

25-30

15-20

60

40

20
0

S ynodus s aurus
10-50m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

Z eus faber
10-50m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (c) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 10-50m.

A lrnoglos s us laterna
50-100m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

B oops boops
50-100m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (d) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ
ζηε δώλε βάζνπο 50-100
50-100m
m.
120

C entrac anthus c irrus

100

80

60

40

20

0

80
100

60

40

20

0

Mac rorhamphos us s c olopax
50-100m
120

100

80
100

60

40

20

0

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

- 88 -

260-265

120

100

250-255

L epidotrigla c avillone
50-100m

240-245

0

230-235

20

220-225

40

210-215

60

200-205

100

190-195

80

180-185

120

100

170-175

C itharus linguatula
50-100m

160-165

0

150-155

20

140-145

50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185

40

P erc entag e %

60

130-135

80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180

120

P erc entag e %

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185

100

120-125

5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155

120

P erc entag e %

55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190
190-195
195-200
200-205
205-210

P erc entag e %
80

110-115

45-50
55-60
65-70
75-80
85-90
95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240

120

P erc entag e %

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180

P erc entag e %

120

100

100-105

30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130

P erc entag e %
120

90-95

80-85

230-235

220-225

210-215

200-205

190-195

180-185

170-175

160-165

150-155

140-145

130-135

120-125

110-115

100-105

90-95

80-85

70-75

60-65

50-55

P erc entag e %

B othus podas
50-100m
C entrac anthus c irrus
50-100m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

Diplodus annularis
50-100m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

L oligo vulgaris
50-100m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

Mullus barbatus
50-100m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (e) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 50-100
m.
120
120

50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255
260-265
270-275
280-285

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175

120
120

100

80
100

60

40

20

P erc entag e %

40

20

0

T otal leng th(mm)

S pic ara flexuos a
50-100m

0

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
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40

20

0

65-70

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

75-80

80

105-110

S erranus hepatus
50-100m

70-75

T otal leng th(mm)

100-105

95-100

60

90-95

100

85-90

80

80-85

120

100

75-80

S erranus c abrilla
50-100m

70-75

T otal leng th(mm)

65-70

20

35-40

T otal leng th(mm)

60-65

40

30-35

S ardina pilc hardus
50-100m

55-60

60

25-30

100

20-25

80

50-55

120

100

45-50

260-265

250-255

240-245

230-235

220-225

210-215

200-205

190-195

180-185

170-175

160-165

150-155

140-145

130-135

120-125

110-115

0

100-105

20

90-95

80-85

40

15-20

100

P erc entag e %

60

10-15

120

P erc entag e %

230-235

220-225

210-215

200-205

190-195

180-185

170-175

160-165

150-155

140-145

130-135

120-125

110-115

100-105

90-95

80-85

70-75

60-65

50-55

P erc entag e %

120

100

40-45

120

P erc entag e %

170-175

165-170

160-165

155-160

150-155

145-150

140-145

135-140

130-135

125-130

120-125

115-120

110-115

105-110

100-105

95-100

90-95

85-90

P erc entag e %
80

35-40

55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190
190-195
195-200
200-205
205-210
210-215

P erc entag e %
120

55-60
65-70
75-80
85-90
95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240
245-250

85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190

P erc entag e %

P agellus ac arne
50-100m
P agellus erythrinus
50-100m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

S epia elegans
50-100m

80

60

40

0
20

0

T otal leng th(mm)

S pic ara s maris
50-100m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (f) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 50-100
m.
120
120

60

40

20

T otal leng th(mm)

C entrac anthus c irrus
100-200m

120

100

80

100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
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195-200

100

185-190

80

175-180

120

100

165-170

A lloteuthis media
100-200m

155-160

0

145-150

20

135-140

40

125-130

60

115-120

T rigloporus las toviz a
50-100m

105-110

80

85-90

0

95-100

55-60
65-70
75-80
85-90
95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240
245-250

20

5-10
25-30
45-50
65-70
85-90
105-110
125-130
145-150
165-170
185-190
205-210
225-230
245-250
265-270
285-290
305-310
325-330
345-350
365-370
385-390
405-410

40

75-80

0

25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160

100

P erc entag e %
120

100

65-70

100

P erc entag e %

50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255
260-265
270-275
280-285

P erc entag e %
60

55-60

120

P erc entag e %

205-210

195-200

185-190

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

115-120

105-110

95-100

85-90

75-80

65-70

55-60

45-50

P erc entag e %
120

10
20
30
40
50
60
70
80
90
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
00
10
20

120

P erc entag e %

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

P erc entag e %
80

P erc entag e %

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170

P erc entag e %

S ynodus s aurus
50-100m
T rac hurus mediteraneus
50-100m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

Z eus faber
50-100m

120

120
100
80
60
40
20
0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (g) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 50-100
m.

A rgentina s phyraena
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

C itharus linguatula
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (h) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ
ζηε δώλε βάζνπο 100-200
100-200m
m.
120

L oligo vulgaris

100

80

60

40

20

0

30-35
40-45
50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235

0
120

100

80
100

60

40

20

0

P agellus ac arne
100-200m
120

100

80
100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

P arapenaeus longiros tris
100-200m
120

100

80
100

60

40

20

T otal leng th(mm)

100

80

60

40

20

0
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50-55

Mac rorhamphos us s c olopax
100-200m

45-50

0

40-45

20

35-40

40

30-35

5-10
15-20
25-30
35-40
45-50
55-60
65-70
75-80
85-90
95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220

60

P erc entag e %
100

25-30

50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245

120

P erc entag e %

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170

P erc entag e %
80

20-25

60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255
260-265
270-275
280-285
290-295
300-305

120

P erc entag e %

5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120

P erc entag e %

120

100

15-20

120

P erc entag e %

210-215

200-205

190-195

180-185

170-175

160-165

150-155

140-145

130-135

120-125

110-115

100-105

90-95

80-85

70-75

60-65

P erc entag e %
120

10-15

5-10

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

P erc entag e %

L epidotrigla c avillone
100-200m
L oligo vulgaris
100-200m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

Mullus barbatus
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

P agellus erythrinus
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

S epia elegans
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (i) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 100-200
m.
120

P erc entag e %

80

60

20

0

120

120

100

80

100

60

40

P erc entag e %
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190

120
120

100
100

60

40

20

P erc entag e %

80

0

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175

75-80

70-75

65-70

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155

P erc entag e %
85-90
95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240
245-250
255-260
265-270
275-280
285-290
295-300
1230-

70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190
190-195
195-200
200-205
205-210
210-215

P erc entag e %
120
120

100

80
100

60

40

20

P erc entag e %

100

40

20

0

T otal leng th(mm)

S pic ara flexuos a
100-200m

0

T rac hurus mediterraneus
100-200m

0

A lloteuthis media
200-500m

20

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (k) Αζξνηζηηθή
θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ
ζηε δώλε βάζνπο 10-50 m.
200-500m
200-500m

A s pitrigla c uc ulus

C apros aper

120

120

100

100
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80

60

40

20

0

105-110

120

100

95-100

S erranus c abrilla
100-200m

85-90

0

75-80

20

0

65-70

40

20
50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

60

40

55-60

120

P erc entag e %

60

45-50

30-35
40-45
50-55
60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235

P erc entag e %
80

P erc entag e %

40

10-15

5-10

P erc entag e %

60

S erranus hepatus
100-200m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

S pic ara s maris
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

T rac hurus trac hurus
100-200m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (j) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 100-200
m.

A rgentina s phyraena
200-500m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

80
100

60

40

20

T otal leng th(mm)

Illex c oindetti
200-500m
120

100

80
100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

Mac rorhamphos us s c olopax
200-500m
120

100

80
100

60

40

20

0

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
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60-65

120

100

55-60

C hlorophthalmus agas s iz ii
200-500m

50-55

0

45-50

20

40-45

15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130

40

P erc entag e %

60

35-40

0

35-40
45-50
55-60
65-70
75-80
85-90
95-100
105-110
115-120
125-130
135-140
145-150
155-160
165-170
175-180
185-190
195-200
205-210
215-220
225-230
235-240

120

P erc entag e %

60-65
70-75
80-85
90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255
260-265
270-275
280-285
290-295
300-305
310-315
320-325
330-335

100

30-35

80-85
100-105
120-125
140-145
160-165
180-185
200-205
220-225
240-245
260-265
280-285
300-305
320-325
340-345
360-365
380-385
400-405
420-425
440-445
460-465
480-485
500-505
520-525
540-545
560-565
580-585

120

P erc entag e %

95-100

90-95

85-90

80-85

75-80

70-75

65-70

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

P erc entag e %
80

25-30

45-50
65-70
85-90
105-110
125-130
145-150
165-170
185-190
205-210
225-230
245-250
265-270
285-290
305-310
325-330
345-350
365-370
385-390
405-410
425-430
445-450

120

P erc entag e %

205-210

195-200

185-190

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

115-120

105-110

95-100

85-90

75-80

65-70

55-60

45-50

35-40

25-30

P erc entag e %

120

100

20-25

45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175

P erc entag e %
120

15-20

10-15

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

P erc entag e %

A s pitrigla c uc ulus
200-500m
C apros aper
200-500m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

Helic olenus dac tylopterus
200-500m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

L ophius budagas s a
200-500m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

Merluc c ius merluc c ius
200-500m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (l) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 200-500
m.
120
120

120

100

80

100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
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5

A rgyropelec us hemigymnus
500-800m

0

T otal leng th(mm)
165-170

160-165

155-160

150-155

20

145-150

40

5

60

140-145

100

0

80

135-140

120

100

5

A bralia veranyi
500-800m

130-135

T otal leng th(mm)

125-130

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

0

0

20

25-30

40

120-125

T otal leng th(mm)

5

60

20-25

S c yliorhinus c anic ula
200-500m

115-120

100

110-115

80

0

120

100

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

0

15-20

10-15

20

105-110

10-15

40

P erc entag e %
100

5

0

95-100

120

P erc entag e %

120

100

100-105

120

P erc entag e %

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

P erc entag e %
60

70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185
185-190

120

P erc entag e %

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

35-40
55-60
75-80
95-100
115-120
135-140
155-160
175-180
195-200
215-220
235-240
255-260
275-280
295-300
315-320
335-340
355-360
375-380
395-400
415-420

P erc entag e %
120

0

95-100

90-95

85-90

80-85

75-80

70-75

65-70

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

5-10

P erc entag e %
80

P erc entag e %

5-10

10-15

P erc entag e %

P arapenaeus longiros tris
200-500m
S c aergus unic irrhus
200-500m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

S epia elegans
200-500m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (m) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 200500 m.

A rgentina s phyraena
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

C hlorophthalmus agas s iz ii
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (n) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ
ζηε δώλε βάζνπο 500-800
500-800m
m.
120

E pigonus c ons tanc iae

100

80

60

40

20

0

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
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205-210

100

195-200

T otal leng th(mm)

185-190

60

40

20

0

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

195-200

80

420-425

L epidorhombus whiffiagonis
500-800m
185-190

T otal leng th(mm)

400-405

380-385

360-365

0

175-180

20

340-345

40

320-325

60

165-170

100

300-305

80

280-285

120

100

155-160

Hymenoc ephalus italic us
500-800m

145-150

T otal leng th(mm)
115-120

0

260-265

20

135-140

40

105-110

60

240-245

100

220-225

120

100

125-130

T otal leng th(mm)

115-120

Helic olenus dac tylopterus
500-800m

85-90

0

95-100

20

200-205

40

180-185

E tmopterus s pinax
500-800m

105-110

60

75-80

100

160-165

80

85-90

120

100

95-100

80

120-125

115-120

110-115

105-110

100-105

95-100

90-95

85-90

80-85

75-80

0

65-70

20

P erc entag e %

40

140-145

200-205
220-225
240-245
260-265
280-285
300-305
320-325
340-345
360-365
380-385
400-405
420-425
440-445
460-465
480-485
500-505
520-525
540-545
560-565
580-585
600-605

120

P erc entag e %

60

55-60

45-50

120

P erc entag e %

95-100

90-95

85-90

80-85

75-80

70-75

65-70

60-65

55-60

50-55

45-50

40-45

35-40

30-35

25-30

20-25

100

120-125

390-395

370-375

350-355

330-335

310-315

290-295

270-275

250-255

230-235

210-215

190-195

170-175

150-155

130-135

90-95
100-105
110-115
120-125
130-135
140-145
150-155
160-165
170-175
180-185
190-195
200-205
210-215
220-225
230-235
240-245
250-255
260-265
270-275
280-285
290-295
300-305
310-315
320-325
330-335
340-345

P erc entag e %
80

100-105

120

P erc entag e %

90-95
110-115

P erc entag e %

120

100

75-80

50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
115-120
120-125
125-130
130-135
135-140
140-145
145-150
150-155
155-160
160-165
165-170
170-175
175-180
180-185

P erc entag e %
120

65-70

245-250
255-260
265-270
275-280
285-290
295-300
305-310
315-320
325-330
335-340
345-350
355-360
365-370
375-380
385-390
395-400
405-410
415-420
425-430
435-440
445-450
455-460
465-470
475-480
485-490
495-500
505-510
515-520
525-530

P erc entag e %

Diaphus holti
500-800m
E pigonus c ons tanc iae
500-800m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

G aleus melas tomus
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)
T otal leng th(mm)

Hoplos tethus mediterraneus
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (o) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 500-800
m.
120
120

120

100

80
100

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (p) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 500-800
m.
120
120

100

100

100

80

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
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575-580

P les ionika edwards ii
500-800m

555-560

T otal leng th(mm)

535-540

0

515-520

20

495-500

40

475-480

60

455-460

100

20-25

80

20-25

120

100

15-20

P eris tedion c ataphrac tum
500-800m

15-20

T otal leng th(mm)
190-195

185-190

180-185

175-180

170-175

165-170

160-165

155-160

20

150-155

40

145-150

60

140-145

T otal leng th(mm)

135-140

100

130-135

P arapenaeus longiros tris
500-800m

125-130

120

100

205-210

195-200

185-190

175-180

165-170

155-160

145-150

135-140

125-130

115-120

105-110

95-100

85-90

75-80

0

120-125

80

65-70

20

115-120

40

P erc entag e %
100

10-15

0

110-115

120

P erc entag e %

60

5-10

120

P erc entag e %

35-40

30-35

25-30

20-25

15-20

10-15

245-250
255-260
265-270
275-280
285-290
295-300
305-310
315-320
325-330
335-340
345-350
355-360
365-370
375-380
385-390
395-400
405-410
415-420
425-430
435-440
445-450
455-460
465-470
475-480
485-490
495-500
505-510
515-520
525-530

P erc entag e %
80

15-20

120

P erc entag e %

190-195

185-190

180-185

175-180

170-175

165-170

160-165

155-160

150-155

145-150

140-145

135-140

130-135

125-130

120-125

115-120

5-10

P erc entag e %

120

100

10-15

5-10

25-30

20-25

15-20

10-15

5-10

110-115

P erc entag e %
120

10-15

5-10

15-20

10-15

5-10

P erc entag e %

L ophius budegas s a
500-800m
Nez umia s c lerorhync hus
500-800m

80

60

40

20
0

T otal leng th(mm)

P eris tedion c ataphrac tum
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

P les ionika ac anthonotus
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

P les ionika giglioli
500-800m

80

60

40

20

0

T otal leng th(mm)

120

60

40

20

0

P les ionika martia
500-800m

120

120

100

100

P erc entag e %

80
60
40
20

60
40
20

T otal leng th(mm)

20-25

15-20

15-20

10-15

5-10

0

5-10

0

80

10-15

P erc entag e %

P les ionika heteroc arpus
500-800m

T otal leng th(mm)

S qualus ac anthias
500-800m
P erc entag e %

120
100
80
60
40
20

840-845

820-825

800-805

780-785

760-765

740-745

720-725

700-705

675-680

655-660

635-640

615-620

595-600

575-580

555-560

535-540

515-520

495-500

475-480

455-460

0

T otal leng th(mm)

ρήκα 3.12 (q) Αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ εηδώλ ζηε δώλε βάζνπο 500-800
m.

3.3.1.3 Γείθηεο βηνπνηθηιόηεηαο
Γείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε δνκή ηεο βηνθνηλσλίαο:
(1)

πλνιηθόο αξηζκόο εηδώλ: S

(2)

Γείθηεο αθζνλίαο ησλ εηδώλ (Margalef): d = (S-1)/Log(N), όπνπ Ν ν αξηζκόο ησλ
ςαξηώλ.

(3)

Γείθηεο πνθηιόηεηαο Shannon-Wiener H΄: Ζ΄ = -Σipiln(pi), όπνπ pi είλαη ε αλαινγία ηνπ
είδνπο ζην ζύλνιν.

(4)

Γείθηεο ηζνθαηαλνκήο Pielou, J΄: J΄= H΄/H΄max = H΄/logs – απηόο ν δείθηεο είλαη κηα
κέηξεζε ηεο ηζνθαηαλνκήο ηνπ ζπλόινπ ησλ ςαξηώλ αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά είδε.

(5)

Γείθηεο Brillouin, HB : HB = [ln (N!) - S ln (ni!)/N], όπνπ,
a. N = Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ςαξηώλ
b. ni = αξηζκόο ςαξηώλ ζην είδνο i
c. N! = παξαγνληηθό ηνπ Ν
d. ni! = παξαγσληηθό ηνπ ni
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(6)

Γείθηεο Fisher's alpha: S=α*ln(1+n/α), όπνπ S είλαη ν αξηζκόο ησλ εηδώλ, n είλαη ν
αξηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ ςαξηώλ θαη α είλαη ε παξάκεηξνο alpha ηνπ Fisher. Απηή ε
παξάκεηξνο ηεο πνηθηιόηεηαο ππνζέηεη όηη ε αθζνλία ησλ εηδώλ αθνινπζεί κηα
ινγαξηζκηθή θαηαλνκή. Απηόο ν δείθηεο είλαη ρξήζηκνο θαη επξέσο δηαδεδνκέλνο.

(7)

Γείθηεο Simpson index, (1-ι΄): 1-ι΄ = 1 – {iNi(Ni-1)}/{N(N-1)}, όπνπ Ni είλαη ν αξηζκόο
ησλ ςαξηώλ ηνπ είδνπο i. Ο δείθηεο ι΄ είλαη δείθηεο θπξηαξρίαο, κε ηελ έλλνηα όηη ε
κεγαιύηεξεο ηηκέο ηνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπλεπξέζεηο ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή αθζνλία
εμαξηάηαη από έλα ή πνιύ ιίγα είδε. Δπνκέλσο, ν ζπκπιεξσκαηηθόο δείθηεο, 1-ι΄, είλαη
έλαο δείθηεο ηζνθαηαλνκήο, πνπ παίξλεη ηε κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ όηαλ όια ηα είδε έρνπλ
ηελ ίδηα αθζνλία.

Οη παξαπάλσ 7 δείθηεο ππνινγίζηεθαλ γηα ηηο 5 δώλεο βάζνπο, 10-50 m, 50-100 m, 100-200
m, 200-500 m θαη 500-800 m, γηα ηηο 6 δεηγκαηνιεπηηθέο πεξηόδνπο, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 θαη 2010 (Πίλαθαο 3.10).
Ζ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε Κπξίσλ πληζησζώλ, PCA (Principal Component Analysis),
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηάζνπκε ζηαηηζηηθά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ δσλώλ βάζνπο θαη
δεηθηώλ βηνπνηθηιόηεηαο. Ζ αλάιπζε βαζίζηεθε ζηηο θαλνληθέο ηηκέο ησλ αθζνληώλ ησλ 27
δεηγκάησλ. Οη θύξηνη άμνλεο πξνέθπςαλ από ηνλ πίλαθα ησλ 27 δεηγκάησλ  ηνπο 7 δείθηεο
(Πίλαθαο 3.10) έπεηηα από ηελ θαλνληθνπνίεζε ησλ αξρηθώλ ηηκώλ. ύκθσλα κε ην θξηηήξην
ηνπ Kaiser (StatSoft, Inc. 1996), κόλν νη θύξηεο ζπληζηώζεο PCs κε ηδηνκεηαβιεηή > 1
ρξεζηκνπνηήζεθαλ (Πίλαθαο 3.11).
Σα 27 δείγκαηα πξνβιήζεθαλ ζην ρώξν ησλ 2 δηαζηάζεσλ (ρήκα 3.13), όπνπ ν πξώηνο
θύξηνο άμνλαο, PC1, θαη ν δεύηεξνο PC2, εμεγνύλ ην 76,4% θαη ην 21,7% ηνπ ζπλόινπ ηεο
αξρηθήο κεηαβιεηόηεηαο αληίζηνηρα (Πίλαθαο 3.11). Οη ζπληειεζηέο ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο
ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ ππνινγίζηεθαλ γηα ηνπο 3 πξώηνπο θύξηνπο άμνλεο (Πίλαθαο 3.11).
Οη ζπληειεζηέο ησλ ηδηνδηαλπζκάησλ ζηνλ πξώην θύξην άμνλα, δείρλνπλ όηη νη δείθηεο
αθζνλίαο θαη ηζνθαηαλνκήο έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα σο πξνο ηελ θαηάηαμε ζησλ δεηγκάησλ
ζε απηόλ ηνλ άμνλα, ελώ σο πξνο ην δεύηεξν θύξην άμνλα PC2, ηα δείγκαηα πνπ έρνπλ
πςειέο ηηκέο αθζνλίαο έρνπλ ηαπηόρξνλα ρακειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο ηζνθαηαλνκήο θαη
αληίζεηα (Πίλαθαο 3.12 θαη ρήκα 3.13).
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Πίλαθαο 3.10 Γείθηεο ηεο βηνθνηλσλίαο γηα 5 δώλεο βάζνπο 10-50m, 50-100m, 100-200m, 200-500m
θαη 500-800m ζε 6 δεηγκαηνιεπηηθέο πεξηόδνπο , 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010.Γείθηεο
αθζνλίαο ηεο βηνθνηλσλίαο: πλνιηθόο αξηζκόο εηδώλ (S), Γείθηεο Margalef (d), Γείθηεο Fisher's α.
Γείθηεο ηζνθαηαλνκήο ηεο αθζνλίαο (evenness indices): Shannon-Wiener (H΄), Pielou's (J΄), Brillouin
(HB) θαη Simpson (1-ι΄).

Depth zone

Year

S

d

J΄

Brillouin

Fisher’
α

H΄(loge)

1-ι΄

10-50m

2005

64

5,739

0,279

1,159

7,097

1,162

0,442

50-100m

2005

69

6,222

0,415

1,756

7,771

1,759

0,714

100-200m

2005

52

4,563

0,322

1,269

5,489

1,271

0,555

200-500m

2005

34

3,572

0,561

1,969

4,38

1,979

0,775

10-50m

2006

61

6,548

0,61

2,49

8,716

2,508

0,82

50-100m

2006

65

5,934

0,449

1,872

7,4

1,876

0,743

100-200m

2006

49

3,859

0,251

0,976

4,48

0,976

0,408

200-500m

2006

39

3,519

0,347

1,268

4,16

1,27

0,605

10-50m

2007

73

7,335

0,537

2,296

9,673

2,305

0,812

50-100m

2007

68

6,02

0,404

1,701

7,456

1,703

0,692

100-200m

2007

55

4,624

0,371

1,485

5,517

1,486

0,639

10-50m

2008

44

4,738

0,596

2,244

6,047

2,256

0,829

50-100m

2008

57

5,674

0,514

2,071

7,221

2,079

0,771

100-200m

2008

43

3,6

0,361

1,358

4,203

1,36

0,606

200-500m

2008

32

3,028

0,436

1,508

3,569

1,511

0,664

10-50m

2009

53

5,292

0,47

1,858

6,686

1,865

0,71

50-100m

2009

73

6,986

0,514

2,198

9,002

2,204

0,817

100-200m

2009

52

4,668

0,431

1,702

5,657

1,704

0,671

200-500m

2009

45

4,013

0,257

0,976

4,789

0,978

0,385

500-800m

2009

61

5,985

0,39

1,599

7,632

1,604

0,642

10-50m

2010

62

5,607

0,535

2,206

6,932

2,209

0,827

50-100m

2010

68

6,685

0,542

2,279

8,646

2,286

0,836

100-200m

2010

51

4,43

0,377

1,479

5,301

1,481

0,683

200-500m

2010

43

4,371

0,345

1,292

5,432

1,299

0,503

500-800m

2010

47

5,237

0,488

1,862

6,852

1,879

0,713
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Πίλαθαο 3.11 Ηδηνηηκέο ζηνπο 3 πξώηνπο Κύξηνπο Άμνλεο (PCs). Οη δπν πξώηνη θύξηνη άμνλεο PC1
θαη PC2 εμεγνύλ ην 76,4% θαη 21,7% ηνπ ζπλόινπ ηεο αξρηθήο κεηαβιεηόηεηαο (% Variation)
αληίζηνηρα. Οη 3 απηνί θύξηνη άμνλεο αζξνηζηηθά εμεγνύλ ην 99,6% ηεο αξρηθήο κεηαβιεηόηεηαο (Cum.
% Variation).
PC

Eigenvalues

% Variation

Cum. % Variation

1

5,35

76,4

76,4

2

1,52

21,7

98,1

3

0,107

1,5

99,6

Πίλαθαο 3.12 Ηδηνδαλύζκαηα ησλ δεηθηώλ ηεο βηνθνηλσλίαο – ζπληειεζηέο ηνπ γξακκηθνύ
ζπλδπαζκνύ ζηνπο 3 θύξηνπο άμνλεο. Γείθηεο αθζνλίαο ηεο βηνθνηλσλίαο: πλνιηθόο αξηζκόο εηδώλ
(S), Γείθηεο Margalef (d), Γείθηεο Fisher's α. Γείθηεο ηζνθαηαλνκήο ηεο αθζνλίαο (evenness indices):
Shannon-Wiener (H΄), Pielou's (J΄), Brillouin (HB) θαη Simpson (1-ι΄).
Index

PC1

PC2

PC3

S

-0,303

-0,557

0,546

d

-0,369

-0,419

-0,223

J'

-0,373

0,404

-0,236

Brillouin

-0,413

0,233

-0,095

Fisher’ α

-0,378

-0,377

-0,409

H'(loge)

-0,413

0,234

-0,115

1-ι'

-0,386

0,315

0,638

4

Depth Zone

2

100-200m
10-50m
200-500m
500-800m
50-100m

PC2

J'
1-Lambda'
Brillouin
H'(loge)

0

Fisher
d

-2

S

-4
-4

-2

0
PC1

2

4

ρήκα 3.13 Γηάγξακκα Κπξίσλ πληζησζώλ – Πξνβνιή ησλ 27 δεηγκάησλ ζε δπν δηαζηάζεηο. Οη δπν
πξώηνη θύξηνη άμνλεο PC1 θαη PC2 εμεγνύλ ην 76,4% θαη 21,7% ηνπ ζπλόινπ ηεο αξρηθήο
κεηαβιεηόηεηαο αληίζηνηρα. Σν κήθνο ηνπ ηδηνδηαλύζκαηνο θάζε δείθηε δείρλεη ηε ζεκαζία ηνπ, ηε
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ζπκβνιή ηνπ, ζην ζρεκαηηζκό ησλ Κύξησλ Αμόλσλ ζρεηηθά κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο άμνλεο (εάλ ε
απόιπηε ηηκή ηνπ κήθνπο ηνπ δηαλύζκαηνο ηνπ δείθηε είλαη ζρεδόλ κεδέλ ηόηε απηόο ν δείθηεο ζα έρεη
ζπληειεζηέο κέζα ζηνπο γξακκηθνύο ζπλδπαζκνύο θνληά ζην κεδέλ).

3.3.2 Αλάιπζε ησλ εκπνξηθώλ δεδνκέλσλ
Σα απνζέκαηα επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή ησλ εθθνξηώζεσλ από ην Δζληθό γξαθείν
ηαηηζηηθήο γηα ηελ πεξίνδν 2004-2008. Ζ αζξνηζηηθή πνζνζηηαία ζύλζεζε πνπ έρεη
ππνινγηζηεί θαη δελ πεξηέρεη ηηο κεηθηέο θαηεγνξίεο θαη ηα είδε πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ
πεξηζζόηεξν από 1% ζην ζύλνιν ησλ εθθνξηώζεσλ, έρνπλ επηιεγεί ώζηε λα αλαιπζεί ε
παξαγσγή ηνπο αλά αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (ρήκα 3.13). Οη κεηθηέο θαηεγνξίεο ζα
αλαιπζνύλ ζηε βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη από ην DFMR.
Πίλαθαο 3.13 Δίδε ησλ νπνίσλ νη εθθνξηώζεηο είλαη κεγαιύηεξεο ηνπ 1% ζην ζύλνιν ησλ
εθθνξηώζεσλ.

Δίδε

πλνιηθέο εθθνξηώζεηο 2004-2008 (kg)

Πνζνζηό

Spicara smaris

1098

30.7

Boops boops

1086

30.4

Mullus surmuletus

325

9.1

Mullus barbatus

210

5.9

Sparisoma cretense

192

5.4

Spicara maena

156

4.4

Pagrus pagrus

78

2.2

Pagellus erythrinus

68

1.9

Pagellus acarne

51

1.4

Serranus cabrilla

49

1.4

Dentex dentex

48

1.3

3.3.2.1 Απνζέκαηα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο
Γηα ηα παξαθάησ είδε, Spicara smaris, Mullus barbatus, Boops boops θαη Mullus surmuletus,
ππάξρνπλ εθηηκήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο από ηελ νκάδα εξγαζίαο FAO – GFCM πνπ έγηλε
γηα ηα βελζηθά είδε ην 2011. Δπίζεο ππάξρεη θαη εθηίκεζε γηα ην είδνο Spicara smaris πνπ
έγηλε ζην πιαίζην ηνπ STECF-EWG 11-12.
3.3.2.1.1 Μαξίδα, Spicara smaris (FAO – GFCM 2011)
Ζ καξίδα ζηελ πεξηνρή GSA25, από ην 2006 αιηεύεηαη θπξίσο από 4 ζθάθε ηεο κέζεο
αιηείαο κε ηξάηα βπζνύ. Σα ζθάθε έρνπλ νιηθό κήθνο 12-24m θαη αιηεύνπλ ζηελ ζαιάζζηα
πεξηνρή ηνπ θξάηνπο. ην αιίεπκα ηεο ηξάηαο βπζνύ, ε καξίδα βξίζθεηαη καδί κε ηα είδε:
Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, Serranus cabrilla θαη ηα θεθαιόπνδα (Octopus
vulgaris, Loligo vulgaris θαη Sepia officinalis), ελώ ζηα δίρηπα ησλ ζθαθώλ ηεο κηθξήο
παξάθηηαο αιηείαο κε ηα είδε: Boops boops, Spicara maena θαη Sardina pilchardus. Σν
πνζνζηό ηεο γόπαο ζην ζύλνιν ησλ εθθνξηώζεσλ ησλ κεραλαηξαηώλ γηα ηελ πεξίνδν
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2005-2010 θπκάλζεθε κεηαμύ 44,8-65,9%, ελώ γηα ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο
ήηαλ 3,2-10%. Οη ειηθηαθέο θιάζεηο ζηα αιηεύκαηα ησλ κεραλνηξαηώλ ήηαλ θπξίσο 2+ θαη
3+, ελώ ζηε κηθξή παξάθηηα αιηεία 3+ θαη 4+. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνύλ
ηηο εθθνξηώζεηο από ηα δπν αιηεπηηθά εξγαιεία, θαζώο θαη ηηο απνξξίςεηο από ηε
κεραλόηξαηα (ηα δηρηπάξηθα δελ έρνπλ απνξξίςεηο) γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007 θαη 20082010. Δπίζεο γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαηά κήθνο ζπλζέζεηο ησλ εηώλ 20052010, νη νπνίεο κεηαηξάπεθαλ ζε ειηθηαθέο ζπλζέζεηο από ηνλ πίλαθα πνπ αληηζηνηρεί ηα
κήθε ζε ειηθίεο (Age Length Key).
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
2005-2007: Fcur= 0.19, Fmax= 0.38 θαη F0.1=0.19; 2008-2010: Fcur= 0.37, Fmax= 0.40 θαη
F0.1=0.24.
2005-2007: ζε πιήξε εθκεηάιιεπζε ΄in fully-exploitation status‟ (Fcur= F0.1) θαη ελδηάκεζε
αθζνλία „intermediate abundance‟, 2008-2010: ζε ππεξαιίεπζε „in overfishing status‟ θαη
ελδηάκεζε αθζνλία „intermediate abundance‟.
3.3.2.1.2 Μαξίδα, Spicara smaris (STECF-EWG 11-12)
Σν κνληέιν παξαγσγήο XSA ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα ησλ
EWG 11-12. DCF 2011, ρξεζηκνπνηώληαο επίζεκα δεδνκέλα από δπν ζηόινπο: MEDITS
θαη παξαγσγή αλά αιηεπηηθή πξνζπάζεηα από ηελ εκπνξηθή αιηεία ΟΣΒ. Σν κνληέιν
παξαγσγήο έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ΟΣΒ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα πνπ είρε θαηαγξαθεί από ην
ηκήκα αιηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο από ην 1970
έσο ην 2004 (Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζηαο Έξεπλαο 2003, 2004, Υαηδεζηεθάλνπ 2003). Γηα
ηελ ίδηα πεξίνδν 2005-2010 ε αιηεπηηθή πξνζπάζεηα ΟΣΒ θαη νη εθθνξηώζεηο δόζεθαλ από
ηε βάζε δεδνκέλσλ FishStat ηνπ GFCM. Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ε αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα ΟΣΒ θαη νη εθθνξηώζεηο δόζεθαλ ην 2011 επηζήκσο. Οη εθθνξηώζεηο ηεο
καξίδαο ειαηηώζεθαλ από ην 2003 έσο ην 2010 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ 40 mm
άλνηγκα καηηνύ ζην ζάθν ηεο ηξάηαο. Δπίζεο ζηε ίδηα πεξίνδν ν αξηζκόο ησλ κεραλνηξαηώλ
κεηώζεθε από 8 ζε 4 ζθάθε. Γη‟ απηό ην ιόγν ην κνληέιν ASPIC μαλαέηξεμε
ρξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από ην 1970 έσο ην 2003 ώζηε λα ππνινγηζηνύλ ηα ζεκεία
αλαθνξάο.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Μηα ζηαζεξή ηάζε θαηαγξάθεθε από ην κνληέιν XSA. Σν κνληέιν ASPIC έδεημε απμεηηθή
ηάζε ηεο βηνκάδαο, θάησ από ην ζεκείν ΒΜSY. Ζ ζηξαηνιόγεζε ησλ λεαξώλ ςαξηώλ ήηαλ
κεηαβαιιόκελε ρσξίο λα θαίλεηαη θάπνηα ηάζε ηελ πεξίνδν 2005-2010. Ζ εθηίκεζε ηεο
αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο F ππνινγίζηεθε από ην κνληέιν παξαγσγήο θαη ην XSA ζηηο ηηκέο
0,05 θαη 0,08 θαη κε FMSY = 0.31 πνπ δείρλε όηη ην απόζεκα ζεσξείηαη αιηεύεηαη δηαηεξώληαο
ηελ αεηθνξία ηνπ.
3.3.2.1.3 Κνπηζνκνύξα, Mullus barbatus
Ζ θνπηζνκνύξα ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη από ην ζηόιν ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο
κε δίρηπα καλσκέλα θαη από ηε κέζε αιηεία κε ηξάηα βπζνύ. Σν είδνο αιηεύεηαη ηαπηόρξνλα
καδί κε άιια βελζηθά είδε. Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ε κέζε ηηκή ησλ εθθνξηώζεσλ θαη
ζηνπο δπν ζηόινπο ήηαλ πεξίπνπ 15-16 ηόλνπο. Ζ θύξηεο ειηθηαθέο θιάζεηο ζην αιίεπκα ήηαλ
ε 1+ θαη ε 2+. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηα αιηεύκαηα αλά ειηθία (catch at age)
πξνέξρνληαη από ηα ζηαηηζηηθά γηα ηνπο 2 ζηόινπο (δηρηπάξηθα θαη κεραλόηξαηεο) θαη
αθνξνύλ αζξνηζηηθά ηόζν ηηο εθθνξηώζεηο όζν θαη ηηο απνξξίςεηο. Αξρηθά ηα κήθε
κεηαηξάπεθαλ ζε ειηθίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ ηα κήθε ζε
ειηθίεο (Age Length Keys). Σν δηάλπζκα Μ δηα θάζε ειηθία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εθηηκήζεθε
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από ην PRODBIOM (Abella et al. 1997). Ζ ζρέζε κήθνπο βάξνπο θαη γελλεηηθή σξηκόηεηα
αλά ειηθία (maturity at age) εθηηκήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηεο
Αιηεία. Οη παξάκεηξνη αύμεζεο ήηαλ απηνί πνπ έγηλαλ απνδεθηνί ζηε ζπλάληεζε ηνπ
STECF SGMED-08-03, θαη βαζίδνληαη ζηελ αλάγλσζε νηνιίζσλ. Οη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ, Virtual Population Analysis, VPA-pseudocohort θαη Yield/Recruit
αλάιπζε γηα ην 2009 θαη ην 2010 μερσξηζηά.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
πεξηόδνπ 2009-2010, ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F, παξνπζηάδεηαη ζηαζεξή. Αλαθνξηθά κε ηε
βηνκάδα ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ, SSB, ππάξρεη κηα πησηηθή ηάζε, ελώ ηα
ηειεπηαία ρξόληα παξακέλεη ζηαζεξή. Ζ αλάιπζε Y/R έδεημε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F,
ήηαλ 0,434 θαη 24% πςειόηεξε από ηελ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F0.1, πνπ ππνινγίζηεθε κε
ηηκή 0,33, αιιά ηαπηόρξνλα κηθξόηεξε από ηελ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα Fmax, πνπ
ππνινγίζηεθε 0,51. Από ηελ αλάιπζε Y/R γηα ην 2009 ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F,
ππνινγίζηεθε 0,461 θαη ήηαλ 28% κεγαιύηεξε από ηελ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F0.1, πνπ
ππνινγίζηεθε κε ηηκή 0,33, αιιά ηαπηόρξνλα κηθξόηεξε από ηελ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα Fmax,
πνπ ππνινγίζηεθε 0,51.
Σν απόζεκα ζεσξείηαη ππεξαιηεπκέλν, ζεσξώληαο όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F, πξέπεη λα
ειαηησζεί θαηά 24% (βάζε ηεο αλάιπζε Y/R γηα ην 2010) ή θαηά 28% (βάζε ηεο αλάιπζε
Y/R γηα ην 2009) γηα λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο πνπ είλαη λα πάκε ζε επίπεδα αιηεπηηθήο
ζλεζηκόηεηαο, F0.1. Ζ αθζνλία ηνπ απνζέκαηνο ήηαλ ζε ρακειά επίπεδα, βάζε ησλ
ππαξρόλησλ δεδνκέλσλ, θαη ζεσξώληαο ηελ πησηηθή ηάζε ησλ εθθνξηώζεσλ.
3.3.2.1.4 Γόπα, Boops boops
Ζ γόπα ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ην ζηόιν ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο
πνπ απνηειείηαη από 500 ζθάθε κε νιηθό κήθνο 6-12 m θαη ρξεζηκνπνηνύλ δίρηπα θαη από
ην ζηόιν ηεο κέζεο αιηείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηξάηα βπζνύ θαη αξηζκεί 4 ζθάθε κε νιηθό
κήθνο 12-24m. Σα είδε πνπ πηάλνληαη καδί κε ηε γόπα ζηα δίρηπα είλαη: Spicara smaris,
Spicara maena θαη Sardina pilchardus, ελώ ζηε κεραλόηξαηα: Spicara smaris, Mullus
barbatus, Mullus surmuletus, Pagellus erythrinus θαη ηα θεθαιόπνδα (Octopus vulgaris,
Loligo vulgaris θαη Sepia officinalis). Σν πνζνζηό ηεο γόπαο ζηηο ζπλνιηθέο εθθνξηώζεηο ησλ
ζθαθώλ ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 θπκαίλεηαη ζην 20-28,7%,
ελώ ζηε κεραλόηξαηα ζην 5,7-9,4%. Καη ηα δπν αιηεπηηθά εξγαιεία αιηεύνπλ θπξίσο
ειηθηαθέο θιάζεηο 3+ θαη 4+. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα αιίεπκα αλά
ειηθία „Catch-at-Αge‟ γηα ηηο πεξηόδνπο 2005-2007 θαη 2008-2010, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
εθθνξηώζεηο γηα θάζε αιηεπηηθό ζηόιν, εξγαιείν (δίρηπα, ηξάηα βπζνύ) θαη ζηηο απνξξίςεηο
ησλ κεραλνηξαηώλ. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ν πίλαθαο ηνπ αληηζηνηρεί ηα κήθε ζε
ειηθίεο, „Age Length Key, ALK‟, γηα ηελ πεξίνδν 2006-2008 θαη νη εηήζηεο θαηαλνκέο κήθνπο
από ην 2005-2010. Δπίζεο ππνινγίζηεθε ην δηάλπζκα Μ γηα θάζε ειηθηαθή θιάζε, ζύκθσλα
κε PROBIOM (Abella et al. 1997), θαζώο θαη νη βηνινγηθέο παξάκεηξνη ηεο ζρέζεο κήθνποβάξνπο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε VPA, πξνγξάκκαηνο VIT.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Αιηεπηηθή πεξίνδνο 2005-2007: Fcur= 0.57, Fmax= 0.38 θαη F0.1=0.24, θαη αιηεπηηθή
πεξίνδνο 2008-2010: Fcur= 0.37, Fmax= 0.39 and F0.1=0.24.
Αιηεπηηθή πεξίνδνο 2005-2007: ην απόζεκα είλαη ππεξαιηεπκέλν (overfishing status) θαη ε
αθζνλία ηνπ ζε κηα κέζε θαηάζηαζε (intermediate abundance), Αιηεπηηθή πεξίνδνο 20082010: ην απόζεκα είλαη ππεξαιηεπκέλν (overfishing status) θαη ε αθζνλία ηνπ ζε κηα κέζε
θαηάζηαζε (intermediate abundance).
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3.3.2.1.5 Μπαξκπνύλη, Mullus surmuletus
Σν κπαξκπνύλη ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ην ζηόιν ηεο κηθξήο παξάθηηαο
αιηείαο κε δίρηπα καλσκέλα θαη από ην ζηόιν ηεο κέζεο αιηείαο κε ηξάηα βπζνύ ζε κηθξό
πνζνζηό. Σν κπαξκπνύλη αιηεύεηαη καδί κε άιια βελζηθά είδε. Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ε
κέζε ηηκή ησλ εθθνξηώζεσλ ήηαλ 40 ηόλνη, εθ ησλ νπνίσλ ην 96% αιηεύζεθαλ από ηα
ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο. Οη θύξηεο ειηθηαθέο θιάζεηο πνπ πηάζηεθαλ ήηαλ 2+ θαη
3+. Σα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηα αιηεύκαηα αλά ειηθία (catch at age) πξνέξρνληαη από ηα
ζηαηηζηηθά γηα ηνπο 2 ζηόινπο (δηρηπάξηθα θαη κεραλόηξαηεο). Αξρηθά ηα κήθε κεηαηξάπεθαλ
ζε ειηθίεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πίλαθεο πνπ αληηζηνηρνύλ ηα κήθε ζε ειηθίεο (Age Length
Keys). Σν δηάλπζκα Μ δηα θάζε ειηθία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη εθηηκήζεθε βάζε ηνπ
PRODBIOM (Abella et al. 1997). Ζ ζρέζε κήθνπο βάξνπο θαη γελλεηηθή σξηκόηεηα αλά
ειηθία (maturity at age) θαη νη παξάκεηξνη αύμεζεο εθηηκήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνύ
Πξνγξάκκαηνο γηα ηεο Αιηεία. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ, Virtual Population
Analysis-pseudocohort θαηYield/Recruit αλάιπζε γηα ην 2009 θαη ην 2010 μερσξηζηά.
Καηάζηαζε απνζέκαηνο
Από ηε αλάιπζε Y/R γηα ην 2010 ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F, ππνινγίζηεθε 0,492 θαη ήηαλ
θαηά 53% πςειόηεξε από ηελ ζλεζηκόηεηα, F0.1, πνπ ππνινγίζηεθε 0,23. Από ηελ αλάιπζε
Y/R γηα ην 2009 ε ζλεζηκόηεηα, F, ππνινγίζηεθε 0,422 θαη ήηαλ θαηά 48% πςειόηεξε από
ηελ ζλεζηκόηεηα, F0.1, πνπ ππνινγίζηεθε 0,22. Σν απόζεκα ζεσξείηαη ππεξαιηεπκέλν
(overfishing status) ζεσξώληαο όηη ε ζλεζηκόηεηα, F, πξέπεη λα ειαηησζεί θαηά 53%,
ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2010 θαη θαηά 48% ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
2009 γηα λα έξζεη ζηα επίπεδα ηεο ηηκήο ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο F0.1. Ζ αθζνλία ηνπ
απνζέκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ζε ρακειά επίπεδα, βάζε ησλ ππαξρόλησλ δεδνκέλσλ θαη
ζεσξώληαο όηη έρνπκε κηα πησηηθή ηάζε ησλ εθθνξηώζεσλ.
3.3.2.2 Απνζέκαηα γηα ηα νπνία δελ έρεη γίλεη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο
Γηα ηα εκπνξηθά είδε πνπ δελ έρεη γίλεη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο, „stock assessment‟
έγηλε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο κνληέια παξαγσγήο θαη ηα δεδνκέλα
ηεο πεξηόδνπ 1980-2010. Ζ αλάιπζε έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα ASPIC.5.4, A
Stock-Production model Incorporating Covariates, (Prager 1994, 2005) θαη ην κνληέιν
Schaefer (1954). Απηό ην κνληέιν εθαξκόδεη έλα κνληέιν ζην νπνίν ζεσξεί όηη δελ πθίζηαηαη
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζην ζύζηεκα, θαη ην ζύζηεκα αιιάδεη ζπλερώο δπλακηθά (Schnute
1977, Prager 1994). Σν κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγηζηνύλ νη παξάκεηξνη Κ,
MSY, ν ιόγνο ηεο ππάξρνπζαο βηνκάδαο ή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο πξνο ηηο ηηκέο όπνπ
έρνπκε κέγηζηε αεηθόξν απόδνζε (Maximum Sustainable Yield), θαζώο θαη ε παξάκεηξνο q
(catchability coefficient), θαη ην πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ απνζέκαηνο πνπ αθαηξείηαη από κηα
κνλάδα αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο
3.3.2.2.1 Λπζξίλη, Pagellus erythrinus
Σν ιπζξίλη ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο κε
δίρηπα καλσκέλα θαζώο θαη κε ηξάηα βπζνύ, καδί κε άιια βελζηθά είδε. Ζ κέζε ηηκή ησλ
εθθνξηώζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2010 ήηαλ πεξίπνπ 16 ηόλνη, από ηνπο νπνίνπο ην 65%
αιηεύηεθε από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηα αιηείαο. Οη θύξηεο ειηθηαθέο θιάζεηο ήηαλ νη 2+
θαη 3+. Σν κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα ηεο
αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ησλ δπν ζηόισλ (δηρηπάξηθα θαη κεραλόηξαηεο), γηα ηελ
πεξίνδν 1980-2010. Δπίζεο ζην κνληέιν ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπλνιηθέο εθθνξηώζεηο από
θάζε έλα εθ ησλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
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Μέρξη ην 1993 παξαηεξείηαη ζηαζεξή ηάζε ηεο ηηκήο ηεο παξαγσγήο αλά αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort). Ο ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη B/BMSY δείρλεη όηη
ηα ηειεπηαία ρξόληα ε αιηεία εμαζθαιίδεη αεηθνξία ζην απόζεκα (sustainable exploitation)
(Fcurrent < FMSY) θαη ρακειέο ηηκέο βηνκάδαο (Bcurrent < BMSY; ρήκα 3.14).
3.3.2.2.2 Σθάξνο, Sparisoma cretense
Ο ζθάξνο ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο
αιηείαο κε δίρηπα καλσκέλα θαη παξαγάδηα. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν
παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο
πξνζπάζεηαο ηνπ ζηόινπ ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Από ην 1980 έσο ην 1998 παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή αλά αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort) ελώ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη κηα πησηηθή ηάζε. Ο
ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη B/BMSY δείρλεη έληνλε αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (high
exploitation, Fcurrent > FMSY) θαη ρακειέο ηηκέο βηνκάδαο (Bcurrent < BMSY; ρήκα 3.15).
3.3.2.2.1 Μέλνπια, Spicara maena
Ζ κέλνπια ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο
αιηείαο κε δίρηπα καλσκέλα θαη παξαγάδηα. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν
παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο
πξνζπάζεηαο ηνπ ζηόινπ ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Από ην 1980 έσο ην 2008 παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή ηάζε ηεο ηηκήο ηεο παξαγσγήο αλά
αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort). Ο ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη B/BMSY
δείρλεη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε αιηεία εμαζθαιίδεη αεηθνξία ζην απόζεκα (sustainable
exploitation) (Fcurrent < FMSY) θαη πςειέο ηηκέο βηνκάδαο (Bcurrent > BMSY, ρήκα 3.16).
3.3.2.2.1 Φαγγξί, Pagrus pagrus
Σν θαγγξί ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο
αιηείαο κε δίρηπα θαη παξαγάδηα, θαζώο επίζεο θαη κε ηξάηα βπζνύ από ηα ζθάθε ηεο κέζεο
αιηείαο. Σν είδνο βξίζθεηαη καδί κε άιια εκπνξηθά είδε ζηα αιηεύκαηα ησλ δπν ζηόισλ. Ζ
κέζε ηηκή ησλ εθθνξηώζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008 ήηαλ πεξίπνπ 28 ηόλνη, εθ ησλ
νπνίσλ ην 95% αιηεύζεθε από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο. Γηα ηελ αλάιπζε
ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, θαη ηα δεδνκέλα ησλ
εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο θαη γηα ηνπο δπν ζηόινπο, γηα ηελ πεξίνδν
1980-2010.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Από ην 1980 έσο ην 1992 παξαηεξείηαη απμεηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή αλά αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort) ελώ ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη κηα πησηηθή ηάζε κέρξη
ην 2001 θαη κηα απμεηηθή ηάζε ηα επόκελα ρξόληα. Ο ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη
B/BMSY δείρλεη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε αιηεία εμαζθαιίδεη αεηθνξία ζην απόζεκα
(sustainable exploitation) (Fcurrent ≈ FMSY) θαη ρακειέο ηηκέο βηνκάδαο (Bcurrent < BMSY, ρήκα
3.17).
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ρήκα 3.14 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) γηα ηελ αιηεία κε κεραλόηξαηα θαη δίρηπα,
ιόγνη F/FMSY θαη B< BMSY όπσο ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Pagellus erythrinus ζηελ πεξηνρή
GSA25..
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ρήκα 3.15 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) γηα ηελ αιηεία κε δίρηπα, θαη ιόγνη F/F MSY
θαη B< BMSY όπσο ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Sparisoma cretensis ζηελ πεξηνρή GSA25.
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ρήκα 3.16 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) θαη ιόγνη F/FMSY θαη B< BMSY όπσο
ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Spicara maena ζηελ πεξηνρή GSA25.
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ρήκα 3.17 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) θαη ιόγνη F/FMSY θαη B/ BMSY όπσο
ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Pagrus pagrus ζηελ πεξηνρή GSA25.

- 109 -

3.3.2.2.2 Μνύθη, Pagellus acarne
Σν είδνο Pagellus acarne ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ην ζηόιν ηεο κηθξήο
παξάθηηαο αιηείαο κε δίρηπα καλσκέλα θαη παξαγάδηα. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην
κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ θαη ηεο
αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ ζθαθώλ.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Από ην 1980 έσο ην 1992 παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή αλά αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort). Ο ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη B/BMSY δείρλεη
έληνλε αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (high exploitation, Fcurrent > FMSY) θαη ρακειέο ηηκέο βηνκάδαο
(Bcurrent < BMSY, ρήκα 3.18).

ρήκα 3.18 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) θαη ιόγνη F/FMSY θαη B/ BMSY όπσο
ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Pagellus acarne ζηελ πεξηνρή GSA25.

- 110 -

3.3.2.2.3 Χάλνο, Serranus cabrilla
Ο ράλνο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ην ζηόιν ηεο κηθξήο
παξάθηηαο αιηείαο κε δίρηπα καλσκέλα θαη παξαγάδηα. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην
κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ θαη ηεο
αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ ζθαθώλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Από ην 1980 έσο ην 2008 παξαηεξείηαη κηα πησηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή αλά αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort). Ο ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη B/BMSY ηα
ηειεπηαία ρξόληα δείρλεη όρη έληνλε αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (high exploitation, Fcurrent < FMSY)
θαη πςειέο ηηκέο βηνκάδαο (Bcurrent > BMSY; ρήκα 3.19).

ρήκα 3.19 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) θαη ιόγνη F/FMSY θαη B/ BMSY όπσο
ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Serranus cabrilla ζηελ πεξηνρή GSA25.
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3.3.2.2.4 Σπλαγξίδα, Dentex dentex
Ζ ζπλαγξίδα ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ην ζηόιν ηεο κηθξήο
παξάθηηαο αιηείαο κε δίρηπα καλσκέλα θαη παξαγάδηα. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην
κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ θαη ηεο
αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο ησλ ζθαθώλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008.
Καηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο
Από ην 1980 έσο ην 2008 παξαηεξείηαη κηα πησηηθή ηάζε ζηελ παξαγσγή αλά αιηεπηηθή
πξνζπάζεηα (Catch per Unit Effort). Ο ππνινγηζκόο ησλ ιόγσλ F/FMSY θαη B/BMSY ηα
ηειεπηαία ρξόληα δείρλεη όρη έληνλε αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (high exploitation, Fcurrent < FMSY)
θαη πςειέο ηηκέο βηνκάδαο (Bcurrent > BMSY, ρήκα 3.20).

ρήκα 3.20 Παξαγσγή αλά Αιηεπηηθή Πξνζπάζεηα (CPUE) θαη ιόγνη F/FMSY θαη B/ BMSY όπσο
ππνινγίζηεθαλ γηα ην είδνο Dentex dentex ζηελ πεξηνρή GSA25.
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3.4 Πεξηγξαθή ηεο πιεζπζκηαθήο δπλακηθήο, ηεο θπζηθήο θαη πξαγκαηηθήο
δώλεο εμάπισζεο θαη ηνπ θαζεζηώηνο ησλ εηδώλ ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ
θαη εξπεηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή.

3.4.1 Θαιάζζηα ζειαζηηθά
3.4.1.1 Καηάινγνο εηδώλ
3.4.1.1.1 Κεηώδε – Γειθίληα θαη θάιαηλεο

Tursiops truncatus

Ρηλνδέιθηλν-επάισην (VU A2c,d,e)

Delphinus delphis

Κνηλό δειθίλη

Stenella coeruleoalba

Ραβδσηό θνηλό δειθίλη

Grampus griseus

Γειθίλη Risso

Steno bredanensis

Γειθίλη ζθιεξνδόληεο

Ziphius cavirostris

Cuviers ξακθόζηνκε θάιαηλα

Physeter macrocephalus

πεξκνθάιαηλα

Balaenoptera physalus

Πηεξνθάιαηλα

3.4.1.1.2 Pinnipedia – Φώθηεο θαη ζαιάζζηνη ιένληεο

Monachus monachus

Μεζνγεηαθή θώθηα – Μνλαρόο

3.4.1.2 Γπλακηθή πιεζπζκώλ
3.4.1.2.1 Κεηώδε
Σν δειθίλη πνπ απαληά ζπρλόηεξα ζηελ Κύπξν είλαη ην ξηλνδέιθηλν (Tursiops truncatus) ην
νπνίν εληνπίδεηαη ηόζν ζε κηθξά θνπάδηα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο (5-10 άηνκα) όζν θαη ζηα
αλνηρηά ζε κεγάιεο νκάδεο. Γελ έρεη γίλεη πιήξεο θαηακέηξεζε ησλ πιεζπζκώλ. Πνιύ
πξόρεηξα, ν παξάθηηνο πιεζπζκόο ηνπο ππνινγίδεηαη γύξσ ζηα 30-100 δώα. Οη εθηηκήζεηο
είλαη πεξίπινθεο επεηδή ζπλήζσο πθίζηαηαη αληαιιαγή κεηαμύ ησλ αηόκσλ ησλ κεγάισλ
θνπαδηώλ ζηα αλνηρηά θαη ησλ αηόκσλ ησλ κηθξώλ θνπαδηώλ ζηα παξάθηηα. Σα ξηλνδέιθηλα
πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηνπο ςαξάδεο αθνύ ζπλήζσο θιέβνπλ ςάξηα από ηα δίρηπα ηνπο
πξνθαιώληαο έηζη θζνξέο, εμνύ θαη ε αληηπαξάζεζε κεηαμύ δειθηληώλ θαη ςαξάδσλ. Απηό
απνηειεί επξύ πξόβιεκα ζηε Μεζόγεην θαη πηζαλόηαηα λα νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ
ππεξαιίεπζε (Notarbartolo di Sciara et al. 2012).
Σν ξηλνδέιθηλν βξίζθεηαη ζηελ Κόθθηλε Λίζηα ηνπ IUCN ζαλ είδνο πνπ δηαηξέρεη κηθξό
θίλδπλν. Δπίζεο, βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα II ηεο Οδεγίαο 92/43/EEC πνπ αθνξά ηε
δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο ηεο ΔΔ (Οδεγία γηα
ηνπο Οηθόηνπνπο) θαη επίζεο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα IV (ην νπνίν θαιύπηεη όια ηα
θεηώδε).
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Σν θνηλό ξαβδσηό δειθίλη θαη ην θνληό-ξπγρν δειθίλη είλαη θπξίσο είδε ηεο αλνηρηήο
ζάιαζζαο. Κάπνηε κάιηζηα απνηεινύζαλ θνηλά είδε ζηα Μεζόγεην. Ο πιεζπζκόο ηνπ είδνπο
Delphinus delphis ζηελ θππξηαθή ζάιαζζα, έρεη ειαηησζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. Ο
Μεζνγεηαθόο ππό-πιεζπζκόο ηνπ Delphinus delphis, πνπ έρεη θαηαρσξεζεί πξόζθαηα ζαλ
είδνο πξνο εμαθάληζε ζηελ Κόθθηλε ιίζηα ηνπ IUCN Red List, πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί αθνύ
ηώξα αγγίδεη ηα όξηα ηνπ λα είλαη άθξσο απεηινύκελν (Bearzi 2011). ηελ Κύπξν είλαη
γλσζηό θπξίσο εμαηηίαο ησλ πξνζαξάμεσλ λεθξώλ αηόκσλ (Α. Γεκεηξόπνπινο θαη ΣΑΘΔ,
κε δεκνζηεπκέλε πιεξνθνξία). Πξνθαλώο θαλέλαο Μεζνγεηαθόο ππό-πιεζπζκόο ηνπ
Stenella coeruleoalba δελ αλαγλσξίδεηαη από ην IUCN θαη θαηεγνξηνπνηείηαη ζαλ είδνο πνπ
δελ δηαηξέρεη ηδηαίηεξν θίλδπλν.
Σα άιια είδε πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ είλαη πξνθαλώο πεξηζηαζηαθνί επηζθέπηεο ζηα
παξάθηηα ή ππεξάθηηα ύδαηα ηνπ λεζηνύ, αιιά απαηηείηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα θαη
παξαηεξήζεηο γηα λα ηεθκεξησζεί απηό. Ζ παξνπζία ηεο πηεξνθάιαηλαο θαη ηδηαίηεξα ηεο
θάιαηλαο Cuvier απαηηεί πξνζνρή αθνύ θαη νη δύν απνηεινύλ είδε πνπ ζπρλάδνπλ
(κεηαλαζηεύζεηο;) ζηα θππξηαθά λεξά (ζηελ άθξε ηεο πθαινθξεπίδαο αιιά θαη ζηελ αλνηρηή
ζάιαζζα). Όπσο αλακέλεηαη δελ ππάξρεη εθηίκεζε ησλ πιεζπζκώλ.
Σν είδνο Steno bredanensis θαηαγξάθεθε κόλν κηα θνξά όηαλ 14 άηνκα από έλα θνπάδη 20
αηόκσλ εμόθεηιαλ ζηελ παξαιία ηνπ Lady‟s Mile θνληά ζηε Λεκεζό. Σα δώα ήηαλ δσληαλά
θαη έπεηηα από πνιιέο πξνζπάζεηεο επέζηξεςαλ ζηε ζάιαζζα (Α. Γεκεηξόπνπινο, κε
δεκνζηεπκέλε πιεξνθνξία πνπ θνηλνπνηήζεθε ζην ACCOBAMS θαη ζην ΣΑΘΔ).
3.4.1.2.2 Μεζνγεηαθή θώθηα – Μνλαρόο
Ζ κεζνγεηαθή θώθηα απνηειεί έλα από ηα πιένλ απεηινύκελα ζειαζηηθά ηνπ θόζκνπ. ηελ
Κόθθηλε ιίζηα ηνπ IUCN θαηαρσξείηαη σο θξίζηκα απεηινύκελν είδνο, βάζε ησλ θξηηεξίσλ
A2abc5, C2a(i)6, θαη E7 (Aguilar and Lowry 2010).
ηελ Οδεγία γηα ηνπο Οηθόηνπνπο θαηεγνξηνπνηείηαη σο είδνο πξνηεξαηόηεηαο (Παξαξηήκαηα
II and IV), ελώ ζηελ ύκβαζε ηεο Βέξλεο ζεσξείηαη πξνζηαηεπόκελν είδνο (Παξάξηεκα II
(1996-98)) όπσο θαη ζηελ ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (Παξάξηεκα II) ζην πξσηόθνιιν ηνπ
SPA/BD (1995).
Οη ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ πνπ θηινμελνύλ ζήκεξα ηνπο θπξηόηεξνπο πιεζπζκνύο
αλαπαξαγσγήο είλαη ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία.
ηελ Κύπξν εληνπίδνληαη κόλν κεξηθά άηνκα ηεο Μεζνγεηαθήο θώθηαο. Σα ζπγθεθξηκέλα
άηνκα κεηαλαζηεύνπλ νπόηε κπνξεί λα ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ απηώλ θαη ησλ πιεζπζκώλ
πνπ εληνπίδνληαη ζηηο γύξσ πεξηνρέο (Σνπξθία, πξία). Οη Μεζνγεηαθέο θώθηεο
αλαπαξάγνληαη ζε ζπειηέο θνληά ζηελ αθηή. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ είδνπο
ζηελ Κύπξν, θαη γηα λα εληνπηζηνύλ νη ζπειηέο αλάπαπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο έιαβαλ
ρώξα δύν έξεπλεο, ην 1997 θαη ην 2005/6 (Dendrinos and Demetropoulos 1998,
Demetropoulos et al. 2006, Demetropoulos 2011). Οη έξεπλεο έγηλαλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ
Cyprus Wildlife Society ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ. ηελ
Κύπξν εληνπίδνληαη ζήκεξα γύξσ ζηα 6-10 άηνκα, ηα νπνία εμαηηίαο ησλ κεηαλαζηεύζεσλ
γύξσ από ην λεζί θαη κεηαμύ ηνπ λεζηνύ θαη ησλ γύξσ πεξηνρώλ δπζθνιεύνπλ ηνλ αθξηβή
ππνινγηζκό ηνπο. Ζ έξεπλα ζε απηό ην πεδίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη εθηειείηαη από ην CWS
θαη ην ΣΑΘΔ. Ζ αλαπαξαγσγή ζηηο ζπειηέο ηνπ λεζηνύ επηβεβαηώζεθε ην 2009 θαη ην 2011
(πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο CWS θαη ΣΑΘΔ).
3.4.1.3 Οηθόηνπνη
3.4.1.3.1 Κεηώδε
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To ξηλνδέιθηλν (Striped dolphin) παξνπζηάδεηαη ζηα παξάθηηα ύδαηα ηδηαίηεξα ζηα αλνηθηά
ηεο λόηηαο αθηήο ηεο Κύπξνπ (ζηελ αθηή ηεο Λεκεζνύ κέρξη ην Κάβν Γθξέθν), αιιά
ππάξρνπλ θαηαγξαθέο θαη ζε άιιεο παξάθηηεο πεξηνρέο. Πνιύ ιίγεο είλαη νη δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηα αλνηρηά ηεο Κύπξνπ, εθηόο από πεξηζηαζηαθέο αλαθνξέο γηα ζεάζεηο
κεγάισλ νκάδσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο.
Σόζν ην ξηγσηό όζν θαη ηα θνηλά δειθίληα βξίζθνληαη ζε πην βαζηά λεξά θαη ζπάληα
πιεζηάδνπλ ηα παξάθηηα ύδαηα. ηε Μεζόγεην, ηα ξηγσηά θνηλά δειθίληα ζρεηίδνληαη κε ηελ
πςειή παξαγσγηθόηεηα θαη ηνπο σθεαλνύο πέξα από ηελ πθαινθξεπίδα (Bearzi 2011).
Πξνζαξάμεηο νξηζκέλσλ άιισλ εηδώλ θεηνεηδώλ ππνδειώλνπλ ηελ παξνπζία ησλ εηδώλ
απηώλ ζηελ πεξηνρή. Απηέο νη πξνζαξάμεηο πεξηιακβάλνπλ ην Risso‟s dolphin θαη ηελ
νδνλησηή θάιαηλα Cuvier‟s, κε ηελ πεξηζηαζηαθή πξνζάξαμε ησλ ελειίθσλ (2 άηνκα) θαη
πνιιώλ λεαξώλ ηνπ ηειεπηαίνπ είδνπο, θπξίσο ζηε δπηηθή αθηή ηνπ λεζηνύ.
Λίγεο είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα άιιεο θάιαηλεο, εθηόο από ηελ πξνζάξαμε ηεο
πεξκνθάιαηλαο ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή ηνπ Αθάκα θαη από κηα ζεηξά εκθαλίζεσλ από
νκάδα πηεξνθαιαηλώλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ζηελ άθξε ηεο πθαινθξεπίδαο ην 2004. Σν είδνο
ηξέθεηαη θπξίσο κε είδε θεθαιόπνδσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζπρλά ζε ηέηνηεο πεξηνρέο.
Τπάξρεη όκσο έιιεηςε πιεξνθνξηώλ γηα ην είδνο ηνπο.
3.4.1.3.2 Μεζνγεηαθή θώθηα – Μνλαρόο
Από ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε Μεζνγεηαθή θώθηα, ήηαλ γλσζηέο πεξίπνπ 7- 8 κηθξέο
απνηθίεο αλαπαξαγσγήο. Σν 1959, ν Davidson αλέθεξε όηη "... νη θώθηεο ηεο Αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ ζην λεζί αλαπαξάγνληαη ζε επηά ή νθηώ κέξε, έλα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ Απόζηνινπ Αληξέα. Σα κέιε ηεο απνζηνιήο ζηα λεζηά (ζεκ
ζπγγ.: δειαδή ηα λεζηά Κιείδεο, αλνηθηά ηνπ αθξσηεξίνπ) κπνξνύλ λα ηηο δνπλ. Οη θώθηεο
αλαπαξάγνληαη ζηε λόηηα αθηή ηεο Σνπξθίαο θαη ζηε Γηαινύζα θαη ζηελ Πάθν αλάκεζα ζε
άιια κέξε» (Davidson 1959).
εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηηο θώθηεο ζηε Κύπξν θαηαγξάθεθαλ από ηνπο Hadjichristophorou
and Demetropoulos (1994).
Πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο/ αλάπαπζεο είλαη νη εμήο:
o Θαιαζζηλέο ζπειηέο θνληά ζηνλ Άγην Γεώξγην Πέγεηαο, ζηε βνξεηνδπηηθή αθηή ηεο
Πάθνπ
o Αθηή Αθάκα (δύν πεξηνρέο: κηα ζηε δπηηθή αθηή θαη κηα ζηε βόξεηα αθηή)
o Αθξσηήξη Γάηα ζηε ρεξζόλεζν Αθξσηεξίνπ (ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε πεξηνρή εθηείλεηαη
κέρξη ηα κηζά έσο ην αθξσηήξη Εεπγάξη)
o Γεθέιεηα - Αθξσηήξη Πύια (νη ζπειηέο είλαη ζην Αθξσηήξη Πύια)
o Αθξσηήξη ηνπ Απνζηόινπ Αληξέα θαη λεζηά Κιείδεο ζην βνξεηαλαηνιηθό άθξν ηνπ λεζηνύ
o Βόξεηα αθηή, αλαηνιηθά ηεο Γηαινύζαο.
Ζ ηειεπηαία επηβεβαησκέλε αλαπαξαγσγή (κέρξη ηα πξόζθαηα ζηνηρεία) ήηαλ κεηαμύ ηεο
πεξηόδνπ 1955 θαη 1958.
Τπάξρεη ηώξα έλαο θαηάινγνο από ζπειηέο αλαπαξαγσγήο θαη αλάπαπζεο πνπ πξνέθπςαλ
από ηηο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1997 θαη ην 2005/6 (Dendrinos and
Demetropoulos 1998, Demetropoulos et al. 2006). Δληόο ηεο πεξηνρήο κειέηεο εληνπίζηεθαλ
18 δηαθνξεηηθά ελδηαηηήκαηα ηεο κεζνγεηαθήο θώθηαο (ζαιαζζηλέο ζπειηέο), εξεπλήζεθαλ
θαη απεηθνλίζηεθαλ:
o

Οθηώ από ηηο ζπειηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ηκήκα ηεο βόξεηαο αθηήο ηεο Πάθνπ κέρξη
θαη ην άθξν Γεξόλεζνο
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o

Γύν θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θόιπνπ Υξπζνρνύο

o

Έμη ζπειηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή Αθξσηήξη Γάηα (Αθξσηήξη)

o

Μηα ζπειηά έρεη θαηαγξαθεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ Πύια θαη κηα ζηελ πεξηνρή
ηεο Αγίαο Νάπαο

o

Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο από ηηο παξαπάλσ ζπειηέο/ θιεηζηά θαηαθύγηα αμηνινγήζεθαλ σο
θαηάιιεια γηα αλαπαξαγσγή

Γηα πξνθαλείο ιόγνπο δελ αλαγξάθνληαη νη αθξηβείο ηνπνζεζίεο ησλ ζπειηώλ πνπ δίλνληαη
πην πάλσ.
3.4.1.4 Μέηξα πξνζηαζίαο
3.4.1.4.1 Κεηώδε
Ζ θύξηα ζρεηηθή λνκνζεζία είλαη ν πεξί Αιηείαο Νόκνο θαη Καλνληζκόο θαη ν Νόκνο πεξί
Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο (Οδεγία γηα ηνπο Οηθόηνπνπο),
Νόκνο 153 (Η) / 2003 πνπ κεηαθέξεη ηελ Οδεγία ζην Δζληθό Γίθαην.
Οη θώθηεο, καδί κε ηα δειθίληα θαη ηηο ρειώλεο πξνζηαηεύνληαη από ην 1971. Οη ζρεηηθνί
θαλνληζκνί εθαξκόζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πεξί Αιηείαο Νόκνπ (CAP 135). Οη δηάθνξνη
Αιηεπηηθνί θαλνληζκνί έρνπλ πεξάζεη ην 1990 θαη ην 1990 ελνπνηήζεθαλ ζηνπο Αιηεπηηθνύο
Καλνληζκνύο (Κ.Γ.Π. 273/90). Ο ζρεηηθόο Καλνληζκόο, 13(1), πξνβιέπεη όηη:
“Υσξίο εηδηθή γξαπηή άδεηα ηνπ Γηεπζπληή … απαγνξεύεηαη (α) ε ζαλάησζε, θαηαδίσμε, ζύιιεςε, αγνξά, πώιεζε ή θαηνρή πδξόβηαο ρειώλαο, θώθηαο,
δειθηληνύ, θαβνπξηνύ ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ή θαβνπξηνύ ηεο άκκνπ ηνπ είδνπο Ocypode
cursor·
(β) νπνηαδήπνηε απόπεηξα ζαλάησζεο, θαηαδίσμεο, ζύιιεςεο, αγνξάο ή πώιεζεο ησλ πην
πάλσ εηδώλ· ή
(γ) ε αγνξά, πώιεζε ή θαηνρή απγώλ ρειώλαο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ρειώλαο, θώθηαο ή
δειθηληνύ.”
Ζ βαζηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη πξόζηηκν κέρξη € 8.500 πεξίπνπ (£5000) ή θπιάθηζε κέρξη
6 κήλεο ή θαη ηηο δύν πνηλέο, γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ.
Σν ξηλνδέιθηλν θαηαρσξείηαη ζηελ Κόθθηλε ιίζηα ηνπ IUCN σο θξίζηκα απεηινύκελν είδνο.
Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε
δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο ηεο ΔΔ (Οδεγία γηα
ηνπο Οηθνηόπνπο) θαη θαιύπηεηαη επίζεο από ην Παξάξηεκα IV (ε νπνία θαιύπηεη όια ηα
θεηώδε). Οη εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε.
Σρεηηθέο Σπκβάζεηο θαη Γηεζλήο Ννκνζεζία πνπ επηθπξώζεθε από ηελ Κύπξν
(εκείσζε: Δ – Δπηθύξσζε)
o

o

ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (Δ - 1979) Σξνπνπνηήζεηο (Acc. 2001)
o

Πξσηόθνιιν SPA (Δ - 1988)

o

Πξσηόθνιιν γηα ηηο εηδηθά πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη ηε βηνπνηθηιόηεηα
ζηε Μεζόγεην (Δ - 2001)

ύκβαζε ηεο Βέξλεο (Δ - 1988)
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o

ύκβαζε ηεο Βόλλεο - ύκβαζε γηα ηα απνδεκεηηθά είδε (Δ - 2001)
o

ACCOBAMS ζπκθσλία (ύκβαζε ηεο Βόλλεο) - Ηζρύεη γηα όια ηα είδε
θεησδώλ

o

CBD - ύκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα (ύκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα) (Δ - 1996)

o

CITES (Δ - 1974)

o

πκθσλία ηνπ GFCM (FAO)

Δπξωπαϊθή Ννκνζεζία
o

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθόηνπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο (νδεγία γηα ηνπο νηθόηνπνπο 1992)

o

Οδεγία 2008/56/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Ηνπλίνπ 2008 ("Οδεγία-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή")
3.4.1.4.2 Μεζνγεηαθή θώθηα – Μνλαρόο

Ννκνζεζία
Ζ θύξηα ζρεηηθή λνκνζεζία είλαη ν πεξί Αιηείαο Νόκνο θαη Καλνληζκόο θαη ν Νόκνο πεξί
Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο (Οδεγία γηα ηνπο Οηθόηνπνπο),
Νόκνο 153 (Η) / 2003 πνπ κεηαθέξεη ηελ Οδεγία ζην Δζληθό Γίθαην.
Οη θώθηεο, καδί κε ηα δειθίληα θαη ηηο ρειώλεο πξνζηαηεύνληαη από ην 1971. Οη ζρεηηθνί
θαλνληζκνί εθαξκόζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πεξί Αιηείαο Νόκνπ (CAP 135). Οη δηάθνξνη
Αιηεπηηθνί θαλνληζκνί έρνπλ πεξάζεη ην 1990 θαη ην 1990 ελνπνηήζεθαλ ζηνπο Αιηεπηηθνύο
Καλνληζκνύο (Κ.Γ.Π. 273/90). Ο ζρεηηθόο Καλνληζκόο, 13(1), πξνβιέπεη όηη:
“Υσξίο εηδηθή γξαπηή άδεηα ηνπ Γηεπζπληή … απαγνξεύεηαη (α) ε ζαλάησζε, θαηαδίσμε, ζύιιεςε, αγνξά, πώιεζε ή θαηνρή πδξόβηαο ρειώλαο,
θώθηαο, δειθηληνύ, θαβνπξηνύ ησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ ή θαβνπξηνύ ηεο άκκνπ ηνπ είδνπο
Ocypode cursor·
(β) νπνηαδήπνηε απόπεηξα ζαλάησζεο, θαηαδίσμεο, ζύιιεςεο, αγνξάο ή πώιεζεο ησλ πην
πάλσ εηδώλ· ή
(γ) ε αγνξά, πώιεζε ή θαηνρή απγώλ ρειώλαο ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο ρειώλαο, θώθηαο ή
δειθηληνύ.”
Ζ βαζηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη πξόζηηκν κέρξη € 8.500 πεξίπνπ (£5000) ή θπιάθηζε κέρξη
6 κήλεο ή θαη ηηο δύν πνηλέο, γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ.
Πξνο ην παξόλ δελ ππάξρεη εηδηθόο θαλνληζκόο ή δηάηαγκα πξνζηαζίαο ησλ νηθόηνπσλ ηεο
κεζνγεηαθήο θώθηαο. Τπάξρνπλ όκσο δηαηάμεηο ζηελ Οδεγία γηα ηνπο Οηθνηόπνπο θαη ζηελ
αιηεπηηθή λνκνζεζία. ε ηζρύ είλαη ηo ηη νξίδεηαη από ην Νόκν 153 (Η) 2003 (Νόκνο πεξί
Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φύζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο), γηα ηε δεκηνπξγία θαη
δηαρείξηζε ησλ πεξηνρώλ Φύζε 2000. Σν 2010 ε πεξηνρή ηνπ Αθάκα πξνηάζεθε ζηελ ΔΚ γηα
έληαμε ζην δίθηπν Φύζε 2000. Οη πεξηνρέο πνπ είραλ ήδε πξνηαζεί ζηελ ΔΚ από ηελ
θπβέξλεζε έρνπλ γίλεη πξόζθαηα δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή. Οη Μεζνγεηαθέο θώθηεο είλαη
έλα είδνο πξνηεξαηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία γηα ηνπο Οηθόηνπνπο θαη ε Κύπξνο
πξέπεη λα πξνζηαηεύζεη ηεο πεξηνρέο ηεο (όπσο νηθόηνπνπο πνπ απαξηζκνύληαη ζην
Παξάξηεκα Η - Πεξηβάιινλ 8330 "Τπνβξύρηα ή κεξηθώο ππνζαιάζζηα ζπήιαηα" θαη
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ελδηαηηεκάηα ησλ εηδώλ πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ). Ζ πεξηνρή ηνπ Αθάκα είλαη
εθηεηακέλε θαη πεξηιακβάλεη αξθεηέο ζπειηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Υαιάβξσλ θαη νη
Θαιαζζηλέο πειηέο πνπ βξίζθνληαη ζηα όξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Αθάκα ζηα βόξεηα θαη λόηηα
αληίζηνηρα. Θα πεξηιακβάλεη επίζεο θαη άιιεο ζπειηέο ζηελ βόξεηα θαη δπηηθή αθηή ηνπ
Αθάκα. Οη ζπειηέο ηεο Αγίαο Νάπαο θαιύπηνληαη ελ κέξεη από ην Κάβν Γθξέθν (Φύζε
2000).
Τπάξρεη κηα ζεηξά από άιιεο έκκεζεο πξόλνηεο ζηελ Αιηεπηηθή Ννκνζεζία. Μεηαμύ απηώλ
είλαη ε απαγόξεπζε ρξήζεο εθξεθηηθώλ πιώλ, δηαρεηξηζηηθά κέηξα αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ
ηδηαίηεξα απηώλ πνπ αθνξνύλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηελ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα, θιεηζηέο
πεξίνδνη αιίεπζεο κε ηξάηεο, ην πεξηνξηζηηθό βάζνο γηα ηελ αιηεία κε ηξάηεο (πξνζηαζία ησλ
ζαιάζζησλ ιηβαδηώλ Πνζεηδώληαο, θιπ.).
Άιιε ζρεηηθή λνκνζεζία:
o

Ο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Παξαιίαο Νόκνο,

o

Ο πεξί Πνιενδνκίαο Νόκνο πνπ πξνβιέπεη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ρξήζεο ηεο γεο. Ζ
γεσξγηθή πνιηηηθή (countryside policy) είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο ηνκείο πνπ δελ
θαιύπηνληαη από ηα Σνπηθά ρέδηα.

o

Ο Γαζηθόο Νόκνο θαη Καλνληζκνί είλαη επίζεο ζεκαληηθνί ζε δαζηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο
επεθηείλνληαη κέρξη θαη ηε ζάιαζζα, όπσο ζηνλ Αθάκα, γηα ην ιόγν απηό νη εμνπζίεο ησλ
ηνπηθώλ αξρώλ δελ έρνπλ θακία επίδξαζε.

Σρεηηθέο Σπκβάζεηο θαη Γηεζλήο Ννκνζεζία πνπ επηθπξώζεθε από ηελ Κύπξν
(εκείσζε: Δ – Δπηθύξσζε)
o

ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο (Δ - 1979) Σξνπνπνηήζεηο (Acc. 2001)
o

Πξσηόθνιιν SPA (Δ - 1988)

o

Πξσηόθνιιν γηα ηηο εηδηθά πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη ηε βηνπνηθηιόηεηα
ζηε Μεζόγεην (Δ - 2001)

o

ύκβαζε ηεο Βέξλεο (Δ - 1988)

o

ύκβαζε ηεο Βόλλεο - ύκβαζε γηα ηα απνδεκεηηθά είδε (Δ - 2001)

o

CBD - ύκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα (ύκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα) (Δ - 1996)

o

CITES (Δ - 1974)

o

πκθσλία ηνπ GFCM (FAO)

Δπξωπαϊθή Ννκνζεζία
o

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθόηνπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο
παλίδαο θαη ρισξίδαο (νδεγία γηα ηνπο νηθόηνπνπο 1992)

o

Οδεγία 2008/56/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Ηνπλίνπ 2008 ("Οδεγία-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή")

Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φώθηαο ζηελ Κύπξν
Έλα Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φώθηαο ζηελ Κύπξν είλαη
έηνηκν κε ηε βνήζεηα ηεο RAC/ SPA (UNEP / MAP). Σν ζρέδην έρεη εγθξηζεί από ην ΣΑΘΔ
(Demetropoulos 2011) θαη αλακέλεηαη λα θαζνδεγήζεη ηε δηαηύπσζε ησλ απαξαίηεησλ
δηνηθεηηθώλ θαη λνκνζεηηθώλ κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο Μεζνγεηαθήο θώθηαο.
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3.4.2 Θαιάζζηα εξπεηά
3.4.2.1 Καηάινγνο εηδώλ
1. Caretta caretta – Κνηλή ρειώλα
2. Chelonia mydas – Πξάζηλε ρειώλα
3. Dermochelys coriacea – Γεξκαηνρειώλα (leatherback)
3.4.2.2 Γπλακηθή πιεζπζκώλ
Ζ εθηίκεζε γηα ηα κεγέζε ησλ πιεζπζκώλ θαη ηηο ηάζεηο ηνπο ηόζν γηα ηελ θνηλή όζν θαη γηα
ηελ πξάζηλε ρειώλα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκό ησλ θσιηώλ ηνπο. Ζ θσιενπνίεζε θαη γηα ηα
δύν είδε γίλεηαη 3 θνξέο ηνλ ρξόλν. Οη ρειώλεο δελ σνηνθνύλ θάζε ρξόλν, ππνινγίδεηαη
όκσο πσο σνηνθνύλ κηα θνξά θάζε 2 κε 3 ρξόληα.
1. Caretta caretta – ρήκα 3.21 θαη Πίλαθαο 3.14. Τπάξρεη κηα ζεκαληηθή απμεηηθή
ηάζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θσιηώλ, θάζε ρξόλν από ην 2007.
2. Chelonia mydas –ρήκα 3.22 θαη Πίλαθαο 3.14. Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ
πεξίνδν ηεο θσιενπνίεζεο πνπ θαίλεηαη λα είλαη επξύηεξεο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Κακία
ηάζε δελ είλαη εκθαλήο. Οη επξείεο δηαθπκάλζεηο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πξάζηλεο
ρειώλαο.
3. Dermochelys coriacea – Απηό ην είδνο δελ αλαπαξάγεηαη ζηελ Μεζόγεην. Έρεη
θαηαγξαθεί πνιύ ιίγεο θνξέο ζηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ θπξίσο όηαλ παγηδεύεηαη
θαηά ιάζνο ζηα δίρηπα.
Τπάξρεη έλα δίθηπν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο ηξαπκαηηζκέλεο ή λεθξέο
ρειώλεο. Σν αξρείν απηό βξίζθεηαη ζην Σκήκα Αιηείαο θαη ζηνλ Οξγαληζκό Άγξηαο Εσήο
Κύπξνπ.

Πίλαθαο 3.14 Φσιενπνίεζε γηα ην 2010–2011 (Demetropoulos and Hadjichristophorou, unpublished
data)

Αξηζκόο θσιηώλ
Πεξηνρή

Κνηλή ρειώλα

Πξάζηλε ρειώλα

ύλνιν

2011

2010

2011

2010

2011

2010

Γπηηθή αθηή

240

177

43

63

283

240

Κόιπνο Υξπζνρνύο

562

435

10

6

572

441

Άιιεο πεξηνρέο

22

21

1

1

23

22

Νέεο παξαιίεο πνπ παξαθνινπζνύληαη από ην 2011

27

-

0

-

27

-

ύλνιν

851

633

54

70

905

703

3.4.2.3 Οηθόηνπνη
3.4.2.3.1 Caretta caretta
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Παξαιίεο ωνηνθίαο
Οη θύξηεο παξαιίεο σνηνθίαο απηνύ ηνπ είδνπο βξίζθνληαη ζηνλ Κόιπν Υξπζνρνύο (12 ρικ)
θαη ζηε δπηηθή αθηή (θπξίσο ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Λάξαο/Σνμέθηξαο θαη λόηηα ηεο).
Δπίζεο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο παξαιίεο σνηνθίαο ζηα αλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο ΦΤΖ 2000
Πόιηο/Λίκλε, θαη πνπ εθηείλνληαη κέρξη θαη ηνλ Πύξγν.
Πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο
Γελ ππάξρνπλ γλσζηέο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο γηα ηηο Caretta caretta. Σν είδνο απηό
ηξέθεηαη κε βελζηθνύο νξγαληζκνύο σο ελήιηθαο, θαη γεληθά ηαμηδεύεη δπηηθά, ζε πεξηνρέο
πινπζηόηεξεο ζε θαγεηό ζηελ θεληξηθή θαη ίζσο ζηε δπηηθή Μεζόγεην. Μηθξνί αξηζκνί
ηξέθνληαη γύξσ από ηελ Κύπξν. Όιεο κεηαλαζηεύνπλ πίζσ ζηηο παξαιίεο πνπ γελλήζεθαλ
γηα λα γελλήζνπλ θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο ηα απγά ηνπο εθεί.
3.4.2.3.1 Chelonia mydas
Παξαιίεο ωνηνθίαο
Οη θύξηεο παξαιίεο σνηνθίαο ηνπ είδνπο απηνύ, ζηηο πεξηνρέο ππό ηνλ έιεγρν ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο, βξίζθνληαη ζηνλ Αθάκα ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Λάξαο/Σνμεύηξαο.
Μηθξόο αξηζκόο θσιηώλ (πεξίπνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ θσιηώλ) αλεπξίζθεηαη ζε
παξαιίεο ηεο πόιεο Υξπζνρνύο θαη ζηε δπηηθή αθηή.
Πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο
Οη πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο απηνύ ηνπ είδνπο βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ Κόιπν Υξπζνρνύο, αλ
θαη νη έξεπλεο ζπλερίδνληαη γηα αλαθάιπςε λέσλ πεξηνρώλ. Οη πξάζηλεο ρειώλεο ηξέθνληαη
κε ην αγγεηόζπεξκν Cymodocea nodosa ην νπνίν όπσο θαίλεηαη είλαη θαη ην θύξην θαγεηό
γηα ηα λεαξά θαη ελήιηθα άηνκα ζηελ πεξηνρή καο. Σα ελήιηθα άηνκα ηξέθνληαη επίζεο θαη κε
Posidonia oceanica ζηνπο εθηεηακέλνπο ιεηκώλεο πνπ δεκηνπξγεί απηό ην είδνο
αγγεηόζπεξκνπ (Demetropoulos and Hadjichristophorou 1995).

ρήκα 3.21 Ωνηνθία Caretta caretta ζηε Γπηηθή Αθηή θαη ζηνλ Κόιπν Υξπζνρνύο, γηα ηελ πεξίνδν
1989 – 2011 (Demetropoulos and Hadjichristophorou 2010, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα γηα ην 2009-
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2011). Σα δεδνκέλα σνηνθίαο πξηλ ην 1999 γηα ηνλ Κόιπν Υξπζνρνύο δελ είλαη ζπκβαηά κε ηα
δεδνκέλα ηεο πεξηόδνπ 1999-2011 γηα απηό θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη.

ρήκα 3.22 Ωνηνθία πξάζηλεο ρειώλαο γηα ηελ πεξίνδν 1989-2008 (Demetropoulos and
Hadjichristophorou 2010, αδεκνζίεπηα δεδνκέλα γηα ην 2009-2011).

3.4.2.4 Μέηξα δηαηήξεζεο
Οη ρειώλεο ζηε Κύπξν πξνζηαηεύνληαη θπξίσο από ηελ Αιηεπηηθή λνκνζεζία. Από ηελ
έληαμή ηεο Κύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νη ρειώλεο πξνζηαηεύνληαη από ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηνπο Οηθόηνπνπο θαη ην Νόκν 153 (Η)/ 2003 γηα ηε
δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θύζεο θαη άγξηαο δσήο πνπ κεηαθέξεη ηελ νδεγία απηή ζην
Δζληθό Γίθαην. Ο λόκνο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εηδώλ θαη ησλ
νηθόηνπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα. Καη ηα δύν είδε ρεισλώλ
πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ, ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ θαη IV ηεο Οδεγίαο, σο είδε
πξνηεξαηόηεηαο.
Ζ Κύπξνο έρεη επηθπξώζεη, κεηαμύ άιισλ, ηε ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο θαη ηνπ
Πξσηνθόιινπ γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ηηο πκβάζεηο ηεο Βέξλεο θαη ηεο Βόλλεο θαη CITES, νη
νπνίεο έρνπλ δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ρειώλαο.
Ζ λνκηθή πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ ρεισλώλ ζηελ Κύπξν αλαιύεηαη παξαθάησ κε
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
3.4.2.4.1 Πξνζηαζία ηωλ εηδώλ
Οη ρειώλεο θαη ηα απγά ηνπο πξνζηαηεύνληαη από ηελ αιηεπηηθή λνκνζεζία από ην 1971
(πεξί Αιηείαο Νόκνο, CAP135, ηξνπνπνηήζεηο θαη Καλνληζκνί ηεο αιηείαο πνπ ζεζπίζηεθαλ
βάζεη ηνπ λόκνπ απηνύ). Απαγνξεύεηαη ε δνινθνλία, αιίεπζε , αγνξά, πώιεζε, θαηνρή
ρειώλαο, αγνξά ή πώιεζε ή θαηνρή απγνύ ρειώλαο ή κέξνο ρειώλαο ή παξάγσγν.
3.4.2.4.2 Γηαηήξεζε ηωλ ελδηαηηεκάηωλ
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Γπηηθή αθηή- Σν 1989, βάζεη ηνπ πεξί Αιηείαο Νόκνπ θαη Καλνληζκώλ, πξνζηαηεύζεθε ε
θύξηα πεξηνρή σνηνθίαο ζηε δπηηθή αθηή ηνπ λεζηνύ. Σκήκα ηεο αθηήο (10 ρικ) θεξύρζεθε
κε βάζε ηεο πην πάλσ λνκνζεζίεο σο πξνζηαηεπόκελν θαηαθύγην γηα ηηο ζαιάζζηεο
ρειώλεο. Απνθαιείηαη ε πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή Λάξαο/Σνμεύηξαο. Πεξηιακβάλεη ηελ
αθηνγξακκή θαη ηελ παξαθείκελε ζαιάζζηα πεξηνρή, κέρξη ηα 20 κέηξα βάζνο (πεξίπνπ 11,5 ρικ απόζηαζε από ηελ αθηή). Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη 5 θύξηεο παξαιίεο σνηνθίαο ηεο
πξάζηλεο ρειώλαο. Οη θαλόλεο δηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε λνκνζεζία. Οη θαλνληζκνί
πξνβιέπνπλ όηη ην θνηλό δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα:
o

Παξακείλεη λύρηα ζηηο παξαιίεο ή ζηελ παξάθηηα πεξηνρή,

o

Οδεγήζεη νπνηνδήπνηε όρεκα ζηε παξαιία ή λα αλερηεί ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα,

o

Σνπνζεηήζεη νπνηαδήπνηε νκπξέια, ηξνρόζπηην, ζθελή, θιπ. ζηελ πξνζηαηεπόκελε
πεξηνρή

o

Υξεζηκνπνηήζεη ή λα αγθπξνβνιήζεη πινίν (κέρξη ηα 20 m βάζνο), ή λα αλερηεί ηέηνηα
δξαζηεξηόηεηα,

o

Αιηεύζεη, εθηόο κόλν κε θαιάκη (κέρξη ηα 20 m βάζνο).

Κόιπνο Υξπζνρνύο - Σν 2002 ε Πόιηο/Λίκλε βάζεη ηεο Πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο νξίζηεθε
σο «Αθηή Οηθνινγηθήο Πξνζηαζίαο". Οη δηαηάμεηο ηεο πεξηιακβάλνπλ: ηε κε αδεηνδόηεζε
εκπνξηθήο ρξήζεο ηεο παξαιίαο, ηε κε θαηαζθεπή θπκαηνζξαπζηώλ ή καξίλαο θαη
πεξηνξηζκνύο γηα ηελ παξαθείκελε πεξηνρή όζνλ αθνξά ην θσηηζκό.
Σν 2005, ε πεξηνρή Πόιηο/Λίκλε επεθηάζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ πεξηνρή
Γηαιηάο, θαη όιε ε πεξηνρή πξνηάζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή σο πεξηνρή ΦΤΖ 2000.
Έγηλε δεθηή ην 2008. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηκήκα 11 ρικ ηεο αθηνγξακκήο (65-200 m
πιάηνο) θαη ηε γεηηνληθή ζαιάζζηα πεξηνρή κέρξη ηελ ηζνβαζή ησλ 50 m. Οη θαλνληζκνί
δηαρείξηζεο βξίζθνληαη ζην ηειηθό ζηάδην ηεο έγθξηζήο ηνπο.
3.4.2.4.3 Δθαξκνγή
Ζ αιηεπηηθή λνκνζεζία εθαξκόδεηαη από ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΣΑΘΔ)
θαη ηελ Τπεξεζία Δπηζεώξεζεο πνπ έρεη γξαθεία θαη πεξηπνιηθά ζθάθε ζε όιεο ηηο
παξαιηαθέο πόιεηο. Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο γηα όιεο ηηο πεξηνρέο "ΦΤΖ 2000" βξίζθνληαη
ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο θαη επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο. Ζ
αδεηνδόηεζε θαη ε επηβνιή ηνπ λόκνπ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο απηήο είλαη ππό ηελ επζύλε ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ζε
ζπλεξγαζία κε ην ΣΑΘΔ ζηηο ζαιάζζηεο/ παξάθηηεο πεξηνρέο. Ζ αδεηνδόηεζε θαη επηβνιή
ηνπ λόκνπ κε βάζε ηελ αιηεπηηθή λνκνζεζία παξακέλεη ππό ηελ επζύλε ηνπ ΣΑΘΔ.
3.4.2.4.4 Πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο
Οη ελέξγεηεο γηα δηαηήξεζε μεθίλεζαλ ην 1978, κεηά ηηο πξώηεο έξεπλεο, κε ηε δεκηνπξγία
ηνπ ζηαζκνύ Λάξαο γηα ηηο ρειώλεο. Από ηόηε ζπλέρηζαλ ρσξίο δηαθνπή. Ο θύξηνο θαη
αξρηθόο ζηόρνο ήηαλ ε πξνζηαζία ησλ θσιηώλ θαη ησλ λενζζώλ από ηε ζήξεπζε ηνπο από
ηηο αιεπνύδεο. Ζ κειέηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρειώλαο είλαη κηα θπβεξλεηηθή κειέηε θαη
πινπνηείηαη από ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΣΑΘΔ). To Cyprus Wildlife
Society αλέιαβε ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνζηαζίαο Θαιάζζησλ Υειώλσλ
Κύπξνπ από ην 2009, ελώ πξηλ από απηό ην έηνο βνεζνύζε κε ηελ πινπνίεζε ηνπ. Ζ κειέηε
απηή θαιύπηεη όιεο ηηο παξαιίεο σνηνθίαο πνπ βξίζθνληαη ζην ηκήκα ηνπ λεζηνύ ην νπνίν
είλαη ππό θπβεξλεηηθό έιεγρν. Ζ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο παξακέλεη επζύλε ηνπ ΣΑΘΔ.
Οη θύξηνη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
o

Να πξνζηαηεύεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο παξαιίεο σνηνθίαο θαη ηελ παξαθείκελε ζάιαζζα
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o

Να πξνζηαηεύεη ηηο ελήιηθεο ζειπθέο ρειώλεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαιίεο σνηνθίαο
θαη δίπια ζηε ζάιαζζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σνηνθίαο

o

Να πξνζηαηεύεη ηα απγά θαη ηνπο λενζζνύο από ηε ζήξεπζε - θαη από ηηο αλζξώπηλεο
δξαζηεξηόηεηεο

o

Να πξνζηαηεύεη ηηο ρειώλεο ζηε ζάιαζζα

o

Να παξαθνινπζεί ηνλ πιεζπζκό ησλ ρειώλσλ θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο θσιενπνίεζεο

o

Να επαηζζεηνπνηεί ην θνηλό γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ρειώλσλ.

Σώξα ιεηηνπξγεί θέληξν δηάζσζεο, όηαλ ρξεηάδεηαη, ζην Μελενύ, όπνπ ην ΣΑΘΔ έρεη
εξεπλεηηθό πδαηνθαιιηεξγεηηθό ζηαζκό.
3.4.2.4.5 Μέζνδνη δηαηήξεζεο
ηε πεξηνρή Λάξαο/Σνμεύηξαο θαη ζηηο παξαιίεο ηεο Πόιεο/Λίκλεο/Γηαιηάο θαζώο θαη ζε
άιιεο παξαιίεο πνπ παξαηεξείηαη θσιεηνπνίεζε, όιεο νη θσιηέο πξνζηαηεύνληαη επί ηόπνπ,
δει. όπνπ ηα απγά έρνπλ απνηεζεί, θαιύπηνληαο ηηο θσιηέο κε αινπκηλέληα θινπβηά (όρη
καγλεηηθά). Απηά ηα θινπβηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί από ην πξόγξακκα γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο
ρειώλαο ζηε Κύπξν από ην 1995. Οη θισβνί απηνί επηηξέπνπλ ζηνπο λενζζνύο λα
δηαθύγνπλ πξνο ηε ζάιαζζα ακέζσο κεηά ηελ έμνδν ηνπο από ηελ άκκν. Δπίζεο
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λενζζώλ από ηηο αιεπνύδεο πνπ πιεζηάδνπλ ηηο
θσιηέο.
Ζ ειάρηζηε επέκβαζε έρεη σο ζηόρν όια ηα ζηάδηα ηεο ζπληήξεζεο. Έλα "εθθνιαπηήξην"
ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα κηθξό αξηζκό θσιηώλ (πεξίπνπ 20) πνπ δελ πξνζηαηεύνληαη
επαξθώο. Οη θσιηέο ησλ ρεισλώλ κεηαθέξνληαη εθεί θπξίσο από δύν ηνπξηζηηθέο παξαιίεο
ζηε δπηηθή αθηή (Coral Bay). Σν εθθνιαπηήξην είλαη έλα πεξηθξαγκέλν κέξνο ηεο παξαιίαο
ηεο Λάξαο. Γελ κεηαθέξνληαη πξάζηλεο θσιηέο ζην εθθνιαπηήξην, θαζώο δε θσιηάδνπλ
πιένλ πξάζηλεο ρειώλεο ζηηο παξαιίεο ηνπ Coral Bay.
Οη πξαθηηθέο δηαηήξεζεο πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζαιάζζηαο
ρειώλαο ζηε Μεζόγεην (Demetropoulos and Hadjichristophorou 1995) θαη ε πξώηε
Πξνζζήθε ηνπ (Demetropoulos and Hadjichristophorou 2008). Οη πξαθηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαηήξεζεο ηεο ρειώλαο έρνπλ εμειηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζεθαλ. Μέξνο ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη
ζηε κειέηε εζηηάδεηαη ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηηο
παξαιίεο σνηνθίαο ησλ ρεισλώλ. Οη ζπληζηώκελεο ζηξαηεγηθέο θαη δξάζεηο πεξηγξάθνληαη
από ηνλ Demetropoulos (2003b).
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3.5 Πεξηγξαθή ηεο πιεζπζκηαθήο δπλακηθήο, ηεο θπζηθήο θαη πξαγκαηηθήο
δώλεο εμάπισζεο θαη ηνπ θαζεζηώηνο ησλ εηδώλ ζαιάζζησλ εηδώλ όισλ ησλ
πηελώλ πνπ απαληνύλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή/ππνπεξηνρή

3.5.1 Δηζαγσγή
Πεξηζζόηεξα από 390 είδε πνπιηώλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Κύπξν. Από απηά, δύν είδε θαη
ηέζζεξα ππνείδε είλαη ελδεκηθά. Ωο απνηέιεζκα, ε Κύπξνο είλαη ε κόλε ρώξα ζηελ
Δπξώπε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ Δλδεκηθώλ Πεξηνρώλ γηα ηα Πνπιηά ζηνλ
Κόζκν (Stattersfield et al. 1998). Δπηπιένλ, ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο θνληά ζηε
δπηηθή Παιαηαξθηηθή θαη ηελ Αθξηθή, είλαη κία από ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο ζηελ ΝόηηνΑλαηνιηθή Μεζόγεην όπνπ θάλνπλ ζηαζκό εθαηνκκύξηα απνδεκεηηθά πνπιηά ηα νπνία
ηαμηδεύνπλ κεηαμύ Δπξώπεο, Αθξηθήο θαη Μέζεο Αλαηνιήο. ρεδόλ 200 είδε είλαη ηαθηηθνί
επηζθέπηεο ελώ άιια 20 είδε παξαηεξνύληαη ζηελ Κύπξν πεξηζηαζηαθά. ε γεληθέο
γξακκέο, ηα απνδεκεηηθά είδε αλαπαξάγνληαη ζηελ Δπξώπε, θαη θάλνπλ ζηαζκό ζηελ
Κύπξν ην θζηλόπσξν θαη ηελ άλνημε θαηά ην ηαμίδη ηνπο κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ όπνπ
θσιηάδνπλ θαη ηελ Αθξηθή ή ηε Μέζε Αλαηνιή όπνπ μερεηκσληάδνπλ (Flint and Stewart
1992).
Σα απνδεκεηηθά είδε πεξηιακβάλνπλ κεηαμύ άιισλ ζαιαζζνπνύιηα, πδξόβηα πηελά, θαη
αξπαθηηθά, ηα νπνία απαληώληαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, ζε παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ζε
πγξνηόπνπο (Flint and Stewart 1992, Gordon 2004, Richardson 2005, 2006, 2007, 2008,
2009). πζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε απηώλ ησλ πνπιηώλ, θαζώο θαη ηα ηζαγελή είδε πνπ
απαληώληαη ζηελ Κύπξν νιόρξνλα, ιακβάλεη ρώξα κεληαία ζηνπο πγξνηόπνπο ηηο
παξάθηηεο πεξηνρέο, κόλν δύν είδε παξαθνινπζνύληαη ηαθηηθά ζε εηήζηα βάζε (Wilson
2005), ελώ ηα πνπιηά πνπ ζπρλάδνπλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ηείλνπλ λα παξαβιέπνληαη
(Flint and Stewart 1992).
Δίλαη ζεκαληηθό ην όηη ε Κύπξνο πξνζειθύεη δηεζλώο ζεκαληηθνύο πιεζπζκνύο Φιακίγθν
(Phoenicopterus ruber roseus), Γεξαλώλ (Grus virgo), Eurasian Σξνπιινπξίδσλ (Burhinus
oedicnemus) θαη Βαξβάξσλ (Tadorna tadorna) (Charalambidou et al. 2008, Kassinis et al.
2010). Δπίζεο θηινμελεί απεηινύκελα είδε, όπσο ην Charadrius leschenaultii, ηνλ
Αηγαηόγιαξν (Larus audouinii) θαη ηνλ Θαιαζζνθόξαθα (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii). Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθή ζε Δπξσπατθό επίπεδν γηα ηελ Αγθαζνθαιεκάλα
(Vanellus spinosus), πνπ είλαη Αθξηθαληθό είδνο ην νπνίν ζηελ Δπξώπε θσιηάδεη κόλν ζηελ
Κύπξν (Charalambidou et al. 2012), Διιάδα θαη Σνπξθία (BirdLife International 2004). ηνπο
πγξνηόπνπο ηεο Κύπξνπ απαληώληαη επίζεο ζεκαληηθνί αλαπαξαγσγηθνί πιεζπζκνί ηνπ
Καιακνθάλλε (Himantopus himantopus) θαη ηνπ Charadrius alexandrinus (Kassinis 2007,
2008).
3.5.2 Τθηζηάκελα δεδνκέλα θαη θαζεζηώο
3.5.2.1 Πηελνπαλίδα πγξνηόπωλ
Τπάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηα πνπιηά πνπ ζπρλάδνπλ ζηνπο πγξνηόπνπο ηεο Κύπξνπ σο
απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθώλ, κεληαίσλ θαηαγξαθώλ πδξόβησλ πηελώλ ηα νπνία δηεμάγνληαη
από ην 2003 από ηελ Οκάδα Δξεπλώλ ηνπ Σακείνπ Θήξαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Πξόζζεηα ζηνηρεία δεκνζηεύνληαη από πηελνπαξαηεξεηέο (Flint
and Stewart 1992, Gordon 2004, Richardson 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) θαη ηελ κε
θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Πηελνινγηθόο ύλδεζκνο Κύπξνπ (BirdLife Cyprus 2003, 2004,
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2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Iezekiel et al. 2004). Δπηπιένλ, από ην 2007,
πξαγκαηνπνηνύληαη κεληαίεο θαηαγξαθέο πδξόβησλ πηελώλ ζε νιόθιεξε ηελ Κύπξν, σο
απνηέιεζκα δύν δηθνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ (Charalambidou et al. 2008, Kassinis et al.
2010). Όια απηά ηα ζηνηρεία έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ πεξηνρώλ θαηαλνκήο
δηαθόξσλ εηδώλ θαη ζε ππνινγηζκνύο ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ πνπιηώλ πνπ
απαληώληαη ζηνπο πγξνηόπνπο.
3.5.2.2 Πηελνπαλίδα παξάθηηωλ πεξηνρώλ
Ζ πηελνπαλίδα ησλ παξάθηησλ πεξηνρώλ δελ παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά, κε ηελ
εμαίξεζε ηεο εηήζησλ θαηαγξαθώλ ησλ απνηθηώλ αλαπαξαγσγήο ηνπ Μαπξνθάιθνλνπ
(Falco eleonorae) ζηελ παξάθηηα βξαρώδε πεξηνρή κεηαμύ Λεκεζνύ θαη Πάθνπ, ε νπνία
δηεμάγεηαη από ην 2002 (Wilson 2005). Δπίζεο γίλνληαη ηαθηηθέο θαηαγξαθέο ζηηο πεξηνρέο
θσιηάζκαηνο ηνπ Όξληνπ (Gyps fulvus) ζηελ ίδηα πεξηνρή, από ην Σκήκα Γαζώλ (Τπνπξγείν
Γεσξγίαο) θαη ην Σακείν Θήξαο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ), ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Κάπνηεο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζε πιεζπζκνύο άιισλ παξάθηησλ πνπιηώλ, γηα
παξάδεηγκα κειέηε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ Αηγαηόγιαξνπ (Larus audouinii)
ζηα λεζηά Κιείδεο (Charalambidou and Gücel 2008), θαη ηνπ πιεζπζκνύ ησλ απνδεκεηηθώλ
πνπιηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπώξνπ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή ρεξζόλεζν θαη ζην Κάβν
Γθξέθν (Roth and Corso 2007, Roth 2008). Πξόζζεηα ζηνηρεία δεκνζηεύνληαη από
πηελνπαξαηεξεηέο θαη ηε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Πηελνινγηθόο ύλδεζκνο Κύπξνπ
(Flint and Stewart 1992, BirdLife Cyprus 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Gordon
2004, Richardson 2006, 2007, 2008, 2009, 2005).
ε γεληθέο γξακκέο, είλαη ιίγεο νη εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ησλ πιεζπζκώλ παξάθηησλ
πηελώλ νη νπνίεο λα ζρεηίδνληαη κε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαη απηέο
επηθεληξώλνληαη κόλν ζηνπο αλαπαξαγσγηθνύο θαη θαζόινπ ζηνπο πιεζπζκνύο εηδώλ ην
ρεηκώλα. Σα δεδνκέλα από ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη σο επί ην πιείζηνλ αξθεηά γηα ηνλ
θαζνξηζκό ησλ πεξηνρώλ θαηαλνκήο ησλ πνπιηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απηέο ηηο πεξηνρέο,
αιιά δελ θαιύπηνπλ νιόθιεξε ηελ αθηνγξακκή θαη επηθεληξώλνληαη ζε πεξηνρέο πνπ
πξνηηκνύληαη από ηνπο πηελνπαξαηεξεηέο.
3.5.2.3 Πηελνπαλίδα ηεο αλνηθηήο ζάιαζζαο
Δπηπιένλ, είλαη ειάρηζηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνύλ ηα αθόινπζα ηέζζεξα είδε
ζαιαζζνπνπιηώλ πνπ είλαη πειαγηθά θαη εκθαλίδνληαη κόλν ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, ιόγσ
ηνπ όηη απηά ηα είδε ηείλνπλ λα παξαβιέπνληαη: Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan,
Hydrobates pelagicus θαη Morus bassanus (Flint and Stewart 1992).
Ζ πιεηνςεθία ησλ εηδώλ ησλ πηελώλ πνπ απαληώληαη ζε πγξνηόπνπο, παξάθηηεο πεξηνρέο
θαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα πξνζηαηεύνληαη από ηελ Κππξηαθή λνκνζεζία βάζε ηεο
ύκβαζεο ηεο Βαξθειώλεο (UNEP 2005), ησλ Δπξσπατθώλ Οδεγηώλ γηα ηα Πηελά
(79/409/ΔΟΚ) θαη ησλ Οηθνηόπσλ (92/43/ΔΟΚ), θαη ηνλ λόκν 152 (Η) ηνπ 2003.
3.5.2.4 Ο θαηάινγνο Σύκβαζεο ηεο Βαξθειώλεο, ηωλ πξνζηαηεπόκελωλ εηδώλ
Ζ Μεζόγεηνο είλαη κηα κηθξή αιιά ζεκαληηθή ζαιάζζηα πεξηνρή όζνλ αθνξά ηελ παγθόζκηα
βηνπνηθηιόηεηα (UNEP-MAP RAC/SPA 2010). Σν πξσηόθνιιν ζρεηηθά κε «Δηδηθά
Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο θαη ηε Βηνπνηθηιόηεηα ζηε Μεζόγεην» (πξσηόθνιιν SPA / BD)
ηεο ύκβαζεο ηεο Βαξθειώλεο, ηδξύζεθε κε ζθνπό ηε δηαθύιαμε ησλ πεξηνρώλ θαη εηδώλ
πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα. Σα ζαιαζζνπνύιηα είλαη έλα θαιό
παξάδεηγκα ηνπ πινύηνπ ηεο πεξηνρήο αθνύ νη νθηώ από ηηο ελλέα νκάδεο
ζαιαζζνπνπιηώλ πνπ απαληώληαη ζηελ πεξηνρή ζπκπεξηιακβάλνπλ ελδεκηθά είδε ή
ππνείδε (Zotier et al. 1999). Σν Παξάξηεκα ΗΗ απαξηζκεί ηα είδε ζαιαζζνπνπιηώλ κε ηελ
κεγαιύηεξε αλάγθε δηαηήξεζεο ηνπο (βι. Πίλαθαο 3.15).
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3.5.2.4.1 Scopoli’s (Cory’s) Shearwater
Αλαπαξάγεηαη ζε βξαρώδεηο αθηέο θαη λεζηά ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηνλ Αηιαληηθό.
Αμηνινγήζεθε ζηελ Δπξώπε σο Δππαζέο (BirdLife International 2004). ύκθσλα κε ηνπο
Flint and Stewart (1992), ην είδνο απηό είλαη ζπάλην απνδεκεηηθό ζηελ Κύπξν, αιιά πνιύ
πηζαλόλ λα παξαβιέπεηαη ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο
κεηαλάζηεπζεο, από ηα ηέιε Μαξηίνπ έσο ηα κέζα Μαΐνπ, έρεη παξαηεξεζεί θπξίσο ζηα
αλνηθηά ηεο λόηηαο θαη αλαηνιηθήο αθηήο. Καηά ηελ θζηλνπσξηλή κεηαλάζηεπζε, από ηνλ
Ηνύιην έσο ηνλ Οθηώβξην, θπξίσο βόξεηα (Αθξσηήξη Κνξκαθίηε, Καξπαζία), θόιπνο Πόιηο
Υξπζνρνύο
3.5.2.4.2 Yelkouan Shearwater
Αλαπαξάγεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ Δπξώπε θαη θσιηάδεη σο επί ην πιείζηνλ ζε λεζηά
ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνύ Αηιαληηθνύ. Αμηνινγήζεθε ζηελ Δπξώπε σο Σνπηθό Δίδνο (BirdLife
International 2004). ύκθσλα κε ηνπο Flint and Stewart (1992), ην είδνο απηό είλαη αξθεηά
θνηλό ζηελ Κύπξν ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα από ηνλ Αύγνπζην έσο ηνλ επηέκβξην, θαη
ζπάλην από ην Γεθέκβξην κέρξη ηνλ Μάξηην. Τπάξρνπλ ζηνηρεία από ην Αθξσηήξην ηνπ
Απνζηόινπ Αληξέα, Αθξσηήξην Κνξκαθίηε, Κάβν Γθξέθν θαη ηελ Πάθν.
Πίλαθαο 3.15 Καζεζηώο ζηελ Κύπξν εηδώλ πηελώλ ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ (UNEP 2005,
ζεκεησκέλα κε αζηεξίζθν) θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη (UNEP-MAP-RAC/SPA 2010) ζην Παξάξηεκα ΗΗ
(Καηάινγνο Δηδώλ πνπ Κηλδπλεύνπλ ή Απεηινύληαη κε Δμαθάληζε), ηνπ „Πξσηόθνιινπ γηα ηηο Δηδηθά
Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο θαη ηε Βηνπνηθηιόηεηα ζηε Μεζόγεην‟, ηεο ύκβαζεο ηεο Βαξθειώλεο.

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία

Scopoli‟s (Cory‟s)
Shearwater

Calonectris diomedea πάλην
diomedea
απνδεκεηηθό είδνο

Yelkouan
Shearwater

Puffinus yelkouan

Balearic Shearwater Puffinus
mauretanicus
European Storm
Petrel

Καζεζηώο ζηελ
Κύπξν

Καζεζηώο ζηε
Μεζόγεην
Μεζνγεηαθό ππνείδνο

Αξθεηά θνηλό ζηελ
αλνηθηή ζάιαζζα

Δλδεκηθό

Μηα αλεπηβεβαίσηε
παξαηήξεζε

Δλδεκηθό

Hydrobates pelagicus Σπραίνο επηζθέπηεο Μεζνγεηαθό ππνείδνο
melitensis

Mediterranean Shag Phalacrocorax
aristotelis
desmarestii

Ηζαγελέο είδνο,
αλαπαξάγεηαη

Μεζνγεηαθό ππνείδνο

Audouin‟s Gull

Larus audouinii

Ηζαγελέο είδνο,
αλαπαξάγεηαη

Δλδεκηθό

Mediterranean Gull

Larus
melanocephalus

Απνδεκεηηθό είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

ρεδόλ ελδεκηθό

Slender-billed Gull

Larus genei

Απνδεκεηηθό είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

Sandwich Tern

Sterna sandvicensis

πάλην
απνδεκεηηθό είδνο
Υεηκεξηλόο
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επηζθέπηεο
Little Tern

Sternula albifrons

πάλην
απνδεκεηηθό είδνο
Απνδεκεηηθό,
θσιηάδεη

Lesser Crested
Tern

Sterna bengalensis

Μηα αλεπηβεβαίσηε
παξαηήξεζε

Caspian Tern

Hydroprogne (Sterna) πάλην
caspia
απνδεκεηηθό είδνο

Gull-billed Tern

Gelochelidon (Sterna) Απνδεκεηηθό είδνο
nilotica

Pygmy Cormorant*

Phalacrocorax
pygmeus

πάλην
απνδεκεηηθό είδνο

White Pelican*

Pelecanus
onocrotalus

πάλην
απνδεκεηηθό είδνο

Dalmatian Pelican*

Pelecanus crispus

πάλην
απνδεκεηηθό είδνο

Greater Flamingo*

Phoenicopterus ruber Κνηλόο ρεηκεξηλόο
roseus
επηζθέπηεο

Osprey*

Pandion haliaetus

πάλην
απνδεκεηηθό είδνο

Eleonora‟s Falcon*

Falco eleonorae

Απνδεκεηηθό είδνο,
θσιηάδεη

Slender-billed
Curlew*

Numenius tenuirostris Σπραίνο επηζθέπηεο
δεθαεηίεο ηνπ 50, 60
θαη 70

3.5.2.4.1 Balearic Shearwater
Πξόθεηηαη γηα έλα παγθνζκίσο απεηινύκελν είδνο. Ζ θαηαλνκή ησλ αλαπαξαγσγηθώλ ηνπ
πιεζπζκώλ πεξηνξίδεηαη ζηηο Βαιεαξίδεο Νήζνπο (Ηζπαλία) κε πιεζπζκό γύξσ ζηα 1.650
δεπγάξηα. Αμηνινγείηαη σο Κξίζηκα Απεηινύκελν Δίδνο (Critically Endangered, BirdLife
International 2004). ηελ Κύπξν, ππάξρεη κηα πηζαλή πξώηε παξαηήξεζε ηνπ είδνπο κε δύν
πνπιηά πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα Μαλδξηά ζηηο 9 Απξηιίνπ 2011 (10,000 Birds 2011).
3.5.2.4.2 European Storm Petrel
Αλαπαξάγεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηελ Δπξώπε θαη θσιηάδεη ζε λεζηά ηνπ
Βνξεηναλαηνιηθνύ Αηιαληηθνύ θαη ηεο Γπηηθήο Μεζνγείνπ. Αμηνινγήζεθε ζηελ Δπξώπε σο
Αζθαιή (BirdLife International 2004). ύκθσλα κε ηνπο Flint θαη Stewart (1992), ην είδνο
απηό είλαη ηπραίνο επηζθέπηεο ζηελ Κύπξν, κε παξαηεξήζεηο από ηε Λάξλαθα θαη ην
Αθξσηήξην ηνπ Απνζηόινπ Αληξέα.
3.5.2.4.3 European Shag
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Ο Θαιαζζνθόξαθαο (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) είλαη έλα ππνείδνο ηνπ
Δπξσπατθνύ Θαιαζζνθόξαθα θαη ηζαγελέο είδνο ζηελ Κύπξν. Δίλαη ελδεκηθό ζηελ Μεζόγεην
θαη απαληάηαη ζπλήζσο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο κε γθξεκνύο, κηθξέο λεζίδεο θαη
βξαρνλεζίδεο. Σν 1999, ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο ηνπ ππνινγίδνληαλ ζε ιηγόηεξν από
10.000 δεπγάξηα (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν απαληάηαη ζε κηθξέο απνηθίεο ζε
βξαρώδεηο παξάθηηεο λεζίδεο (Flint and Stewart 1992). Έρεη εθηηκεζεί βάζε εκπεηξηθώλ
δεδνκέλσλ όηη ν αλαπαξαγσγηθόο πιεζπζκόο ηνπ ζηελ Κύπξν αλέξρεηαη ζε 50 δεπγάξηα ηα
νπνία θαηαλέκνληαη ζε 8 απνηθίεο (Aguilar and Fernández 1999), θαη 80-120 δεπγάξηα από
ην 1994 κέρξη ην 2002 (BirdLife International 2004). Ωζηόζν, ην πξαγκαηηθό κέγεζνο ησλ
πιεζπζκώλ αλαπαξαγσγήο θαη δηαρείκαζεο είλαη άγλσζην αθνύ ε κεγαιύηεξε απνηθία
βξίζθεηαη ζηα λεζηά Κιείδεο.
3.5.2.4.4 Pygmy Cormorant
Αλαπαξάγεηαη ζηε λόηηα θαη λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη έρεη ζρεηηθά κηθξό αλαπαξαγσγηθό
πιεζπζκό ζηελ Δπξώπε. Έρεη αμηνινγεζεί σο Αζθαιέο (Secure) ζηελ Δπξώπε θαη ζε
παγθόζκην επίπεδν σο ρεδόλ Απεηινύκελν Δίδνο (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν
είλαη ζπάληνο επηζθέπηεο κε παξαηεξήζεηο από ην Αθξσηήξη, θαη ηα Φξάγκαηα Πνιεκηδηώλ,
Γεξκαζόγεηαο, Αζπξόθξεκκνπ θαη Άρλαο (Flint and Stewart 1992).
3.5.2.4.5 Great White Pelican
Αμηνινγήζεθε σο πάλην ζηελ Δπξώπε (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν είλαη
ζπάλην απνδεκεηηθό είδνο ην νπνίν θαηαγξάθεηαη ζπλήζσο ην θζηλόπσξν ζηε λόηηα αθηή,
θαη ζηηο αιπθέο θαη ηα θξάγκαηα, κε πεξίπνπ 3 έσο 5 παξαηεξήζεηο αλά έηνο (Flint and
Stewart 1992, BirdLife Cyprus 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Charalambidou et
al. 2008). Σα πνπιηά ζπλήζσο πεξλνύλ πάλσ από ηελ Κύπξν ή παξακέλνπλ γηα 1 κε 2
εκέξεο, αιιά κεξηθέο θνξέο παξακέλνπλ ζηηο αιπθέο θαη ζηα θξάγκαηα γηα κεξηθέο
εβδνκάδεο. Σα πηελά ζπλήζσο παξαηεξνύληαη κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο κε ιηγόηεξα από
10 πνπιηά, αιιά κεξηθέο θνξέο θαη ζε κεγάια ζκήλε (Flint and Stewart 1992).
3.5.2.4.6 Dalmatian Pelican
Αλαπαξάγεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξώπε όπνπ έρεη κηθξό αλαπαξαγσγηθό πιεζπζκό.
Πξόθεηηαη γηα έλα παγθνζκίσο απεηινύκελν είδνο ην νπνίν αμηνινγείηαη σο πάλην (Rare)
ζηελ Δπξώπε (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν, είλαη ζπάληνο θαη πεξηζηαζηαθόο
επηζθέπηεο κε παξαηεξήζεηο από ηηο Αιπθέο Αθξσηεξίνπ θαη Λάξλαθαο (Flint and Stewart
1992).
3.5.2.4.7 Greater Flamingo
Σν είδνο απηό πξνηηκά κεγάιεο αλελόριεηεο εθηάζεηο κε ξερά πθάικπξα θαη αικπξά λεξά ζε
ιηκλνζάιαζζεο θαη αιπθέο, κε επνρηαθή πξόζβαζε ζε πόζηκν λεξό. ηελ Δπξώπε εθηηκάηαη
σο Σνπηθό (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν είλαη ζηαζεξόο ρεηκεξηλόο επηζθέπηεο
ζηηο Αιπθέο ηεο Λάξλαθαο θαη ηνπ Αθξσηεξίνπ, κε δηεζλώο ζεκαληηθνύο αξηζκνύο πνπ
θηάλνπλ κέρξη 10.000 πνπιηά ζε θάπνηεο ρξνληέο. Σα πνπιηά θζάλνπλ ην θζηλόπσξν, όηαλ
νη αιπθέο γεκίδνπλ κε λεξό, γηα λα ηξαθνύλ κε ηε βηνκάδα αζπόλδπισλ πνπ απνηθίδνπλ ην
λεξό. Σα πνπιηά θηλνύληαη επθαηξηαθά κεηαμύ ησλ δύν αιπθώλ, αλάινγα κε ηελ ζηάζκε ηνπ
λεξνύ ζηηο ιίκλεο. Φιακίγθν πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρώο λα αλαπαξαρζνύλ ην 2003 θαη ην
2005 ζηελ Αιπθή Αθξσηεξίνπ.
3.5.2.4.8 Osprey
Δίλαη έλαο επξέσο δηαδεδνκέλνο θαινθαηξηλόο επηζθέπηεο ζε κεγάιν κέξνο ηεο βόξεηαο
Δπξώπεο, πνπ εκθαλίδεηαη δηάζπαξηα λνηηόηεξα. Ο αλαπαξαγσγηθόο ηνπ πιεζπζκόο ζηελ
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Δπξώπε είλαη κηθξόο θαη αμηνινγείηαη σο πάληνο (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν
είλαη απνδεκεηηθό είδνο, όπνπ παξαηεξείηαη πην ζπρλά ην θζηλόπσξν παξά ηελ άλνημε. Σα
πεξηζζόηεξα πνπιηά πεηνύλ πάλσ από ηελ Κύπξν, ελώ θάπνηα θάλνπλ ζηαζκό ζε
πγξνηόπνπο γηα λα ηξαθνύλ, π.ρ. Φξάγκα Κνύξε θαη Λίκλε Οξόθιηλεο (Charalambidou et al.
2008) όπνπ κεξηθέο θνξέο παξακέλνπλ γηα εκέξεο θαη θαη 'εμαίξεζε έσο ηξεηο εβδνκάδεο
(Flint and Stewart 1992).
3.5.2.4.9 Eleonora’s Falcon
Ο Μαπξνπεηξίηεο είλαη θαινθαηξηλόο επηζθέπηεο ζε βξαρώδεηο αθηέο θαη λεζηά ηεο
Μεζνγείνπ, όπνπ θηάλεη από ηηο πεξηνρέο δηαρείκαζεο ηνπ ζηε Μαδαγαζθάξε. Πεξίπνπ ην
95% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ αλαπαξάγεηαη ζηελ Δπξώπε κε πεξηζζόηεξν από ην 70%
ζηελ Διιάδα. ηελ Δπξώπε έρεη δπζκελή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θαη αμηνινγείηαη σο
Μεησκέλν (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν απαληάηαη από ηνλ Απξίιην έσο ηνλ
Οθηώβξην. Πξηλ από ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, ηα πηελά παξαηεξνύληαη καθξηά από ηηο
αθηέο ζε πεξηνρέο κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο εληόκσλ, όπσο ζηνπο πγξνηόπνπο θαη ζηα
Γάζε ηνπ Σξνόδνπο, ηεο Πάθνπ θαη ηεο Μαδαξήο (Flint and Stewart 1992, Gordon 2004,
Richardson 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
ην ηέινο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ, ηα πνπιηά θσιηάδνπλ θαηά κήθνο ησλ παξάθηησλ γθξεκώλ
κεηαμύ ηεο Λεκεζνύ θαη ηνπ Πηζζνπξίνπ θαη ηαΐδνπλ ηνπο λενζζνύο ηνπο κε απνδεκεηηθά
ζηξνπζηόκνξθα πνπιηά. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, θπλεγνύλ ζηελ παξάθηηα
πεξηνρή ε νπνία εθηείλεηαη κεξηθά ρηιηόκεηξα πξνο ηε ζάιαζζα θαη ηελ ελδνρώξα. Με βάζε
ηηο εηήζηεο θαηαγξαθέο απηνύ ηνπ είδνπο, αλαπαξαγσγηθνί πιεζπζκνί από 169 δεπγάξηα ην
2002, 75 δεπγάξηα ην 2003, 191 δεπγάξηα ην 2004, θαη 104 δεπγάξηα ην 2005 έρνπλ
ππνινγηζηεί, κε ην 50% ησλ πνπιηώλ λα απαληώληαη ζην Αθξσηήξη Άζπξν-Πέηξα ηνπ
Ρσκηνύ SPA (Wilson 2005).
3.5.2.4.10 Slender-billed Curlew
Πξόθεηηαη γηα έλα παγθνζκίσο απεηινύκελν είδνο. Απαληάηαη ζηελ Δπξώπε σο εμαηξεηηθά
ζπάλην απνδεκεηηθό είδνο, πεξηζηαζηαθά σο ρεηκσληάηηθνο επηζθέπηεο, θαη είλαη ειάρηζηα
γλσζηό, κε άγλσζηεο πεξηνρέο θσιηάζκαηνο. Ωο εθ ηνύηνπ, ην θαζεζηώο ηνπ ζηελ Δπξώπε
Γελ Απνηηκάηαη (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν έρεη παξαηεξεζεί σο ηπραίνο
επηζθέπηεο, κε κηα παξαηήξεζε ζηελ Ακκόρσζην ην 1958, ηελ Λεπθσζία ην 1964, θαη ην
αθξσηήξην ηνπ Απνζηόινπ Αληξέα ην 1972 (Flint and Stewart 1992).
3.5.2.4.11 Audouin's Gull
Πξόθεηηαη γηα έλα παγθνζκίσο απεηινύκελν είδνο. Από ην Μάξηην έσο ηνλ Αύγνπζην,
θσιηάδεη ζε δηάζπαξηεο θαη κηθξέο απνηθίεο ζηε Μεζόγεην ζε βξαρώδεηο αθηέο θαη λεζηά, θαη
πεξλά ην ρεηκώλα θπξίσο θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Ζ Δπξώπε θαηέρεη
πεξηζζόηεξν από ην 75% ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ηνπ πιεζπζκνύ παγθνζκίσο, θαη
αμηνινγείηαη σο Σνπηθό (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν, θσιηάδεη ζηα λεζηά
Κιείδεο (Charalambidou and Gücel 2008) θαη δηαρεηκάδεη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο γύξσ από
ηελ Κύπξν (Flint and Stewart 1992, Gordon 2004, Richardson 2005, 2006, 2007, 2008,
2009). Δλώ ν αλαπαξαγσγηθόο πιεζπζκόο έρεη ππνινγηζηεί ζηα 40-50 δεπγάξηα, ην κέγεζνο
ηνπ δηαρεηκάδνληνο πιεζπζκνύ είλαη άγλσζην.
3.5.2.4.1 Mediterranean Gull
Σν είδνο απηό έρεη επξεία θαηαλνκή ζηελ Δπξώπε, όπνπ ζπγθεληξώλεηαη ν παγθόζκηνο
πιεζπζκόο ηνπ. Ο αλαπαξαγσγηθόο πιεζπζκόο ηνπ είλαη κεγάινο θαη ζηαζεξόο, επνκέλσο
αμηνινγείηαη σο Αζθαιέο (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν, είλαη απνδεκεηηθό είδνο
θαη ρεηκεξηλόο επηζθέπηεο ζηηο αθηέο, ιηκάληα θαη αιπθέο (Flint and Stewart 1992).
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3.5.2.4.2 Slender-billed Gull
Απηό ην είδνο αλαπαξάγεηαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαύξεο
Θάιαζζαο, θαη ζηελ Σνπξθία. ηελ Δπξώπε ζπγθεληξώλεηαη ιηγόηεξν από ην κηζό ηνπ
αλαπαξαγσγηθνύ ηνπ πιεζπζκνύ παγθνζκίσο. Ο αλαπαξαγσγηθόο ηνπ πιεζπζκόο ζηελ
Δπξώπε είλαη ζρεηηθά κηθξόο (<56.000 δεπγάξηα), αιιά ζηαζεξόο. Καζώο πεξηζζόηεξν από
ην 90% ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ Δπξώπε απαληάηαη ζε 10 ηνπνζεζίεο,
αμηνινγείηαη σο Σνπηθό (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν είλαη θνηλό απνδεκεηηθό
είδνο, ελώ κεξηθά πνπιηά δηαρεηκάδνπλ ζε παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ζε πγξνηόπνπο (Flint and
Stewart 1992).
3.5.2.4.3 Sandwich Tern
Σν είδνο απηό είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο, κε έλα
ζρεηηθά κηθξό Δπξσπατθό αλαπαξαγσγηθό πιεζπζκό. Αμηνινγείηαη σο Μεησκέλν (BirdLife
International 2004). ηελ Κύπξν, είλαη ζπάληνο ρεηκεξηλόο επηζθέπηεο θαη απνδεκεηηθό
είδνο, θπξίσο από ην Ννέκβξην κέρξη ηνλ Απξίιην, κε ηηο πεξηζζόηεξεο παξαηεξήζεηο ζηε
Λάξλαθα, θαη ζηα ιηκάληα ηεο Ακκνρώζηνπ, Λεκεζνύ θαη Πάθνπ (Flint and Stewart 1992).
3.5.2.4.4 Little Tern
Απηό ην είδνο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνο θαινθαηξηλόο επηζθέπηεο ζε κεγάιν κέξνο ηεο
Δπξώπεο, όπνπ αμηνινγείηαη σο Declining (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν είλαη
ζπάληνο απνδεκεηηθόο επηζθέπηεο ηελ άλνημε, θπξίσο ζε παξάθηηνπο πγξνηόπνπο ή ζηελ
αλνηθηή ζάιαζζα, θαη πεξηζηαζηαθά ζε ύδαηα ζηελ ελδνρώξα (Flint and Stewart 1992).
Αλαπαξαγσγηθνί πιεζπζκνί 2 κέρξη 5 δεπγαξηώλ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε Λάξλαθα, ζην
Φξάγκα Άρλαο θαη ζηε Λίκλε Οξόθιηλεο (Charalambidou et al. 2008, Kassinis et al. 2010).
3.5.2.4.5 Lesser Crested Tern
Ο αλαπαξαγσγηθόο πιεζπζκόο απηνύ ηνπ είδνπο έρεη θπξίσο ηξνπηθή θαη ππνηξνπηθή
θαηαλνκή, κε κόλν 2 ή 3 δεπγάξηα λα αλαπαξάγνληαη ζηελ Ηζπαλία (BirdLife International
2004). Τπάξρεη κηα αλεπηβεβαίσηε παξαηήξεζε από ηε Λάξλαθα ην 1963(Flint and Stewart
1992).
3.5.2.4.1 Caspian Tern
Απηό ην είδνο αλαπαξάγεηαη δηάζπαξηα θαηά κήθνο ηεο αθηήο ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο θαη
ζηε λνηην-αλαηνιηθή Δπξώπε, όπνπ απαληάηαη ιηγόηεξν από ην έλα ηέηαξην ηνπ παγθόζκηνπ
αλαπαξαγσγηθνύ ηνπ πιεζπζκνύ. Ο αλαπαξαγσγηθόο ηνπ πιεζπζκόο ζηελ Δπξώπε είλαη
κηθξόο (πεξίπνπ 4.700 δεπγάξηα). Σν κηθξό κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ην θαζηζηά επάισην
θαη γη απηό αμηνινγείηαη σο πάλην (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν είλαη ζπάλην
απνδεκεηηθό είδνο, θπξίσο ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ή ζε παξάθηηνπο πγξνηόπνπο, θαη
πεξηζηαζηαθά ζε ύδαηα ζηελ ελδνρώξα (Flint and Stewart 1992).
3.5.2.4.2 Gull-billed Tern
Απηό ην είδνο είλαη δηάζπαξην ζην ρώξν θαηαλνκήο ηνπ ζηε λόηηα θαη αλαηνιηθή Δπξώπε,
ζηελ νπνία ζπγθεληξώλεηαη ιηγόηεξν από ην έλα ηέηαξην ηνπ παγθόζκηνπ αλαπαξαγσγηθνύ
πιεζπζκνύ ηνπ. Ο αλαπαξαγσγηθόο ηνπ πιεζπζκόο ζηελ Δπξώπε είλαη ζρεηηθά κηθξόο
(<22.000 δεπγάξηα). Λόγσ ηεο γεληθήο κείσζεο ζηνλ αλαπαξαγσγηθό πιεζπζκό ηνπ,
αμηνινγείηαη σο Δππαζέο (BirdLife International 2004). ηελ Κύπξν, είλαη απνδεκεηηθό είδνο,
ζε παξάθηηνπο πγξνηόπνπο ή ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα, θαη πεξηζηαζηαθά ζε ύδαηα ζηελ
ελδνρώξα (Flint and Stewart 1992).
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3.5.2.5 Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) γηα ηε δηαηήξεζε ηωλ παξάθηηωλ θαη πδξόβηωλ
πνπιηώλ
Έμη ΕΔΠ ζηελ Κύπξν πεξηιακβάλνπλ παξάθηηεο πεξηνρέο, γηα ηελ πξνζηαζία εηδώλ πηελώλ
πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ), θαη
πξνζηαηεύνληαη βάζεη ηνπ λόκνπ 152 (Η) ηνπ 2003.
3.5.2.5.1 Κάβν Γθξέθν
Απηή ε πεξηνρή απνηειεί ην αλαηνιηθόηεξν άθξν ηεο Κύπξνπ, ρξεζηκεύεη σο ηνλ πξώην
ζηαζκό γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά θαη ζεσξείηαη σο κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο
όπνπ θάλνπλ ζηάζε γηα αλεθνδηαζκό ηα απνδεκεηηθά πνπιηά (Flint and Stewart 1992, Roth
and Corso 2007, Roth 2008). Πεξίπνπ ην 90% ηεο πεξηνρήο είλαη ρεξζαίν κε ζακλώλεο,
καθθία, θαη θξύγαλα, ελώ ην 10% ηεο πεξηνρήο είλαη ζαιάζζην θαη πεξηιακβάλεη βξαρώδεηο
αθηέο θαη λεζίδεο (LIFE 1998). ). Ζ πηελνπαλίδα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 77 είδε. Μεηαμύ
απηώλ, 23 απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ) ή είλαη
λέεο πξνζζήθεο ζην Παξάξηεκα, θαη 54 είλαη απνδεκεηηθά είδε ηα νπνία απαληώληαη ζπρλά
ζηελ Κύπξν (Πίλαθαο 3.16 θαη Πίλαθαο 3.17) (Game Fund 2008a). ηελ πεξηνρή απηή
θσιηάδνπλ ηα ελδεκηθά είδε Σξππνκάδεο (Sylvia melanothorax) θαη θαιηθνύξηα (Oenanthe
cypriaca), ελώ ρηιηάδεο ζηξνπζηόκνξθα θαη άιια απνδεκεηηθά πνπιηά θάλνπλ ζηαζκό θαηά
ηε κεηαλάζηεπζε. Πεξηζηαζηαθά παξαηεξνύληαη εδώ ηα είδε Terathopius ecaudatus (πξώηε
παξαηήξεζε γηα ηελ Δπξώπε), Φηδαεηόο (Circaetus gallicus), ηαπξαεηόο (Aquila pennata)
θαη Οξηπθνκάλα (Crex crex) (LIFE 1998).
Πίλαθαο 3.16 Πνπιηά ζηελ ΕΔΠ Κάβν Γθξέθν, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο Οδεγίαο
γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ) (Game Fund 2008a). πληνκνγξαθίεο: P = Παξόλ, C = Κνηλό, R =
πάλην, V = Πεξηπιαλώκελν.

Απνδεκεηηθό

Ηζαγελέο

Ξερεηκ Μεηαλ
Φσιηά σληάδ άζηεπ
δεη
εη
ζε

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Common Kingfisher

Alcedo atthis

R

Tawny Pipit

Anthus campestris

R

Purple Heron

Ardea purpurea

C

Squacco Heron

Ardeola ralloides

C

Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

R

Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus

C

Northern Harrier

Circus cyaneus

Pallid Harrier

Circus macrourus

European Roller

Coracias garrulus

Lesser kestrel

Falco naumanii

C

Red-footed falcon

Falco vespertinus

C

Little Egret

Egretta garzetta

C

Cretzschmar's Bunting

Emberiza caesia

R
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C
R

C

Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

R

Gull-billed Turn

Gelochelidon nilotica

R

Red-backed Shrike

Lanius collurio

R

Lesser Grey Shrike

Lanius minor

R

Audouin‟s Gull

Larus audouinii

Slender-billed Gull

Larus genei

C

Black Kite

Milvus migrans

V

Cyprus Wheatear

Oenanthe cypriaca

Osprey

Pandion haliaetus

Cyprus Warbler

Sylvia melanothorax

Barred Warbler

Sylvia nisoria

R

Rüppell's Warbler

Sylvia rueppelli

R

P

V

P
V
P

Πίλαθαο 3.17 Απνδεκεηηθά πνπιηά ηα νπνία απαληώληαη ηαθηηθά ζηελ ΕΔΠ Κάβν Γθξέθν, αιιά δελ
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ) (Game Fund 2008a).
πληνκνγξαθίεο: P = Παξόλ, C = Κνηλό, R = πάλην, V = Πεξηπιαλώκελν

Απνδεκεηηθό

Ηζαγελέο

Ξερεηκ Μεηαλ
Φσιη σληάδε άζηεπ
άδεη
η
ζε

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Skylark

Alauda arvensis

Red-throated Pipit

Anthus cervinus

C

Meadow Pipit

Anthus pratensis

C

Tree Pipit

Anthus trivialis

C

Common Swift

Apus apus

C

Alpine Swift

Apus melba

C

Lesser Short-toed Lark

Calandrella rufescens

R

Siskin

Carduelis spinus

Rufous Bush Robin

Cercotrichas galactotes

Great Spotted Cuckoo

Clamator glandarius

Common Quail

Coturnix coturnix

C

Common Cuckoo

Cuculus canorus

C

Common House Martin

Delichon urbica

C

V
V

C
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C

C

Yellowhammer

Emberiza citrinella

V

Black-headed Bunting

Emberiza melanocephala

C

Red-rumped Swallow

Hirundo daurica

R

C

Barn Swallow

Hirundo rustica

C

C

Woodchat Shrike

Lanius senator

R

Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

C

Little Gull

Larus minutus

C

Black-headed Gull

Larus ridibundus

Nightingale

Luscinia megarhynchos

C

European Bee-eater

Merops apiaster

C

Common Rock Thrush

Monticola saxatilis

R

Blue Rock Thrush

Monticola solitarius

Spotted Flycatcher

Muscicapa striata

C

Black-eared Wheatear

Oenanthe hispanica

C

Isabelline Wheatear

Oenanthe isabellina

C

Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

C

Spanish Sparrow

Passer hispaniolensis

C

Black Redstart

Phoenicurus ochruros

Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

C

Wood Warbler

Phylloscopus sibilatrix

C

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

C

Sand Martin

Riparia riparia

C

Whinchat

Saxicola rubetra

C

Stonechat

Saxicola torquata

Common Starling

Sturnus vulgaris

C

Blackcap

Sylvia atricapilla

C

Garden Warbler

Sylvia borin

R

Common Whitethroat

Sylvia communis

C

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

C

Orphean Warbler

Sylvia hortensis

C

Sardinian Warbler

Sylvia melanocephala

C

Redwing

Turdus iliacus

C

Common Blackbird

Turdus merula

C

Song Thrush

Turdus philomelos

C
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C

C

C

C

Fieldfare

Turdus pilaris

R

Mistle Thrush

Turdus viscivorus

R

Barn Owl

Tyto alba

Hoopoe

Upupa epops

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

Spectacled Warbler

Sylvia conspicillata

Bateleur

Terathopius ecaudatus
(reported once)

P
R

C
C

C

3.5.2.5.2 Αγία Θέθια
Ζ ΕΔΠ Αγίαο Θέθιαο είλαη γξακκηθή θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δώλεο, δπηηθά
ηεο πόιεο ηεο Αγίαο Νάπαο. Ζ πηελνπαλίδα ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 30 είδε
πνπιηώλ. Μεηαμύ απηώλ, 20 απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ηα
Πηελά, θαη 10 είλαη ζπρλά παξαηεξνύκελα απνδεκεηηθά είδε (Πίλαθαο 3.18 θαη Πίλαθαο
3.19) (Game Fund 2008b). Δπηπιένλ, ε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζζεί από ηνλ Πηελνινγηθό
ύλδεζκν Κύπξνπ σο «εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά», θαζώο ζεσξείηαη κηα από ηηο
ηξείο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ζηαζκό θαηά ηε κεηαλάζηεπζε θαη δηαρείκαζεο ζηελ
Κύπξν γηα ην είδνο Charadrius leschenaultii, θαη θηινμελεί ηαθηηθά ην 1% ηνπ Δπξσπατθνύ
κεηαλαζηεπηηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ είδνπο απηνύ (Πίλαθαο 3.20) (Iezekiel et al. 2004). Ο πην
ζεκαληηθόο Δπξσπατθόο αλαπαξαγσγηθόο πιεζπζκόο ηνπ είδνπο ζπγθεληξώλεηαη ζηελ
Σνπξθία, κε πιεζπζκό 800-1,200 πνπιηώλ.

Πίλαθαο 3.18 Πνπιηά ζηελ ΕΔΠ Αγίαο Θέθιαο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο Οδεγίαο
γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ) (Game Fund 2008b) πληνκνγξαθίεο: P = Παξόλ, C = Κνηλό, R =
πάλην, V = Πεξηπιαλώκελν.

Απνδεκεηηθό
Φσιη
Ηζαγελέο άδεη

Ξερεηκ Μεηαλ
σληάδε άζηεπ
η
ζε

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Kentish Plover

Charadrius alexandrinus

Black-crowned Night Heron

Nycticorax nycticorax

C

Little Egret

Egretta garzetta

C

Purple Heron

Ardea purpurea

R

Cattle Egret

Bubulcus ibis

C

Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus

R

Eurasian Thick-knee

Burhinus oedicnemus

Pied Avocet

Recurvirostra avosetta

R

Black-winged Stilt

Himantopus himantopus

R

Cream-colored Courser

Cursorius cursor

R
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R

R

R

R

European Golden Plover

Pluvialis apricaria

C

Ruff

Philomachus pugnax

C

Wood Sandpiper

Tringa glareola

C

Audouin‟s Gull

Larus audouinnii

Common Kingfisher

Alcedo atthis

Greater Short-toed Lark

Calandrella brachydactyla

Woodlark

Lullula arborea

Tawny Pipit

Anthus campestris

C

Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

R

Cretzschmar's Bunting

Emberiza caesia

C

R
C

C
C

R

Ζ ΕΔΠ Αγίαο Θέθιαο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο σο ρώξνο αλαπαξαγσγήο από ην Charadrius
alexandrinus θαη είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο ζηελ Κύπξν γηα ζηάζκεπζε θαηά
ηελ κεηαλάζηεπζε ηνπ είδνπο Charadrius hiaticula θαη ηελ Αιθπόλα (Alcedo atthis). Δπίζεο,
είλαη έλαο από ηνπο ιίγεο ηνπνζεζίεο ζηελ Κύπξν όπνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ν Αηγαηόγιαξνο
(Iezekiel et al. 2004, Game Fund 2008b).

Πίλαθαο 3.19 Απνδεκεηηθά πνπιηά ηα νπνία απαληώληαη ηαθηηθά ζηελ ΕΔΠ Αγίαο Θέθιαο, αιιά δελ
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα I ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ)(Game Fund 2008b)
πληνκνγξαθίεο: P = Παξόλ, C = Κνηλό, R = πάλην, V = Πεξηπιαλώκελν.

Απνδεκεηηθό

Ηζαγελέο

Φσιη
άδεη

Ξερεηκ Μεηαλ
σληάδε άζηεπ
η
ζε

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Greater Sandplover

Charadrius leschenaultii

Common Quail

Coturnix coturnix

C

Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula

C

Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

C

Black-headed Gull

Larus ridibundus

Hoopoe

Upupa epops

C

Red-rumped Swallow

Hirundo daurica

C

Whinchat

Saxicola rubetra

C

Stonechat

Saxicola torquata

Grey Heron

Ardea cinerea

5-10i

5-10i

C

C
C
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Πίλαθαο 3.20 Δίδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο Αγίαο Θέθιαο - Ληνπεηξίνπ σο εκαληηθή
Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (Iezekiel et al. 2004)

Common name

Scientific name

Estimated Population

Status

Greater Sandplover

Charadrius leschenaultii

3-10 pairs

Passage migrant
Winter visitor

3.5.2.5.3 Αιπθή Λάξλαθαο
Ζ Αιπθή ηεο Λάξλαθαο, ε νπνία απνηειεί έλα δίθηπν ηεζζάξσλ ιηκλώλ, ζεσξείηαη έλαο από
ηνπο πην ζεκαληηθνύο πγξνβηόηνπνπο γηα πνπιηά ζηελ Κύπξν θαη θεξύρζεθε σο πεξηνρή
Ramsar ην 2001, θαη σο ΕΔΠ θαη SCI ηνπ δηθηύνπ Φύζε 2000 ην 2004 (Larnaca Natura 2000
Standard Data Form). Ζ πηελνπαλίδα ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 100 είδε
πνπιηώλ. Μεηαμύ απηώλ, 31 απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά
(79/409/ΔΟΚ). Ζ πεξηνρή ππνζηεξίδεη ηαθηηθά δηεζλώο ζεκαληηθνύο αξηζκνύο Φιακίλγθν,
κέρξη 10.000 πνπιηά, ηα νπνία δηαρεηκάδνπλ ζηελ Κύπξν. Άιια ζεκαληηθά είδε επίζεο,
παξαηεξνύληαη εδώ θαη ε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζζεί από ηνλ Πηελνινγηθό ύλδεζκν
Κύπξνπ σο «εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά", ζύκθσλα κε ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη πην
θάησ (Πίλαθαο 3.21) (Iezekiel et al. 2004).
Πίλαθαο 3.21 Δίδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο Αιπθήο Λάξλαθαο σο εκαληηθή Πεξηνρή
γηα ηα Πνπιηά (Iezekiel et al. 2004).

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία

Πιεζπζκόο

Καζεζηώο

Greater flamingo

Phoenicopterus ruber

3000-12000

Απνδεκεηηθό είδνο
Υεηκεξηλόο επηζθέπηεο

Common crane

Grus grus

500-1000

Απνδεκεηηθό είδνο

Kentish plover

Charadrius
alexandrinus

250-350

Ηζαγελέο
Απνδεκεηηθό είδνο

Black-headed gull

Larus ridibundus

5000-6000

Απνδεκεηηθό είδνο
Υεηκεξηλόο επηζθέπηεο

Black-winged stilt

Himantopus
himantopus

5-70p

Απνδεκεηηθό είδνο
Κάπνηε θσιηάδεη

Eurasian thick-knee

Burhinus oedicnemus

5-10p

Ηζαγελέο, Απνδεκεηηθό
θσιηάδεη

Spur-winged
Lapwing

Vanellus spinosus

0-3p

Απνδεκεηηθό θσιηάδεη

85 species of
waterbirds

20,000-38,000

3.5.2.5.1 Χεξζόλεζνο Αθξωηεξίνπ – Γθξεκνί Δπηζθνπήο
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Ζ Υεξζόλεζνο Αθξσηεξίνπ, καδί κε ηελ Αιπθή Λάξλαθαο, ζεσξείηαη έλαο από ηνπο πην
ζεκαληηθνύο πγξνβηόηνπνπο γηα πνπιηά ζηελ Κύπξν. Μεγάια ηκήκαηα ησλ πγξνηόπσλ
θεξύρζεθαλ ην 2003 σο πεξηνρέο Ramsar. Σν 2011, νη Τγξόηνπνη Αθξσηεξίνπ θαη Γθξεκνί
Αθξσηεξίνπ θεξύρζεθαλ σο ΕΔΠ ζην δίθηπν Φύζε 2000. Ζ πηελνπαλίδα ηεο πεξηνρήο
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 308 είδε πνπιηώλ. Μεηαμύ απηώλ, 28 απαξηζκνύληαη ζην
Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (79/409/ΔΟΚ) ή είλαη λέεο πξνζζήθεο ζην
Παξάξηεκα (Πίλαθαο 3.22).
Ζ πεξηνρή απηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο σο πέξαζκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνημηάηηθεο θαη
θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο γηα εθαηνληάδεο έσο θαη ρηιηάδεο πδξόβηα πηελά. Μεηαμύ
απηώλ, θνπάδηα κε δηεζλώο ζεκαληηθνύο αξηζκνύο ηνπ Νπκθνγεξαλνύ (Grus virgo) θάλνπλ
ζηαζκό ζηε ιίκλε από ηα κέζα Απγνύζηνπ έσο ηηο αξρέο επηεκβξίνπ (Charalambidou et al.
2008, Kassinis et al. 2010). Ζ πεξηνρή είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηε κεηαλάζηεπζε
αξπαθηηθώλ, κε κεγάινπο αξηζκνύο ηνπ Κνθθηλνθάιθνλνπ (Falco vespertinus), ηνπ θεθηάξε
(Pernis apivorus), θαη Κίξθσλ (Circus spp.) (Iezekiel et al. 2004).
Δπηπιένλ, απνηειεί ζεκαληηθό ρώξν δηαρείκαζεο γηα πνιιά είδε πάπηαο (Anas), Βαξβάξσλ,
θαη παξπδάηησλ πηελώλ, σο επίζεο θαη γηα ην Φιακίλγθν (Charalambidou et al. 2008,
Kassinis et al. 2010). Σελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη, νη παξάθηηνη γθξεκνί ζην Αθξσηήξη θαη
ζηελ Δπηζθνπή είλαη ζεκαληηθέο πεξηνρέο θσιηάζκαηνο γηα ην Μαπξνθάιθνλν, Πεηξίηεο, θαη
ηνλ Θαιαζζνθόξαθα, ελώ νη γθξεκνί ηεο Δπηζθνπήο απνηεινύλ ηνλ πην ζεκαληηθό ρώξν
αλαπαξαγσγήο ηνπ Όξληνπ ζηελ Κύπξν (Iezekiel et al. 2004). Ζ πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζηεί
από ηνλ Πηελνινγηθό ύλδεζκν Κύπξνπ σο «εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά", ζύκθσλα
κε ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (Πίλαθαο 3.23) (Iezekiel et al. 2004).
Πίλαθαο 3.22 Υαξαθηεξηζηηθά είδε, πνπ απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ
Θήξα θαη ηα Άγξηα Πηελά, γηα ην ραξαθηεξηζκό ησλ Τγξνηόπσλ ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη ηνπο Γθξεκνύο
Αθξσηεξίνπ σο ΕΔΠ. Δίδε πνπ ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν (*) είλαη ζεκαληηθά είδε ηα νπνία
αλαπαξάγνληαη εληόο ησλ ΕΔΠ, νξηζκέλα επίζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ. Δίδε πνπ
δελ ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν, είλαη ζεκαληηθά είδε ηα νπνία δελ θσιηάδνπλ ζηελ ΕΔΠ θαη ηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ. Απηά ρξεζηκνπνηνύλ ηελ Υεξζόλεζν γηα δηαρείκαζε θαη ζηαζκό
θαηά ηε κεηαλάζηεπζε.

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία

Demoiselle Crane

Grus virgo

Purple Heron

Ardea purpurea

Squacco Heron

Ardeola ralloides

Ferruginous Duck *

Aythya nyroca

Little Stint

Calidris minuta

Kentish Plover *

Charadrius alexandrinus

Greater Sandplover

Charadrius leschenaultia

White-winged (Black) Tern

Chlidonias leucopterus

Western Marsh-harrier

Circus aeruginosus

Pallid Harrier

Circus macrourus

Saker Falcon

Falco cherrug

Eleonora‟s Falcon *

Falco eleonorae
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Peregrine Falcon *

Falco peregrinus

Red-footed Falcon

Falco vespertinus

Collared Pratincole

Glareola pratincola

Common Crane

Grus grus

Black-winged Stilt *

Himantopus himantopus

Slender-billed Gull

Larus genei

European Bee-eater

Merops apiaster

Great White Pelican

Pelecanus onocrotalus

European Honey Buzzard

Pernis apivorus

European Shag *

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Ruff

Philomachus pugnax

Greater Flamingo

Phoenicopterus ruber roseus

Glossy Ibis

Plegadis falcinellus

Gull-billed Tern

Sterna nilotica

Shelduck

Tadorna tadorna

Spur-winged Lapwing *

Vanellus spinosus

Πίλαθαο 3.23 Δίδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο Υεξζνλήζνπ Αθξσηεξίνπ – Γθξεκνύο
Δπηζθνπήο σο εκαληηθήο Πεξηνρήο γηα ηα Πνπιηά (Iezekiel et al. 2004).

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία

Πιεζπζκόο

Καζεζηώο

Squacco heron

Ardeola ralloides

100-250

Απνδεκεηηθό
είδνο

Glossy ibis

Plegadis falcinellus

250-500

Απνδεκεηηθό
είδνο

Greater flamingo

Phoenicopterus ruber

4000-10000

Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο
Απνδεκεηηθό
είδνο

Eleonora‟s falcon

Falco eleonorae

50-65p

Απνδεκεηηθό
θσιηάδεη

Red-footed falcon

Falco vespertinus

1100-1500

Απνδεκεηηθό
είδνο

Common crane

Grus grus

3000-5000

Απνδεκεηηθό
είδνο

Black-winged stilt

Himantopus himantopus

300-350ind

Απνδεκεηηθό
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5-10p

είδνο
Φσιηάδεη
πεξηζηαζηαθά

Collared pratincole

Glareola pratincola

100-200

Απνδεκεηηθό
είδνο

Kentish plover

Charadrius alexandrinus

300-500ind
20-40p

Ηζαγελέο θσιηάδεη
Απνδεκεηηθό
είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

Slender-billed gull

Larus genei

1200-1500

Απνδεκεηηθό
είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

Gull-billed tern

Gelochelidon nilotica

80-100

Απνδεκεηηθό
είδνο

Demoiselle crane

Grus virgo

400-560

Απνδεκεηηθό
είδνο

Shelduck

Tadorna tadorna

800-2000

Απνδεκεηηθό
είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

Greater Sandplover

Charadrius leschenaultii

5-10

Απνδεκεηηθό
είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

Bee-eater

Merops apiaster

20,000-30,000

Απνδεκεηηθό
είδνο

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

4-6p

Ηζαγελέο θσιηάδεη

Black-headed gull

Larus ridibundus

5000-6000

Απνδεκεηηθό
είδνο
Υεηκεξηλόο
επηζθέπηεο

Shag

Phalacrocorax aristotelis

35-40p

Ηζαγελέο θσιηάδεη

Griffon vulture

Gyps fulvus

5-8p

Ηζαγελέο θσιηάδεη

Eurasian thick-knee

Burhinus oedicnemus

5-10p

Απνδεκεηηθό
θσιηάδεη

Spur-winged Lapwing Vanellus spinosus

5-10p

Απνδεκεηηθό
θσιηάδεη

86 species of
waterbirds

30,000-70,000

Απνδεκεηηθό
είδνο

13 species of raptors

3900-7300

Απνδεκεηηθό
είδνο
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3.5.2.5.1 Akrotiri Aspro - Petra tou Romiou SPA
Απηή ε πεξηνρή πεξηιακβάλεη έλα ρεξζαίν θαη έλα ζαιάζζην ηκήκα. Σν ςειόηεξν ζεκείν
είλαη 250 m πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ην ρακειόηεξν είλαη ζην ύςνο ηεο
επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο, θαη εθηείλεηαη ζε 10 km αθηνγξακκήο. Καηά κήθνο ηεο αθηήο
ππάξρνπλ βξαρώδεηο παξαιίεο θαη απόηνκνη, απόθξεκλνη γθξεκνί πνπ εθηείλνληαη ζην 70%
ηεο αθηνγξακκήο. Ζ πηελνπαλίδα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 95 είδε. Μεηαμύ απηώλ, 25
απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ηα πηελά ή είλαη λέεο πξνζζήθεο
ζην Παξάξηεκα, θαη 53 είλαη ζπρλά παξαηεξνύκελα απνδεκεηηθά είδε (Game Fund 2005a).
Ζ πεξηνρή είλαη κία από ηηο ιίγεο ζην λεζί πνπ παξέρεη ελδηαηηήκαηα γηα θώιηαζκα ζηνπο
παξάθηηνπο γθξεκνύο γηα απεηινύκελα θαη ζεκαληηθά είδε αξπαθηηθώλ πνπιηώλ όπσο ηνλ
Μαπξνπεηξίηε θαη ηνλ Πεηξίηε (Falco peregrinus). Πεξίπνπ ην 50% ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ
πιεζπζκνύ ηνπ Μαπξνπεηξίηε ζηελ Κύπξν θσιηάδεη εδώ. ηελ πεξηνρή επίζεο θσιηάδνπλ ε
Apus melba θαη ηα ελδεκηθά είδε, Σξππνκάδεο θαη θαιηθνύξηα. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή
πεξηνρή αλεύξεζεο ηξνθήο γηα ην απεηινύκελν Όξλην (Gyps fulvus) ην νπνίν θσιηάδεη
πεξίπνπ 10 km από ηελ πεξηνρή. Σέινο, ιόγσ ηεο ζέζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο ηεο, ε
πεξηνρή απνηειεί ζεκαληηθό ζηαζκό μεθνύξαζεο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά (LIFE 1998,
Iezekiel et al. 2004, Wilson 2005).
Δπηπιένλ, ν Θαιαζζνθόξαθαο ζεσξείηαη θνηλόο εδώ θαη ε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζζεί από
ηνλ Πηελνινγηθό ύλδεζκν Κύπξνπ σο «εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά", ζύκθσλα κε ηα
είδε πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (Πίλαθαο 3.24) (Iezekiel et al. 2004).
Πίλαθαο 3.24 Δίδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Αθξσηεξίνπ Άζπξνπ σο εκαληηθή
Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (Iezekiel et al. 2004).

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Πιεζπζκόο

Καζεζηώο

Eleonora‟s falcon

Falco eleonorae

65-75 pairs

Απνδεκεηηθό
θσιηάδεη

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

2 pairs

Ηζαγελέο θσιηάδεη

Shag

Phalacrocorax aristotelis

5-10 pairs

Ηζαγελέο θσιηάδεη

3.5.2.5.2 Φάξνο Κάηω Πάθνπ
Ζ ΕΔΠ Φάξνπ Κάησ Πάθνπ απνηειείηαη από ην Αθξσηήξην Πάθνπ ζηα δπηηθά ηεο πόιεο
Κάησ Πάθνπ, θαη ην θάζηξν ηεο Πάθνπ θαη ηελ καξίλα. Πεξίπνπ ην 95% ηεο πεξηνρήο είλαη
πεξηθξαγκέλνο αξραηνινγηθόο ρώξνο. Ζ πεξηνρή θπξηαξρείηαη από ιηβάδηα κε ζάκλνπο θαη
θπηεκέλα είδε. Σν 5% ηεο πεξηνρήο είλαη κηα ζηελή παξάθηηα ισξίδα εθηόο ηνπ
πεξηθξαγκέλνπ ρώξνπ κε σο επί ην πιείζηνλ βξαρώδεηο θαη κεξηθέο ακκώδεηο αθηέο. Ζ
πηελνπαλίδα ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη 23 είδε πηελώλ πνπ απαξηζκνύληαη ζην
Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο ηεο ΔΔ γηα ηα πηελά, θαη 23 ζπρλά παξαηεξνύκελα απνδεκεηηθά
είδε (Game Fund 2005b).
Δπηπιένλ, ε πεξηνρή έρεη ραξαθηεξηζζεί από ηνλ Πηελνινγηθό ύλδεζκν Κύπξνπ σο
«εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά», θαη ζεσξείηαη σο κηα από ηηο ηξείο πην ζεκαληηθέο
πεξηνρέο ζηελ Κύπξν γηα ζηάζε θαηά ηελ κεηαλάζηεπζε θαη γηα δηαρείκαζε ηνπ είδνπο
Charadrius hiaticula, θαη απνηειεί ην 1% ησλ Δπξσπατθώλ κεηαλαζηεπηηθώλ δηαδξόκσλ ηνπ
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είδνπο απηνύ (Πίλαθαο 3.25) (Iezekiel et al. 2004). Ζ παξάθηηα ισξίδα απνηειεί έλα
ζεκαληηθό ζεκείν γηα απνδεκεηηθά παξπδάηηα πηελά, ελώ ηα αλνηθηά ιηβάδηα θαη νη ρακεινί
ζάκλνη ζην αθξσηήξη είλαη ζεκαληηθά γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά ζηξνπζηόκνξθα.
Πίλαθαο 3.25 Δίδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Φάξνπ Κάησ Πάθνπ σο εκαληηθή
Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (Iezekiel et al. 2004).

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία

Πιεζπζκόο

Καζεζηώο

Greater Sandplover

Charadrius leschenaultii

3-15 pairs

Απνδεκεηηθό είδνο
Υεηκεξηλόο επηζθέπηεο

3.5.2.5.3 Χεξζόλεζνο Αθάκα
Ζ Υεξζόλεζνο ηνπ Αθάκα απνηειεί ην δπηηθόηεξν άθξν ηεο Κύπξνπ, θαη είλαη κία από ηηο πην
ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά (Flint and Stewart 1992, Iezekiel et al.
2004). Ζ πηελνπαλίδα ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 170 είδε. Μεηαμύ απηώλ, 55
απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πηελά ηεο ΔΔ θαη 99 είλαη ζπρλά
παξαηεξνύκελα απνδεκεηηθά είδε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ άιια 16 ζεκαληηθά είδε, κεηαμύ
ησλ νπνίσλ θαη ν ελδεκηθόο Κππξηαθόο Γθηώλεο (Otus scops cyprius). ηελ πεξηνρή
θσιηάδεη ν κεγαιύηεξνο αλαπαξαγσγηθόο πιεζπζκόο ζηελ Κύπξν ηνπ Lanius senator.
Δπίζεο αλαπαξάγνληαη εδώ ν πηδαεηόο (Hieraaetus fasciatus), ν Πεηξίηεο, θαη κέρξη ην
1990 ην Όξλην. Μεγάινη πιεζπζκνί ησλ ελδεκηθώλ πηελώλ, Σξππνκάδεο θαη θαιηθνύξηα,
επίζεο απαληώληαη εδώ (LIFE 1998, Iezekiel et al. 2004).
ύκθσλα κε ηνπο Iezekiel et al. (2004), κε-αλαπαξαγσγηθνί πιεζπζκνί ησλ Μαπξνπεηξίηε,
Θαιαζζνθόξαθα θαη Αηγαηόγιαξνπ ππάξρνπλ γύξσ από ηε Υεξζόλεζν ηνπ Αθάκα. Ωζηόζν,
δελ έρεη γίλεη εθηίκεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ εηδώλ απηώλ ζηελ πεξηνρή. Σν παξάθηην ηκήκα
ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αθάκα είλαη δηάζπαξην κε κηθξά λεζηά, όπσο ν Γεξόλεζνο, θαη
βξαρώδεηο λεζίδεο, όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκεύζνπλ σο ελδηαηηήκαηα γηα θώιηαζκα
θαη/ ή πεξηνρέο γηα θνύξληαζκα, από ηνλ Θαιαζζνθόξαθα θαη ηνλ Αηγαηόγιαξν θαη πεξηνρέο
δηαρείκαζεο από ηνλ Θαιαζζνθόξαθα. Ωζηόζν, κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηε Γεξόλεζν έδεημε
κόλν ηξία θνηλά είδε πνπιηώλ λα θσιηάδνπλ εθεί: ν Αζεκόγιαξνο (Larus michahellis
michahellis), ν Κνινηόο (Corvus monedula) θαη ην Πεξηζηέξη (Columbia livia) (Blanchard
1992).
Ζ βόξεηα άθξε ηνπ Αθάκα (αλνηθηά ηεο ζάιαζζαο) είλαη ηνπνζεζία όπνπ καδεύνληαη κεγάινη
αξηζκνί από αξπαθηηθώλ θαη εξσδηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο
(Gordon 2004, Richardson 2005, 2006, 2007, 2008, 2009). Ωο εθ ηνύηνπ, ε Υεξζόλεζνο ηνπ
Αθάκα έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηνλ Πηελνινγηθό ύλδεζκν Κύπξνπ σο «εκαληηθή Πεξηνρή
γηα ηα Πνπιηά", ζύκθσλα κε ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ (Πίλαθαο 3.26) (Iezekiel et
al. 2004).
Πίλαθαο 3.26 Δίδε πξνηεξαηόηεηαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αθάκα σο εκαληηθή
Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά (Iezekiel et al. 2004).

Κνηλή νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία

Πιεζπζκόο

Καζεζηώο

Squacco heron

Ardeola ralloides

100-250

Απνδεκεηηθό
είδνο
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Little egret

Egretta garzetta

1000-1500

Απνδεκεηηθό
είδνο

Glossy ibis

Plegadis falcinellus

250-300

Απνδεκεηηθό
είδνο

Bee-eater

Merops apiaster

20,000-30,000

Απνδεκεηηθό
είδνο

Bonelli‟s Eagle

Hieraaetus fasciatus

1 pair

Ηζαγελέο θσιηάδεη

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

4-7 pairs

Ηζαγελέο θσιηάδεη

Roller

Coracias garrulus

70 pairs

Απνδεκεηηθό
θσιηάδεη

Cyprus warbler

Sylvia melanothorax

3,000-5,000 pairs

Ηζαγελέο θσιηάδεη

3000-5800

Απνδεκεηηθό
είδνο

13 species of raptors

3.5.3 Μειινληηθέο ηάζεηο
ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα λα θαζνξηζηνύλ νη πεξηνρέο θαηαλνκήο
ησλ πεξηζζόηεξσλ εηδώλ πηελνπαλίδαο ζηελ Κύπξν. Μεξηθά από ηα ζηνηρεία είλαη επαξθή
γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κειινληηθώλ ηάζεσλ ζε νξηζκέλνπο πιεζπζκνύο πνπιηώλ, π.ρ.
δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζε πγξνηόπνπο, θαη γηα δύν παξάθηηα είδε (Μαπξνπεηξίηεο,
Όξλην). Ωζηόζν, ππάξρνπλ ιίγα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία θαη κειέηεο γηα ηα κεγέζε θαη ηηο
ηάζεηο ησλ πιεζπζκώλ.
Δλώ δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζηνύλ κειινληηθέο ηάζεηο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ
πιεζπζκώλ ησλ πηελώλ, είλαη γλσζηό όηη πνιιά είδε, π.ρ. νη Πειεθάλνη, ηα Φιακίλγθν θαη ν
Μαπξνπεηξίηεο, είλαη επάισηα ζηελ αλζξώπηλε ελόριεζε. Απηά ηα είδε δελ αλέρνληαη
εύθνια ηελ αλζξώπηλε παξνπζία θαη πξνηηκνύλ πεξηνρέο κε θπζηθά εκπόδηα, όπσο
εθηεηακέλνπο θαιακηώλεο θαη λεξό, ή απόηνκνπο απξόζηηνπο βξάρνπο. Οη Πειεθάλνη θαη ηα
Φιακίλγθν ελνρινύληαη επίζεο από ρακειέο πηήζεηο αεξνζθαθώλ θαη είλαη γλσζηό όηη
ζπγθξνύνληαη κε ειεθηξνθόξα θαιώδηα θαη θξάρηεο (Iezekiel et al. 2004). Μάιηζηα
Φιακίλγθν ζπγθξνύζηεθαλ κε εκπνξηθά αεξνζθάθε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο κεηά ηελ
επέθηαζε ηνπ ην 2008 θαη ην 2009.
Μειινληηθή νηθνδόκεζε θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηηο ρεξζαίεο παξάθηηεο πεξηνρέο, νη
νπνίεο είλαη ήδε εθηεηακέλεο κέζα θαη γύξσ από κεξηθέο από ηηο ΕΔΠ, ζα απνηειέζνπλ
ζνβαξή απεηιή γηα ηελ αθεξαηόηεηα ησλ ρώξσλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ απώιεηα
ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη απμεκέλε ελόριεζε γηα ηα πνπιηά αλ είλαη αλεμέιεγθηα. Καηνηθίδηα
δώα, όπσο ζθύινη θαη γάηεο, ζέηνπλ ζνβαξό θίλδπλν ζήξεπζεο ησλ πηελώλ. Δηδηθόηεξα,
θάπνηα αηνιηθά πάξθα, ηα γήπεδα γθνιθ θαη νη καξίλεο ζα απνηειέζνπλ αλεπαλόξζσηεο
αξλεηηθέο επηπηώζεηο όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρώλ πνπ
ζα επεξεαζηνύλ (LIFE 1998, Iezekiel et al. 2004). Δμάιινπ, κεξηθά είδε απεηινύληαη επίζεο
από ην παξάλνκν θπλήγη, όπσο ν Μαπξνπεηξίηεο, θαζώο θαη από ηελ παξάλνκε παγίδεπζε
κε μόβεξγα θαη δίθηπα ζην Κάβν Γθξέθν (BirdLife Cyprus 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009).
Οξηζκέλα δεηήκαηα αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα είδε. Ζ ρξήζε ησλ παξαιηώλ ζε πεξηνρέο όπνπ
ζπρλάδεη ην Charadrius leschenaultii, γηα παξάδεηγκα, δελ απνηειεί ζέκα όηαλ νη
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο εθεί ιακβάλνπλ ρώξα ην θαινθαίξη. Έλαο ζνβαξόο θίλδπλνο
ελόριεζεο ηίζεηαη από ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ηνπ ρώξνπ γηα πεξπάηεκα ην θζηλόπσξν,
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ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε, όηαλ ηα πνπιηά είλαη παξόλ ζηελ πεξηνρή, ηδηαίηεξα όηαλ έρνπλ
ζθπιηά καδί ηνπο (Iezekiel et al. 2004). Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ν Θαιαζζνθόξαθαο, ν
νπνίνο απεηιείηαη ελ κέξεη ιόγσ αληαγσληζκνύ κε ηνλ Κνξκνξάλν (Phalacrocorax carbo), ν
νπνίνο είλαη κεγαιύηεξνο, πνιππιεζέζηεξνο θαη πην επξέσο δηαδεδνκέλν είδνο. πρλά
δηώθεηαη θαηά ιάζνο επεηδή ζεσξείηαη όηη είλαη Κνξκνξάλνο, αθνύ ν Κνξκνξάλνο ζεσξείηαη
σο νριεηηθό είδνο σο αιηέαο, ηδηαίηεξα θνληά ζε ηρζπνθαιιηέξγεηεο (LIFE 1998, Iezekiel et al.
2004).
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3.6 Καηάινγνο ηεο ρξνληθήο εκθάληζεο, ηεο αθζνλίαο θαη ηεο ρσξηθήο
θαηαλνκήο ησλ κε απηνρζόλσλ, εμσηηθώλ εηδώλ, ή ελδερνκέλσο ησλ
γελεηηθώο δηαθξηηώλ κνξθώλ απηνρζόλσλ εηδώλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε
ζαιάζζηα πεξηνρή

3.6.1 Δηζαγσγή
Σα κε απηόρζνλα εμσηηθά είδε, όπσο νξίδνληαη από ην ρξεκαηνδνηνύκελν πξόγξακκα
DAISIE ηεο ΔΔ (Stattersfield et al. 1998) είλαη «είδε, ππνείδε ή θαηώηεξα ηάμα πνπ
εηζήρζεζαλ ζε πεξηνρή εθηόο ηνπ θπζηθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο (θαηά ην παξόλ ή ζην
παξειζόλ) θαη εθηόο ηνπ εύξνπο ηεο θπζηθήο ηνπο δηαζπνξάο. Απηό πεξηιακβάλεη
νπνηνδήπνηε κέξνο, γακέηε ή πνιιαπιαζηαζηηθό πιηθό απηώλ ησλ εηδώλ, πνπ ζα κπνξνύζε
λα επηδήζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλαπαξαρζεί. Ζ παξνπζία ησλ κε απηόρζνλσλ εηδώλ ζε
κηα μέλε πεξηνρή νθείιεηαη είηε ζηελ εζθεκκέλε ή αθνύζηα εηζαγσγή ηνπο κέζσ θάπνησλ
αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε ζηελ κεηαθίλεζή ηνπο από κηα άιιε πεξηνρή ζηελ νπνία
ζεσξνύληαλ εμσηηθά είδε».
Οη έλλνηεο «εμσηηθό», «μέλν», «κε ηζαγελέο» θαη «αιιόρζνλν» είλαη ζπλώλπκεο ηνπ όξνπ κε
απηόρζνλν είδνο (Zenetos et al. 2010) θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ
ηα ζπγθεθξηκέλα είδε. Σα εμσηηθά είδε είλαη έλα ππνζύλνιν ησλ κε απηόρζνλσλ εηδώλ ή/θαη
ησλ θξππηνγελώλ εηδώλ (άγλσζηεο πξνέιεπζεο είδε πνπ δελ είλαη γλσζηό εάλ είλαη ηζαγελή
ή εμσηηθά) ηα νπνία έρνπλ εμαπισζεί, ζπλερίδνπλ λα εμαπιώλνληαη ή έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα εμαπισζνύλ ζε μέλν βηόηνπν, θαη ηα νπνία πξνθαινύλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε
βηνπνηθηιόηεηα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ζηηο θνηλσληθό-νηθνλνκηθέο αμίεο ή /θαη
ζηελ αλζξώπηλε πγεία ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλνπλ (Olenin et al. 2010).
Ζ Μεζόγεηνο ζάιαζζα θαη θπξίσο ε ιεθάλε ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απνηειεί κία από ηηο
πην πιεγείζεο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ κε απηόρζνλσλ εηδώλ πνπ
θηινμελεί (Costello et al. 2010) θαη ηνλ ξπζκό εηζαγσγήο ηνπο (Zenetos 2010). Σν 82% ησλ
νξγαληζκώλ απηώλ εηζέξρνληαη ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην από ηνλ Ηλδό-Δηξεληθό σθεαλό
κέζσ ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (EastMed 2010). Σν επίπεδν ησλ γλώζεσλ γηα ηελ
ζπγθεθξηκέλε ππό-πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζεσξείηαη νπζηώδεο, παξόιν πνπ θάηη
ηέηνην δελ ηζρύεη γηα όιεο ηηο πεξηνρέο θαη ρώξεο. πγθεθξηκέλα, ε έιιεηςε έξεπλαο ζηελ
Κύπξν έρεη άκεζε επίπησζε ζηνλ αξηζκό ησλ κε απηόρζνλσλ εμσηηθώλ εηδώλ πνπ
θαηαγξάθνληαη.
Ζ Μεζόγεηνο ζάιαζζα, όπσο θαη άιια κέξε ηνπ θόζκνπ, έρεη επεξεαζηεί από ηηο επηδξνκέο
ησλ ζαιάζζησλ εμσηηθώλ εηδώλ πνπ θαηαιήγνπλ εδώ κέζσ ηεο Γηώξπγαο ηνπ νπέδ, ηεο
ξύπαλζεο θαη ηνπ πδάηηλνπ έξκαηνο ησλ θνηηώλ ησλ πινίσλ, ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη ηεο
βηνκεραλίαο ησλ ελπδξείσλ (Streftaris et al. 2005, Galil 2009).
ηελ έθζεζε ησλ Zenetos et al. (2010) δεκνζηεύεηαη κηα πιήξεο ιίζηα (κέρξη ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο) γηα όια ηα κε απηόρζνλα εμσηηθά είδε πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ Μεζόγεην. Ζ
Μεζόγεηνο είλαη ρσξηζκέλε ζε ππό-πεξηνρέο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηε
Θαιάζζηα ηξαηεγηθή.
3.6.2 Με Απηόρζνλα Δίδε (ΜΑΔ) ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην
ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε Οδεγία, ε Κύπξνο αλήθεη ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην θαη ε
ζάιαζζά ηεο απνηειείηαη από δύν πδάηηλα ζώκαηα: ην Αηγαίν θαη ηε ζάιαζζα ηεο
Λεβαληίλεο (θαη επίζεο ηε κηθξόηεξε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά). Ζ αλαηνιηθή Μεζόγεηνο, ιόγσ
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ηεο ζέζεο ηεο ζην ζηαπξνδξόκη ηεο Πνλην-Καζπίαο από ηε κηα θαη ηνπ Ηλδηθνύ
Ωθεαλνύ/Δξπζξάο ζάιαζζαο από ηελ άιιε, επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα από κηα έληνλε θαη
ζπλερή ξνή ζαιάζζησλ κε-απηόρζνλσλ εηδώλ (ΜΑΔ). Δηδηθά ζηε Λεβαληίλε, ε πην ζεκαληηθή
δίνδνο εηζαγσγήο ηνπο είλαη ε δηώξπγα ηνπ νπέδ (έλαο αλζξσπνγελήο δηάδξνκνο αθνύζηαο
εηζαγσγήο). Ζ δηώξπγα ηνπ νπέδ ελώλεη ηε Μεζόγεην κε ηελ Δξπζξά Θάιαζζα θαη ηνλ ΗλδνΔηξεληθό από ην 1869, επηηξέπνληαο ηελ είζνδν ζαιάζζηαο ρισξίδαο θαη παλίδαο
(ζπνλδπισηά θαη αζπόλδπια) ζηε Μεζόγεην. Δλώ ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ε λαπηηιία
ζεσξείηαη σο ν θύξηνο θνξέαο ΜΑΔ, ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ε λαπηηιία
θαη ε εζθεκκέλε/αθνύζηα πδαηνθαιιηέξγεηα είλαη ειάρηζηα ζεκαληηθέο δίνδνη ζε ζύγθξηζε κε
ηε δηώξπγα ηνπ νπέδ, όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ ΜΑΔ πνπ εηζέξρνληαη. Πεξηζζόηεξα από
80 % ησλ ζαιάζζησλ μεληθώλ ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην (ςάξηα, δεθάπνδα θαη καιάθηα)
έρνπλ εηζαρζεί κέζσ ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ (π.ρ., Galil and Zenetos 2002).
Οη Λεζζεςηαλνί κεηαλάζηεο, είδε πνπ δηέξρνληαη από ηε Γηώξπγα ηνπ νπέδ ζηε Μεζόγεην,
είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλνη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. Ζ νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ Zenetos
et al. (2010), δίλεη κηα εηο βάζνο εηθόλα ηεο δπλακηθήο θαη ησλ πδξνινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ
πηζαλόλ λα ειθύνπλ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ΜΑΔ. Δθηόο από ηελ εγγύηεηα
ηεο δηώξπγαο ηνπ νπέδ, ηα ππθλά δίθηπα λαπζηπινΐαο ζηελ πεξηνρή ππνβνεζνύλ ηελ
εμάπισζε καθξνθπθώλ θαη δίζπξσλ.
3.6.3 ΜΑΔ ζηελ Κύπξν
Ζ Κύπξνο ιόγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηα ΜΑΔ θαη ηδηαίηεξα
γηα ηνπο Λεζζεςηαλνύο κεηαλάζηεο. Οη Katsanevakis et al. (2009) ζε ζπλεξγαζία κε ην
Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ ηεο Κύπξνπ δηεμήγαγαλ απνγξαθή ησλ ζαιάζζησλ
αιιόρζνλσλ εηδώλ ηεο Κύπξνπ. Μέρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 2009 θαηαγξάθεθαλ 126 είδε, 42 εθ
ησλ νπνίσλ είλαη καιάθηα, 28 ςάξηα, 19 πνιύραηηνη, 15 βελζηθά είδε, 12 θαξθηλνεηδή θαη 10
είδε πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο θαηεγνξίεο. Από απηά, 80 είδε έρνπλ εγθαηαζηαζεί (12 εθ ησλ
νπνίσλ είλαη ρσξνθαηαθηεηηθά), 31 είλαη παξόληα, 9 θξππηνγελή θαη 6 ακθηζβεηνύκελα
(Katsanevakis et al. 2009).
3.6.3.1 Παξνπζία εηδώλ
Ο Πίλαθαο 3.27 παξνπζηάδεη όια ηα μεληθά ζαιάζζηα είδε πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη
θαηαγξάθεθαλ ζηα Κππξηαθά ύδαηα βάζε αλαθνξώλ πνπ έγηλαλ ζηηο κειέηεο ησλ
Katsanevakis et al. (2009) θαη Zenetos et al. (2010).

Πίλαθαο 3.27 Ξεληθά ζαιάζζηα είδε πνπ απαληνύλ ζηα λεξά ηεο Κύπξνπ

ΔΗΓΖ

ΠΡΧΣΖ
ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΔΠΗΣΤΥΗΑ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ
ΑΝΑΦΟΡΑ

ΦΤΣΟΒΔΝΘΟ/CHLOROPHYTA
Caulerpa racemosa var. cylindracea
(Sonder) Verlaque, Huisman &
Boudouresque

1991

Υσξνθαηαθηεηηθό

Hadjichristophorou et al.
(1997)

Caulerpa racemosa var. lamourouxii f.
requienii (Montagne) Weber-van Bosse

1997

Παξόλ

Verlaque et al. (2000)

Caulerpa racemosa var. turbinata/uvifera
(J. Agardh) Eubank / (C. Agardh) J. Agardh

1992

Κξππηνγελέο

Verlaque et al. (2000)

Cladophora cf patentiramea
(Montagne) Kützing

1991

Παξόλ

Argyrou (2000)
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ΦΤΣΟΒΔΝΘΟ/PHAEOPHYTA
1990

Δγθαηαζηεκέλν

Verlaque and
Boudouresque (1991)

Acanthophora nayadiformis
(Delile) Papenfuss

1997

Κξππηνγελέο

Cirik et al. (2000)

Asparagopsis armata
Harvey

1998

Παξόλ

Cirik et al. (2000)

Chondria coerulescens
(J. Agardh) Falkenberg

2008

Κξππηνγελέο

Tsiamis (pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

Ganonema farinosum
(J.V. Lamouroux) K.C. Fan & Yung C. Wang

1997

Κξππηνγελέο

Cirik et al. (2000)

Lophocladia lallemandii
(Montagne) F. Schmitz

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Cirik et al. (2000)

Neosiphonia sphaerocarpa
(B. rgesen) M.S. Kim & I.K. Lee

2008

Κξππηνγελέο

Tsiamis (pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

Polysiphonia atlantica
Kapraun & J.N. Norris

2008

Ακθηζβεηνύκελν

Taşkin et al. (2008)

Polysiphonia fucoides
(Hudson) Greville

2008

Κξππηνγελέο

Taşkin et al. (2008)

Womersleyella setacea
(Hollenberg)

2008

Παξόλ

Taşkin et al. (2008)

1967

Δγθαηαζηεκέλν

Lipkin (1975)

1964

Δγθαηαζηεκέλν

Kimor and Berdugo (1967)

1976

Κξππηνγελέο

Langer and Hottinger
(2000)

Cassiopeia andromeda (Forsski, 1775)

1903

Δγθαηαζηεκέλν

Maas (1903)

Rhopilema nomadica (Galil, 1990)

1995

Δγθαηαζηεκέλν

Galil (2006)

1972

Ακθηζβεηνύκελν

Schmidt (1973) in Por
(1978)

Branchiomma bairdi (McIntsosh, 1885)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2009)

Branchiomma luctuosum (Grube, 1869)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2005)

Ceratonereis mirabilis (Kinberg, 1866)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2005)

Eusyllis kupfferi (Langerhans, 1879)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar and Ergen (2003)

Exogone (Parexogone) wolfi (San Martín,
1991)

2003

?

Çinar et al. (2003)

Hydroides dianthus (Verrill, 1873)

1997

Ακθηζβεηνύκελν

Ben-Eliahu and Payiatas

Stypopodium schimperi
(Buchinger ex Kützing) Verlaque &
Boudouresque
ΦΤΣΟΒΔΝΘΟ/RHODOPHYTA

ΦΤΣΟΒΔΝΘΟ/SPERMATOPHYTA
Halophila stipulacea
(Forsskal) Ascherson

ΦΤΣΟΠΛΑΓΚΣΟΝ/ BACILLARIOPHYTA (DIATOMES)
Pseudosolenia calvar-avis (Schultze, 1858)
ΣΡΖΜΜΑΣΟΦΟΡΑ
Amphistegina lobifera (Larsen, 1976)
CNIDARIA/SCYPHOZOA

CNIDARIA/HYDROZOA
Laodicea fijiana (Agassiz & Mayer, 1899)
ANNELIDA
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(1999)
Hydroides elegans (Haswell, 1883)

1996

Δγθαηαζηεκέλν

Ben-Eliahu and Payiatas
(1999)

Hydroides heterocerus (Grube, 1868)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Ben-Eliahu and Payiatas
(1999)

Linopherus canariensis (Langerhans, 1881)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2009)

Lysidice collaris (Grube, 1870)

1968

Ακθηζβεηνύκελν

Ben-Eliahu (1972)

Metasychis gotoi (Izuka, 1902)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2005)

?

Zenetos et al. (2010)

Neopseudocapitella brasiliensis (Rullier &
Amoureux, 1979)

?

Notomastus aberans (Day, 1957)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2005)

Notomastus mossambicus (Thomassin,
1970)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2005)

Oenone cf. fulgida (Savigny, 1818)

1997

Παξόλ

Çinar (2005)

Pista unibranchia (Day, 1963)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Çinar (2005)

Pseudonereis anomala (Gravier, 1900)

1969

Υσξνθαηαθηεηηθό

Ben-Eliahu (1972)

Prosphaerosyllis longipapillata (HartmannSchröder, 1979)

1997

Παξόλ

Çinar et al. (2003)

Spirobranchus tetraceros (Schmarda, 1861)

1996

Δγθαηαζηεκέλν

Ben-Eliahu and Payiatas
(1999)

Spirorbis marioni (Caullery and Mesnil, 1997)

1998

Παξόλ

Zibrowius (2002)

Terebella ehrenbergi (Grube, 1870)

1969

Ακθηζβεηνύκελν

Ben-Eliahu (1972)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Zibrowius (pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Kocatas et al. (2001)

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)

1964

Δγθαηαζηεκέλν

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Charybdis helleri (A. Milne-Edwards, 1867)

1998

Υσξνθαηαθηεηηθό

Galil et al. (2002)

Charybdis longicollis (Leene, 1938)

1986

Δγθαηαζηεκέλν

Lewinsohn and Holthuis
(1986)

Marsupenaeus japonicus (Bate, 1888)

1961

Δγθαηαζηεκέλν

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Metapenaeopsis aegyptia (Galil & Golani,
1990)

2004

Δγθαηαζηεκέλν

Kirmitzoglou et al. (2006)

Metapenaeus monoceros (Fabricius, 1798)

1961

Δγθαηαζηεκέλν

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Percnon gibbesi (H. Milne-Edwards, 1853)

?

?

Katsanevakis et al. (2011)

CRUSTACEA/ISOPODA
Apanthura sandalensis (Stebbing, 1900)
CRUSTACEA/ AMPHIPODA
Linguimaera caesaris (Krapp-Schickel,
2003)
CRUSTACEA/ DECAPODA

Pilumnopeus vauquelini (Audouin, 1826)

1963

Δγθαηαζηεκέλν

Galil (2006)

Portunus segnis (Forsskal, 1775)

1958

Δγθαηαζηεκέλν

Elton (1958)

Thalamita poissonii (Audouin, 1826)

1969

Κξππηνγελέο

Gilate in Por (2007);
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Gitarakos et al. (2007)
CRUSTACEA/STOMATOPODA
1963

Δγθαηαζηεκέλν

Ingle (1963)

Acteocina mucronata (Philippi, 1849)

1992

Δγθαηαζηεκέλν

Cecalupo and Quadri
(1996)

Alvania dorbignyi (Audouin, 1826)

1985

Κξππηνγελέο

Bogi et al. (1989)

Aplysia dactylomela (Rang, 1828)

2004

Δγθαηαζηεκέλν

Yokes (2008)

Bulla arabica (Malaquias & Reid, 2008)

2000

Παξόλ

Zenetos et al. (2004)

Cerithidium perparvulum (Watson, 1886)

1995

Παξόλ

Cecalupo and Quadri
(1995)

Cerithiopsis pulvis (Issel, 1869)

1985

Παξόλ

Bogi et al. (1989);
Cecalupo and Quadri
(1996)

Cerithiopsis tenthrenois (Melvill, 1896)

1985

Δγθαηαζηεκέλν

Tornaritis (1987); Buzzuro
and Greppi (1997)

Cerithium nesioticum (Pilsbry and Vanatta,
1906)

1985

Παξόλ

Bogi et al. (1989);
Buzzuro and Greppi
(1997)

Cerithium scabridum (Philippi, 1848)

1983

Υσξνθαηαθηεηηθό

Fischer (1993); Cecalupo
and Quadri (1996)

Chrysallida maia (Hornung & Mermod, 1924)

1995

Παξόλ

Buzzuro and Greppi
(1997)

Cingulina isseli (Tryon, 1886)

1998

Παξόλ

Zenetos et al. (2004)

Conomurex persicus (Swainson, 1821)

1985

Υσξνθαηαθηεηηθό

Bazzocchi (1985)

Cycloscala hyalina (Sowerby, 1844)

1992

Παξόλ

Cecalupo and Quadri
(1994)

Cylichnina girardi (Audouin, 1826)

1996

Παξόλ

Cecalupo and Quadri
(1996)

Ergalatax junionae (Houart, 2008)

1993

Δγθαηαζηεκέλν

Buzzuro and Greppi
(1997)

Finella pupoides (A. Adams, 1860)

1996

Δγθαηαζηεκέλν

Cecalupo and Quadri
(1996)

Infundibulops erythraeus (Brocchi, 1821)

1985

Υσξνθαηαθηεηηθό

Tornaritis (1987)

Leucotina natalensis (Smith, 1910)

1996

Παξόλ

Cecalupo and Quadri
(1996); Buzzuro and
Greppi (1997)

Melibe viridis (Kelaart, 1858)

2007

Παξόλ

Sanchez Villarejo (2007)

< 1995

Παξόλ

Cecalupo and Quadri
(1995)

Erugosquilla massavensis (Kossmann, 1880)
ΜΑΛΑΚΗΑ/GASTROPODA

Metaxia bacillum (Issel, 1869)
Purpuradusta gracilis notata (Gill, 1858)

2000

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2004)

Pyrunculus fourierii (Audouin, 1826)

1995

Παξόλ

Buzzuro and Greppi
(1997)

Rhinoclavis kochi (Philippi, 1848)

1976

Δγθαηαζηεκέλν

Demetropoulos and
Hadjichristophorou (1976)

Rissoina bertholleti (Issel, 1985)

1869

Παξόλ

Bogi et al. (1989)
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Smaragdia souverbiana (Montrouzier, 1863)

1995

Παξόλ

Buzzuro and Greppi
(1997)

Sticteulima cf. lentiginosa (A. Adams, 1861)

1995

Παξόλ

Buzzuro and Greppi
(1997)

Syrnola fasciata (Jickeli, 1882)

1995

Παξόλ

Nofroni and Tringali
(1995)

Thais lacera (von Born, 1778)

1988

Παξόλ

Houart (2001)

Turbonilla edgarii (Melvil, 1896)

1996

Παξόλ

Cecalupo and Quadri
(1996); Buzzuro and
Greppi (1997)

Zafra savignyi (Moazzo, 1939)

1995

Δγθαηαζηεκέλν

Buzzuro and Greppi
(1997)

Zafra selasphora (Melvill & Standen, 1901)

1995

Παξόλ

Buzzuro and Greppi
(1997)

Brachidontes pharaonis (Fischer P., 1870)

1960

Υσξνθαηαθηεηηθό

Mienis (pers. comm.) in
Katsanevakis et al.
(2009); Tornaritis (1987);
Cecalupo and Quadri
(1996)

Chama pacifica (Broderip, 1834)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2004)

Dendostrea frons (Linnaeus, 1758)

2008

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2009)

Fulvia fragilis (Forsskal in Niebuhr, 1775)

1983

Δγθαηαζηεκέλν

Fischer (1993)

Gafrarium pectinatum (Linnaeus, 1758)

2005

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2009)

Malvufundus regula (Forsskal, 1775)

1970

Δγθαηαζηεκέλν

Demetropoulos (1971)

Paphia textile (Gmelin, 1791)

2004

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2009)

Pinctada imbricata radiata (Leach, 1814)

1899

Υσξνθαηαθηεηηθό

Monterosato (1899)

Psammotreta praerupta (Salisbury, 1934)

2009

Παξόλ

Zenetos et al. (2009)

Septifer forskali (Dunker, 1855)

2005

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2009)

Spondylus spinosus (Schreibers, 1793)

2001

Δγθαηαζηεκέλν

Zenetos et al. (2009)

1986

Δγθαηαζηεκέλν

Cherbonnier (1986)

<2002

Δγθαηαζηεκέλν

Zibrowius (2002)

Ophiactis savignyi (Müller & Troschel,
1842)

<2002

Δγθαηαζηεκέλν

Zibrowius (2002)

Phascolosoma scolops (Selenka & de Man,
1883)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Acik et al. (2005)

1998

Δγθαηαζηεκέλν

Nishikawa (2002)

1964

Δγθαηαζηεκέλν

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

ΜΑΛΑΚΗΑ /BIVALVIA

ECHINODERMATA/HOLOTHUROIDEA
Synaptula reciprocans (Forssk l, 1775)
ECHINODERMATA/OPHIUROIDEA
Ophiactis macrolepidota (MarktannerTurneretscher, 1887 )
SIPUNCULA

CHORDATA/ASCIDACEA
Herdmania momus (Savigny 1816)
ΦΑΡΗΑ/OSTEICHTHYES
Alepes djedaba (Forsskål, 177)
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Atherinomorus forskalii (Rόppell, 1838)

1929

Δγθαηαζηεκέλν

Norman (1929);
Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Dussumieria elopsoides (Bleeker, 1849)

1985

Δγθαηαζηεκέλν

Whitehead (1985);
Gitarakos et al. (2007)

Enchelycore anatina (Lowe, 1838)

2008

Παξόλ

Ioannou and Michailidis,
(pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

Equulites klunzingeri (Steindachner, 1898)

1961

Δγθαηαζηεκέλν

Fodera (1961)

Etrumeus teres (DeKay, 1848)

1999

Δγθαηαζηεκέλν

Golani (2000)

Fistularia commersonii (Rüppell, 1835)

1999

Υσξνθαηαθηεηηθό

Wirtz and Debelius (2003)

Hemiramphus far (Forsskal, 1775)

1964

Establish

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Herklotsichthys punctatus (Rüppell, 1837)

1985

Παξόλ

Whitehead (1985)

Himantura uarnak (Forsskal, 1775)

1994

Ακθηζβεηνύκελν

Last and Stevents (1994)

2004 or 2006

Υσξνθαηαθηεηηθό

DFMR (2010);
Katsanevakis et al.
(2009); EastMed (2010)

Lagocephalus sceleratus (Gmelin 1789)

Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1844)

2006

Δγθαηαζηεκέλν

Ioannou and Michailidis,
(pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

Lagocephalus suezensis (Richardson, 1844)

2007

Δγθαηαζηεκέλν

Ioannou and Michailidis,
(pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

< 2002

Δγθαηαζηεκέλν

Golani (2000)

Pempheris vanicolensis (Cuvier 1831)

1995

Δγθαηαζηεκέλν

Torcu et al. (2001)

Pteragogus pelycus (Randall, 1981)

1997

Δγθαηαζηεκέλν

Kaya et al. (2000)

Sargocentron rubrum ( Forsskål, 1775)

1961

Δγθαηαζηεκέλν

Fodera (1961)

Saurida undosquamis (Richardson, 1848)

1960

Δγθαηαζηεκέλν

Ben Tuvia (1961)

Scarus ghobban (Forsskål, 1775)

2010

Δγθαηαζηεκέλν

Ioannou et al. (2010)

Siganus luridus (Rüppell, 1829)

1964

Παξόλ

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Siganus rivulatus (Forsskal, 1775)

1928

Δγθαηαζηεκέλν

Norman (1929)

Sillago sihama (Forsskal, 1775)

2009

Υσξνθαηαθηεηηθό

Ioannou et al. (2010)

Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel,
1848)

2005

Υσξνθαηαθηεηηθό

Ioannou and Michailidis,
(pers. obs.) in
Katsanevakis et al. (2009)

Sphyraena chrysotaenia (Klunzinger, 1884)

1964

Παξόλ

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Stephanolepis diaspros (Fraser-Brunner,
1940)

1935

Δγθαηαζηεκέλν

Hornel (1935); Gitarakos
et al. (2007)

Torquigener flavimaculosus (Hardy &
Randall, 1983)

2009 / 2010

Δγθαηαζηεκέλν

Michailidis (2010)

Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855)

1964

Παξόλ

Demetropoulos and
Neocleous (1969)

Upeneus pori (Ben-Tuvia & Golani, 1989)

2004

Δγθαηαζηεκέλν

Tzomos et al. (2007)

Parexocoetus mento (Richardson, 1844)
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3.6.3.2 ΜΑΔ κε εκπνξηθή ζεκαζία
Καηά ηηο δύν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί ππεξαιίεπζε ησλ αιιόρζνλσλ εηδώλ
Siganus luridus θαη Siganus rivulatus από ηελ ηνπηθή παξάθηηα αιηεία (εηήζηεο εθζέζεηο
ΣΑΘΔ, 1995-2008). Σα ζπγθεθξηκέλα είδε ζεσξνύληαη ρσξνθαηαθηεηηθά (Katsanevakis et al.
2009), θαη αληαγσληζηηθά ελαληίνλ ηνπ είδνπο Salpa salpa, ην νπνίν άξρηζε λα ζπαλίδεη ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ, θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηνπ είδνπο Sparisoma cretense
(Bariche et al. 2004). Απηά ηα πςειήο εκπνξηθήο αμίαο είδε απνηεινύλ εμαίξεζε σο πξνο
ηελ απήρεζε ησλ αιιόρζνλσλ εηδώλ ζηνλ ηνκέα ηεο θππξηαθήο αιηείαο αθνύ απνηεινύλ
είδε επηιεθηηθήο αιηείαο.
3.6.3.3 Δπεθηαηηθά μεληθά είδε
Σα επεθηαηηθά μεληθά είδε, όπσο νξίδνληαη από ηνπο Olenin et al. (2010), επηθξαηνύλ ζηελ
Κύπξν θαη ζεσξνύληαη ε δεύηεξε ζεκαληηθόηεξε αηηία γηα ηελ παγθόζκηα αιιαγή ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο (McNeely et al. 2001). ηελ Κύπξν ππάξρνπλ 12 επεθηαηηθά είδε ηα νπνία
ζεσξνύληαη εγθαηεζηεκέλα (Katsanevakis et al. 2009). Με εμαίξεζε ην είδνο Trochus
erithreus, ηα ππόινηπα έληεθα είδε (Caulerpa racemosa var. cylindracea, Cerithium
scabridum, Strombus persicus, Brachidontes pharaonis, Pinctada radiata, Pseudonereis
anomala, Charybdis helleri, Fistularia commersonii, Lagocephalus sceleratus, Siganus
luridus, and Siganus rivulatus) πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα ησλ 100 «ρεηξόηεξσλ
επεθηαηηθώλ εηδώλ» ζηελ Μεζόγεην (Streftaris and Zenetos 2006).
3.6.3.3.1 Lagocephalus sceleratus
ήκεξα, ν L. sceleratus απνηειεί αλακθίβνια ην πην επεθηαηηθό είδνο, ην νπνίν πξνθαιεί
νπζηαζηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζηελ Κππξηαθή αιηεία. ύκθσλα κε ην Σκήκα Αιηείαο
θαη Θαιάζζησλ Δξεπλώλ ηεο Κύπξνπ κέρξη ην 2010 ν ιαγνθέθαινο αληηπξνζώπεπε ην 4%
ησλ εθθνξηώζεσλ (θαηά βάξνο) ηεο παξάθηηαο αιηείαο (EastMed 2010). ν ζπγθεθξηκέλν
είδνο αιηεύεηαη ζαλ παξεκπίπησλ αιίεπκα θπξίσο από ηνλ παξάθηην ζηόιν (κε παξαγάδηα
θαη απιάδηα) θαη πξνθαιεί θπζηθέο δεκηέο ζηνλ εμνπιηζκό ησλ ςαξάδσλ, ελώ παξάιιεια
θαηαλαιώλεη είδε πςειήο εκπνξηθήο αμίαο πνπ πηάλνληαη ζηα δίρηπα (EastMed 2010).
Ο L. sceleratus απνηειεί νπζηαζηηθά θαηλνύξγην μεληθό είδνο ζηελ Μεζόγεην έρεη όκσο
θαηαθέξεη λα εγθιηκαηηζηεί θαη λα εγθαηαζηαζεί ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα κε αμηνζεκείσηε
επηηπρία. Ζ πξώηε θαηαγξαθή ηνπ είδνπο έγηλε ην 2006 θαη παξόιν πνπ έρεη θαηαθέξεη
εμαπισζεί ζε όιν ην λεζί, εληνύηνηο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηνρέο όπνπ ηα ιηβάδηα ηεο Πνζεηδώληαο (Posidonia Oceanica) βξίζθνληαη ζε κεγάιε
αθζνλία. Σα κεγαιύηεξα πνζνζηά ηνπ είδνπο αιηεύνληαη ζε βάζε κηθξόηεξα ησλ 50 κέηξσλ,
δειαδή ζηελ πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη έληνλα νη παξάθηηνη αιηείο. Σν είδνο δελ
θαίλεηαη λα απεηιείηαη από ζεξεπηέο θαη είλαη ηδηαίηεξα εππξνζάξκνζην όζνλ αθνξά ηηο
δηαηξνθηθέο ηνπ ζπλήζεηεο, παξόιν πνπ πξνηηκά λα ηξέθεηαη κε ςάξηα θαη θεθαιόπνδα
πξνθαιώληαο έηζη αθόκα κεγαιύηεξν αληίθηππν ζηελ παξάθηηα αιηεία.
3.6.3.3.2 Fistularia commersonii
Ζ F. Commersonii εληνπίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηα Κππξηαθά ύδαηα ην 1999 (Wirtz and
Debelius 2003). Απηό ην είδνο είλαη ζαξθνθάγν κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα πςειήο αμίαο
εκπνξηθά ςάξηα (Kalogirou et al. 2007). Σν είδνο δελ έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ζηελ Κύπξν,
αιηεύεηαη ζε αθζνλία θαη δελ έρεη ζεκαληηθή εκπνξηθή αμία. Ζ επίδξαζε ηνπ είδνπο F.
commersonii δελ είλαη άκεζα εκθαλήο, θαη σο απνηέιεζκα είλαη ππν-εθηηκεκέλν αθνύ
ζεσξείηαη όηη έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ληόπηα ηρζπνπαλίδα (Katsanevakis et al. 2009).
3.6.3.3.3 Caulerpa racemosa
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Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο άιγεσλ αλαπηύζζεηαη ηόζν ζε καιαθά όζν θαη ζε ζθιεξά
ππνζηξώκαηα, ζε κνιπζκέλεο θαη κε κνιπζκέλεο πεξηνρέο, ζε βάζε κέρξη θαη 60 m
(Argyrou et al. 1999a, Argyrou and Hadjichristophorou 2000). Πεξαηηέξσ, ζεσξείηαη όηη ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζην βιαζηεηηθό ζύζηεκα όπσο επίζεο
θαη ζηηο θνηλόηεηεο ησλ εηδώλ καθξνπαλίδαο (Argyrou et al. 1999a). Δπηπξόζζεηα, έρεη
αλαπηύμεη απνηθίεο ζε «θελέο πεξηνρέο» ζε βαζηά θαη ξερά λεξά όπνπ δελ ππάξρεη
βιάζηεζε ή άιινπ ηύπνπ αλάπηπμε. Σν ρακειό ζε ζξεπηηθά πεξηβάιινλ ησλ βαζύηεξσλ
πδάησλ θαη ην ζηαζεξό ππόζηξσκα ησλ θππξηαθώλ ζαιαζζώλ θαίλεηαη λα είλαη δηαζέζηκν
θαη λα επλνεί ηελ απνίθεζε ηεο C. racemosa. Οη Argyrou et al. (1999a) πξόηεηλαλ πσο ε C.
racemosa κπνξεί λα αληαγσλίδεηαη ηζαγελή είδε θπθώλ, αιιά θάηη ηέηνην πξέπεη λα
εξεπλεζεί πεξαηηέξσ. ηηο επηπηώζεηο από ηελ εηζβνιή ηνπ είδνπο C. racemosa πηζαλόλ λα
πεξηιακβάλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζε θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θίλεζε ηνπ λεξνύ,
απόζεζε ηδεκάησλ, ραξαθηεξηζηηθά ππνζηξώκαηνο), ζηελ ππνζαιάζζηα κνξθνινγία, θαζώο
επίζεο θαη πξνθαλείο κεηαβνιέο ζηελ βελζηθή καθξνπαλίδα (Klein and Verlaque 2008).
3.6.3.4 Δπηβιαβή ΜΑΔ
Cladophora cf patentiramea
Από ην 1990, θάλνπλ ζπνξαδηθά εκθάληζε επηξνθηθά θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο
Cladophora spp ηα νπνία δεκηνπξγνύληαη εμαηηίαο ησλ καδηθώλ αδξαλώλ πιηθώλ πνπ
ζπζζσξεύνληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ πξνθαιώληαο «ελνριεηηθέο εμάξζεηο»
θαη επεξεάδνληαο θαη‟ επέθηαζε ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία (Argyrou 2000). Σν θαηλόκελν
ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ πξνζζήθε ζξεπηηθώλ από αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο (Argyrou
2000).
3.6.3.5 Χωξηθή θαηαλνκή
Σα πεξηζζόηεξα κε απηόρζνλα είδε έρνπλ επξεία εμάπισζε αιιά δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο. Οη αιηεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ζηνρεύνπλ ζηελ αιηεία ηνπ είδνπο Siganus ζπλήζσο δηεμάγνληαη ζηα λόηην-αλαηνιηθά θαη
βόξεηα-δπηηθά ηνπ λεζηνύ. Πξόθεηηαη γηα πεξηνρέο κε εθηελή ιηβάδηα Πνζεηδώληαο θαη
δηαθαλή, νιηγνηξνθηθά λεξά κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
3.6.4 Μειινληηθέο ηάζεηο
Οη αξηζκνί ησλ αιιόρζνλσλ εηδώλ αλακέλεηαη λα απμεζνύλ, θαζώο ππάξρνπλ ήδε ελδείμεηο
απηήο ηεο ηάζεο παξόιν πνπ θάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπγθαιύπηεηαη από ην πνιύ έληνλν
επηζηεκνληθό ελδηαθέξνλ (Zenetos et al. 2010). Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε όιν θαη
πεξηζζόηεξσλ αιιόρζνλσλ εηδώλ ηδηαίηεξα ιεζζεςηαλήο πξνέιεπζεο είλαη κηα ηάζε πνπ
είλαη ήδε νξαηή θαη ιακβάλεη ρώξα ζηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο θαη αλακέλεηαη λα ιάβεη ρώξα
θαη ζηελ Κύπξν ζε αθόκα κεγαιύηεξν βαζκό ζην εγγύο κέιινλ. Οη επηπηώζεηο ηόζν ζε
επίπεδν νηθνζπζηήκαηνο όζν θαη ζηνλ εκπνξηθό θαη ηνπξηζηηθό ηνκέα ηνπ λεζηνύ αλακέλεηαη
λα απμεζνύλ κε ηελ κειινληηθή άθημε θαη εγθαηάζηαζε αιιόρζνλσλ εηδώλ.
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1. Φπζηθέο απώιεηεο

1.1 Δηζαγσγή
1.1.1 Πηέζεηο ζηελ παξάθηηα δώλε από ηηο παξάθηηεο θαηαζθεπέο θαη νη επηπηώζεηο
ηνπο
Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη
παξάθηηεο δψλεο ηεο Κχπξνπ απφ ηηο παξάθηηεο θαηαζθεπέο, ε Κχπξνο ρσξίζηεθε ζε 12
απηφλνκεο παξάθηηεο πεξηνρέο (ρήκα 1.1), ζχκθσλα θαη κε ηηο εηζεγήζεηο/ κέζνδν πνπ είρε
εθαξκνζηεί απφ ηελ κειέηε «Γηαρείξηζε παξάθηηαο Εψλεο ηεο Κχπξνπ» (1993-1996, Delft
Hydraulics – Public Works Department; Delft Hydraulics 1996).

ρήκα 1.1 Σα φξηα ησλ 12 απηφλνκσλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πηέζεσλ απφ ηηο παξάθηηεο θαηαζθεπέο ζηελ παξάθηηα δψλε

Ζ εθηίκεζε ηεο πίεζεο πνπ δέρεηαη ε παξάθηηα δψλε απφ ηα παξάθηηα έξγα ππνινγίδεηαη κε
δχν ηξφπνπο, έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ηξαηεγηθήο:
α) Χο πνζνζηφ ηεο αθηνγξακκήο ζην νπνίν ππάξρνπλ παξάθηηεο θαηαζθεπέο. Απηή είλαη
ε πην θνηλή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αθηνκεραληθνχο, π.ρ. ζην έξγν
EUROSION project (2004) θαη απφ ηελ UNEP/MAP ζηελ έθζεζή ηνπο ηνπ 2006 γηα
ηελ θαηάζηαζε ησλ αθηψλ ηεο Μεζνγείνπ.
β) Χο ην εκβαδφ ηεο πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη απφ παξάθηηεο θαηαζθεπέο: δειαδή ε
πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη απφ έλα ιηκάλη, κηα καξίλα ή έλα αιηεπηηθφ θαηαθχγην θαζψο
θαη ην εκβαδφ ηνπ ππζκέλα πάλσ ζην νπνίν έρνπλ ζεκειησζεί παξάθηηεο θαηαζθεπέο,
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φπσο νη θπκαηνζξαχζηεο, νη πξφβνινη θιπ. Απηά ηα λνχκεξα δίλνπλ ην κέγεζνο ηεο
ζθξάγηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο απφ ηηο παξάθηηεο θαηαζθεπέο.
Απηά ηα ζηνηρεία θαη νη ππνινγηζκνί έγηλαλ αλά απηφλνκε παξάθηηα δψλε θαη
παξνπζηάδνληαη πην θάησ. πλνδεχνληαη απφ ράξηεο Google ησλ πην ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ
θάζε πεξηνρήο.
1.1.1.1 Παράκηια περιοτή 1: Τηλλσρία
Μήθνο αθηνγξακκήο: 18 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:
 5 πξφβνινη: ζπλνιηθφ κήθνο 250 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 375 m2
 2 αιηεπηηθά θαηαθχγηα: ζπλνιηθφ κήθνο 530 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 27000 m2
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Ζ ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ είλαη γχξσ
ζην 4%. Όκσο, φιεο νη παξάθηηεο θαηαζθεπέο ηεο πεξηνρήο ηεο Σειιπξίαο ζπγθεληξψλνληαη
ζηνλ Κφιπν ηνπ Κάησ Πχξγνπ (ρήκα 1.2, ρήκα 1.3), κε εμαίξεζε ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην
ηνπ Πσκνχ. Ο θφιπνο ηνπ Κάησ Πχξγνπ έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 2940 κέηξα θαη 600 κέηξα
παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, δειαδή ε ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ
θφιπνπ ηνπ Κάησ Πχξγνπ αλέξρεηαη ζην 20,40%. Έλα λέν έξγν βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή
ζηελ πεξηνρή: νη πξφβνινη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε κηα ζεηξά θπκαηνζξαπζηψλ θαη έρνπλ
θαηαζθεπαζηεί θαη ηζηκεληέληεο πξνβιήηεο. Οπφηε ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ θαη αλακέλεηαη ζε
κεξηθνχο κήλεο λα νινθιεξσζεί ην έξγν έηζη ψζηε λα γίλνπλ γλσζηά ηα ζπλνιηθά λέα
δεδνκέλα.
θξάγηζε: 780 κέηξα εηο κήθνο παξάθηησλ θαηαζθεπψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ πεξηνρή,
ηα νπνία ζθξαγίδνπλ 27375 m2 παξάθηηνπ ππζκέλα.
1.1.1.2 Παράκηια περιοτή 2: Κόλπος Φρσζοτούς
Μήθνο αθηνγξακκήο: 41,1 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

4 θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 400 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 7200 m2

Αιηεπηηθφ θαηαθχγην: ζπλνιηθφ κήθνο 660 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 61500 m2

Θσξάθηζε: 200 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 2000 m2
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Ζ ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζηνλ
Κφιπν ηεο Υξπζνρνχο είλαη πεξίπνπ 3%. Όκσο, ηα 850 m ησλ θαηαζθεπψλ
ζπγθεληξψλνληαη ζε 2870 m αθηνγξακκήο (απφ ην ιηκάλη ηνπ Λαηζηνχ κέρξη ηνλ
θαηαζθελσηηθφ ρψξν (ρήκα 1.4), φπνπ ε ηνπηθή ππθλφηεηα αλέξρεηαη ζην 29,61%.
Τπάξρνπλ ζρέδηα γηα επέθηαζε ηεο αιπζίδαο ησλ θπκαηνζξαπζηψλ κε άιινπο 16, νπφηε ηα
δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή ζα αιιάμνπλ ζχληνκα.
θξάγηζε: 70700 m2 ηνπ παξάθηηνπ ππζκέλα έρνπλ ζθξαγηζηεί απφ παξάθηηα έξγα.
1.1.1.3 Παράκηια περιοτή 3: Ακάμας
Μήθνο αθηνγξακκήο: 35,7 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Αιηεπηηθφ θαηαθχγην (Αγ. Γεψξγηνο Πέγεηαο): ζπλνιηθφ κήθνο 200 m, πεξηνρή θάιπςεο
17500 m2
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Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζηελ
πεξηνρή είλαη 200 m (ρήκα 1.5), θαη αθνξά ηνλ θπκαηνζξαχζηε ζην αιηεπηηθφ θαηαθχγην
ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Οπφηε ε ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αθάκα
είλαη πξαθηηθά 0.
θξάγηζε: ην αιηεπηηθφ θαηαθχγην ζθξαγίδεη 17500 m2 ηνπ παξάθηηνπ ππζκέλα.
1.1.1.4 Παράκηια περιοτή 4: Βόρεια Πάθος
Μήθνο αθηνγξακκήο: 25,4 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Δπηά θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 700 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 12600 m2

Αιηεπηηθφ θαηαθχγην (Λανπξνχ/ Ξελνδνρείν Coral Beach Hotel, ρήκα 1.6): ζπλνιηθφ
κήθνο 190 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 10350 m2
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ είλαη
890 m. Ζ Νέα Μαξίλα ηεο Πάθνπ έρεη ρσξνζεηεζεί ζηελ πεξηνρή απηή, ζπγθεθξηκέλα ζηα
Πφηηκα. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο Μαξίλαο βξίζθεηαη αθφκα ζηελ αλαζεσξεηηθή
αξρή, νπφηε είλαη άγλσζην ην αλ θαη πφηε ζα θαηαζθεπαζηεί θαη κε πην ζρέδην. Ζ ππθλφηεηα
ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζηελ πεξηνρή είλαη 3,5% (890 m
θαηαζθεπψλ ζε 25,4 km).
θξάγηζε: ζθξαγίδνληαη 22950 m2 παξάθηηνπ ππζκέλα.
1.1.1.5 Παράκηια περιοτή 5: Νόηια Πάθος
Μήθνο αθηνγξακκήο: 34,9 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Δλληά θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 1100 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 19800 m2

Οθηψ πξφβνινη: ζπλνιηθφ κήθνο 400 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 600 m2

Παξάθηηνη ηνίρνη: 1,5 km

Έλα ιηκάλη (ηεο Κάησ Πάθνπ): ζπλνιηθφ κήθνο 700 m, ζθξάγηζε 51600 m2
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ είλαη
3700 m, άξα ε ππθλφηεηα ηνπο ζε 34,9 km θηάλεη ην 10,6% (ρήκα 1.7, ρήκα 1.8). Σν 90%
ησλ θαηαζθεπψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 5,23 km αθηνγξακκήο. ε απηφ ην ηκήκα ηεο αθηήο ε
ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ (2200 m) θηάλεη ην 42,07%.
θξάγηζε: 72000 m2 ππζκέλα.
1.1.1.6 Παράκηια περιοτή 6: Κόλπος Δπιζκοπής
Μήθνο αθηνγξακκήο: 31,2 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Αιηεπηηθφ θαηαθχγην (Happy Valley): ζπλνιηθφ κήθνο 130 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 3000
m2

Παγίδα άκκνπ (δελ ιεηηνπξγεί, αιιά ππάξρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο) θνληά ζηνλ Ναφ ηνπ
Απφιισλα Ζιάηε) κήθνο παξάθηησλ έξγσλ 1,44 km, ζθξάγηζε 121000 m2.
Ππθλόηεηα: Ζ ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ είλαη 34,8% (1570 m κήθνο
παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζε 4300 m αθηνγξακκή (ρήκα 1.9).
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1.1.1.7 Παράκηια περιοτή 7: Κάβο Γάηα
Μήθνο αθηνγξακκήο: 10,4 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:
Γελ ππάξρνπλ παξάθηηεο θαηαζθεπέο.
1.1.1.8 Παράκηια περιοτή 8: Λεμεζός
Μήθνο αθηνγξακκήο: 36,5 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Δβδνκήληα (70) θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 7000 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 12600
m2

Σξηάληα έλαο (31) πξφβνινη: ζπλνιηθφ κήθνο 1550 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 2325 m2

Γχν (2) καξίλεο (Νέα Μαξίλα, ρήκα 1.11, Μαξίλα Αγίνπ Ραθαήι, ρήκα 1.13):
ζπλνιηθφ κήθνο 2,448 km, πεξηνρή ζθξάγηζεο 279050 m2 .

Ληκάλη (ρήκα 1.10): ζπλνιηθφ κήθνο 3760 m. Πεξηνρή ζθξάγηζεο 1053400 m2

3 Αιηεπηηθά θαηαθχγηα (Μνλή, ιηκάλη Αθξσηεξίνπ θαη Παιηφ Ληκάλη Λεκεζνχ): ζπλνιηθφ
κήθνο 970 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 51350 m2.
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Σν κήθνο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζηε Λεκεζφ
είλαη 15728 m.10000 m θαηαζθεπψλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 20 km αθηνγξακκήο (ρήκα 1.12).
Ζ ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζε απηφ ην ηκήκα ηεο αθηήο θηάλεη ην 50,2%.
θξάγηζε: 1,512,125 m2 εκβαδφ ππζκέλα ππφ ζθξάγηζε απφ παξάθηηα θαη ιηκεληθά έξγα.
1.1.1.9 Παράκηια περιοτή 9: Εύγι-Κίηι
Μήθνο αθηνγξακκήο: 36 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Γέθα επηά (17) θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 1700 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 30600
m2

Σέζζεξεηο (4) πξφβνινη: ζπλνιηθφ κήθνο 400 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 600 m2

Σέζζεξα (4) θαηαθχγηα/ ιηκάληα (Ληκάλη Βαζηιηθνχ θαη 3 κηθξφηεξεο ιηκεληθέο ππνδνκέο):
κήθνο έξγσλ 2,52 km. Πεξηνρή ζθξάγηζεο 218600 m2 (113850, 67150, 9100 and
28500 m2)

2 Αιηεπηηθά θαηαθχγηα (Βαζηιηθφ, Αιακηλφο): ζπλνιηθφ κήθνο 680 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο
9750 m2

Καηαθχγην ζην Εχγη: ζπλνιηθφ κήθνο έξγσλ 0,760 km, πεξηνρή ζθξάγηζεο 47300 m2
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: πλνιηθφ κήθνο παξάθηησλ θαηαζθεπψλ 6060 m. Ζ
ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζηελ πεξηνρή Εχγη- Κίηη είλαη 19% (ρήκα 1.14).
θξάγηζε: εκβαδφ ππζκέλα ππφ ζθξάγηζε 306850 m2.
1.1.1.10 Παράκηια περιοτή 10: Λάρνακα
Μήθνο αθηνγξακκήο: 39,1 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:
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Δίθνζη ηέζζεξεηο (24) θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 2400 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο
43200 m2
Γέθα ελλέα (19) πξφβνινη: ζπλνιηθφ κήθνο 950 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 1425 m2
Μηα (1) Μαξίλα: 650 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 102900 m2
Έλα (1) ιηκάλη: ζπλνιηθφ κήθνο έξγσλ 1810 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 235000 m2
Πέληε (5) θαηαθχγηα: κήθνο έξγσλ 1,1 km, πεξηνρή θάιπςεο 43700 m2

Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ παξάθηησλ θαη ιηκεληθψλ
θαηαζθεπψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξλαθαο είλαη 6,910 km. Ζ ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ
θαηαζθεπψλ είλαη 15%. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θαηαζθεπέο ζπγθεληξψλνληαη ζε 22,6
km αθηνγξακκήο (απφ ηελ πφιε ηεο Λάξλαθαο κέρξη ηελ Οξφθιηλε), φπνπ θαη ε ππθλφηεηα
ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ θηάλεη 23 % (ρήκα 1.15, ρήκα 1.16, ρήκα 1.17).
θξάγηζε: ζπλνιηθφ εκβαδφ ππζκέλα ππφ ζθξάγηζε 426225 m2.
1.1.1.11 Παράκηια περιοτή 11: Γεκέλεια-Αγία Νάπα
Μήθνο αθηνγξακκήο: 33,7 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Γχν (2) θαηαθχγηα (Αγία Νάπα, ρήκα 1.18, θαη Αγία Θέθια): ζπλνιηθφ κήθνο έξγσλ
600 m
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: Γελ ππάξρνπλ παξάθηηεο θαηαζθεπέο ζε απηή ηελ
πεξηνρή εθηφο απφ ηα δχν αιηεπηηθά θαηαθχγηα. Ζ ππθλφηεηα ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ ζε απηή
ηελ παξάθηηα πεξηνρή είλαη 2%.
θξάγηζε: ην εκβαδφ ηνπ ππζκέλα πνπ ζθξαγίδεηαη κέζα ζηα δχν θαηαθχγηα είλαη 16250
m2.
1.1.1.12 Παράκηια περιοτή 12: Πρωηαράς
Μήθνο αθηνγξακκήο: 20,3 km
Αξηζκόο/είδνο θαηαζθεπώλ:

Πέληε (5) θπκαηνζξαχζηεο: ζπλνιηθφ κήθνο 500 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 9000 m2

Γχν (2) θαηαθχγηα: ζπλνιηθφ κήθνο 340 m, πεξηνρή ζθξάγηζεο 12450 m2
Ππθλόηεηα παξάθηησλ θαηαζθεπώλ: πλνιηθφ κήθνο παξάθηησλ έξγσλ 840 m. Ζ
ππθλφηεηα ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζε απηή ηελ παξάθηηα πεξηνρή είλαη 5% (ρήκα
1.19).
θξάγηζε: εκβαδφ ππζκέλα πνπ ζθξαγίδεηαη 21450 m2.
1.1.2 Πηέζεηο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα θαη νη επηπηώζεηο ηνπο
Οη δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ σο πξνο ηηο θπζηθέο απψιεηεο θαη δεκηέο,
είλαη ην ςάξεκα κε ηξάηα θαη ε εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ. Σν ςάξεκα κε ηξάηα ξπζκίδεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ. Οη επηπηψζεηο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζπδεηνχληαη ζηελ
παξάγξαθν 2.3 (Δπηιεθηηθή εμαγσγή).
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1.2 Κάιπςε
Κάιπςε είλαη ε ην θαηλφκελν λα θαιχπηεηαη ν θπζηθφο ζαιάζζηνο ππζκέλαο κε πιηθφ ην
νπνίν ππφ θάπνηεο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα απνκαθξπλζεί. Οη παξάθηηεο θαηαζθεπέο δελ
έρνπλ απηή ηελ επίπησζε σο ραξαθηεξηζηηθή. Σέηνηεο επηπηψζεηο έρεη ε απφξξηςε ηδεκάησλ
ζηελ ζάιαζζα, φπσο π.ρ. ηα βπζνθνξχκαηα απφ εθβαζχλζεηο ιηκέλσλ θιπ.

1.3 θξάγηζε
θξάγηζε είλαη ε κφληκε θάιπςε ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα απφ παξάθηηεο θαη ιηκεληθέο
θαηαζθεπέο. Έγηλε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ηεο ζθξάγηζεο γηα θάζε παξάθηηα πεξηνρή. Σν
ζπλνιηθφ εκβαδφ ηνπ ππζκέλα πνπ έρεη ζθξαγηζηεί ζηηο 12 παξάθηηεο πεξηνρέο πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ είλαη 2617425 m2 .
Γηα λα γίλεη δπλαηή κηα πνζνηηθή θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζθξάγηζεο ζηελ παξάθηηα
δψλε ηεο Κχπξνπ, αθνινπζήζεθε ε εμήο κέζνδνο: θαζνξίζηεθε ε παξάθηηα δψλε σο ε
ισξίδα πιάηνπο 100 κέηξσλ, απφ ηελ αθηνγξακκή πξνο ηε ζάιαζζα, δεδνκέλνπ φηη ηα
πεξηζζφηεξα παξάθηηα θαη ιηκεληθά έξγα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εληφο ηεο δψλεο απηήο (απηφ
είλαη πνιχ πξνθαλέο ζην ρήκα 1.17). Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηεο αθηνγξακκήο ζηηο 12
παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη 362,33 km, νπφηε ην εκβαδφ απηήο ηεο ισξίδαο ησλ 100 κέηξσλ
είλαη 36,23 km2.
Ωο εθ ησλ άλσ, ην 7,2 % ηνπ εκβαδνύ ηνπ ππζκέλα ηεο παξάθηηαο πεξηνρήο ηεο
Κύπξνπ έρεη ππνζηεί ζθξάγηζε εμ αηηίαο ησλ παξάθηησλ θαη ιηκεληθώλ έξγσλ πνπ
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εληόο 100 κέηξσλ από ηελ αθηνγξακκή.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε πεξηνρή ηεο Λεκεζνύ: ην 1,51 km2 ηνπ ππζκέλα ππφ
ζθξάγηζε, δει. ην 57,6% βξίζθεηαη ζηε Λεκεζφ. Σν Ληκάλη, ε λέα καξίλα θαη νη άιιεο
ιηκεληθέο θαη παξάθηηεο ππνδνκέο θαζηζηνχλ ηε Λεκεζφ ηελ πεξηνρή κε ηελ κεγαιχηεξε
ζθξάγηζε ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα.
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ρήκα 1.2 Κφιπνο Κάησ Πχξγνπ, παξάθηηα πεξηνρή 1: Σπιιεξία.

ρήκα 1.3 Πσκφο, παξάθηηα πεξηνρή 1: Σπιιεξία.
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ρήκα 1.4 Αιηεπηηθφ θαηαθχγην Λαηζηνχ, παξάθηηα πεξηνρή 2: Κφιπνο Υξπζνρνχο.

ρήκα 1.5 Αιηεπηηθφ θαηαθχγην Αγίνπ Γεσξγίνπ Πέγεηαο, παξάθηηα πεξηνρή 3: Αθάκαο.
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ρήκα 1.6 Κφιπνο Λανπξνχο, παξάθηηα πεξηνρή 4: Βφξεηα Πάθνο.

ρήκα 1.7 Κάησ Πάθνο, παξάθηηα πεξηνρή 5: Νφηηα Πάθνο.
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ρήκα 1.8 Αθηή Γεξνζθήπνπ, παξάθηηα πεξηνρή 5: Νφηηα Πάθνο.

ρήκα 1.9 Καηαθχγην Αθξσηεξίνπ, παξάθηηα πεξηνρή 6: Κφιπνο Δπηζθνπήο.
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ρήκα 1.10 Νέν θαη Παιηφ Ληκάλη Λεκεζνχ, παξάθηηα πεξηνρή 8: Λεκεζφο.

ρήκα 1.11 Ζ Νέα Μαξίλα Λεκεζνχ (ζρέδην πξφβιεςεο. Ζ Μαξίλα βξίζθεηαη ππφ θαηαζθεπή),
παξάθηηα πεξηνρή 8: Λεκεζφο.

- 11 -

ρήκα 1.12 Σκήκα ηνπ θφιπνπ ηεο Λεκεζνχ, παξάθηηα πεξηνρή 8: Λεκεζφο.

ρήκα 1.13 Μαξίλα Αγίνπ Ραθαήι, παξάθηηα πεξηνρή 8: Λεκεζφο.
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ρήκα 1.14 Αθηή Αιακηλνχ, παξάθηηα πεξηνρή 9: Εχγη – Κίηη.

ρήκα 1.15 Παξαιία Mackenzie, παξάθηηα πεξηνρή 10: Λάξλαθα
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ρήκα 1.16 Ζ Μαξίλα θαη ην Ληκάλη ηεο Λάξλαθαο, παξάθηηα πεξηνρή 10: Λάξλαθα.

ρήκα 1.17 Αθηή Πχια-Οξφθιηλε, παξάθηηα πεξηνρή 10: Λάξλαθα.
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ρήκα 1.18 Ληκαλάθη Αγίαο Νάπαο, παξάθηηα πεξηνρή 11: Γεθέιεηα – Αγία Νάπα.

ρήκα 1.19 Αθηή Golden Coast, παξάθηηα πεξηνρή 12: Πξσηαξάο.

- 15 -

2. Φπζηθέο δεκηέο

2.1 Αιιαγέο ζηελ ζπζζώξεπζε ηδεκάησλ
Ζ πξφζρσζε ή ζπζζψξεπζε ηδεκάησλ νξίδεηαη σο ε απφζεζε ζην ζαιάζζην ππζκέλα
θεξηψλ ηδεκάησλ, ηδεκάησλ δειαδή πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί κε θπζηθέο δηεξγαζίεο απφ άιιεο
παξάθηηεο ή ζαιάζζηεο πεξηνρέο. ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, πξφζρσζε ζπκβαίλεη ζε
πεξηνρέο κπξνζηά απφ θπκαηνζξαχζηεο (απφ ηνπο θπκαηνζξαχζηεο πξνο ηε μεξά) θαζψο
θαη αλάληη ή/θαη θαηάληη πξνβφισλ. Δπίζεο, νη πεξηνρέο ιηκέλσλ είλαη πεξηνρέο έληνλσλ
πξνζρψζεσλ.
Έγηλε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο φπνπ παξαηεξείηαη πξφζρσζε/ ζπζζψξεπζε ηδεκάησλ εμ αηηίαο
ησλ παξάθηησλ έξγσλ:
1. Σν ζπλνιηθφ κήθνο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ (εμαηξνχληαη ηα ιηκάληα) αλέξρεηαη ζε
19,05 km. Οη πεξηζζφηεξεο παξάθηηεο θαηαζθεπέο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 100 κέηξσλ
απφ ηελ αθηνγξακκή. Γηα λα κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε εθηίκεζε, ρσξίο ηα αθξηβή
βπζνκεηξηθά ππφβαζξα θάζε πεξηνρήο, γίλνληαη νη πην θάησ παξαδνρέο:
α) Τπάξρεη ζπζζψξεπζε ζε φιε ηελ πεξηνρή κπξνζηά απφ θάζε θπκαηνζξαχζηε
β) Τπάξρεη ζπζζψξεπζε ζηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην κήθνο ηνπ θάζε
πξνβφινπ αλάληη θαη θαηάληη ηνπ.
Με απηέο ηηο παξαδνρέο, ην εκβαδφ ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο πξνζρψζεσλ ζηηο αθηέο ηεο
Κχπξνπ εμ αηηίαο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ (φρη ησλ ιηκαληψλ) είλαη 1,905 km2.
2. Σν εκβαδφ ησλ πεξηνρψλ πξνζρψζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ιηκάληα/ καξίλεο/
θαηαθχγηα ζπκπίπηεη κε ην εκβαδφ ζθξάγηζεο θαη αλέξρεηαη ζε 1,143 km2.
Άξα, ε ζπλνιηθή πεξηνρή πξνζρώζεσλ ζηελ παξάθηηα δώλεο ηεο Κύπξνπ είλαη 3,093
km2.
Γηα λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ πνπ ππφθεηληαη ζε
πξφζρσζε, θαζνξίζηεθε κηα δψλε πιάηνπο 100 κέηξσλ, απφ ηελ αθηνγξακκή πξνο ηελ
ζάιαζζα, φπσο έγηλε θαη ζηελ παξάγξαθν 1.3 (θξάγηζε). Ζ επηθάλεηα απηήο ηεο ισξίδαο
είλαη 36,23 km2.
Άξα, ην 8,54% ηεο παξάθηηαο ισξίδαο πιάηνπο 100 m, ππόθεηηαη ζε πξόζρσζε εμ
αηηίαο ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπώλ θαζώο θαη ησλ ιηκεληθώλ ππνδνκώλ.

2.2 Τπεθζθαθή ππζκέλα
Ζ ππεθζθαθή ηνπ ππζκέλα θαζνξίδεηαη σο ε εθζθαθή θαη απνγχκλσζε ηνπ ππζκέλα. Απηφ
δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθή επίπησζε ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ ζηνλ ζαιάζζην ππζκέλα,
θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εμεηάδεηαη.

2.3 Δπηιεθηηθή εμαγσγή
ηελ παξνχζα θάζε, ε λνκνζεζία απαγνξεχεη ηε ρξήζε ηξάηαο ζε βάζε θάησ ησλ 50 m
(Πεξί Αιηείαο Νφκνη θαη Καλνληζκνί). Δπηπιένλ, ν Καλνληζκφο 723/2008 ηεο ΔΔ απαγνξεχεη
ηε ρξήζε ησλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ βπζνχ ζε πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ εππαζή
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νηθνζπζηήκαηα, φπσο ην ππνζαιάζζην φξνο Δξαηνζζέλε. Ζ αιηεία κε ηξάηα βπζνχ είλαη
ίζσο ε πην πηζαλή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα εθκεηάιιεπζεο έκβησλ πφξσλ ηνπ ππζκέλα,
θαη ηα πην πάλσ πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαιχπηνπλ ην εχξνο ζην νπνίν είλαη πηζαλφλ λα
αζθεζεί ζηα λεξά ηεο Κχπξνπ. ην παξφλ ζηάδην, ε έθηαζε κε ηελ νπνία δηεμάγεηαη ε αιηεία
κε ηξάηα βπζνχ ζηα λεξά ηεο Κχπξνπ δελ είλαη γλσζηή.
Ζ πην ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα εμεξεχλεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο γεσινγηθψλ (δει.
αβηνηηθψλ) πφξσλ ηνπ ππζκέλα ζηηο ζάιαζζεο ηεο Κχπξνπ αθνξά ζηα ζαιάζζηα
θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ. Καηφπηλ ηεο δηεθπεξαίσζεο ηεο ηξαηεγηθήο
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο ε νπνία εμέηαδε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο απφ απηή ηε
δξαζηεξηφηεηα (MCS et al. 2008), ε δηεξεπλεηηθή εμφξπμε μεθίλεζε πξφζθαηα ζην Οηθφπεδν
12, ζηελ λνηηναλαηνιηθή ζαιάζζηα κεζφξην ηεο Κππξηαθήο ΑΟΕ, ζηα ζχλνξα κε ηελ
Ηζξαειηλή ΑΟΕ, ζε απφζηαζε 160 km απφ ηηο αθηέο ηεο Κχπξνπ, θαη 30 km απφ ην
ππνζαιάζζην φξνο Δξαηνζζέλε, ζε βάζνο πεξίπνπ 1700 m (CSA International 2011).
Γελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ε θπζηθή δεκηά πνπ πξνθαιεί ε ππνζαιάζζηα εμεξεχλεζε
θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ, αθνχ νη αξηζκνί ησλ εμνξπθηηθψλ πιαηθφξκσλ θαη
ησλ γεσηξήζεσλ δελ είλαη γλσζηφο. Παξ‘ φια απηά, φζνλ αθνξά ηηο θπζηθέο δεκηέο ζηνλ
ππζκέλα, δχν πηπρέο ηεο ππνζαιάζζηα εμεξεχλεζεο θαη εμφξπμεο ρξίδνπλ ζπδήηεζεο ζε
απηφ ην κέξνο: ε αγθχξσζε/αζθάιηζε ησλ πιαηθφξκσλ εμφξπμεο, θαη ε απειεπζέξσζε
ξηληζκάησλ εμφξπμεο (δει. ξηληζκάησλ βξάρσλ ή ηδήκαηνο πνπ αθαηξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο γεψηξεζεο.
Ζ αγθχξσζε/αζθάιηζε κηαο εμνξπθηηθήο πιαηθφξκαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεθζθαθή κε
ηελ ηνπνζέηεζε θαη έιθπζε βαξψλ θαη αιπζίδσλ, ζπζζψξεπζε ηδεκάησλ θαη θάιπςε ιφγσ
ηεο αηψξεζεο ηδεκάησλ, θαη ηέινο ηε ζθξάγηζε ησλ ηδεκάησλ θάησ απφ ηηο άγθπξεο θαη ην
ινηπφ αζθαιηζηηθφ εμνπιηζκφ. Σν ηππηθφ ζπλνιηθφ εκβαδφ πνπ ζα θαιχπηεη φιε ε
επεξεαδφκελε επηθάλεηα εμαξηάηαη απφ ηελ πιαηθφξκα εμφξπμεο θαη ηνλ εμνξπθηηθφ
κεραληζκφ, θαη επνκέλσο είλαη πξνο ην παξφλ άγλσζηε. χκθσλα κε απηά πνπ είλαη
γλσζηά γηα ηε δηεμαγφκελε δηεξεπλεηηθή εμφξπμε, ε επεξεαδφκελε επηθάλεηα απφ ηελ
παξνχζα πιαηθφξκα είλαη γχξσ ζηα 0.5 km2 (CSA International 2011).
χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηελ παξνχζα θάζε δηεξεπλεηηθήο εμφξπμεο, νη νπέο
εμφξπμεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ βπζνχ έρνπλ δηάκεηξν 36 ηληδψλ, θαη αλακέλεηαη πσο θαηά ηε
δηάξθεηα δηάλνημεο ελφο δηεξεπλεηηθνχ θξεαηίνπ ζα απειεπζεξσζνχλ 870 m3 ξηληζκάησλ:
αξρηθά ζα απειεπζεξσζνχλ 350 m3 απεπζείαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα, θαη άιια 520
m3 ζα απειεπζεξσζνχλ ζε θαηνπηλφ ζηάδην απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο (CSA
International 2011). Δλψ δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί ην εκβαδφ ηεο επηθάλεηαο
δηαζπνξάο ησλ ξηληζκάησλ απηψλ, εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο θαηά ηε
δηάξθεηα παξφκνησλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ππνδεηθλχνπλ πσο απνζηάζεηο ησλ 500
m απφ ην ζεκείν εμφξπμεο (ή ζπλνιηθφ εκβαδφ 0.8 km2) επηδεηθλχνπλ αλνκνηνγέλεηα ζηελ
επηβηνηηθή θάιπςε θαη ηελ πθή ηνπ ππζκέλα (MCS et al. 2008).
πγθεθξηκέλα, ε ππεθζθαθή ζα πξνθαιέζεη ηελ αθαίξεζε ηεο πθηζηάκελεο επηπαλίδαο θαη
ζα επηθέξεη ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ βελζηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ εθηηζέκελε επηθάλεηα ηνπ
ππζκέλα. Ζ απμαλφκελε ζπζζψξεπζε ηδεκάησλ πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ επηθάιπςε ησλ
ξηληζκάησλ ζα πξνθαιέζεη θάιπςε ηεο πθηζηάκελεο επηπαλίδαο, ηελ κεηαηφπηζε απφ
αεξφβηα ή ππνμηθά κηθξφβηα ζε αλνμηθά θαη πηζαλψο ρεκεηνζπλζεηηθά κηθξφβηα, θαη
απνηθηζκφ απφ επθαηξηαθά είδε. Ζ ζθξάγηζε ζα εκπνδίζεη ηελ νμπγφλσζε ησλ
ζθξαγηζκέλσλ ηδεκάησλ θαη ζπλεπψο ζα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ αεξφβησλ νξγαληζκψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηθξνβίσλ. Δπί ηνπ παξφληνο, πξνγξακκαηίδεηαη εμφξπμε κφλν
ζε καιαθά ηδήκαηα καθξηά απφ ην ππνζαιάζζην φξνο Δξαηνζζέλεο, ην νπνίν πηζαλψο λα
θηινμελεί ζεκαληηθέο θνηλφηεηεο ηνπ ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο φπσο βαζχβηα θνξάιηα θαη
ζπφγγνπο (Galil and Zibrowius 1998, Mayer et al. 2011).
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3. Άιιεο θπζηθέο νριήζεηο

3.1 Τπνβξύρηεο ερεηηθέο νριήζεηο
3.1.1 Δηζαγσγή
χκθσλα κε ηνλ Hildebrand (2004), νη πεγέο αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ερεηηθψλ
νριήζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ έρνπλ απμεζεί γεληθά, ηφζν φζνλ αθνξά ζηα επίπεδα
ηνπ ππφβαζξνπ ησλ ζνξχβσλ αιιά θαη ζηα επίπεδα ηεο έληαζήο ηνπο (ρήκα 3.1). Γεληθά, νη
ζφξπβνη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. Βαζηθνί
ζπλεηζθέξνληεο παξάγνληεο γη‘ απηφ ην γεγνλφο είλαη ε εκπνξηθή λαπζηπινΐα, νη ελέξγεηεο
ζρεηηθέο κε ηελ άκπλα ησλ ρσξψλ, ε αλάπηπμε ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ
αεξίνπ, άιιεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
αλαςπρή ηνπ πιεζπζκνχ.
3.1.1.1 Θόρσβοι θσζικής προέλεσζης ζηο θαλάζζιο περιβάλλον
Οη ζφξπβνη πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζαιάζζην θπζηθφ πεξηβάιινλ πξνθαινχληαη σο επί ην
πιείζηνλ απφ ηηο παξαθάησ πεγέο: άλεκνο, γεληθή θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο θαη θπκαηηζκνί,
θαηαλνκή θπζαιίδσλ, ζαιάζζηα ξεχκαηα θαη ζηξνβηιηζκνί, ππνζαιάζζηνη ζεηζκνί,
αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα θαη ζαιάζζηα δσή.
3.1.1.2 Θόρσβοι ανθρωπογενούς προέλεσζης ζηο θαλάζζιο περιβάλλον
Οη ζφξπβνη αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο
παξάγνληεο γηα ην ζπλνιηθφ ζαιάζζην ππφβαζξν ζνξχβσλ, δηαθνξνπνηνχληαη ξαγδαία
ρσξηθά θαη ρξνληθά, αιιά φκσο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο
ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: (α) ζφξπβνη πξνεξρφκελνη απφ κεγάια εκπνξηθά πινία, (β)
ζφξπβνη πξνεξρφκελνη απφ ζπζθεπέο κέηξεζεο ζεηζκηθήο ελέξγεηεο, (γ) ζφξπβνη
πξνεξρφκελνη απφ ερνβνιηζηηθέο ζπζθεπέο εληνπηζκνχ αληηθεηκέλσλ ζην λεξφ - ζφλαξ, (δ)
ζφξπβνη πξνεξρφκελνη απφ ζπζθεπέο απνηξνπήο - pingers, (ε) εξγαιεία απαξαίηεηα ζηελ
ππνζαιάζζηα εμφξπμε πδξνγνλαλζξάθσλ, (ζη) πεγέο ζνξχβσλ κε ζθνπφ ηελ έξεπλα ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ, θαη (δ) ζφξπβνη απφ κηθξά πιενχκελα.
Δκπνξηθή λαπζηπινΐα: Ζ εκπνξηθή λαπζηπινΐα απνηειεί ην κεγαιχηεξν παξάγνληα
πξφθιεζεο ζνξχβσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σα κεγάια εκπνξηθά πινία παξάγνπλ
ζνξχβνπο θαηά θχξην ιφγν κέζσ (α) ηεο θίλεζεο ηεο πξνπέιαο, (β) ησλ κεραληθψλ κεξψλ
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, θαη (γ) ηνπ πδξαπιηθνχ ξνπ ηνπ θειχθνπο πάλσ απφ ηε ζάιαζζα.
Πεξαηηέξσ, παξάγνληαη ζφξπβνη πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ληηδεινκεραλέο, ηηο γελλήηξηεο
θαη ηα ππφινηπα φξγαλα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ησλ πινίσλ. Γεληθά, ε λαπζηπινΐα ησλ
κηθξψλ πινίσλ δελ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αλαηνιηθήο
Μεζνγείνπ, αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα ζεκαληηθή πεγή παξαγσγήο ζνξχβσλ πνπ
επεξεάδνπλ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ. ηα κεγάια ιηκάληα ηεο Κχπξνπ φπνπ θαηαγξάθεηαη ε
πιεηνλφηεηα ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο αιιά θαη ζηα κηθξά ιηκάληα ή αξαμνβφιηα ηνπ λεζηνχ ζηα
νπνία δηαθηλείηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κηθξψλ πινίσλ θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ
ερεηηθψλ νριήζεσλ. θάθε πνπ δηαθηλνχληαη εθηφο ησλ γξακκψλ δηεζλνχο πιεχζεο,
ζπλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην παξάθηην πεξηβάιινλ θαη είλαη π.ρ. ηα ςαξνθάηθα, ηα
πινία ηνπ ζηξαηνχ - επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηέινο ηα ζθάθε αλαςπρήο ηδηαίηεξα ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο ζπλεηζθέξνπλ επίζεο ζηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξχβσλ ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ.
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ρήκα 3.1 Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ ερεηηθψλ νριήζεσλ αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο αλαζηαηψλεη ηε δσή ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ (πξνζαξκνζκέλν απφ
ην: http://ngm.nationalgeographic.com/2011/01/big-idea/noisy-ocean).
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εηζκηθέο έξεπλεο: Ζ ζεηζκηθή έξεπλα απνηειεί πξσηαξρηθή ηερληθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη
απφ ηε βηνκεραλία παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ έιεγρν θνηηαζκάησλ
αξγνχ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Αεξνβφια εξγαιεία αθήλνπλ θαζνξηζκέλν φγθν
ηζρπξά πεπηεζκέλνπ αέξα, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θχκαηνο ήρνπ ππφ πίεζε, ην νπνίν
πξνθαιείηαη απφ κία απειεπζεξσκέλε θνχζθα αέξα πνπ δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. Ζ
εμφξπμε θαη νη θαηαζθεπέο εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο θαη θαηά κήθνο κηαο πθαινθξεπίδαο. ήκεξα ζηηο
ελεξγέο πεξηνρέο εμφξπμεο θπζηθνχ αεξίνπ κε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ αλνηρηή
ζάιαζζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο λφηηαο Κχπξνπ.
φλαξ: Οη ζπζθεπέο ζφλαξ δεκηνπξγνχλ ήρνπο κε ζθνπφ ηε ζαιάζζηα εμεξεχλεζε, αθνχ
ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο γηα αληηθείκελα πνπ ελδερνκέλσο βξίζθνληαη ζηε ζηήιε ηνπ λεξνχ,
ζην ζαιάζζην βπζφ ή θαη ζην ζαιάζζην ίδεκα. Δλεξγά ζφλαξ εθπέκπνπλ αθνπζηηθή ελέξγεηα
θαη ιακβάλνπλ αληαλαθιψκελε θαη/ή ελέξγεηα δηαζπνξάο. ε ρξήζε βξίζθεηαη έλα επξχηεξν
θάζκα απφ ζπζηήκαηα ζφλαξ, κε εθαξκνγέο ηφζν γηα εηξεληθνχο αιιά θαη γηα ζηξαηησηηθνχο
ζθνπνχο. φλαξ ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αιηεία (depth sounders), ηε
βπζνκέηξεζε ή ηελ επξχηεξε βπζν-δηεξεχλεζε (sub-bottom profilers).
πζθεπέο απνηξνπήο ηνπ ήρνπ: Οη ζπζθεπέο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ήρν γηα λα
εηδνπνηήζνπλ ηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά απφ ελέξγεηεο, φπσο π.ρ. είλαη ε αιίεπζε. Ηδηαίηεξα νη
ζπζθεπέο ήρνπ κε ηελ νλνκαζία ―pingers‖ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξηζκέλα αιηεπηηθά πινία
πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζην αιίεπκα θαη πξνέξρεηαη απφ ηα
ζαιάζζηα ζειαζηηθά.
Δθξήμεηο: Υεκηθέο εθξήμεηο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ κε πάξα πνιχ εχθνιν ηξφπν ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζαιάζζηα έξεπλα, ηηο ζαιάζζηεο
θαηαζθεπέο θαη γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ζηε ζάιαζζα. ην παξειζφλ νη ρεκηθέο εθξήμεηο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηηο πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εμφξπμε
πδξνγνλαλζξάθσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, αιιά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ
αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο ζεηζκηθέο έξεπλεο, γηα ην ιφγν φηη νη ηειεπηαίεο απέδηδαλ πην αθξηβείο
πιεξνθνξίεο γηα ην ζεκείν γεψηξεζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο βηνκεραλίεο εμφξπμεο
πεηξειαηνεηδψλ. Οη ρεκηθέο εθξήμεηο ζπλερίδνπλ φκσο θαη ζήκεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη
θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία εμφξπμεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηε δεκηνπξγία αιιά θαη ηελ
απνκάθξπλζε ησλ ππνζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο: Οη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο
ηφζν ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα φζν θαη ζηελ παξάθηηα δψλε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ππνζαιάζζηα
ερεηηθή φριεζε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ απνηεινχλ παξάθηηνη ζηαζκνί
παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, πινία εθβάζπλζεο ζαιάζζηνπ βπζνχ,
δηαλνίμεηο ηνχλει θαη αλεκφκπινη παξαγσγήο ελέξγεηαο (Green and Moore 1995). Οη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνθαινχλ ερεηηθέο νριήζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ
ζρέζε κε ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη: γεσηξήζεηο, ηνπνζέηεζε θαη
απνκάθξπλζε ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηέινο παξαγσγή – άληιεζε ησλ
πδξνγνλαλζξάθσλ.
3.1.2 Τπάξρνληα δεδνκέλα θαη κειινληηθέο ηάζεηο ή θαηεπζύλζεηο
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε κειέηε κε ηίηιν ―Strategic Environmental
Assessment (SEA) Concerning Hydrocarbon Activities within the Exclusive Economic Zone
of the Republic of Cyprus‖ (MCS et al. 2008), νη πιένλ πηζαλέο πεγέο παξαγσγήο
ππνζαιάζζησλ ερεηηθψλ νριήζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ είλαη: (1) ε
ηνπηθή λαπζηπινΐα, (2) ε δηεζλήο εκπνξηθή λαπζηπινΐα θαη (3) ν βηνκεραληθφο ζφξπβνο. Σν
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ ζπλίζηαηαη απφ βαζηά λεξά, ζηα νπνία ε πιένλ
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επηθξαηνχζα πεγή ζνξχβνπ είλαη ε δηεζλήο εκπνξηθή λαπζηπινΐα κε ηελ απνπζία αλέκσλ
θαη έληνλσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο πξνεμνθιείηαη φηη, θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο
κειινληηθά ζα απμεζεί ν βηνκεραληθφο ζφξπβνο ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ (απφ ηηο
ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ). Με βάζε ην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα ερεηηθήο φριεζεο ζην ζαιάζζην
πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ, αιιά θαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη νη ζφξπβνη έρνπλ απμεζεί
ζεκαληηθά (έσο θαη 10 θνξέο) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ (φπσο γηα
παξάδεηγκα κέζσ ηεο απμαλφκελεο θίλεζεο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, ησλ λέσλ
βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηηο πξνρσξεκέλεο
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα πνιεκηθέο ερζξνπξαμίεο ζηε επξχηεξε πεξηνρή), ρσξίο θάπνηα
πξνζπάζεηα ειέγρνπ ή κείσζεο, ή θαη ηειηθά εμάιεηςεο απηψλ ησλ ππαξρνπζψλ επηπέδσλ
ερεηηθήο ξχπαλζεο, απηνί ζα απμάλνληαη θαη ζα επηβαξχλνπλ πεξαηηέξσ ην ερεηηθφ
πεξηβάιινλ ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ.

3.2 Θαιάζζηα ξύπαλζε από απνξξίκκαηα
3.2.1 Δηζαγσγή
χκθσλα κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Χθεαλψλ θαη Αηκφζθαηξαο ησλ Ζ.Π.Α. (National Oceanic
and Atmospheric Administration 2008) αιιά θαη γεληθφηεξα, ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα
κπνξεί λα ηξαπκαηίζνπλ θαη λα ζαλαηψζνπλ ηε ζαιάζζηα άγξηα παλίδα, λα ππνβηβάζνπλ ην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ, λα παξεκβιεζνχλ ζηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, λα πξνθαιέζνπλ
νηθνλνκηθέο θζνξέο ζηελ λαπηηιία, ηελ αιηεία θαη ζηηο παξάθηηεο θνηλσλίεο αιιά θαη λα
απεηιήζνπλ ζνβαξά ηελ αλζξψπηλε πγεία. Απηέο νη δπζκελείο επηδξάζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί
ζην ζχλνιν ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ ηεο Μεζνγείνπ. Γίρηπα αιηείαο, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο,
ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ, θαη άιια ζπλζεηηθνχ ηχπνπ αληηθείκελα (π.ρ. πιαζηηθά) παίδνπλ
ξφιν θιεηδί, ηφζν ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο φζν θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο
αλζξψπηλεο πγείαο. Ζ θαηαλάισζε θαη ε ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο αληηθεηκέλσλ έρεη απμεζεί
παγθνζκίσο, ε πξφθιεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη νινέλα θαη
κεγαιχηεξε, άζρεηα αλ απηά ηα πιηθά θαηαιήγνπλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απ‘ επζείαο
κεηά ηελ ρξήζε ηνπο ή κεηά απφ ελέξγεηεο ζηελ ελδνρψξα.
3.2.1.1 Πηγές θαλάζζιων απορριμμάηων
Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε πξνέιεπζε ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ, θαη
πξνέξρνληαη απφ ηηο εμήο δχν βαζηθέο πεγέο:
(1) δξαζηεξηφηεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα: εκπνξηθή λαπηηιία,
πνξζκεηαθέο γξακκέο θαη θξνπαδηέξεο, αιηεπηηθά-, δεκφζηα-, ή ηδησηηθά-ζθάθε, ζαιάζζηεο
εγθαηαζηάζεηο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, γεσηξήζεηο, εγθαηαζηάζεηο
ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, θπζηθά θαηλφκελα θαη
(2) δξαζηεξηφηεηεο ζηε μεξά, φπσο γηα παξάδεηγκα: δεκνηηθέο ρσκαηεξέο, δηαρείξηζε
ζθνππηδηψλ, εθξνέο φκβξησλ πδάησλ, βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά απφβιεηα, θπζηθά
θαηλφκελα.
Ζ αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ζηελ παξάθηηα δψλε ζπλνδεχηεθε κε ηελ αχμεζε
ησλ ρσκαηεξψλ θαη ησλ ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Τπεξπιήξεηο θαη
θαθνδηαρεηξίζηκεο ρσκαηεξέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα απμεκέλεο πνζφηεηεο ζαιάζζησλ
απνξξηκκάησλ. Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνπξντφληα παξαγσγήο, ηδηαίηεξα
αλζεθηηθά, κε βηναπνηθνδνκήζηκα ζπλζεηηθά πιηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ηα πιαζηηθά,
είλαη επίζεο κηα άιιε πεγή παξαγσγήο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ. Φπζηθά θαηξηθά
θαηλφκελα φπσο π.ρ. πιεκκχξεο θαη ζχειιεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο
απνξξηκκάησλ, ηα νπνία μεπιέλνληαη ζηηο παξαθείκελεο παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ζπλεπψο
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κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ζαιάζζηα απνξξίκκαηα ζηε ζάιαζζα, φηαλ είδε φπσο π.ρ. δίρηπα,
παγίδεο, πεηνληέο, ζρνηληά, θσηηζηηθέο θνιψλεο, θαη πισηήξεο ράλνληαη ή πεηηνχληαη ζηε
ζάιαζζα (ρήκα 3.2). Δγθαηαιειεηκκέλα αιηεπηηθά εξγαιεία είηε ρακέλα ζηε ζάιαζζα είηε
αθαηάιιεια ηαθηνπνηεκέλα ζην αιηεπηηθφ ζθάθνο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Πεξαηηέξσ, ζθάθε αλαςπρήο, αιιά θαη εμέδξεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη επίζεο
πεγέο παξαγσγήο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ.
Πεγέο ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ ζηε μεξά κπνξεί λα πξνέιζνπλ είηε απφ ηελ παξάθηηα
δψλε είηε απφ ηελ ελδνρψξα. Παξαιηαθέο πεξηνρέο φπσο αθηέο θνιχκβεζεο, αξαμνβφιηα,
ιηκάληα, ιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ θαη πξνβιήηεο είλαη ζπλήζσο πεγέο ζαιάζζησλ
απνξξηκκάησλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ μεξά.

ρήκα 3.2 θνππίδηα απφ πιαζηηθά ‗ζαλαηψλνπλ ζαιάζζηα ρειψλα ηεο Αδξηαηηθήο‘ (πξνζαξκνζκέλν
απφ: http://www.globalgarbage.org/blog/index.php/)

3.2.1.2 Δπιδράζεις ηων θαλάζζιων απορριμμάηων
Άζρεηα απφ ηελ πξνέιεπζε, ηα ζθνππίδηα πνπ θαηαιήγνπλ ζην πδάηηλν νηθνζχζηεκα
κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνινγία, ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηελ
αζθάιεηα θαη ηέινο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
3.2.1.2.1 Δπιδράζεις ζηην οικολογία
Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ δπζκελείο επηδξάζεηο ζηα πδάηηλα
νηθνζπζηήκαηα, φπσο είλαη νη πγξνβηφηνπνη, ηα ελδηαηηήκαηα ησλ ςαξηψλ, νη αθηέο
θνιχκβεζεο, νη θνξαιιηνγελείο χθαινη αιιά θαη νη ηφπνη αλαπαξαγσγήο ή θαη νη δηαδξνκέο
ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ. Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα κπνξεί λα επεξεάζνπλ άκεζα ηα είδε,
φπσο π.ρ. λα κπεξδεπηνχλ ζ‘ απηά θαη λα πληγνχλ απφ αζθπμία, ή έκκεζα, φπσο π.ρ. λα
αιιάμνπλ ηα ελδηαηηήκαηα. Οη νηθνινγηθέο επηξξνέο κπνξεί επίζεο λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε
ηνλ ηχπν ηνπ απνξξίκκαηνο. Δγθαηαιειεηκκέλα αιηεπηηθά εξγαιεία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ
κεγάιν αξηζκφ δπζκελψλ επηξξνψλ ζηα ελδηαηηήκαηα θαη ηελ αιηεία. Όηαλ ηα ζαιάζζηα είδε
κπεξδεπηνχλ κε ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα, ε θηλεηηθφηεηα ηνπο πεξηνξίδεηαη. Ζ
πεξηνξηζκέλε θίλεζε φκσο πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δψσλ λα βξνπλ ηξνθή ή λα
αλαπλεχζνπλ θαη έηζη ελδέρεηαη λα αθεζνχλ ζηελ πείλα, ζηελ αζθπμία, ζηελ εμάληιεζε θαη
ζηνλ απμεκέλν θίλδπλν απφ αξπαθηηθά δψα ή πνπιηά. Ζ θαηάπνζε ζαιάζζησλ
απνξξηκκάησλ θάλεη ηα δψα λα πεηλάζνπλ, έηζη ππνζηηίδνληαη κηα θαη μέλα αληηθείκελα
καδεχνληαη ζην ζηνκάρη ηνπ δψνπ, ειαηηψλνληάο ηνπο ηελ φξεμε γηα θαλνληθή ηξνθή.

- 22 -

3.2.1.2.2 Δπιδράζεις ζηον άνθρωπο
Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα κπνξνχλ επίζεο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη
αζθάιεηα. Δίδε ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ φπσο δίρηπα αιηείαο θαη ζρνηληά κπνξεί λα
επηδξάζνπλ ζηελ θίλεζε ηνπ ζθάθνπο θαη ηελ ζσζηή λαπζηπινΐα ηνπ, αθνχ κπνξεί λα
ηπιηρηνχλ ζηηο πξνπέιεο, αθηλεηνπνηψληαο ην, θαη ηειηθά λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ
αλζξψπηλε δσή. Αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί επίζεο λα εθδεισζνχλ
απφ ηελ απ‘ επζείαο επαθή κε αηρκεξά αληηθείκελα, φπσο είλαη ηα ζπαζκέλα γπαιηά, ηα
ζθνπξηαζκέλα κέηαιια ή ηα ηαηξηθά απνξξίκκαηα, ζηηο αθηέο θνιχκβεζεο ή ζην ζαιάζζην
βπζφ.
3.2.1.2.3 Δπιδράζεις ζηην ηοπική οικονομία
Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα κπνξεί λα έρνπλ νπζηαζηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία,
έρνληαο επηδήκηεο επηπηψζεηο ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θαη δεκηνπξγψληαο άζρεκεο θαη
επηθίλδπλεο αθηέο θνιχκβεζεο. Πεξαηηέξσ, ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ θαη ηεο
θαηάιιειεο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο ησλ ζθνππηδηψλ κπνξεί λα απνβεί πνιχ ζεκαληηθφ. Σν
θφζηνο θαζαξηζκνχ κηαο παξάθηηαο πεξηνρήο ζπκπεξηιακβάλεη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο
ηνπ ελδηαηηήκαηνο πνπ επεξεάζηεθε απφ ηα απνξξίκκαηα, ην θφζηνο θαζαξηζκνχ π.ρ. ηεο
αθηήο, ηεο πξνθπκαίαο, ηνπ ιηκαληνχ, ηεο καξίλαο, ηεο απνβάζξαο θαη άιισλ παξαιηαθψλ
ηκεκάησλ, φπσο θπζηθά θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ ηεο παξαθείκελεο ζαιάζζηαο δψλεο.
3.2.1.3 Υπάρτονηα δεδομένα και μελλονηικές ηάζεις ή καηεσθύνζεις
Πξφζθαηε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα Δπξσπατθά ζαιάζζηα χδαηα ζπλνςίδεηαη ζην «Task
Group report» γηα ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα (Galgani et al. 2010). Δπηπιένλ, νη ηειηθέο
εθζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα, δπζηπρψο δελ
θαιχπηνπλ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κχπξνπ. Ζ ιηγνζηή πιεξνθφξεζε γηα ηε ζαιάζζηα
ξχπαλζε απφ απνξξίκκαηα ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ απνδίδεηαη κέζσ κηαο εξγαζίαο
ησλ Gabrielides et al. (1991), ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηα έηε 1988 - 1989 ζε 13
παξαιίεο ηεο Μεζνγείνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη δχν παξαιίεο απφ ηελ Κχπξνπ κε ηηο
επσλπκίεο "Λάξα" θαη "Μαθξφλεζνο". χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο ε
απφζηαζε κηαο παξαιίαο απφ θάπνηα παξαιηαθή πφιε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ ζηελ παξαιία.
Δπηπιένλ, θαη ζε αληίζεζε κε ηνλ παξαπάλσ παξάγνληα, ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ζηαζκφ ηεο
Κχπξνπ "Λάξα", ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε ζε κηα απνκνλσκέλε παξαιία, καθξηά απφ αζηηθά
θέληξα, βξέζεθε δηπιάζηνπ κεγέζνπο ξχπαλζε απφ ζαιάζζηα απνξξίκκαηα ζε ζρέζε κε ηε
ξχπαλζε ζην δεηγκαηνιεπηηθφ ζηαζκφ "Μαθξφλεζνο", ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε ζε παξαιία
θνληά ζε αζηηθφ θέληξν. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην
ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο "Λάξα" επεξεάδεηαη απφ δπηηθνχο αλέκνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα
ζπκπαξαζχξνπλ ζηελ ελ ιφγσ παξαιία ζαιάζζηα απνξξίκκαηα, πξνεξρφκελα απφ ηελ
αλνηρηή ζάιαζζα. Δπνκέλσο, έλαο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί ξχπαλζε απφ ζαιάζζηα
απνξξίκκαηα ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ είλαη ν ζπλερψο απμαλφκελνο αλζξψπηλνο
πιεζπζκφο πνπ θαηνηθεί ζε πφιεηο ζηελ παξάθηηα δψλε θαη έλαο άιινο απνθαζηζηηθφο
παξάγνληαο, δπζθνιφηεξα ειεγρφκελνο, απνηειεί μεθάζαξα ε δηεζλήο εκπνξηθή λαπζηπινΐα.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ππνδεηθλχεη ζηα θξάηε κέιε (έσο ην 2020) ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη
ηηο αθφινπζεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο κε
βάζε ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ: (1) Πνζφηεηα, θαηαλνκή θαη
ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ μεβξάζηεθαλ ζηελ αθηή θαη/ή απνηέζεθαλ ζηελ
αθηνγξακκή, (2) Πνζφηεηα, θαηαλνκή θαη ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα ή ζην
ζαιάζζην βπζφ, (3) Πνζφηεηα, θαηαλνκή θαη ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ κε επηδξάζεηο ζηα
ζαιάζζηα δψα, θαη (4) Πνζφηεηα, θαηαλνκή θαη ζχλζεζε κηθξνζσκαηηδίσλ. Σα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζπλδπαζκέλα κε ηελ έξεπλα ζε θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο,
νηθνινγηθέο πξνμελεζείζεο βιάβεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο
θαη ζηε ζέζπηζε νξηαθψλ ηηκψλ.
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4. Αιιειεπίδξαζε κε πδξνινγηθέο δηαδηθαζίεο

Ζ αθαίξεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηελ Κχπξν θαη ε επηζηξνθή ηνπ ζηε ζάιαζζα ζε
αιινησκέλε κνξθή πεξηνξίδεηαη ζε ηξεηο θχξηεο ρξήζεηο:
 Υξήζε ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο ησλ ειεθηξνπαξαγσγηθψλ ζηαζκψλ,
 Αθαιάησζε γηα νηθηαθή θαη ηνπξηζηηθή ρξήζε,
 Τδαηνθαιιηέξγεηεο ζε παξάθηηα εθθνιαπηήξηα γηα ηελ παξαγσγή γφλνπ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, κφλν νη πξψηεο δχν ρξήζεηο ζα εμεηαζηνχλ γηαηί
ίζσο λα αιιειεπηδξνχλ κε πδξνινγηθέο δηεξγαζίεο, ελψ ζηελ ηξίηε ην λεξφ δελ επηζηξέθεηαη
ζε αιινησκέλε κνξθή απφ πδξνινγηθήο άπνςεο.

4.1 εκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ζεξκηθήο θαηάζηαζεο
Οη θχξηεο πδξνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο ζεξκψλ πδάησλ πεξηιακβάλνπλ ηε
ζηξσκαηνπνίεζε ηεο πδάηηλεο ζηήιεο, ηε κείσζε ζην ξπζκφ αληαιιαγήο κεηαμχ παξάθηησλ
θαη αλνηθηψλ πδάησλ θαη αιιαγέο ζηα θπθινθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηα ην ηειεπηαίν, έρνπλ
επίζεο ιεθζεί ππφςε νη δηεξγαζίεο ζην ζεκείν αθαίξεζεο.
χκθσλα κε ηνλ Πεξί Αιηείαο Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ, ην λεξφ πνπ επηζηξέθεηαη ζηε
ζάιαζζα δελ πξέπεη λα έρεη ζεξκνθξαζία πην ςειή θαηά 10 oC απφ ην λεξφ ζην νπνίν
απειεπζεξψλεηαη. Ο ζρεηηθφο θαλνληζκφο αθνξά ηελ απφξξηςε ςπθηηθψλ πδάησλ απφ ηνπο
ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ (ΑΖΚ), πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηηο επαξρίεο Λεκεζνχ θαη Λάξλαθαο (Πίλαθαο 4.1, ρήκα 4.1). Δλδεηθηηθέο ηηκέο ηνπ φγθνπ
ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη επηζηξέθεηαη ζηε ζάιαζζα ππνινγίζηεθαλ
βάζεη κηαο ζρέζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ςπθηηθψλ
πδάησλ ζε ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο ζηηο ΖΠΑ (Nieder 2010). Οη ππνινγηζκνί
ππνδεηθλχνπλ έλα ζεκαληηθφ φγθν λεξνχ πνπ επηζηξέθεηαη εηεζίσο ζηε ζάιαζζα. Παξ‘ φια
απηά, δελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ςπθηηθνχ λεξνχ ζηελ θπθινθνξία ζηελ
πεξηνρή. Ζ ζηξσκαηνπνίεζε ηνπ λεξνχ πηζαλφλ λα έρεη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα φηαλ ην αθαηξνχκελν λεξφ είλαη ςπρξφηεξν, θαζηζηψληαο ηε δηαθνξά
κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ απνξξηπηφκελνπ λεξνχ πην απνηειεζκαηηθή απφ ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πην ήπηεο ζπλζήθεο ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ ίζσο λα
απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζηξσκαηνπνίεζεο.
Πίλαθαο 4.1 Ηθαλφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ελδεηθηηθνί ππνινγηζκνί ρξήζεο ςπθηηθψλ
πδάησλ γηα ηνπο θχξηνπο ειεθηξνπαξαγσγηθνχο ζηαζκνχο ηεο Κχπξνπ. Οη ζηαηηζηηθέο παξαγσγήο
πξνέξρνληαη απφ ηελ ΑΖΚ (2011). Ζ ρξήζε ςπθηηθψλ πδάησλ ππνινγίζηεθε βάζεη ζρέζεο πνπ
αλαπηχρζεθε απφ δεδνκέλα ζηνλ Nieder (2010).

Ηιεθηξνπαξαγσγηθόο
ζηαζκόο

Ιθαλόηεηα παξαγσγήο
ειεθηξηζκνύ (MW)

Υξήζε ςπθηηθώλ πδάησλ
(106 m3 y-1)

2009

2010

2009

2010

Βαζηιηθόο

648

648

723

723

Μνλή

330

330

390

390

Γεθέιεηα

410

460

474

526
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ρήκα 4.1 Σν ζεκείν απφξξηςεο ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνχ ζηαζκνχ Βαζηιηθνχ (Turnpenny et al.
2010).

Δθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ζηελ ηνπηθή θπθινθνξία, ην ζεξκφηεξν λεξφ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη πεξηνρέο ςειφηεξεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θαη λα αιιάμεη ηηο ηνπηθέο
βηνθνηλφηεηεο κε δχν ηξφπνπο: (α) Απαιείθνληαο είδε ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν αλεθηηθά ζε
ςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη ζρεηηθά πην ςπρξνθηιηθά απφ άιια (βι. παξαδείγκαηα ζην
UKMMAS 2010), θαη (β) Φηινμελψληαο πην ζεξκνθηιηθά είδε πνπ ζα ηα αληηθαηαζηήζνπλ
(Taylor 2006). Όζνλ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ιφγσ ηεο αθαίξεζεο απηήο θαζεαπηήο, ε
απνξξφθεζε έκβησλ νξγαληζκψλ θαηά ηελ αθαίξεζε είλαη ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αιηείαο (Turnpenny and Bamber 2006), θαη απαηηεί ζρεηηθά
δηνξζσηηθά ζπζηήκαηα (Taft 2000, UKMMAS 2010). Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο νη
θαηαζθεπέο αθαίξεζεο θαη απφξξηςεο επίζεο αιιάδνπλ κφληκα ηηο αθηέο θαη ζπλεπψο
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ, φπσο επίζεο θαη άιιεο
αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο.

4.2 εκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο αιαηόηεηαο
Ζ ρξήζε ηεο αθαιάησζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα πφζηκν λεξφ ζηελ Κχπξν
έρεη αλαρζεί ζε δήηεκα εζληθήο πνιηηηθήο (WDD 2011), θαη νη επηπηψζεηο ηεο έρνπλ αλαιπζεί
απφ κηα ζηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε (I.A.CO Ltd and Enveco S.A. 2010). Ζ
ηξέρνπζα παξαγσγή λεξνχ απφ ηελ αθαιάησζε αλέξρεηαη ζηα 142.000 m3 d-1, ελψ
ζρεδηάδεηαη λα αλεβεί ζηα 262.000 m3 d-1 κέρξη ην έηνο 2020. Βάζεη ηηκψλ αιαηφηεηαο ηεο
άικεο πεξί ηνπ 60-75 ‰ (Argyrou and Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008), νη
απνηειεζκαηηθφηεηεο κεηαηξνπήο ηεο κεζφδνπ ηεο αληίζηξνθεο φζκσζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο Κππξηαθέο κνλάδεο αθαιάησζεο θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 35-48 % (βι.
επίζεο ηελ Lattemann et al. 2008), κε απνηέιεζκα απνξξίςεηο άικεο πνπ κπνξεί λα
ππεξβνχλ ηα 200.000 m3 d-1, θαη πνπ ππνινγίδεηαη λα αλέιζνπλ πεξίπνπ ζηα 400.000 m3 d-1
ην 2020 (Πίλαθαο 4.2).
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Πίλαθαο 4.2 Παξαγσγή γιπθνχ λεξνχ θαη άικεο απφ ηηο κνλάδεο αθαιάησζεο γηα ην 2010 θαη 2020
(πξνβιεπφκελε). Οη ηηκέο παξαγσγήο γιπθνχ λεξνχ πξνέξρνληαη απφ ηελ I.A.CO Ltd. and Enveco
S.A. (2010). Ζ παξαγσγή άικεο ππνινγίζηεθε κε βάζε ην εχξνο ηεο αιαηφηεηαο ηεο άικεο ζηηο
κνλάδεο Γεθέιεηαο θαη Λάξλαθαο, θαη ε νπνία θπκαηλφηαλ κεηαμχ 60 θαη 75 ‰ (Argyrou and Loizides
2005, Argyrou 2006, 2008), κε απνηειεζκαηηθφηεηεο κεηαηξνπήο/εμαγσγήο 35-48%.

2010

2020

Ηκεξήζηα
παξαγσγή

Δηήζηα
παξαγσγή

Ηκεξήζηα
παξαγσγή

Δηήζηα
παξαγσγή

Μνλάδα

103 m3 d-1

106 m3

103 m3 d-1

106 m3

Γεθέιεηα

60

21,90

60

21,90

Λάξλαθα

62

22,63

62

22,63

Λεκεζφο

-

-

40

14,60

Πάθνο

-

-

40

14,60

Μνλή

20

7,30

-

-

-

-

60

21,90

ύλνιν

142

51,83

262

95,63

Απειεπζέξσζε άικεο 35%

264

96,26

487

177,60

Απειεπζέξσζε άικεο 48%

154

56,16

284

103,60

Βαζηιηθφο

Ζ Argyrou (1999) πεξηέγξαςε ηηο πδξνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο ηεο
άικεο ζηε λέα ηφηε κνλάδα αθαιάησζεο Γεθέιεηαο, φπνπ θαη παξαηεξήζεθαλ ηφζν
ζηξσκαηνπνίεζε φζν θαη ςειή αιαηφηεηα ζηα ζεκεία δηάρπζεο ηεο άικεο, πνπ είλαη ζε
ζρεηηθά αβαζή λεξά (5 m) ζε πεξηνρή ζθιεξνχ ππνζηξψκαηνο. Ζ αιαηφηεηα ζηα ζεκεία
απφξξηςεο ήηαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά 10 ‰ πην ςειή, ζρεηηθά κε ηελ αιαηφηεηα
ζηνλ αγσγφ εηζαγσγήο. Δληνχηνηο, ε Argyrou (1999) ζεκεηψλεη πσο, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο, απηέο νη επηπηψζεηο πεξηνξίδεηαη ζε κηα αθηίλα 200 m (ή κηα πεξηνρή πεξίπνπ
0.125 km2) απφ ηα ζεκεία απφξξηςεο. Αλεμαξηήησο ηνπ κηθξνχ εκβαδνχ ηεο επεξεαδφκελεο
πεξηνρήο, ε αχμεζε ηεο αιαηφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε δπζκελείο επηπηψζεηο πάλσ ζηα δάζε
ηνπ καθξνθχθνπο Cystoseira, θαζψο θαη κε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ησλ
θνηλνηήησλ καθξνπαλίδαο (Argyrou 1999).
Με βάζε ηελ πην πάλσ έθζεζε, είλαη εκθαλέο πσο νη επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο ηεο άικεο
αθαιάησζεο εμαξηψληαη απφ ην βάζνο ηεο πδάηηλεο ζηήιεο, ηε κνξθή ηεο απφξξηςεο (είλαη
πξνηηκφηεξνη νη πνιιαπινί δηαρπηέο θαηά κήθνο ηνπ αγσγνχ απφξξηςεο), νη παξνχζεο
βηνθνηλφηεηεο, θαη ε πδξνινγία ηεο πεξηνρήο. Ζ κνλάδα αθαιάησζεο ηεο Γεθέιεηαο
ρξεζηκνπνηεί πνιιαπινχο δηαρπηέο, νη νπνίνη απνξξίπηνπλ άικε ζε ζρεηηθά κηθξφ βάζνο. Ζ
κνλάδα αθαιάησζεο ηεο Λάξλαθαο απνξξίπηεη άικε ζε κεγαιχηεξν βάζνο (12 m) κε κφλν
αγσγφ, ελψ νη πιείζηεο κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ
πνιιαπινχο δηαρπηέο ζε ζρεηηθά κεγάια βάζε (I.A.CO Ltd and Enveco S.A. 2010). Απηή ε
ζηξαηεγηθή ίζσο λα απνηξέςεη ηε ζηξσκαηνπνίεζε θαη ηε ζπζζψξεπζε άικεο κε ηηο
ζπλαθείο επηπηψζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεθέιεηαο.
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5. Ρύπαλζε από επηθίλδπλεο νπζίεο

Ζ ζαιάζζηα ξχπαλζε (pollution) ζε αληίζεζε κε ηελ ζαιάζζηα κφιπλζε (contamination)
δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηελ πεγή ζε θπζηθή ή αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο. Μνξθέο
θπζηθήο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο πξνθαινχληαη γηα παξάδεηγκα απφ ηελ έθξεμε εθαηζηείσλ,
φπνπ ειεπζεξψλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο αεξίσλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη
επηβαξχλνληαη κε δηάθνξεο ηνμηθέο ρεκηθέο ελψζεηο εθηεηακέλεο πεξηνρέο. Αλζξσπνγελνχο
πξνέιεπζεο είλαη ε ζαιάζζηα ξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ άλζξσπν θαη δηαθξίλεηαη
γεληθά ζε:
o

Αζηηθή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ιχκαηα θπξίσο ησλ παξάθηησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ.

o

Βηνκεραληθή, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα βηνκεραληθά απφβιεηα ζηελ παξάθηηα δψλε, ηηο
δηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο.

o

Αγξνηηθή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ
θαη ηελ έθπιπζή ηνπο ζηελ παξάθηηα δψλε.

o

Δλεξγεηαθή, πνπ ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο, δνλήζεηο, ζεξκνθξαζίεο,
ξαδηελέξγεηα θ.ά.

o

Αθνπζηηθή, πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηηο γεσινγηθέο
έξεπλεο θαη ηηο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο.

Απφ ρεκηθήο άπνςεο, ζηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο ξχπαλζεο θαη ζπλάκα ηεο πνηνηηθήο
ππνβάζκηζεο ησλ ζαιάζζησλ, θπξίσο παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη ηα
παξαθάησ: (1) απνρεηεχζεηο, (2) νξγαληθέο νπζίεο κε κεγάιε εκηπεξίνδν δσήο, (3)
ξαδηελεξγέο νπζίεο, (4) βαξέα κέηαιια, (5) πεηξειαηνεηδή (πδξνγνλάλζξαθεο), (6) ζξεπηηθά
άιαηα, (7) θηλεηηθφηεηα ηδεκάησλ θαη (8) απνξξίκκαηα.
Ζ Κχπξνο, ην αλαηνιηθφηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ, θείηαη ζηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ αλαηνιηθή Μεζφγεηνο πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηελ Ηφληα ιεθάλε θαη
ηα πειάγε Αδξηαηηθφ θαη Αηγαίν. Απ‘ φιεο ηηο πεξηνρέο απηέο, ζήκεξα ε ιηγφηεξε εξεπλεζείζα
πεξηνρή φζνλ αθνξά ζηε θπζηθή, ρεκηθή, βηνινγηθή θαη γεσινγηθή σθεαλνγξαθία είλαη ε
πεξηνρή ηεο Λεβαληίλεο. Σν λεξφ πνπ γεκίδεη ηε ιεθάλε ηεο Λεβαληίλεο είλαη πςειήο
αιαηφηεηαο θαη αξθεηά νιηγφηξνθν (Hecht et al. 1988). Έξεπλεο βαζέσλ πδάησλ ζηελ
πεξηνρή ηεο Λεβαληίλεο απνδεηθλχνπλ επηπιένλ φηη ν θψζθνξνο είλαη ν πεξηνξηζηηθφο
παξάγνληαο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (P-limited) (Krom et
al. 1992). Όζνλ αθνξά ζηε ρεκηθή ξχπαλζε ηεο παξάθηηαο δψλεο ηεο Κχπξνπ (π.ρ. βαξέα
κέηαιια, νξγαλνρισξησκέλεο ελψζεηο, πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο, ξαδηελεξγά ζηνηρεία
ζην λεξφ, ην ίδεκα θαη ηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο) νη δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο είλαη
απνζπαζκαηηθέο θαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο (Yemenicioğlu et al. 1997, Storelli et al. 2005,
Fatta et al. 2007, Lysandrou and Pashalidis 2008, Thébault et al. 2008, Guieu et al. 2010).
θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαη λα κειεηεζεί ε θαιή ππάξρνπζα
πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ, αθνχ θαηαγξαθνχλ
θαη παξνπζηαζηνχλ ελδερφκελα «spot» ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε κειέηε ηεο
ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ απνηειεί έλα ζρεηηθά λέν εξεπλεηηθφ πεδίν, πνπ άξρηζε πεξίπνπ
ηε δεθαεηία ηνπ 50 φηαλ κειεηήζεθαλ νη επηπηψζεηο απφ ηα πξψηα ξαδηελεξγά απφβιεηα
πνπ ζάθηεθαλ ζε ζαιάζζην βπζφ. Ζ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ
ζπλεπψο ζπλίζηαηαη ζηελ εμαθξίβσζε, αλάιπζε θαη κειέηε ππαξρφλησλ εξεπλεηηθψλ
ζηνηρείσλ, δειαδή (1) ζηνηρείσλ ρεκηθήο σθεαλνγξαθίαο (βαξέα κέηαιια, ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά, πεηξειατθνί πδξνγνλάλζξαθεο, ρισξησκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο, ξαδηελεξγά
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ηζφηνπα θιπ.) αιιά θαη (2) ζηνηρείσλ αθνπζηηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο
δηαθνξεηηθέο ερεηηθέο νριήζεηο ζηελ παξάθηηα θαη ηελ επξχηεξε ζαιάζζηα πεξηνρήο ηεο
Κχπξνπ.

5.1 πλζεηηθέο ελώζεηο
5.1.1 Δηζαγσγή
Φπθηηθά πγξά ειεθηξηθψλ κεηαζρεκαηηζηψλ (γηα παξάδεηγκα ηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα
– PCB‘s) θαη εληνκνθηφλα ή άιια αγξνρεκηθά, σο παξάδεηγκα εδψ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ν
ρισξησκέλνο πδξνγνλάλζξαθαο - εληνκνθηφλν DDT (Smith 1991), είλαη δχν βαζηθέο
θαηεγνξίεο νξγαλνρισξησκέλσλ ελψζεσλ πνπ αληρλεχνληαη σο ξππαληέο ζην πεξηβάιινλ
(IPCS, 1993, 1997). Πεξαηηέξσ, ε ππέξκεηξε ηερλνινγηθή ρξήζε ησλ ελ ιφγσ
νξγαλνρισξησκέλσλ ελψζεσλ ζπληειείηαη κέζσ ησλ παξαθάησ:
o

πξψηεο χιεο γηα ηε ζχλζεζε πνιχ ρξήζηκσλ πνιπκεξψλ ελψζεσλ (γηα παξάδεηγκα
chloroprene, PVC θιπ.),

o

νξγαληθνί δηαιχηεο ζε ρξήζεηο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο (κεζπιελνρισξίδηα,
δηρισξνπξνπάλην, δηρισξναηζπιέλην, ρισξνθφξκην θιπ.),

o

νπζίεο ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ (ηξηρισξναηζπιέλην, ηεηξαρισξναηζπιέλην,
ηεηξαρισξνκεζάλην),

o

ζπληεξεηηθά ζηε βηνκεραλία μχινπ (γηα παξάδεηγκα πεληαρισξνθαηλφιε).

Οη βαζηθνί ιφγνη γηα ηελ απμεκέλε παξνπζία απηψλ ησλ ελψζεσλ ζην πεξηβάιινλ είλαη:
(1) Σν θηελφ θαη πνιχ εχθνια πξνζηηφ ζηελ αγνξά «αέξην ηνπ ρισξίνπ», «chlorine gas»
πνπ επέηξεςε ηε ζχλζεζε θαη παξαγσγή πιεζψξαο ρισξησκέλσλ ελψζεσλ κε ηεξάζηηα
ηερλνινγηθή ρξήζε, ζε βηνκεραληθφ επίπεδν
(2) Πνιιέο απφ απηέο ηηο πνιπρισξησκέλεο ελψζεηο, θπθιηθέο ζηε δνκή ηνπο, θαη πςειά
ζεξκνζηαζεξέο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπο, παξέκεηλαλ πνιχ ζηαζεξέο θαη αλζεθηηθέο φζνλ
αθνξά ζηε βηναπνηθνδφκεζή ηνπο, θαη
(3) Ζ κε ειεγρφκελε ρξήζε θαη ε αιφγηζηε δηάζεζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ νδήγεζε ζσξεπηηθά
ηε καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηνπο ζ‘ απηφ.
Σα πνιπρισξησκέλα δηαθαηλχιηα PCBs, ησλ νπνίσλ θαη ε βηνκεραληθή ηνπο ρξήζε
δηήξθεζε γηα πνιχ πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε π.ρ. κε ηα νξγαλνρισξησκέλα
θπηνθάξκαθα, βξέζεθαλ λα είλαη ηεξάζηηα, κέγηζηε πεγή νξγαλνρισξησκέλσλ
ππνιεηκκάησλ ζε νξηζκέλα νηθνζπζηήκαηα (Albaiges et al. 1987, Vigano et al. 2000, Fox et
al. 2001). Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ PCBs θαη άιισλ νξγαλνρισξησκέλσλ ελψζεσλ, γηα
παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα, απαγνξεχζεθε πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 1970 (Albanis 1997),
παξφια απηά, νη ζπγθεθξηκέλνη ξππαληέο παξέκεηλαλ ζε κεηξήζηκεο ζπγθεληξψζεηο, αξθεηέο
θνξέο κάιηζηα πνιχ πςειέο, ζε δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο (Albanis et al. 1994,
1995, 1996, Fytianos et al. 1997, Konstantinou et al. 2000, 2004, Golfinopoulos et al. 2003,
Christoforidis et al. 2008).
Με ην παξφλ έκειιε λα δηεξεπλεζεί εάλ ρξεζηκνπνηεζείζεο νξγαλνρισξησκέλεο ρεκηθέο
ελψζεηο ζηελ Κχπξν (σο επί ην πιείζηνλ νξγαλνρισξηνχρα θπηνθάξκαθα θαη
πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα, PCB‘s), ζην παξειζφλ, θπξίσο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη
1970 κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ ζε δείγκαηα ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ηδεκάησλ θαη νξγαληζκψλ
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(φπσο π.ρ. είλαη ηα ςάξηα ηνπ είδνπο Mullus barbatus ή ηα νζηξαθφδεξκα ηνπ είδνπο Mytilus
galloprovincialis) έσο θαη ζήκεξα.
5.1.2 Τπάξρνληα δεδνκέλα θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε
Γεηγκαηνιεςίεο λεξνχ, ηδεκάησλ θαη νξγαληζκψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2005 θαη 2009
ζε δέθα ζηαζκνχο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ησλ παξαιηαθψλ πφιεσλ
Λάξλαθαο, Λεκεζνχ θαη Πάθνπ απφ ην ΣΑΘΔ. Οη δεηγκαηνιεςίεο νξγαληζκψλ, έγηλαλ ζηα
πιαίζηα ηνπ Πξνγξακκάησλ MED POL ηνπ UNEP/MAP, MYTIOR πνπ ζπληφληζε ην
INFREMER, ελψ νη δεηγκαηνιεςίεο λεξνχ θαη ηδήκαηνο έγηλαλ γηα ην πξφγξακκα
Παξαθνινχζεζεο ησλ Παξάθηησλ Τδάησλ ηεο Κχπξνπ, ππφ ην άξζξν 8 ηεο ΟδεγίαοΠιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ, 2000/60/ΔΚ), θαζαξά γηα δηεξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Οη
αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη
πεξηειάκβαλαλ ηηο παξακέηξνπο: a-HCH; b-HCH; c-HCH (lindane); HCB; p,p‘-DDE; p,p‘DDD; p,p‘-DDT; aldrin; Heptachor epoxide; Diedrin; Endrin; cis-chlordane; trans-chlordane
and trans-nonachlor; Anthracene; Benzo(a)anthracene; Benzo(a)pyrene;
Benzo(b)fluoranthene; Chrysene; Fluoranthene; Fluorene; Naphtalene θαη 10 PCB
congeners: IUPAC-101, 105,118, 138, 153, 156, 180, 28, 31 θαη 52. Σα απνηειέζκαηα ησλ
ζπγθεληξψζεσλ ηφζν ησλ θπηνθαξκάθσλ φζν θαη ησλ πνιπρισξησκέλσλ δηθαηλπιίσλ απφ
ηηο ελ ιφγσ αλαιχζεηο κεηξήζεθαλ ζε επίπεδα πνιχ ρακειά (θπξίσο ίρλε), κάιηζηα πνιιέο
θνξέο πνιχ θνληά ζην φξην αλίρλεπζεο ηνπ αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ – θαζκαηνγξάθνπ
κάδαο.
5.1.3 Μειινληηθέο ηάζεηο
Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηηο νξγαλνρισξησκέλεο ελψζεηο γίλεηαη ζαθέο φηη
ηα ππάξρνληα επξήκαηα δελ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ αλεζπρία γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ κε ηηο ηνμηθέο απηέο νπζίεο. Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο εμαηξεηηθήο
θαηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κχπξνπ πνπ αθνξά ζηα
νξγαλνρισξησκέλα εληνκνθηφλα θαη ζηα πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα ζεσξείηαη δεδνκέλε,
αθνχ ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνμηθφηεηάο ηνπο, ην ζχλνιν ησλ ελψζεσλ απηψλ είλαη
απαγνξεπκέλεο εδψ θαη δεθαεηίεο, ελψ δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ έηζη
ψζηε λα επηβαξχλνπλ κε θάπνην ηξφπν ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ηεο Κχπξνπ.

5.2 Με ζπλζεηηθέο ελώζεηο
5.2.1 Βαξέα κέηαιια
5.2.1.1 Διζαγωγή
Σν πιήζνο ηνμηθνινγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
επηπέδσλ ηνμηθψλ βαξέσλ κεηάιισλ, φπσο ηδηαίηεξα είλαη ν κφιπβδνο, ην θάδκην θαη ν
πδξάξγπξνο ζε δείγκαηα λεξνχ, ηδήκαηνο θαη νξγαληζκψλ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο
απνδεηθλχεη ην ελδηαθέξνλ ηεο παγθφζκηαο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ ηαθηηθή
αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ (Stamatis et
al. 2002, Christophoridis et al. 2007, Storelli 2008). Δπηπιένλ, ε ηνμηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ
κεηάιισλ θαη ε επηθηλδπλφηεηά ηνπο ηφζν ζην νηθνζχζηεκα φζν θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία
αμίδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη έρνπλ επίζεο κειεηεζεί κε επάξθεηα (π.ρ., Zheng et al.
2007). ε πιήζνο εξγαζηψλ επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ε θαηαγξαθή ησλ ξππαληψλ ζην
επξχηεξν νηθνζχζηεκα (λεξφ, ίδεκα) φζν θαη ζηνπο νξγαληζκνχο (π.ρ. ςάξηα), κε απψηεξν
ζθνπφ ηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ζηελ ηξνθηθή
αιπζίδα (Argyrou et al., Tragantzopoulos et al. 2010).
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Με ην παξφλ εξεπλήζεθαλ νη ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ φπσο ραιθνχ (Cu),
ςεπδαξγχξνπ (Zn), κνιχβδνπ (Pb), ληθειίνπ (Ni), ρξσκίνπ (Cr), θαδκίνπ (Cd), πδξαξγχξνπ
(Hg) θαη ζηδήξνπ (Fe) ζε δείγκαηα λεξνχ, ηδήκαηνο θαη ςαξηψλ απφ ηελ Κχπξν. θνπφο ήηαλ
λα εμαθξηβσζνχλ ηα επίπεδα ησλ ζπγθεληξψζεσλ απηψλ ησλ κεηάιισλ θαη θαηά ζπλέπεηα
λα αμηνινγεζεί ελδερφκελε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο
ζηα επηιεγκέλα βαξέα κέηαιια. Πεξαηηέξσ θαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πιένλ ηνμηθψλ
κεηάιισλ απ΄ απηά, δειαδή ησλ Pb, Cd θαη Hg ζηα ςάξηα, ηέζεθε ζθνπφο λα επηβεβαησζεί
αλ ην είδνο M. barbatus (θνηλψο θνπηζνκνχξα) απνηειεί θαηάιιειε ηξνθή γηα αλζξψπηλε
θαηαλάισζε, αθνχ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ηξηψλ επηιεγκέλσλ ηνμηθψλ κεηάιισλ δελ έπξεπε
λα μεπεξλνχλ ηηο νξηαθέο ηηκέο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Δ., δειαδή 0,2, 0,05 θαη 0,5
mg/Kg βάξνπο λσπνχ πξντφληνο γηα ηα: Pb, Cd θαη Hg αληίζηνηρα (Official Journal of the
European Union 2005).
5.2.1.2 Υπάρτονηα δεδομένα και περιβαλλονηική καηάζηαζη
Γεηγκαηνιεςίεο ζαιάζζησλ πδάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ΣΑΘΔ ζε ηέζζεξηο
ζηαζκνχο (Ζιεθηξνπαξαγσγηθφο ζηαζκφο Βαζηιηθνχ, Ληκάλη Βαζηιηθνχ, Πφιε Λεκεζνχ,
Καξλάγην Λεκεζνχ) (ρήκα 5.1) ηα έηε 2010 θαη 2011 ζχκθσλα κε ηo πξσηφθνιιo
δεηγκαηνιεςίαο ELOT EN ISO 15586/3500 γηα ηα κέηαιια Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, Fe θαη
ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν δεηγκαηνιεςίαο ELOT EN ISO 1484 γηα ηνλ Hg. Οη
δεηγκαηνιεςίεο απηέο έγηλαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ησλ
Παξάθηησλ Τδάησλ ηεο Κχπξνπ, ππφ ην άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ,
2000/60/ΔΚ). Έλα ιίηξν (1 l) ηνπ ιεθζέληνο δείγκαηνο λεξνχ θηιηξαξίζηεθε (θίιηξα Millipore
0,45 κm) θαη νμηλίζηεθε κε αξαηφ HNO3 έσο ηεο ηηκήο ηνπ pH<1 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
Hg θαη έσο ηεο ηηκήο ηνπ pH<2 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππφινηπσλ κεηάιισλ. Όια ηα
δείγκαηα απνζεθεχηεθαλ ζηνπο 4 oC κέρξη ηελ εκέξα αλάιπζήο ηνπο, ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ
δελ μεπέξλαγε ηηο 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεηγκαηνιεςίαο.

ρήκα 5.1 Υάξηεο ηεο Κχπξνπ θαη ζηαζκνί δεηγκαηνιεςίαο (θχθινο: ζηαζκνί δεηγκάησλ λεξνχ θαη
ηδήκαηνο, ηεηξάγσλν: ζηαζκνί δεηγκάησλ λεξνχ, πξάζηλν ζχκβνιν: ζηαζκνί δεηγκάησλ ςαξηψλ,
θφθθηλε γξακκή: θιίκαθα 10 km).
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Γεηγκαηνιεςίεο ηδεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ΣΑΘΔ ζε δχν ζηαζκνχο
(Ζιεθηξνπαξαγσγηθφο ζηαζκφο Βαζηιηθνχ θαη Καξλάγην Λεκεζνχ) ηα έηε 2007 θαη 2008, ζηα
πιαίζηα ηνπ ίδηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ησλ Παξάθηησλ Τδάησλ. Σα δείγκαηα
ηδήκαηνο ιήθζεθαλ κε αλνμείδσηε αξπάγε ηχπνπ Van Veen θαη απνζεθεχηεθαλ ζε
αεξνζηεγψο θιεηζηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο PVC, ζηνπο 4 oC κέρξη ηελ απνμήξαλζή ηνπο. Σα
δείγκαηα απνμεξάλζεθαλ ζηνπο 50 oC γηα 24 ψξεο θαη κεηά ηελ νκνγελνπνίεζή ηνπο ζε
ηγδίν, 0,5 g απφ ην θαζέλα κεηαρεηξίζηεθαλ κε 10ml βαζηιηθνχ λεξνχ (HCl:HNO3 3:1), πξψηα
γηα 24 ψξεο ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία θαη έπεηηα 5 ψξεο ζηε ζεξκνθξαζία δέζεσο ηνπ
δηαιχκαηνο, ζε ζεξκαηλφκελε πιάθα. Μεηά ην θηιηξάξηζκα (Whatman 1) θαη ηελ αξαίσζε, ηα
δείγκαηα αλαιχζεθαλ γηα ηα κέηαιια Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, Fe θαη Hg. Ζ πιήξεο δηάιπζε
ηνπ μεξνχ δείγκαηνο ζην κίγκα ησλ νμέσλ, αθφκε θαη κεηά ηελ αξαίσζε ηνπο κε ζθνπφ ηελ
αλάιπζε δελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα ηδεκαηνπνίεζε, απνδεηθλχεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
νιηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ θαζελφο κεηάιινπ ζην δείγκα ηνπ ηδήκαηνο.
Γεηγκαηνιεςίεο ςαξηψλ ηνπ είδνπο M. barbatus πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην ΣΑΘΔ ζε ηξεηο
ζηαζκνχο (Λεκεζφο, Λάξλαθα, Πάθνο) ηα έηε απφ ην 2004 έσο ην 2010, ζηα πιαίζηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο MED POL ηνπ UNEP/MAP. Σα δείγκαηα αιηεχζεθαλ κε βάξθα θαη ρξήζε
δηρηχσλ, ηνπνζεηήζεθαλ ζε θχιια αινπκηλίνπ θαη αθνχ δηαρσξίζηεθαλ ψζηε θάζε δείγκα
(ζχλζεην – composite) λα απνηειείηαη απφ 6 δηαθνξεηηθά άηνκα παξφκνηνπ κεγέζνπο,
θπιάρηεθαλ ζε θαηάςπμε, ζηνπο -20 νC. Πξνδπγηζκέλε πνζφηεηα (0,5 g) απνμεξακέλνπ
θηιέηνπ ςαξηψλ (απνηεινχκελν απφ έμη δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο) νκνγελνπνηήζεθε θαη
ρσλεχζεθε παξνπζία Ζ2Ο2 θαη ΖΝΟ3, ζε θαηάιιεια δνρεία αινπκηλίνπ ζηνπο 90 oC, ππφ
πίεζε.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (κέζεο ηηκέο θαη ηππηθή απφθιηζε) ησλ κεηάιισλ ζηα
δείγκαηα ηνπ λεξνχ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.2. Οη ηηκέο ησλ κεηάιισλ Cu, Zn, Pb, Ni,
Cr, Cd, Hg θαη Fe κεηξήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
ANOVA δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p>0,05) ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ ζην ζχλνιν ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηφδνπ. Μέζεο ηηκέο
ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ 0,06 έσο 3,77 κg/l γηα ηα κέηαιια Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, Hg θαη Fe
ζηνπο ηέζζεξηο παξάθηηνπο ζηαζκνχο ζπγθξίλνληαη κφλνλ κε επίπεδα ζπγθεληξψζεσλ απφ
παξάθηηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πνιχ κεησκέλνπ θηλδχλνπ ξχπαλζεο ή Μεζνγεηαθά
νηθνζπζηήκαηα αλνηρηήο ζάιαζζαο. Δπηβαξεκέλα παξάθηηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα
απφ αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο παξεκβάζεηο (π.ρ. εμνξχμεηο κεηαιιεπκάησλ, εηζξνή
πνηάκησλ λεξψλ, απνξξνέο γεσξγηθψλ εθηάζεσλ εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο, παξάθηηεο
βηνκεραλίεο, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θιπ.) φπσο είλαη π.ρ. νη εζσηεξηθνί θφιπνη αξσληθνχ,
Θεξκατθνχ, Ηεξηζζνχ, νη ιηκλνζάιαζζεο ηεο Βελεηίαο θαη ηεο Ν. Γαιιίαο επηδεηθλχνπλ ηηκέο
θαηά 100 ή 200 θνξέο απμεκέλεο, απφ ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο νηθνζπζηήκαηνο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (κέζεο ηηκέο θαη ηππηθή απφθιηζε) ησλ κεηάιισλ ζηα
δείγκαηα ηνπ ηδήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.3. Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ κεηάιισλ Cu,
Zn, Pb, Ni, Cr, Cd θαη Hg κεηξήζεθαλ ζε επίπεδα ρακειά, ζπγθξίζηκα κ‘ απηά πνπ αθνξνχλ
ηδήκαηα βαζέσλ πειαγηθψλ ή σθεάλησλ λεξψλ (Turekian and Wedepohl 1961). Οη πςεινί
ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηάιισλ Cr θαη Ni (r = 0,78; κέζεο ηηκέο
ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ 75 θαη 100 mg/Kg) αιιά θαη Cu, Zn θαη Pb (r = 0,67; κέζεο ηηκέο
ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ 20 θαη 50 mg/Kg), αιιά θαη νη αξθεηά πςειέο ζπγθεληξψζεηο, ρσξίο
ζηαηηζηηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ Fe (έσο 25000 mg/Kg) σο κνλαδηθή εμαίξεζε ζηα ζαιάζζηα
ηδήκαηα ηεο Κχπξνπ, απνδεηθλχνπλ ηε θπζηθή πξνέιεπζε ησλ κεηάιισλ απηψλ,
πξνεξρφκελε απφ νξπθηά ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
ANOVA δελ έδεημε ζεκαληηθά ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ δεηγκάησλ ζην ζχλνιν ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηφδνπ. Παξφκνηεο, ρακειέο
ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ζην ζαιάζζην ίδεκα κεηξήζεθαλ θαη ζε άιιεο παξάθηηεο
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ρακεινχ βαζκνχ ξχπαλζεο ζε βαξέα κέηαιια αλζξσπνγελνχο
πξνέιεπζεο, φπσο είλαη ηα ζηελά ηεο Κέξθπξαο θαη νη θφιπνη Ακβξαθηθφο, Παγαζεηηθφο θαη
Ναβαξίλνπ ζην Ηφλην θαη Αηγαίν Πέιαγνο (Voutsinou-Taliadouri 1984, 1998).
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ρήκα 5.2 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (± ηππηθή απφθιηζε) κεηάιισλ ζε πδάηηλα δείγκαηα απφ ηέζζεξηο
ζηαζκνχο ηεο Κχπξνπ.

ρήκα 5.3 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (± ηππηθή απφθιηζε) κεηάιισλ ζε δείγκαηα ηδεκάησλ απφ δχν
ζηαζκνχο ηεο Κχπξνπ.
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Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγθεληξψζεσλ (κέζεο ηηκέο θαη ηππηθή απφθιηζε) ησλ κεηάιισλ Pb,
Cd θαη Hg ζηα δείγκαηα ησλ ςαξηψλ ηνπ είδνπο M. barbatus απφ ηξεηο ζηαζκνχο
παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.4. ρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ δεηγκάησλ, θαζ‘ φιε ηελ ρξνληθή
δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηψλ αληρλεχζεθε πδξάξγπξνο, σζηφζν, ζε ρακειέο
ζπγθεληξψζεηο, ρακειφηεξεο ηεο νξηαθήο ηηκήο γηα ςάξηα πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (0,5 mg/Kg βάξνπο λσπνχ πξντφληνο). Μφλνλ ζε 6 δείγκαηα (4 απφ ηελ
Πάθν, 1 απφ ηε Λεκεζφ θαη 1 απφ ηε Λάξλαθα) κεηξήζεθαλ γηα ηνλ Hg ζπγθεληξψζεηο
πςειφηεξεο ηεο ηηκήο 0,25 mg/Kg βάξνπο λσπνχ πξντφληνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε φκσο
θάησ ηεο νξηαθήο ηηκήο, γεγνλφο ην νπνίν θαη απνηειεί κηθξφ πνζνζηφ, ίζν κε 6,7 % επί ηνπ
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ ςαξηψλ. Οη κέγηζηεο ηηκέο Hg ζηα θηιέηα ςαξηψλ ηεο εξγαζίαο
απηήο (0,25 mg/Kg) απνδίδνπλ 0,375 mg Hg γηα άηνκν 60 Kg φηαλ απηφ θαηαλαιψζεη γηα ηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 1500 g ςαξηνχ. Γεληθά, νη ηηκέο πδξαξγχξνπ γηα ηελ θνπηζνκνχξα απφ
απηή ηελ εξγαζία είλαη ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ κεηξήζεθαλ γηα ην είδνο απηφ
ζε άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο Μεζνγείνπ, φπσο π.ρ. είλαη απηά ηεο Σπξξεληθήο θαη Αδξηαηηθήο
ζάιαζζαο (Sapunar et al. 1989, Rossi et al. 1993) (Sapunar et al., 1989; Rossi et al., 1993).
Απφ ηα 90 δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ κφλνλ ζε 14 αληρλεχζεθε θάδκην θαη ζε 12 κφιπβδνο,
ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ζε ζπγθεληξψζεηο ρακειφηεξεο (έσο θαη 0.0025 ή 0.04 mg/Kg
βάξνπο λσπνχ πξντφληνο γηα ην Cd θαη Pb αληίζηνηρα) ησλ ζεζπηζκέλσλ νξηαθψλ ηηκψλ γηα
ηα δχν κέηαιια θαη ζπρλά, πνιχ θνληά ζην θαηψηαην φξην αλίρλεπζεο (detection limit) ηνπ
νξγάλνπ κέηξεζεο. Οη ηηκέο ησλ δχν απηψλ κεηάιισλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη
ρακειφηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο Μεζνγείνπ (Bei
et al. 1992, Storelli et al. 1998) (Bei et al. 1992; Storelli et al. 1998). Οη θαζνξηζκέλεο
εβδνκαδηαίεο θαηαλαιψζεηο θαδκίνπ θαη πδξαξγχξνπ (PTWI- provisional tolerable weekly
intakes) γηα έλα άηνκν 60 Kg είλαη 0,007 (JECFA 2006) θαη 0,025 mg/Κg (EFSA 2004)
αληίζηνηρα. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κέγηζηεο ηηκέο απφ ηελ εξγαζία απηή, έλαο
άλζξσπνο ζηελ Κχπξν κπνξεί λα θαηαλαιψζεη έσο θαη 168 ή 96 γεχκαηα θνπηζνκνχξαο ηε
βδνκάδα γηα ην θάδκην ή ην κφιπβδν, αληίζηνηρα.

ρήκα 5.4 Μέζεο ζπγθεληξψζεηο (± ηππηθή απφθιηζε) κεηάιισλ ζε δείγκαηα ςαξηψλ ηνπ είδνπο M.
barbatus απφ ηξεηο ζηαζκνχο ηεο Κχπξνπ.
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5.2.1.3 Μελλονηικές ηάζεις ή καηεσθύνζεις
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνμηθψλ θαη άιισλ
βαξέσλ κεηάιισλ ζε δείγκαηα λεξνχ, ηδήκαηνο θαη ςαξηψλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ηα επξήκαηα
δελ δχλαηαη λα πξνθαιέζνπλ αλεζπρία γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ
κε βαξέα κέηαιια. Οη πςειέο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ζηδήξνπ ζην ίδεκα είλαη κάιινλ
θπζηθήο πξνέιεπζεο θαη νθείινληαη ζηελ νξπθηνινγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ζ θζίλνπζα
ζεηξά ζπγθεληξψζεσλ ησλ αληρλεπζέλησλ κεηάιισλ ζηελ θνπηζνκνχξα είλαη Hg>Pb>Cd,
σζηφζν νη ζπγθεληξψζεηο κεηξήζεθαλ ρακειέο ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηηο νξηαθέο ηηκέο ησλ
ηξηψλ κεηάιισλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηελ Δ.Δ, ζην βξψζηκν ηκήκα ςαξηψλ.
ηελ δηαηήξεζε απηήο ηεο εμαηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο
Κχπξνπ πνπ αθνξά ζηα βαξέα κέηαιια βνεζά πεξαηηέξσ θαη ην slogan ―Not a Drop of water
to the Sea‖ ην νπνίν θαη είλαη ε πνιηηηθή ηεο Κππξηαθήο θπβέξλεζεο.
5.2.2 Τδξνγνλάλζξαθεο πεηξειαίνπ
5.2.2.1 Διζαγωγή
Σε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζηε ζαιάζζηα ξχπαλζε απφ πδξνγνλάλζξαθεο πεηξειαίνπ
απνηεινχλ νη ζρεηηθέο κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο δηαδηθαζίεο ζηα δεμακελφπινηα, δειαδή ην
απνξξηπηφκελν ζηε ζάιαζζα πεηξέιαην θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ
δεμακελψλ ησλ πεηξειαηνθφξσλ. Σέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο παγθνζκίσο αληηζηνηρνχλ κε
πνζφηεηεο απνξξηπηφκελνπ πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα, ίζεο κε απηέο πνπ ζα πξνθαινχληαλ
αλ γηλφηαλ θάζε βδνκάδα έλα αηχρεκα θαη απέξξεε νιφθιεξε ε πνζφηεηα πεηξειαίνπ ελφο
γεκάηνπ δεμακελφπινηνπ. Ζ Μεζφγεηνο ζάιαζζα θαη ηδηαίηεξα ε αλαηνιηθή Μεζφγεηνο κεηά
ηελ επαλα-δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο απνηεινχζε ηε
δεθαεηία ηνπ 1970 κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν ξππαζκέλεο ζάιαζζεο παγθνζκίσο. Γεδνκέλνπ
φηη ε Μεζφγεηνο θαιχπηεη κφλνλ ην 0.8% ηεο παγθφζκηαο ζαιάζζηαο έθηαζεο φκσο
παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ηεο παγθφζκηαο πνζφηεηαο
κεηαθνξψλ πεηξειατθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ, νη κεηξήζεηο ηεο πειαγηθήο πίζζαο ηδηαίηεξα
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ήηαλ απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο παξακέηξνπο γηα ηελ
θαηαγξαθή ηεο ζαιάζζηαο πεηξειατθήο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή. Σηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο 1990 θαη 2000, ε πηνζέηεζε λέσλ, πεξηζζφηεξν απζηεξψλ ζπλζεθψλ θαη θαλφλσλ
αιιά θαη ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ
ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ απφ πεηξειατθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, νδήγεζε ζηε δξαζηηθή
κείσζε πνζνηήησλ ηεο πειαγηθήο πίζζαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Λεβαληίλεο θαη
ζπλεπψο ηεο Κχπξνπ.
5.2.2.2 Υπάρτονηα δεδομένα και περιβαλλονηική καηάζηαζη
Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηα επίπεδα πεηξειατθήο ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο
Κχπξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Λεβαληίλεο πεξηνξίδεηαη ζηα ιηγνζηά
δεκνζηεπζέληα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηεο πειαγηθήο πίζζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δεθαεηηψλ 1970 θαη 1980. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηε δεηγκαηνιεςία κεηαμχ Απγνχζηνπ θαη
επηέκβξε ηνπ 1987 ζε 101 ζηαζκνχο ηεο Μεζνγείνπ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο
ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζηε Λεβαληίλε, νη ηηκέο γηα ηελ πειαγηθή πίζζα κεηξήζεθαλ
πεξηζζφηεξν απμεκέλεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο βφξεηα θαη δπηηθά ηεο Κχπξνπ ζε ζρέζε κε
ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. πγθξίλνληαο φκσο ηηο κέζεο ηηκέο ηεο πειαγηθήο
πίζζαο ζην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ ηεο Μεζνγείνπ (ConcPT) θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ
1969, 1974 θαη 1987 (ConcPT 1969 = 37000 κg m-2; ConcPT 1974 = 9700 κg m-2; ConcPT
1987 = 1175 κg m-2) θαηαγξάθνπκε θάζεηε πηψζε ησλ αξρηθψλ ζπγθεληξψζεσλ (Morris et
al. n.d., Horn et al. 1970, Golik et al. 1988). Δπηπιένλ, ε πνζφηεηα ηεο πίζζαο πνπ
εθβξάζηεθε ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κεηψζεθε επίζεο κε ηελ πάξνδν ησλ
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ρξφλσλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ηα έηε 1976-78 ε κέζε ηηκή ηεο εθβξαζκέλεο πίζζαο ζηηο
αθηέο ηεο Πάθνπ κεηξήζεθε ίζε κε 268 g m-2 (UNEP 1980), ελψ ην έηνο 1983 κεηξήζεθε ζηηο
ίδηεο αθηέο κέζε ηηκή ίζε κε 67 g m-2 (Demetropoulos 1985).
5.2.2.3 Μελλονηικές ηάζεις ή καηεσθύνζεις
πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έιιεηςε πξφζθαησλ ζηνηρείσλ γηα ηα επίπεδα
ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο κε πειαγηθή ή εθβξαζκέλε ζηηο αθηέο πίζζα ζε δείγκαηα λεξνχ,
ηδήκαηνο ή παξαιηαθήο άκκνπ, ζεσξείηαη ζρεδφλ ζίγνπξε ε κε επηβάξπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ
νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ κε πεηξειατθνχο πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ ηζρχο ησλ λέσλ
ζπλζεθψλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο
εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζε παγθφζκηα βάζε, φπσο π.ρ. λέα δεμακελφπινηα
κε απνκνλσκέλν έξκα, αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ πιχζεο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα
δεμακελφπινηα, πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή ηνπ μεπιπκέλνπ πεηξειαίνπ, νδήγεζαλ ζηηο
εμαηξεηηθά κεησκέλεο ηηκέο πίζζαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ γεληθά θαη θαη‘ επέθηαζε ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ.

5.3 Ραδηελεξγά λνπθιεΐδηα
5.3.1 Δηζαγσγή
Ζ ξαδηελεξγή αθηηλνβνιία ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ην δηάζηεκα,
ην ζαιάζζην ίδεκα, ηνλ αέξα, ην λεξφ θαη άιιεο θπζηθέο πεγέο. Δπίζεο κπνξεί λα πξνέιζεη
απφ ξαδηελεξγά απφβιεηα, ηηο δνθηκέο ππξεληθψλ φπισλ θαη άιιεο ηερλεηέο πεγέο. Γχν
ηερλεηά ξαδηντζφηνπα, ην ζηξφληην (90Sr) θαη ην θαίζην (137Cs), πξνέξρνληαη απφ ηελ
απειεπζέξσζε ξαδηντζνηφπσλ ζηελ αηκφζθαηξα ιφγσ δνθηκψλ ππξεληθψλ φπισλ ή απφ
δηαξξνέο ξαδηντζνηφπσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ππξεληθνχο ζηαζκνχο, φπσο π.ρ. θαηά ην
αηχρεκα ζηνλ ππξεληθφ αληηδξαζηήξα ζην Σζεξλνκπίι (Chernobyl) ηεο Οπθξαλίαο ην 1986
θαη παξαθνινπζνχληαη (ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θπζηθά ξαδηντζφηνπα) σο επί ην πιείζηνλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ ειέγρνπ (monitoring) ηεο ξαδηελέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
5.3.2 Τπάξρνληα δεδνκέλα θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε
Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ
πεξηνξίδεηαη:
(α) ζηα απνηειέζκαηα εθάπαμ (έηνο 2002) κεηξήζεσλ γηα ην ηερλεηφ ηζφηνπν 137Cs πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο GIRMED (Global Inventory of
Radioactivity in the Mediterannean Sea) ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα «Mediterranean
Mussel Watch, MMW» αλίρλεπζεο ππνιεηκκάησλ ξαδηνηζνηφπσλ κεηά ζηελ έθξεμε ζην
Tschernobyl θαη
(β) ζηα απνηειέζκαηα ησλ ηαθηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ γηα ηα ηερλεηά ξαδηντζφηνπα 137Cs θαη
40
K αιιά θαη γηα νξηζκέλα θπζηθά φπσο 241Am, 109Cd, 60Co, 54Mn, 65Zn πνπ εθηειέζηεθαλ ζην
Δξγαζηήξην Ραδηελέξγεηαο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) ζε δείγκαηα ζαιάζζηνπ
πεξηβάιινληνο ηεο Κχπξνπ (πεξίνδνο 2004-2009). Οη δεηγκαηνιεςίεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ,
παξαιηαθήο άκκνπ, ηδήκαηνο, αιγψλ θαη ςαξηψλ κε ζθνπφ ηνπο παξαπάλσ πξνζδηνξηζκνχο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΣΑΘΔ) θαη
πεξηιακβάλνληαη καδί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδηνξηζκψλ ζε έθζεζε ηεο ΤΔΔΑ κε
ηίηιν «Μεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ 2004-2009.‖
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάπαμ δεηγκαηνιεςίαο 200-300 κπδηψλ (3-5 kg) ηνπ
είδνπο Mytilus galloprovincialis πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βηνδείθηεο ξαδηελεξγνχο ξχπαλζεο
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απφ έλαλ ζηαζκφ ηεο Κχπξνπ (ην πξφγξακκα GIRMED - MMW πεξηειάκβαλε
δεηγκαηνιεςίεο απφ ζπλνιηθά 60 ζηαζκνχο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο), νη
κέζεο ηηκέο θπκάλζεθαλ ζε 0,11 ± 0,06 Bq kg-1 βάξνπο πγξνχ δείγκαηνο γηα ην ηζφηνπν
137
Cs. Οη ηηκέο απηέο ζεσξνχληαη ρακειέο, δελ απνηεινχλ παξάγνληα αλεζπρίαο θαη είλαη
ζπγθξίζηκεο θαη ζχκθσλεο κε ηηο ηηκέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηζφηνπν απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο
Μεζνγείνπ πνπ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ έθξεμε ζην Σζεξλνκπίι (Catsiki and Florou
2006).
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειηθή έθζεζε ηεο ΤΔΔΑ γηα ηε
ξαδηελέξγεηα ζηελ Κχπξν, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε έθζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Κχπξνπ ζε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο είλαη ζε θπζηνινγηθά
θαη πάξα πνιχ ρακειά επίπεδα. Οη ηηκέο γηα παξάδεηγκα γηα ην ηζφηνπν 137Cs είλαη κελ
απμεκέλεο ζηα δείγκαηα ηνπ λεξνχ (έσο θαη 2,46 Bq m-3 ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ) θαη ηνπ
ηδήκαηνο (έσο θαη 2,86 Bq kg-1 ζηε Λάξλαθα) ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο
ηφζν ζηελ παξαιηαθή άκκν (έσο θαη 0,64 Bq kg-1 ζην Παξαιίκλη) φζν θαη ζηνπο δσηθνχο
(Spicara smaris, έσο θαη 0,18 Bq kg-1) ή θπηηθνχο (Cystoseira sp., έσο θαη 0,07 Bq kg-1)
ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο, αιιά παξφια απηά, είλαη θαλεξφ φηη, ηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο
ζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ, ζηα νπνία πηζαλφλ λα εθηίζεηαη ν αλζξψπηλνο πιεζπζκφο,
είλαη ζε θπζηνινγηθά θαη πνιχ ρακειά επίπεδα. Απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζηελ
θχζε ησλ πεηξσκάησλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο Κχπξνπ, ζηελ απνπζία απφ ηελ πεξηνρή
ππξεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηέινο ζην γεγνλφο φηη δελ έρεη επεξεάζεη ηελ Κχπξν ην
ξαδηελεξγφ λέθνο απφ ηελ έθξεμε ζην Σζεξλνκπίι.
5.3.3 Μειινληηθέο ηάζεηο ή θαηεπζύλζεηο
πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζε δείγκαηα
ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ηδήκαηνο, παξαιηαθήο άκκνπ θαη θπηηθψλ ή δστθψλ ζαιάζζησλ
νξγαληζκψλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ηα επξήκαηα δελ πξνθαινχλ αλεζπρία απφ θάπνηα
επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ κε ξαδηελέξγεηα. Οξηζκέλεο ζρεηηθά
πςειφηεξεο ηηκέο ζηα δείγκαηα ζαιάζζηνπ λεξνχ θαη ηδήκαηνο ζε ζρέζε πάληα κε ηα
ππφινηπα εμεηαζζέληα δείγκαηα ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ηα
ξαδηελεξγά ζηνηρεία έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπζζσξεχνληαη επθνιφηεξα ζηα αησξνχκελα
ζσκαηίδηα ηεο παξάθηηαο δψλεο κε ζπλέπεηα ηηο απμεκέλεο ηηκέο ζην λεξφ θαη ην ίδεκα ηεο
εθάζηνηε πεξηνρήο, ελψ αληίζηνηρεο ηηκέο έρνπλ κεηξεζεί θαη ζε άιια Μεζνγεηαθά
νηθνζπζηήκαηα (π.ρ., Gascó et al. 2002).

5.4 Άιιεο νπζίεο (Δλώζεηο Οξγαλν-θαζζίηεξνπ)
Ζ απμεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ ζηα χθαια ησλ πινίσλ
δεκηνπξγνχζε πάληνηε πξνβιήκαηα ζηηο κεηαθνξέο, αθνχ π.ρ. αχμαλε ηελ θαηαλάισζε ηνπ
θαπζίκνπ, κεηψλνληαο αηζζεηά ηελ ηαρχηεηα ησλ πινίσλ. Αξρηθά, γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ
πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βηνθηφλα, βαθέο θαη ρξψκαηα κε βάζε ην νμείδην ηνπ
ραιθνχ (Cu2O), αιιά ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 1970 θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηνχληαη βαθέο κε βάζε ηνλ ηξηβνπηπιν- θαζζίηεξν (ΣΒΣ).
Μφλν ην έηνο 1987 ζηηο Ζ.Π.Α. θαηαλαιψζεθαλ 450 ηφλνη ΣΒΣ γηα ηελ παξαγσγή βηνθηφλσλ
κε βάζε ηνλ νξγαλν-θαζζίηεξν (Champ and Bleil 1988). Όκσο, είλαη γλσζηφ φηη επηθάλεηεο
πνπ έρνπλ δερζεί επεμεξγαζία κε απηέο ηηο βαθέο έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ απφπιπζε
θαζζηηέξνπ, πεξίπνπ 1,6 κg (Sn) cm-2 εκεξεζίσο (Batley 1996). Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα
ηξηήκεξε παξακνλή ελφο εκπνξηθνχ πινίνπ ζε ιηκάλη γίλεηαη απφπιπζε πνζφηεηαο,
κεγαιχηεξεο απφ 200 g ΣΒΣ ζην λεξφ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην TBT: (α) ζε ζπλδπαζκφ
κε ηνλ ηζρπξά ιηπφθηιν ραξαθηήξα ηνπ, λα βηνζπζζσξεχεηαη ζηνπο ζαιάζζηνπο
νξγαληζκνχο, ηδηαίηεξα ζηα δίζπξα καιάθηα (> 5 κg g-1) (Laughlin 1996) αιιά θαη (β) λα
αληρλεχεηαη ζην λεξφ, ελψ πνιχ αξγφηεξα ηεο ρξήζεο ηνπ λα αληρλεχεηαη θαη ζηα ζαιάζζηα
ηδήκαηα.
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα MEDPOL πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1988
(Gabrielides et al. 1990), κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο Μεζνγείνπ σο πξνο ηελ επηβάξπλζή
ηεο κε νξγαλν-θαζζηηεξνχρεο ελψζεηο, απνδείρζεθαλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ΣΒΣ (1-10 ng L1
), ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ πξφβιεκα κφλνλ ζε πνιχ επαίζζεηνπο ζαιάζζηνπο
νξγαληζκνχο θαη γηα έλαλ κφλν ζηαζκφ, ηνπνζεηεκέλν αλνηρηά ησλ λφηησλ ηνπξθηθψλ
παξαιίσλ (Bryan et al. 1986). Σν εχξεκα απηφ αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ελδερφκελε επηξξνή
ησλ λφηησλ ηνπξθηθψλ ιηκαληψλ ζηελ κεηξεζείζα πεξηνρή θαη ιηγφηεξν ελδερφκελε επηξξνή
απφ θάπνηα πεξηνρή ηεο Κχπξν. Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε ησλ κειεηεηψλ,
απηή είλαη θαη ε κνλαδηθή έξεπλα γηα ηηκέο νξγαλνθαζζηηέξνπ ζε ζηαζκφ θνληηλφ ησλ
ζαιάζζησλ πδάησλ ηεο Κχπξνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ, ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα
ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε.
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6. Δκπινπηηζκόο κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νξγαληθή ύιε

Οη αλζξνπνγελείο πεγέο ζξεπηηθψλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ πξνέξρνληαη
ηφζν απφ ρεξζαίεο φζν θαη απφ ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πηζαλφηεηεο απηέο νη
δξαζηεξηφηεηεο λα νδεγνχλ ζε ζεκαληηθφ εκπινπηηζκφ ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζε
ζξεπηηθά κεηξηάδνληαη απφ ηε ζρεηηθά επαξθψο δηαπηζησκέλε ηθαλφηεηα κε ηελ νπνία ην
νιηγνηξνθηθφ ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ απνξξνθά νξγαληθά θαη αλφξγαλα
ζξεπηηθά. Απηή ε ηθαλφηεηα δηθαηνινγεί ηηο ζρεηηθά ζπάληεο δηαπηζησκέλεο πεξηπηψζεηο
εκπινπηηζκνχ ιφγσ εηζαγσγήο ζξεπηηθψλ.
ρεηηθά κε ρεξζαίεο πεγέο, θαη ζχκθσλα κε ην επίζεκν πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ (Water
Development Department 2012), 48  106 m3 επηθαλεηαθνχ λεξνχ θαη 70  106 m3 ππφγεησλ
πδάησλ εθξένπλ πξνο ηε ζάιαζζα θάζε ρξφλν. Αθφκα θη αλ απηέο νη ηηκέο είλαη ζε κεγάιν
βαζκφ ην απνηέιεζκα ηνπ ηζνδπγίνπ απηνχ θαζεαπηνχ θαη δελ εθπξνζσπνχλ θαη‘ αλάγθε
άκεζεο κεηξήζεηο ή/θαη παξαηεξήζεηο, ζίγνπξα απαηηνχλ ζθέςε ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ
πνπ πεξηγξάθνπλ. Μαδί κε ην λεξφ πνπ εθξέεη, κεηαθέξνληαη ζξεπηηθά θαη νξγαληθέο χιεο
απφ ηε μεξά, φπνπ ιακβάλεη ρψξα θαη ε πεξηζζφηεξε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα.
Σα παξάθηηα χδαηα, ηα νπνία ζπλνξεχνπλ άκεζα κε ηε ρέξζν, είλαη ζε θαιή νηθνινγηθή θαη
ρεκηθή θαηάζηαζε πξνο ην παξφλ, φπσο δηαπηζηψλεη ην ρέδην Γηαρείξηζεο Λεθάλεο
Απνξξνήο Κχπξνπ (Water Development Department 2011). Με απηή ηελ θαιή θαηάζηαζε
ππφςε, απηφ ην κέξνο εμεηάδεη δηάθνξεο πεγέο πηζαλψλ πηέζεσλ ππφ ηε κνξθή πεγψλ
αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ ζηηο Κππξηαθέο ζάιαζζεο θαζφηη θαη νπνηεζδήπνηε
επηπηψζεηο κπνξεί λα επηθέξνπλ είηε ζην παξφλ είηε ζην κέιινλ.

6.1 Δλαπνζέζεηο ιηπαζκάησλ θαη άιισλ νπζηώλ πινύζησλ ζε άδσην θη
θσζθόξν
6.1.1 Αζηηθά ιύκαηα
Όζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζξεπηηθψλ θαη νξγαληθήο χιεο, ε νηαδήπνηε αζηηθή ξχπαλζε
είλαη θπξίσο ην απνηέιεζκα ηεο απφξξηςεο ιπκάησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθηαθά ιχκαηα ή
κηθηά νηθηαθά/βηνκεραληθά ιχκαηα θαη επηθαλεηαθέο εθξνέο. Ο Πίλαθαο 6.1 πεξηιακβάλεη
ππνινγηζκνχο ηνπ παξφληα θφξηνπ ζε θαηαλάισζε νμπγφλνπ, ζπλνιηθφ άδσην θαη
θσζθφξν πνπ παξάγεηαη απφ ηα αζηηθά ιχκαηα ζηελ Κχπξν.
Όπσο έρεη ζεκεησζεί ήδε, ε Κχπξνο είλαη κηα ζρεηηθά ζπάληα πεξίπησζε ζηε Μεζφγεην,
φπνπ ζρεδφλ φια ηα παξαγφκελα ιχκαηα επεμεξγάδνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη (WL |
Delft Hydraulics et al. 2004a, 2004b, UNEP/MAP 2009, 2010). Δληνχηνηο, έλα κηθξφ κέξνο
επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, 10-20 % (Πίλαθαο 6.2), απνξξίπηεηαη ζπζηεκαηηθά ζηε ζάιαζζα
θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ιφγσ κεησκέλεο δήηεζεο (π.ρ., Larcou Yiannakou 2008).
Τπνινγηζκνί ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θφξηνπ ζξεπηηθψλ θαη νξγαληθήο χιεο πνπ
απειεπζεξψλεηαη ζηε ζάιαζζα, βάζεη ησλ κέγηζησλ λνκηθά επηηξεπηψλ ζπγθεληξψζεσλ γηα
ηέηνηεο απνξξίςεηο (Πίλαθαο 6.2), θαηαδεηθλχνπλ φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ (< 1 %) ηνπ
ζπλνιηθνχ θφξηνπ πνπ παξάγεηαη θάζε ρξφλν σο αζηηθά ιχκαηα απνξξίπηεηαη ζηε
ζάιαζζα. Οη ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ ζην ζεκείν απφξξηςεο ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεχζεσο Λεκεζνχ-Ακαζνχληαο (Πίλαθαο 6.3) επηδεηθλχνπλ επίπεδα ςειφηεξα απφ
εθείλα ζε παξάθηηνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο (βι. Μέξνο Η, Τπνθεθάιαην 1.4) γηα φια ηα
ζξεπηηθά πνπ παξαθνινπζνχληαη, θαη πνπ θπκαίλνληαη απφ  3 (TN) κέρξη θαη  170 (PO43-).
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Παξ‘ φια απηά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απηέο νη ζπγθεληξψζεηο είλαη αξθεηά πην ρακειέο (<
10 %) απφ ηα κέγηζηα λνκηθψο επηηξεπηά επίπεδα ηνπ απνξξηθζέληνο επεμεξγαζκέλνπ
λεξνχ, θαη ηα νπνία είλαη 10 mg L-1 (714 κmol L-1) θαη 2 mg L-1 (65 κmol L-1) γηα ην TN θαη ην
TP αληίζηνηρα, ίζσο ελδεηθηηθά επαξθνχο αλάκημεο κε ην ζαιαζζηλφ λεξφ αθφκα θαη ζην ίδην
ην ζεκείν απφξξηςεο. Πξάγκαηη, κηα δηεμαρζείζα κειέηε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο
ιπκάησλ πάλσ ζηηο βελζηθέο βηνθνηλφηεηεο ζηελ πεξίπησζε ηεο Λάξλαθαο θαηέγξαςε κηα
θνηλφηεηα ςειήο βηνπνηθηιφηεηαο αιιά ρακειήο αθζνλίαο θαη βηνκάδαο, ―ηππηθή κηαο
πεξηνρήο θησρήο ζε ζξεπηηθά θαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεπεξέαζηεο απφ ηε ξχπαλζε‖
(Hadjichristophorou 1988). Αλακέλεηαη πσο θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ηεο ρξήζεο
λεξνχ φζν θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ απμάλεηαη ζην εγγχο
κέιινλ, ηφζν ζα βειηησζεί θαη ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ φζν θαη
ε πνζφηεηα πνπ απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα, καδί κε νπνηεζδήπνηε απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο.
Πίλαθαο 6.1 Τπνινγηζκφο θφξησλ βηνρεκηθήο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ (BOD5), νιηθνχ αδψηνπ (TN)
θαη νιηθνχ θψζθνξνπ (TP) πνπ ζα παξαρζνχλ απφ ηα αζηηθά ιχκαηα ηεο Κχπξνπ ην 2012. Οη θαηά
θεθαιή ηζνδχλακνη θφξηνη θαη νη παξάγνληεο κείσζεο θφξηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε πνπ
έρεη ήδε γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (WL | Delft Hydraulics et
al. 2004a). Οη θαηά θεθαιή ηζνδχλακνη θφξηνη πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε πιεζπζκφ ησλ 838,837, βάζεη
ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ 2011 (Statistical Service 2011) γηα 365 κέξεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ, ζεσξήζεθε
πσο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 θαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο
γηα ηελ Δπεμεξγαζία Αζηηθψλ Λπκάησλ (91/271/EEC), 50 % ηνπ παξαγφκελνπ θφξηνπ ζα ππφθεηηαη
ζε ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία (Eliades 2010).

Παξάκεηξνο

BOD5

TN

TP

60

12

2.5

Πιεζπζκηαθφο παξαγφκελνο θφξηνο (t y-1)

18372

3674

765

Φφξηνο ππφ επεμεξγαζία (50 % ζπλφινπ) (t y-1)

9186

1837

383

Παξάγνληεο κείσζεο θαηά ηελ 3ζκηα επεμ. (%)

96

80

80

Φφξηνο θαηφπηλ επεμεξγαζίαο (t y )

735

735

153

Αλεπεμέξγαζηνο θφξηνο (50 % ζπλφινπ) (t y-1)

9186

1837

383

πλνιηθφο θφξηνο (t y-1)

9921

2572

536

Καηά θεθαιή ηζνδχλακνο θφξηνο (g θεθ-1 d-1)

-1

Πίλαθαο 6.2 Τπνινγηζκφο θφξησλ βηνρεκηθήο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ (BOD5), νιηθνχ αδψηνπ (TN)
θαη νιηθνχ θψζθνξνπ (TP) πνπ απειεπζεξψζεθαλ ζηε ζάιαζζα κεηαμχ 2004 θαη 2009. Οη φγθνη ηνπ
επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ θαη ηνπ λεξνχ πνπ απειεπζεξψζεθε ζηε ζάιαζζα πξνέξρνληαη απφ ηνπο
Larcou Yiannakou (2008) θαη Eliades (2010). Οη κέγηζηνη θφξηνη ππνινγίζηεθαλ ζεσξψληαο πσο ηα
επίπεδα ζην λεξφ πνπ απνξξίθζεθε δελ ππέξβεθαλ ηα κέγηζηα λνκηθψο επηηξεπηά φξηα ηνπ 10 mg L
1
-1
-1
, 10 mg L θαη 2 mg L γηα ηα BOD5, TN θαη TP αληίζηνηρα (π.ρ., Larcou Yiannakou 2008).

Έηνο

2004 2005 2006 2007 2009

Όγθνο απνξξηθζέληνο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ (106 m3)

2,47

2,58

2,02

0,97

1,30

Όγθνο ζπλνιηθνχ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ (106 m3)

13,6

14,3

15,2

20,8

13,0

Πνζνζηφ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ πνπ απνξξίθζεθε (%)

18,2

18,1

13,3

4,7

10,0

Μέγηζην BOD5 πνπ απνξξίθζεθε (t)

24,6

25,8

20,2

9,7

13,0

Μέγηζην TN πνπ απνξξίθζεθε (t)

24,6

25,8

20,2

9,7

13,0

Μέγηζην TP πνπ απνξξίθζεθε (t)

4,9

5,2

4,0

1,9

2,6
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5m

Δπηθάλεηα

Βάζνο

Πίλαθαο 6.3 Μέζεο ηηκέο ζξεπηηθψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηα ζεκεία απφξξηςεο ηνπ πκβνπιίνπ
Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ-Ακαζνχληαο (ΑΛΑ) ζηελ επηθάλεηα (0-0,5 m) θαη ζε βάζνο (5 m) κεηαμχ
2004-2007 (Argyrou and Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008). Οη αξηζκνί ζε παξέλζεζε (n)
εθπξνζσπνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο.

-

-

+

3-

Έηνο

TN
-1
κmol L (n)

NO3
-1
κmol L (n)

NO2
-1
κmol L (n)

NH4
-1
κmol L (n)

TP
-1
κmol L (n)

PO4
-1
κmol L (n)

2004

-

0,08±0,10 (3)

0,02±0,00 (3)

0,05±0,00 (3)

-

0,01±0,01 (3)

2005

16,8±15,0 (3)

0,39±0,53 (3)

0,06±0,05 (3)

0,36±0,25 (3)

43,9±66,3 (6) 0,02±0,01 (3)

2006

25,0±21,2 (2)

1,07 (1)

0,02 (1)

0,71±0,61 (3)

1,29±1,68 (3)

0,16 (1)

2007

58,7±76,6 (2)

0,64 (1)

0,07 (1)

0,16±0,15 (2)

4,27±5,82 (2)

0,07 (1)

2004

-

0,13±0,02 (2)

0,06±0,00 (2)

0,05±0,00 (2)

-

0,02±0,01 (2)

2005

66,8±58,3 (3)

4,93±6,11 (3)

4,06±3,84 (3)

10,6±0,51 (2)

-

5,14±4,95 (3)

2006

34,7±8,08 (3)

1,07 (1)

0,04 (1)

2,80±4,16 (3)

29,1±48,6 (3)

0,02 (1)

2007

12,8±9,32 (4)

6,57±8,89 (2)

2,36±3,53 (3)

3,37±6,27 (4)

61,7±120 (4)

4,95±6,68 (2)

6.1.2 Βηνκεραληθέο απνξξίςεηο
Οη πεγέο βηνκεραληθψλ απνξξίςεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κχπξνπ είλαη ζρεηηθά
θαιά γλσζηέο. Πεξηιακβάλνπλ βηνκεραλίεο παξαγσγήο αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ πφιε ηεο
Λεκεζνχ, θαη κνλάδεο αθαιάησζεο ζηηο επαξρίεο Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ.
Οη βηνκεραλίεο παξαγσγήο αιθννινχρσλ πνηψλ, απνηεινχκελεο απφ ηέζζεξα νηλνπνηεία
θαη έλα δπζνπνηείν, ιεηηνπξγνχλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο θνληά ζην λέν ιηκάλη Λεκεζνχ θαη
απνξξίπηνπλ ηα ςπθηηθά χδαηα ηνπο ζηνλ θφιπν ηεο Λεκεζνχ (Argyrou 2008). Σα ςπθηηθά
χδαηα πξνέξρνληαη αξρηθά απφ γεσηξήζεηο θαη φρη απφ ηελ αθαίξεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ,
άξα θαη αλακέλεηαη πσο ζα είλαη εκπινπηηζκέλα κε ζξεπηηθά ζηελ πεγή ηνπο. Οη βηνκεραλίεο
ζπλήζηδαλ λα απνξξίπηνπλ φια ηνπο ηα απφβιεηα, αλεπεμέξγαζηα, ζηε ζάιαζζα, αιιά απηή
ε πξαθηηθή ηεξκαηίζηεθε ην 2004 φηαλ ζπλδέζεθαλ κε ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα (Argyrou
2008).
Σα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνξξίςεσλ (
Πίλαθαο 6.4) θαηαδεηθλχνπλ πσο ηα επίπεδα ηνπ BOD5 θαη COD4 έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά
απφ ην 2004, εληνχηνηο ίζσο λα μεπεξλνχλ ηα λνκηθά απνδεθηά φξηα ησλ 30 mg L-1, πνπ
ίζσο λα ζπλεπάγεηαη έλα επαλαιακβαλφκελν πξφβιεκα. Σα επίπεδα ησλ ζξεπηηθψλ είλαη
επίζεο ςειά, θαηά εθαηνληάδεο πάλσ απφ ηα επίπεδα ζε ζηαζκνχο αλαθνξάο (βι. Μέξνο Η,
ππνθεθάιαην 1.4), αιιά θάησ απφ ηα λνκηθά επηηξεπηά φξηα γηα ηελ απφξξηςε άιισλ
ιπκάησλ, φπσο ηα επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα (βι. ην κέξνο 6.1.1).
Οη κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην παξφλ ζηάδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
κνλάδσλ ηεο Γεθέιεηαο θαη ηεο Λάξλαθαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ θφιπν ηεο Λάξλαθαο, θαη
ηεο κνλάδαο ζηε Μνλή θνληά ζηελ πφιε ηεο Λεκεζνχ (ε νπνία θαη ζα κεηαηξαπεί απφ
πξνζσξηλή ζε κφληκε), παξάγνπλ 60,000, 60,000 θαη 20,000 m3 d-1 αθαιαησκέλνπ λεξνχ.
χκθσλα κε παξάγνληεο κεηαηξνπήο 32-48 % (βι. κέξνο 4 γηα ηνπο ππνινγηζκνχο), απηέο
νη κνλάδεο απνξξίπηνπλ ζηε ζάιαζζα 154.000-264.000 m3 d-1 άικεο.
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Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο NO3- and NO2- ηεο άικεο πνπ απνξξίπηεηαη απφ ηηο δχν κφληκεο
κνλάδεο αθαιάησζεο (
Πίλαθαο 6.5) είλαη ζε επίπεδα παξφκνηα κε εθείλα ησλ παξάθηησλ ζηαζκψλ αλαθνξάο (βι.
Μέξνο Η, ππνθεθάιαην 1.4). Οη κέζεο ζπγθεληξψζεηο PO43- θηάλνπλ κέρξη θαη  20 απηέο
ζηνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο, εληνχηνηο αλακέλεηαη πσο αθφκα θαη ζε ηέηνηα επίπεδα ηέηνηεο
πνζφηεηεο αλακεηγλχνληαη ηαρχηαηα θαη απνηειεζκαηηθά ζην ζεκείν απφξξηςεο.
Πίλαθαο 6.4 Μέζεο ηηκέο βηνρεκηθήο θαηαλάισζεο νμπγφλνπ (BOD5), ρεκηθήο θαηαλάισζεο
νμπγφλνπ (COD4), ζπλνιηθψλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ (TSS) θαη ζξεπηηθψλ, ησλ απνξξίςεσλ ησλ
βηνκεραληψλ αιθννινχρσλ πνηψλ ηεο Λεκεζνχ κεηαμχ 2004-2007 (Argyrou and Loizides 2005,
Argyrou 2006, 2008). Οη αξηζκνί ζε παξέλζεζε (n) εθπξνζσπνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο.

Έηνο

2004

2005

2006

2007

BOD5 (mg L-1)

1683±3423 (10)

524±551 (11)

113±118 (6)

211±498 (8)

COD4 (mg L-1)

3210±7001 (10)

801±1276 (12)

199±193 (7)

312±738 (8)

TSS (mg L-1)

17,8±11,8 (5)

222,0±367,7 (12)

57,2±80,0 (7)

21,6±34,0 (8)

ΣΝ (κmol L-1)

-

561±920 (8)

218±245 (6)

152±157 (8)

NO3- (κmol L-1)

1080±809 (9)

1539±985 (11)

1820±1402 (7)

-

NO2- (κmol L-1)

15,5±8,8 (9)

39,5±56,3 (11)

34,0±53,1 (7)

-

TP (κmol L-1)

0,2±0,3 (9)

69,9±99,4 (8)

45,7±52,5 (6)

10,9±15,7 (8)

223,1±434,6 (9)

71,3±107,0 (13)

23,1±46,6 (7)

-

PO43- (κmol L-1)

Πίλαθαο 6.5 Μέζεο ηηκέο ζπλνιηθψλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ (TSS) θαη ζξεπηηθψλ ησλ απνξξίςεσλ
ησλ κνλάδσλ αθαιάησζεο Γεθέιεηαο θαη Λάξλαθαο κεηαμχ 2004-2007 (Argyrou and Loizides 2005,
Argyrou 2006, 2008). Οη αξηζκνί ζε παξέλζεζε (n) εθπξνζσπνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο.

Έηνο

2004

2005

2006

5,8 ± 4,3 (6)

1,5 ± 0,0 (4)

5.3 ± 3,2 (3)

NO3- (κmol L-1)

0,16 ± 0,03 (2)

0,07 ± 0,10 (4)

0,02 (1)

NO2- (κmol L-1)

0,16 ± 0,07 (2)

0,22 ± 0,10 (4)

0,25 (1)

PO43- (κmol L-1)

0,73 ± 0,11 (2)

0,60 ± 0,47 (4)

0,61 (1)

TSS (mg L-1)

6.1.3 Δθξνέο από ηνπο πδξνθνξείο
χκθσλα κε ην επίζεκν πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο Κχπξνπ (Water Development Department
2012), 70  106 m3 y-1 λεξνχ ηνπ ρεξζαίνπ πδξνθνξέα εθξένπλ πξνο ηε ζάιαζζα κάιινλ
ππνβξπρίσο. Σν λεξφ ηνπ πδξνθνξέα είλαη βεβαξεκέλν κε ζξεπηηθά, φρη κφλν ιφγσ
πεξηβαιινληηθψλ δηεξγαζηψλ αιιά επίζεο θαη ιφγσ αλζξσπνγελνχο εηζαγσγήο, π.ρ.,
εκπινπηηζκνχ ηνπ πδξνθνξέα κε επεμεξγαζκέλα χδαηα, δηάιπζε θαη κεηαθνξά επηπιένλ
ιηπαζκάησλ, επηθαλεηαθέο απνξξνέο απφ βηνκεραληθέο, αζηηθέο θαη άιιεο πεγέο, θιπ. (WL |
Delft Hydraulics et al. 2004a, Water Development Department 2011).
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Καηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΟδεγίαοΠιαίζην γηα ηα Ύδαηα, έλα κεγάιν κέξνο (42 %) βξέζεθαλ λα είλαη ζε θαθή ρεκηθή
θαηάζηαζε, δει. κε ηηκέο γηα πνιιέο παξακέηξνπο πάλσ απφ ηηο απνδεθηέο (Water
Development Department 2011). Σν ελδεηθηηθφ κέγεζνο ησλ ππνγείσλ πδάησλ σο πεγή
ζξεπηηθψλ γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαηά πξνζέγγηζε (Πίλαθαο
6.6). Λφγσ ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ πνπ ελέρεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ, κπνξεί λα ιερζεί πσο ηα
ππφγεηα χδαηα είλαη κηα ζεκαληηθή δηάρπηε (κε ζεκεηαθή) πεγή ζξεπηηθψλ θαηά κήθνο ησλ
αθηψλ θαη ηεο πθαινθξεπίδαο ηεο Κχπξνπ.
Πίλαθαο 6.6 Τπνινγηζκνί εηζαγσγήο αδψηνπ ζηε ζάιαζζα απφ ηνπο ππφγεηνπο πδξνθνξείο ηεο
Κχπξνπ, πνιιαπιαζηάδνληαο ειάρηζηεο, κέγηζηεο θαη κέζεο ζπγθεληξψζεηο κε ηνλ φγθν ηνπ λεξνχ ηνπ
πδξνθνξέα πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζάιαζζα εηεζίσο. Οη ζπγθεληξψζεηο πξνέξρνληαη απφ δεκνζίσο
δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα φια ηα παξάιηα ηεο Κχπξνπ ηνπ 2010 (EEA 2011). ε ζχλνιν, 86 θαη 96 ηηκέο
+
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα NH4 θαη NO3 αληίζηνηρα. Ο φγθνο ηνπ λεξνχ ηνπ πδξνθνξέα πνπ εηζέξρεηαη
6
3 -1
ζηε ζάιαζζα εηεζίσο ηζνδπλακεί κε 70  10 m y θαη είλαη βαζηζκέλνο ζην επίζεκν πδαηηθφ
ηζνδχγην (Water Development Department 2012).

Παξάκεηξνο

NH4+

NO3-

Διάρηζην

Μέγηζην

Μέζν

Διάρηζην

Μέγηζην

Μέζν

πγθέληξσζε (mg L-1)

0,019

6,05

0,26

0,18

476

48,7

πγθέληξσζε (κmol L-1)

1,360

431,9

18,23

12,85

33980

3479

Δθξνή (t y-1)

1,33

423,5

17,87

12,6

33320

3411

Δθξνή (106 mol y-1)

0,095

30,24

1,276

0,90

2379

243,6

6.1.4 Τδαηνθαιιηέξγεηεο
Οη ζαιάζζηεο πδαηνθαιιηέξγεηεο, σο κηα πηζαλή πεγή αλζξσπνγελνχο εηζαγσγήο
ζξεπηηθψλ θαη νξγαληθήο χιεο, είλαη ίζσο νη πην ελδειερψο κειεηεκέλεο ζηελ Κχπξν. Οη
ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απειεπζεξψλνπλ ζξεπηηθά θαη νξγαληθή χιε ζηε ζάιαζζα
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή γφλνπ ζε εθθνιαπηήξηα ζηα παξάιηα, θαη κνλάδεο πάρπλζεο
ζε ζαιάζζηνπο θισβνχο αλνηθηήο ζαιάζζεο. Σν 2011, ιεηηνπξγνχζαλ ηέζζεξα
εθθνιαπηήξηα θαη εθηά κνλάδεο πάρπλζεο, απαζρνινχκελεο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηε
ηζηπνχξα (Sparus auratus) θαη ην ιαπξάθη (Dicentrarchus labrax), θαη απηνί νη αξηζκνί είλαη
αληηπξνζσπεπηηθνί ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηνκέα θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (Department
of Fisheries and Marine Research 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Παξφιν πνπ εθδφζεθαλ δχν άδεηεο γηα ηελ πάρπλζε εξπζξνχ ηφλνπ (Thunnus thynnus)
θαηά ην 2010, δε ιεηηνχξγεζαλ ηέηνηεο κνλάδεο απηή ηε ρξνληά (Department of Fisheries and
Marine Research 2011), θαη θαη‘ αθξίβεηαλ ιεηηνχξγεζαλ κφλν κεηαμχ ησλ εηψλ 2004 θαη
2008. Παξνκνίσο, εθδφζεθε άδεηα γηα κηα ρεξζαία (παξάιηα) κνλάδα εθηξνθήο γαξίδαο,
αιιά δελ θαηαγξάθεθε παξαγσγή γηα ην 2010 (2011).
Σν κέγεζνο ησλ πηζαλψλ θφξησλ ζξεπηηθψλ θαη νξγαληθήο χιεο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ
ζαιάζζησλ κνλάδσλ πάρπλζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί βάζεη ηεο παξαγσγήο ςαξηψλ θαη
ηεο εκπεηξηθήο ζρέζεο ηεο κε ηελ παξαγσγή απνβιήησλ απφ ηε βηβιηνγξαθία (Πίλαθαο 6.7
θαη Πίλαθαο 6.8). Ο Πίλαθαο 6.9θαη ν Πίλαθαο 6.10 παξνπζηάδνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηνπο
ππνινγηζκνχο παξαγσγήο θφξηνπ γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.

- 42 -

Πίλαθαο 6.7 Δκπεηξηθνί παξάγνληεο κεηαηξνπήο νη νπνίνη, φηαλ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηηο ηηκέο
παξαγσγήο γηα ηε ηζηπνχξα (Sparus auratus) θαη ην ιαπξάθη (Dicentrarchus labrax), νδεγνχλ ζε
ππνινγηζκνχο δηαιπκέλσλ θαη ζηεξεψλ αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ζξεπηηθψλ θαζψο θαη νξγαληθήο
χιεο πνπ παξάγνληαη σο απφβιεηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ εθπξνζσπνχλ νη ηηκέο παξαγσγήο
(Lupatsch and Kissil 1998, Holmer et al. 2008). PN: ηεξεφ άδσην, PP: ηεξεφο Φσζθφξνο, POM:
ηεξεά Οξγαληθή Ύιε.

NH4+

PO43-

PN

PP

POM

Διάρηζην

4.17 %

0.30 %

0.77 %

-

-

Μέγηζην

4.47 %

0.37 %

1.07 %

-

-

Μέζν

-

-

-

0.97 %

32.2 %

Πίλαθαο 6.8 Δκπεηξηθνί παξάγνληεο κεηαηξνπήο νη νπνίνη, φηαλ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηηο ηηκέο
παξαγσγήο γηα ηνλ εξπζξφ ηφλν (Thunnus thynnus) νδεγνχλ ζε ππνινγηζκνχο ζπλνιηθνχ δηαιπκέλνπ
θαη ζηεξενχ αδψηνπ θαη θσζθφξνπ πνπ παξάγνληαη σο απφβιεηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ
-1
-1
εθπξνζσπνχλ νη ηηκέο παξαγσγήο. Μέζεο ηηκέο παξαγσγήο απνβιήησλ αλά mg kg ηρζχνο d
-1
πάρπλζεο (Aguado-Giménez et al. 2006) κεηαηξάπεθαλ ζε t t παξαγνκέλσλ ηρζχσλ ζε δχν πηζαλέο
εθδνρέο: πεξίνδν πάρπλζεο 90 εκεξψλ (ειάρηζηε), θαη πεξίνδν πάρπλζεο 180 εκεξψλ (αθξαία
κέγηζηε).

Θξεπηηθά

Φάζε

90 d (ειάρηζηε)

180 d (κέγηζηε)

πλνιηθφ άδσην
(t t-1 ηρζχσλ)

ηεξεά

0.004451

0.008901

Γηαιπκέλε

0.06248

0.1250

πλνιηθφο
θσζθφξνο
(t t-1 ηρζχσλ)

ηεξεά

0.006301

0.01260

Γηαιπκέλε

0.004652

0.009304

Πίλαθαο 6.9 Διάρηζηεο, κέγηζηεο θαη/ή κέζεο ππνινγηδφκελεο ηηκέο θφξησλ αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ
ζξεπηηθψλ απφ πδαηνθαιιηέξγεηεο θισβψλ αλνηθηήο ζαιάζζεο γηα ηε ηζηπνχξα (Sparus auratus) θαη
ην ιαπξάθη (Dicentrarchus labrax), γηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη ηηκέο παξαγσγήο πξνέξρνληαη απφ
ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011). Ο Πίλαθαο 6.7 πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο κεηαηξνπήο θαη
ζπληνκνγξαθίεο.

Έηνο

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Παξαγσγή (t)

1705

1653

1900

1950

2450

2200

2500

3314

3978

ειαρ

71,04

68,88

79,17

81,25

102,1

91,67

104,2

138,1

165,8

κεγ

76,16

73,83

84,87

87,10

109,4

98,27

111,7

148,0

177,7

ειαρ

5,12

4,96

5,70

5,85

7,35

6,60

7,50

9.94

11,93

κεγ

6,25

6,06

6,97

7,15

8,98

8,07

9,17

12.15

14,59

ειαρ

13,07

12,67

14,57

14,95

18,78

16,87

19,17

25.41

30,50

κεγ

18,19

17,63

20,27

20,80

26,13

23,47

26,67

35.35

42,43

κέζε

16,48

15,98

18,37

18,85

23,68

21,27

24,17

32.04

38,45

POM (t) κέζε

549,0

532,3

611,8

627,9

788,9

708,4

805,0

1067

1281

NH4+ (t)

PO43- (t)

PN (t)
PP (t)
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Πίλαθαο 6.10 Δλδεηθηηθνί ππνινγηζκνί πηζαλψλ εθθξίζεσλ ζξεπηηθψλ (TN: ζπλνιηθφ άδσην, θαη TP:
ζπλνιηθφο θσζθφξνο, ζε δηαιπκέλε θαη ζηεξεά θάζε) απφ ηελ πάρπλζε εξπζξνχ ηφλνπ (Thunnus
thynnus) γηα δχν πηζαλέο εθδνρήο: πεξίνδν πάρπλζεο 90 εκεξψλ (ειάρηζηε), θαη πεξίνδν πάρπλζεο
180 εκεξψλ (αθξαία κέγηζηε). Οη ηηκέο παξαγσγήο πξνέξρνληαη απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπ
Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Ο Πίλαθαο 6.8 πεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο κεηαηξνπήο θαη ζπληνκνγξαθίεο.

Έηνο

2004

2005

2006

2007

2008

Παξαγσγή (t)

1400

1450

1000

1000

1000

90 d

6,2

6,5

4,5

4,5

4,5

180 d

12,5

12,9

8,9

8,9

8,9

90 d

87,5

90,6

62,5

62,5

62,5

180 d

175,0

181,2

125,0

125,0

125,0

90 d

8,8

9,1

6,3

6,3

6,3

180 d

17,6

18,3

12,6

12,6

12,6

90 d

6,5

6,7

4,7

4,7

4,7

180 d

13,0

13,5

9,3

9,3

9,3

ηεξεά
TN (t)
Γηαιπκέλε

ηεξεά
TP (t)
Γηαιπκέλε

Οη ρξνλνζεηξέο παξαγσγήο θαη ππνινγηζκέλσλ θφξησλ θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο
πδαηνθαιιηέξγεηαο θισβψλ αλνηθηήο ζαιάζζεο δίλνπλ ην ελδεηθηηθφ κέγεζνο ηεο
απειεπζέξσζεο ζξεπηηθψλ πξνο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, ελψ ε πάρπλζε ηζηπνχξαο θαη ιαπξαθίνπ
ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε πάρπλζε ηφλνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε
δηάξθεηα ηξηψλ κελψλ (έμη κήλεο ην πνιχ), θαη κάιινλ ζπκβάιεη ζε πην εληαηηθά πεξηζηαηηθά
θφξηηζεο απ‘ φηη ν άιινο ηχπνο πδαηνθαιιηέξγεηαο (Piedecausa et al. 2010). Δπνκέλσο, ε
ππνινγηδφκελε ηηκή ζε t y-1 δελ είλαη ηφζν αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηελ πάρπλζε ηφλνπ φζν γηα
ηνλ άιιν ηχπν. Απφ ηελ άιιε φςε, ε απφιπηε απνπζία θφξηνπ ζε κνλάδα πάρπλζεο ηφλνπ
γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο, αθαηξεί ηελ πίεζε, θαη ζπλεπαθφινπζα νπνηεζδήπνηε
πξνζσξηλέο επηπηψζεηο, γηα εθείλε ηελ πεξίνδν απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ, επηηξέπνληαο ηνπ
λα επαλαθάκςεη (Piedecausa et al. 2010).
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζην πξψην κέξνο ηεο Αξρηθήο Αμηνιφγεζεο (Τπνθεθάιαην 1.4), ε
πεξηζηαζηαθή αλαθνχθηζε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζξεπηηθψλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα ηεο
Κχπξνπ έρεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνπο θσηναπηφηξνθνπο φζν θαη ζηνπο
εηεξφηξνθνπο νξγαληζκνχο (π.ρ., Ediger and Yılmaz 1996, Zohary et al. 1998, Thingstad
and Rassoulzadegan 1999). Σν πείξακα CYCLOPS απέδεημε πσο ην δσνπιαγθηφλ έρεη
πξνζαξκνζηεί ζηελ ηαρεία εθκεηάιιεπζε έζησ θαη κηθξήο αχμεζεο ηεο πξσηνγελνχο
παξαγσγήο επελδχνληαο ηελ ζηελ αλαπαξαγσγή (Pasternak et al. 2005, Pitta et al. 2005,
Psarra et al. 2005, Thingstad et al. 2005). Μηα αλάινγε θαηάζηαζε είλαη πηζαλή ζηα
παξάθηηα χδαηα, αθνχ ε ζπγθέληξσζε ηεο ρισξνθχιιεο ζηελ πδάηηλε ζηήιε ζηνπο
θισβνχο πδαηνθαιιηέξγεηαο ή ζηνπο αγσγνχο ησλ εθθνιαπηεξίσλ ζπάληα παξαηεξείηαη λα
μεπεξλά ηα επίπεδα ζηνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο. Δληνχηνηο, ε ρξήζε κεζφδσλ βηνινγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο (bioassays) θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο MedVeg ζηνλ
θφιπν ηεο Λεκεζνχ επέδεημε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο κέρξη θαη 150
m θαηάληε ησλ θισβψλ θαη ζπλεπψο ηελ ηαρεία ελζσκάησζε ησλ δηαζέζηκσλ ζξεπηηθψλ
απφ κηθξνβηνηηθνχο νξγαληζκνχο (Holmer et al. 2008).
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Παξ‘ φια απηά, ν εκπινπηηζκφο ζηελ πεξίπησζε ησλ βελζηθψλ καθξνθπθψλ είλαη πην απηφο
θαη εκθαλήο. Γηάθνξα είδε καθξναιγψλ, φπσο Cladophora, Enteromorpha θαη Ulva spp.,
εκθαλίδνληαη ζε ζεκαληηθά απμεκέλε αθζνλία γηα δεθάδεο κέηξα απφ ην ζεκείν απφξξηςεο
ηνπ εθθνιαπηήξηνπ ηνπ Ληνπεηξίνπ (WL | Delft Hydraulics et al. 2004b, θαη νη
ζπκπεξηιακβαλφκελεο αλαθνξέο). Δπηπιένλ, ηα επίθπηα ηεο Posidonia oceanica θνληά ζε
θισβνχο αλνηθηήο ζαιάζζεο αιινχ ζηε Μεζφγεην επέδεημαλ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα Ν θαη
Ρ θαζψο θαη ςειφηεξν δείθηε δ15N (ελδεηθηηθφ ηεο πξνζζήθεο ηρζπαιεχξσλ) πιεζίνλ ησλ
θισβψλ ζαιάζζεο παξά ζε ζηαζκνχο αλαθνξάο (Pérez et al. 2008).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ
νινθιεξψλεηαη ζην επφκελν κέξνο πνπ αθνξά ηνλ εκπινπηηζκφ κε νξγαληθή χιε.

Έηνο

Απόζηαζε
(m)

Πίλαθαο 6.11 Μέζεο εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ παξαπιήζηα θαη ζε 50 m απφ κία ζπζηάδα
θισβψλ αλνηθηήο ζαιάζζεο εθηξνθήο ηζηπνχξαο-ιαπξαθίνπ γηα ηα έηε 2004-2007 (Argyrou and
Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008). Οη αξηζκνί ζε παξέλζεζε (n) εθπξνζσπνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ
δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο.

TN
-1
κmol L (n)

NO3
-1
κmol L (n)

NO2
-1
κmol L (n)

NH4
-1
κmol L (n)

TP
-1
κmol L (n)

PO4
-1
κmol L (n)

0

-

0,09±0,11 (3)

0,02±0,00 (3)

0,25±0,35 (3)

-

0,09±0,05 (3)

50

-

0,12±0,12 (3)

0,03±0,04 (3)

0,27±0,38 (3)

-

0,08±0,07 (3)

0

30,3±25,6 (4)

0,27±0,57 (6)

0,03±0,02 (6)

0,92±1,21 (6)

0,89±0,55 (4)

0,03±0,06 (6)

50

25,1±25,0 (4)

0,17±0,18 (4)

0,04±0,03 (3)

0,33±0,40 (4)

0,69±0,46 (4)

0,05±0,08 (4)

0

53,3±15,3 (3)

1,14 (1)

0,04 (1)

1,10±1,33 (3)

3,01±1,97 (3)

0,01 (1)

50

46,7±11,5 (3)

0,71 (1)

0,07 (1)

0,66±0,54 (3)

1,99±1,62 (3)

0,03 (1)

0

22,6±16,3 (3)

0,18±0,10 (2)

0,11±0,05 (2)

0,66±0,64 (3)

1,13±1,28 (3)

0,02±0,02 (2)

50

30,1±32,7 (3)

0,11±0,00 (2)

0,09±0,03 (2)

0,60±0,59 (3)

1,13±1,28 (3)

0,02±0,01 (2)

-

-

+

3-

2004

2005

2006

2007

Δ1
Δ2

Θέζε

Δθθνιαπηήξην

Πίλαθαο 6.12 Μέζεο ηηκέο ζπγθεληξψζεσλ ζξεπηηθψλ ζηνλ αγσγφ θαη ζηε ζάιαζζα ζην ζεκείν
απφξξηςεο ζε δχν εθθνιαπηήξηα (Δ1 and Δ2) γηα ην έηνο 2005 (Argyrou 2006). Οη αξηζκνί ζε
παξέλζεζε (n) εθπξνζσπνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνπο
ππνινγηζκνχο.

TN
-1
κmol L (n)

NO3
-1
κmol L (n)

NO2
-1
κmol L (n)

NH4
-1
κmol L (n)

TP
-1
κmol L (n)

PO4
-1
κmol L (n)

Αγσγόο

26,8±24,9 (3)

4,12±0,33 (3)

0,26±0,07 (3)

4,81±1,50 (3)

6,94±5,19 (3)

0,62±0,13 (3)

Θάιαζζα

16,8±15,0 (3)

4,20±1,03 (3)

0,13±0,02 (3)

2,00±2,50 (3)

2,42±1,16 (3)

0,24±0,12 (3)

Αγσγόο

37,8±51,6 (4)

30,9±35,7 (4)

0,45±0,58 (4)

7,87±7,83 (3)

11,7±22,3 (4)

0,51±0,59 (4)

-

-
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+

3-

ρήκα 6.1 Υξνλνζεηξέο: (α) παξαγσγήο, (β) ππνινγηζκέλσλ θφξησλ αδψηνπ (Ν), θαη (γ)
ππνινγηζκέλσλ θφξησλ θσζθφξνπ (Ρ) γηα ηνπο δχν ηχπνπο πδαηνθαιιηέξγεηαο θισβψλ αλνηθηήο
ζαιάζζεο, βαζηζκέλεο ζε παξάγνληεο κεηαηξνπήο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ζε ζξεπηηθά (Πίλαθαο
6.9, Πίλαθαο 6.10).

Πέξαλ απφ ην κέγεζνο ησλ πηζαλψλ θφξησλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα
απνξξνθήζεη αλζξσπνγελείο πεγέο ζξεπηηθψλ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηηο επηπηψζεηο ηνπο
ζηηο γχξσ ζπγθεληξψζεηο. Γεηγκαηνιεςίεο χδαηνο απφ θαη ζε απμάλνπζεο απνζηάζεηο απφ
ηνπο θισβνχο πδαηνθαιιηέξγεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα (Πίλαθαο 6.11, Πίλαθαο 6.13)
θαηαδεηθλχνπλ πσο νπνηεζδήπνηε επηπηψζεηο πάλσ ζηηο ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ
πεξηνξίδνληαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο θισβνχο. Παξνκνίσο, ηα απφβιεηα ησλ εθθνιαπηεξίσλ ηα
νπνία είλαη πινχζηα ζε ζξεπηηθά είλαη αλεπαίζζεηα ζην ζαιαζζηλφ λεξφ ζηα ζεκεία
απφξξηςεο (Πίλαθαο 6.12).
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Πίλαθαο 6.13 πγθεληξψζεηο ησλ θχξησλ ζξεπηηθψλ θαηά κήθνο δχν δηαηνκψλ ζε απμαλφκελε απφζηαζε απφ ζπζηάδα θισβψλ πάρπλζεο ηφλνπ ζηνλ
θφιπν Λεκεζνχ ην 2005-2006 (Argyrou 2006). Οη ηηκέο πνπ δίλνληαη αληηζηνηρνχλ ζηηο κέζεο ζπγθεληξψζεηο θαζ‘ φιε ηελ πδάηηλε ζηήιε, ε νπνία είρε βάζνο
κεηαμχ 21-40 m.

Απόζηαζε (m)
Ηκεξνκελία
PO43- (κmol L-1)
TP (κmol L-1)
NH4+ (κmol L-1)
NO2- (κmol L-1)
NO3- (κmol L-1)
TN (κmol L-1)
Ηκεξνκελία
PO43- (κmol L-1)
TP (κmol L-1)
NH4+ (κmol L-1)
NO2- (κmol L-1)
NO3- (κmol L-1)
TN (κmol L-1)
Ηκεξνκελία
PO43- (κmol L-1)
TP (κmol L-1)
NH4+ (κmol L-1)
NO2- (κmol L-1)
NO3- (κmol L-1)
TN (κmol L-1)
Ηκεξνκελία
PO43- (κmol L-1)
TP (κmol L-1)
NH4+ (κmol L-1)
NO2- (κmol L-1)
NO3- (κmol L-1)
TN (κmol L-1)

0
50
Ιούνιος 2005
0.02 ± 0.01
0.11 ± 0.03
< 0.1
< 0.1
< 0.036
0.05 ± 0.02
0.24 ± 0.02
0.11 ± 0.08
117 ± 81
85.0 ± 65.5
Σεπτέμβριος 2005
< 0.016
< 0.016
19.3 ± 10.3
13.5 ± 17.3
0.34 ± 0.11
0.52 ± 0.42
< 0.036
< 0.036
0.17 ± 0.17
0.25 ± 0.13
30.0 ± 0.00
11.7 ± 4.08
Οκτώβριος 2005
0.15 ± 0.08
0.08 ± 0.05
0.08 ± 0.04
0.13 ± 0.07
56.6 ± 46.2
Μάρτιος 2006
< 0.016
< 0.016
1.29 ± 0.65
1.08 ± 0.53
0.16 ± 0.07
0.19 ± 0.08
0.02 ± 0.01
0.01 ± 0.01
33.3 ± 15.3
43.3 ± 8.16

100

150

200

400

500

4700

-

-

-

-

-

0.08 ± 0.10
< 0.1
< 0.036
0.21 ± 0.08
77.5 ± 70.9

0.04 ± 0.04
30.5 ± 25.2
0.27 ± 0.2
< 0.036
0.23 ± 0.11
21.7 ± 7.5

0.02
< 3.23
0.16 ± 0.14
< 0.036
0.23 ± 0.11
36.7 ± 12.1

0.08 ± 0.07
93.95
0.25 ± 0.28
0.04 ± 0.15
0.11 ± 0.15
25.0 ± 0.15

0.02 ± 0.02
< 3.23
0.32 ± 0.39
< 0.036
0.40 ± 0.54
25.0 ± 7.07

0.03 ± 0.03
< 3.23
0.16 ± 0.16
0.07 ± 0.00
0.18 ± 0.15
15.0 ± 7.07

0.04 ± 0.04
19.8 ± 3.74
0.37 ± 0.09
0.04 ± 0.04
0.15 ± 0.12
30.0

0.06 ± 0.06
< 0.1
0.10 ± 0.13
0.15 ± 0.08
61.6 ± 59.1

0.02 ± 0.02
< 0.1
0.08 ± 0.04
0.12 ± 0.10
45.0 ± 24.3

0.03 ± 0
< 0.1
0.02 ± 0
< 0.036
25.0 ± 7.07

< 0.016
< 0.1
0.07 ± 0.00
0.21
45.0 ± 28.3

0.07 ± 0.03
< 0.1
0.06 ± 0.01
0.11 ± 0.05
30.0 ± 0.00

0.03 ± 0.02
< 0.1
0.18 ± 0.16
0.11 ± 0.15
43.3 ± 23.1

< 0.016
1.51 ± 0.53
0.16 ± 0.10
0.01 ± 0.001
23.9 ± 15.3

< 0.016
2.48 ± 2.90
0.17 ± 0.10
0.004 ± 0.00
2.38 ± 9.83

< 0.016
1.61 ± 0.46
0.22 ± 0.09
0.01
45.0 ± 7.07

< 0.016
1.61 ± 0.46
0.11 ± 0.00
0.01
30.0 ± 0.00

< 0.016
2.26 ± 0.46
0.13 ± 0.01
0.01
45.0 ± 7.07

0.86 ± 0.37
0.25 ± 0.12
30.0 ± 0.00
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6.1.5 Πεξηθεξεηαθέο αιιαγέο
Βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ ηάζεσλ ηεο βξνρφπησζεο θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα, ε Κχπξνο
δηαηξέρεη κείσζε πεξί ηα 125 mm αλά 100 ρξφληα, ηαπηφρξνλα κε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηε
δηαρξνληθή βξνρφπησζε (Michaelides and Pashiardis 2008, Pashiardis and Michaelides
2008). Οη παιηέο ηάζεηο επηβεβαηψλνληαη κε πεξηθεξεηαθέο αλαιχζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνπλ
μεξφηεξεο θαη ζεξκφηεξεο ζπλζήθεο γηα ην κέιινλ (Durrieu de Madron et al. 2011, Lelieveld
et al. 2012). Ζ κεησκέλε βξνρφπησζε κάιινλ ζα ζπλνδεπηεί απφ κεησκέλε θπζηθή
αλαπιήξσζε ηνπ πδξνθνξέα θαη κεησκέλεο επηθαλεηαθέο ξνέο, θαη ζπλεπψο κπνξεί λα
κεηψζεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε απψιεηεο πξνο ηε ζάιαζζα. ην παξφλ ζηάδην δελ
ππάξρνπλ πνζνηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην βαζκφ κείσζεο.
Βάζεη πην παιηψλ ηνπο ζπλνπηηθψλ επηζθνπήζεσλ γηα ηελ πνηάκηα παξνρή πξνο ηε
Μεζφγεην θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο θαηά ηνλ εηθνζηφ αηψλα (Ludwig and Meybeck 2003, Ludwig
et al. 2009), νη Ludwig et al. (2010) επηρείξεζαλ λα πξνβιέςνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο
ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ θχξησλ πνηακψλ πνπ ξένπλ ζηε Μεζφγεην θαηά
ην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ-πξψηνπ αηψλα. Σα απνηειέζκαηα ηνπο (Πίλαθαο 6.14)
πξνβιέπνπλ πσο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ παξνρή
ζξεπηηθψλ ζηε Λεβαληίλε, αλαηξψληαο ειαθξά ηηο επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ κείσζεο ησλ
απνξξίςεσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο απηέο νη πεγέο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νείινπ,
κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά πξνηνχ θζάζνπλ ηα αλνηθηά ζαιαζζηλά λεξά, κε
αθνκνίσζε θαη αθαίξεζε απφ ηα ηδήκαηα ησλ εθηελψλ κεζνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
πγξνβηνηφπσλ θαη δέιηα (Ludwig et al. 2010).

-2

-

3-

Πίλαθαο 6.14 Ππθλφηεηα πιεζπζκνχ (θάηνηθνη km ) θαη πξνβιέςεηο πνηάκησλ πεγψλ NO3 θαη PO4
3
-1
(10 t y ) ζηε βφξεηα θαη λφηηα Λεβαληίλε (ΒΛΔ θαη ΝΛΔ αληίζηνηρα) βάζεη πξνζνκνηψζεσλ ηεζζάξσλ
ζελαξίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην πξφγξακκα ―Millenium Ecosystem Assessment‖ (Ludwig et al.
2010). Οη ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ηηκέο πνπ παξήγαγαλ νη πξνζνκνηψζεηο θαηαδεηθλχνληαη κε ην εχξνο
ησλ ηηκψλ

Λεθάλε

Δκβαδό ιεθάλεο
(103 km2)

Παξνύζα πνηάκηα εθξνή
(km3 y-1)

ΒΛΔ

131

26.69

ΝΛΔ

3010

6.06

Έηνο

1970

2000

2030

2050

Ππθλόηεηα
πιεζπζκνύ
(θάηνηθνη km-2)

ΒΛΔ

4

39

144 - 159

152 - 177

ΝΛΔ

16

63

97 - 116

114 - 156

Πνηάκηα εηζαγσγή
NO3- (103 t y-1)

ΒΛΔ

4

39

46 - 51

27 - 72

ΝΛΔ

16

63

73 - 112

53 - 113

Πνηάκηα εηζαγσγή
PO43- (103 t y-1)

ΒΛΔ

2

4

5-5

5-6

ΝΛΔ

1

6

14 - 23

20 - 31
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6.2 Δηζαγσγή νξγαληθήο ύιεο
6.2.1 Αζηηθά ιύκαηα
Τπνινγίδεηαη πσο θαηά ην 2012 ηα αζηηθά ιχκαηα ζα θέξνπλ 9921 t ζε BOD5 (Πίλαθαο 6.1).
Δλψ ζρεδφλ φιν απφ ην παξαγφκελν λεξφ ζα επεμεξγαζηεί θαη ζα επαλαρξεζηκνπνηεζεί,
φπσο θαη ζην παξειζφλ (Πίλαθαο 6.2), έλα κηθξφ κέξνο κπνξεί λα απειεπζεξσζεί ζηε
ζάιαζζα θαηά ην ρεηκψλα ιφγσ έιιεηςεο δήηεζεο. Παξφιν πνπ δελ παξαθνινπζείηαη
θάπνηνο δείθηεο νξγαληθήο χιεο επί ηνπ παξφληνο, θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο
επηπηψζεηο ηνπ νξγαληθνχ θφξηνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηηο ηάζεηο ζηα ζξεπηηθά Ν θαη
Ρ (Πίλαθαο 6.3): ε θαηλνκεληθά επαξθήο αλάκημε νδεγεί ζε ζεκαληηθά κεησκέλεο
ζπγθεληξψζεηο, αξθεηά θάησ απφ ηα λνκηθά επηηξεπηά φξηα, αθφκα θαη ζην ζεκείν
απφξξηςεο. Μηα κειέηε γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο απφξξηςεο ιπκάησλ πάλσ ζηηο ζαιάζζηεο
βηνθνηλφηεηεο γχξσ απφ ηνλ αγσγφ εμαγσγήο θαηέγξαςε κηα θνηλφηεηα ςειήο
βηνπνηθηιφηεηαο αιιά ρακειήο αθζνλίαο θαη βηνκάδαο (Hadjichristophorou 1988).
6.2.2 Βηνκεραληθέο απνξξίςεηο
Οη βηνκεραλίεο παξαγσγήο αιθννινχρσλ πνηψλ, απνηεινχκελεο απφ ηέζζεξα νηλνπνηεία
θαη έλα δπζνπνηείν, απνξξίπηνπλ ηα ςπθηηθά χδαηα ηνπο ζηνλ θφιπν ηεο Λεκεζνχ (Argyrou
2008). Σα ςπθηηθά χδαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη αξρηθά απφ γεσηξήζεηο θαη φρη απφ ηελ
αθαίξεζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ, αλακέλεηαη πσο ζα είλαη εκπινπηηζκέλα κε ζξεπηηθά ζηελ
πεγή ηνπο. Σα επίπεδα ησλ απνξξίςεσλ ζε BOD5 θαη COD4 έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά απφ
ην 2004 ( 8-10,
Πίλαθαο 6.4), εληνχηνηο παξακέλνπλ ζπλήζσο πάλσ απφ ηα λνκηθά απνδεθηά φξηα ησλ 30
mg L-1 (κε κέζν φξν 211 θαη 312 mg L-1 αληίζηνηρα) θαζηζηψληαο απαξαίηεηε κηα
επαλεμέηαζε κε πην πξφζθαηα δεδνκέλα.
Οη κνλάδεο αθαιάησζεο απνξξίπηνπλ άικε κε ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ ζε επίπεδα
παξφκνηα (Ν) ή ιίγν πην ςειά (Ρ) ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ παξάθηησλ ζηαζκψλ αλαθνξάο (
Πίλαθαο 6.5). Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή χιε δελ παξαθνινπζείηαη ηαθηηθά, θαη δελ είλαη
γλσζηή ε ζπγθέληξσζε ηεο ζηε ζσκαηηδηαθή χιε πνπ αθαηξείηαη θαηά ηελ πξν-δηεζεηηθή
επεμεξγαζία θαη πνπ απνξξίπηεηαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θίιηξσλ δηήζεζεο (π.ρ.,
Koutsakos and Moxey 2008). Σα επίπεδα ζπλνιηθψλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (TSS) (< 10
mg L-1, Πίλαθαο 6.5) είλαη ζίγνπξα πην ρακειά απφ ην λνκηθά επηηξεπηφ φξην ηνπ 30 ppm.
Σέινο, νη δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηελ Argyrou (1999) πάλσ ζηα
δάζε ηνπ καθξνθχθνπο Cystoseira, θαζψο θαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχζηαζε ησλ
θνηλνηήησλ ηεο καθξνπαλίδαο, έρνπλ απνδνζεί ζηελ άικε θαη φρη ζηνλ εκπινπηηζκφ κε
νξγαληθή χιε.
6.2.3 Τδαηνθαιιηέξγεηεο
Οη ελδεηθηηθνί ππνινγηζκνί παξαγσγήο θφξηνπ νξγαληθήο χιεο απφ ηελ θαιιηέξγεηα
ηζηπνχξαο/ιαπξαθίνπ θαη ηφλνπ ζε θισβνχο αλνηθηήο ζαιάζζεο (Πίλαθαο 6.9 θαη Πίλαθαο
6.10 αληίζηνηρα) απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο πην θάησ ζπδήηεζεο.
Ζ ηδεκαηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ζσκαηηδηαθήο (νξγαληθήο) χιεο πιεζίνλ ησλ θισβψλ
κειεηήζεθε, αλάκεζα ζ‘ άιια, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MedVeg (Holmer et al.
2008). Σεθκεξηψζεθε πσο ε ηδεκαηνπνίεζε ζσκαηηδηαθήο χιεο ήηαλ ζεκαληηθά απμεκέλε
θάησ απφ ηνπο θισβνχο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο, θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά κε
απμαλφκελε απφζηαζε απφ ηνπο θισβνχο. Δπίζεο απνδείρηεθε, επηβεβαηψλνληαο πην
παιηέο κειέηεο, πσο ζηα βάζε ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα θινπβηά (ζπλήζσο πάλσ απφ 20
m), έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζσκαηηδηαθήο χιεο πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηνπο
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θισβνχο θαηαλαιψλεηαη απφ πιεζπζκνχο ςαξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηηο
κνλάδεο, θαη πνπ, απφ ηε κηα κεηψλνπλ ην ξπζκφ ηδεκαηνπνίεζεο ζσκαηηδηαθήο χιεο, θαη
απφ ηελ άιιε εμαπιψλνπλ ηελ δηαζπνξά ηνπ ζε πην κεγάιε επηθάλεηα ηνπ βπζνχ κε ηελ
δηάζπαζε θαη ηελ αθφδεπζε (Sarà et al. 2004, Holmer et al. 2007).
Οη επηπηψζεηο ηεο πάρπλζεο ζε θισβνχο ζαιάζζεο πάλσ ζηα ιηβάδηα ηνπ αγγεηφζπεξκνπ
Posidonia oceanica απνηέιεζαλ θεληξηθφ αληηθείκελν κειέηεο θαηά ην πξφγξακκα MedVeg
(Díaz-Almela et al. 2008, Holmer et al. 2008). Σν θχξην εχξεκα ήηαλ πσο δηάθνξνη δείθηεο
ηεο πγείαο ησλ ιηβαδηψλ, φπσο ε ππθλφηεηα ησλ βιαζηψλ, επηδεηθλχνπλ αξλεηηθή ζρέζε κε
ην ξπζκφ ζσκαηηδηαθήο ηδεκαηνπνίεζεο θαη ηελ παξνρή ζξεπηηθψλ, θαη αληαλαθινχληαη ζηε
θπζηνινγία θπηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε επηθχησλ.
Αθφκα θαη απηή ε πεξηιεπηηθή επηζθφπεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πδαηνθαιιηέξγεηαο ζην γχξσ νηθνζχζηεκα θαηαδεηθλχεη πσο ηα παξφληα κέηξα πνπ δηέπνπλ
ηελ αδεηνδφηεζε ηνπο είλαη δηθαηνινγεκέλα θαη επαξθή, θαη απηφ είλαη αλακελφκελν,
δεδνκέλνπ πσο νη πεγέο απφξξηςεο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζε κηα κηθξή πεξηνρή (Holmer et
al. 2008). ε κηα πην επξεία γεσγξαθηθή θιίκαθα, νη επηπηψζεηο ηνπο κπνξεί λα γίλνπλ
αηζζεηέο κε ζπρλή θαη εζηηαζκέλε παξαθνινχζεζε ζε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλεο
θαη πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακεινχο ξπζκνχο ελαιιαγήο ηνπ λεξνχ (π.ρ., Sarà et al.
2011), ελψ ζηελ θιίκαθα ηεο ιεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο κάιινλ παίδνπλ κηθξφ ξφιν ζε ζρέζε
κε άιιεο πεγέο (Karakassis et al. 2005).
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7. Βηνινγηθέο νριήζεηο
7.1 Δηζαγσγή ζηνπο παζνγόλνπο κηθξνβηαθνύο νξγαληζκνύο

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην (Δκπινπηηζκφο κε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη νξγαληθή χιε)
ζπδεηήζεθαλ νη δηάθνξεο θπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο εηζξνέο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο
Κχπξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: επεμεξγαζκέλσλ αζηηθψλ ιπκάησλ, λεξψλ ςχμεο απφ
βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο αιθννινχρσλ πνηψλ, ππφγεησλ πδάησλ, απνβιήησλ θαη ιπκάησλ
απφ ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Παξφια απηά, δελ έρεη παξαηεξεζεί εηζαγσγή παζνγφλσλ
κηθξνβηαθψλ νξγαληζκψλ, θαηλφκελν πνπ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εηζξνή ζξεπηηθψλ
πιηθψλ θαη νξγαληθήο χιεο ζην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα.
Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο εηζξνέο παξακέλνπλ ζε ζπγθεληξψζεηο πνπ δελ επηβαξχλνπλ ην
νηθνζχζηεκα. Αθφκε θαη εάλ εηζάγνληαη κηθξνί αξηζκνί παζνγφλσλ, νη θπζηθνί κηθξνβηαθνί
πιεζπζκνί πνπ απαληψληαη κπνξνχλ λα ηνπο αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Μεηά ηελ
αλάπηπμε ησλ απιψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κηθξνζθνπηθψλ ηερληθψλ επηθζνξηζκνχ, γηα ηελ
θαηακέηξεζε ησλ κηθξνβηαθψλ νξγαληζκψλ ζηα πδάηηλα πεξηβάιινληα (Hobbie et al. 1977),
έρεη γίλεη πιένλ γλσζηφ φηη νη ηππηθέο ζπγθεληξψζεηο ησλ κε παζνγφλσλ κηθξνβηαθψλ
νξγαληζκψλ ζηα ζαιάζζηα χδαηα θαη ηδήκαηα θπκαίλνληαη κεηαμχ 104-105 mL-1 θαη 106-109
cm-3 γηα ηα βαθηήξηα θαη ηα αξραία αληίζηνηρα, ελψ νη ηνί απαληνχλ ζηνπο 107 mL-1 (π.ρ.,
Suttle 2007).
Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
πδάησλ θνιχκβεζεο (2006/7/EC) ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη, αθφκε θαη εάλ εηζάγνληαη
παζνγφλνη κηθξνβηαθνί νξγαληζκνί ζηε ζάιαζζα, ηφηε είηε νη ζπγθεληξψζεηο ηνπο είλαη πνιχ
κηθξέο είηε εμαιείθνληαη απφ ηνπο ππάξρνληεο κε παζνγφλνπο πιεζπζκνχο, νη νπνίνη ηνπο
αληαγσλίδνληαη απνηειεζκαηηθά κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εδξαησζνχλ. Ζ
παξαθνινχζεζε ησλ πδάησλ θνιχκβεζεο πεξηιακβάλεη θαηακέηξεζε ηεο αθζνλίαο δχν
νκάδσλ παζνγφλσλ κηθξνβηαθψλ νξγαληζκψλ, ησλ εληεξφθνθθσλ θαη ηνπ Escherichia coli,
ζε πεξηζζφηεξεο απφ 110 ηνπνζεζίεο πεξηκεηξηθά ηεο Κχπξνπ (ρήκα 7.1), πνπ έρνπλ
ζεκαλζεί σο θαηάιιειεο γηα θνιχκβεζε (MANRE and MOH 2010). Απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ε
εθαξκνγή απηήο ηεο Οδεγίαο, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ελαξκφληζεο κε ηε λνκνζεζία ηεο
ΔΔ, ην επίπεδν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελδεηθηηθέο θαη ηηο ππνρξεσηηθέο ηηκέο έρεη βειηησζεί
ζεκαληηθά (Πίλαθαο 7.1), ζε ζεκείν πνπ φια ηα ππφ παξαθνινχζεζε παξάθηηα χδαηα (112
γηα ην 2010) ζπκβαδίδνπλ ηφζν κε ηηο ελδεηθηηθέο φζν θαη κε ηηο ππνρξεσηηθέο ηηκέο. Ζ
Κχπξνο ήηαλ ε κφλε ρψξα κέινο ηεο ΔΔ πνπ δεκνζίεπζε ηέηνηα θαηαγξαθή ην 2010
(European Environment Agency 2011).
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ρήκα 7.1 Πεξηνρέο παξαθνινχζεζεο παζνγφλσλ κηθξνβηαθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο γηα ηα Νεξά Κνιχκβεζεο (2006/7/EC) ζηελ Κχπξν (European Environment Agency 2012).

Πίλαθαο 7.1 Γειηίν ζπκκφξθσζεο κε ηελ Οδεγία γηα ηα Νεξά Κνιχκβεζεο γηα ηα έηε 2004-2010
(MANRE and MOH 2010).

Έηνο

2004 2005

2006

2007

2008 2009 2010

πλνιηθόο αξηζκόο παξαιηώλ
θνιύκβεζεο

100

100

100

100

111

111

112

% Δπαξθνύο δεηγκαηνιεςίαο θαη
ζπκκόξθσζεο κε ελδεηθηηθέο θαη
ππνρξεσηηθέο ηηκέο (C(I))

86

100

99

99

100

100

100

% Δπαξθνύο δεηγκαηνιεςίαο θαη
ζπκκόξθσζεο κε ελδεηθηηθέο ηηκέο
(C(G))

81

100

99

99

98.2

99.1

100

% Με-επαξθνύο δεηγκαηνιεςίαο (NF)

9

0

0

0

0

0

0

% Με-ζπκκόξθσζεο κε ηηο
ππνρξεσηηθέο ηηκέο (NC)

5

0

1

1

0

0

0

% Απαγνξεπκέλεο γηα θνιύκβεζε (NB)

0

0

0

0

0

0

0
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7.2 Δηζαγσγή ζηα κε απηόρζνλα είδε θαη κεηαηνπίζεηο

Ζ Μεζφγεηνο θαη εηδηθά ε Θάιαζζα ηεο Λεβαληίλεο είλαη κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο πεξηνρέο
ζηνλ θφζκν φζνλ αθνξά ηνπο αξηζκνχο ησλ κε απηφρζνλσλ εηδψλ (Costello et al. 2010). Ο
αλζξψπηλεο θαηαζθεπήο δίαπινο δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ εηζέξρνληαη ηα αιιφρζνλα είδε ζηελ
Μεζφγεην, είλαη ε θχξηα αηηία ηεο βηνινγηθήο δηαηαξαρήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σα είδε
ησλ ξερψλ λεξψλ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ παξαιηαθνχο θαη ππνπαξαιηαθνχο βελζηθνχο
θαη βελζνπειαγηθνχο νξγαληζκνχο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα εγθαηαζηαζνχλ εδψ θαζψο ε
εηζαγσγή ηνπο δηάκεζνπ ηεο Γηψξπγαο ηνπ νπέδ, πνπ απνηειεί ηελ θπξίαξρε κέζνδν
εηζαγσγήο (Galil 2009), είλαη πνιχ εχθνιε.
Με εμαίξεζε ηηο θαηαγεγξακκέλεο εζθεκκέλεο εηζαγσγέο αιιφρζνλσλ εηδψλ, κφλν ζε
ζπάληεο πεξηπηψζεηο γλσξίδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπγθεθξηκέλα είδε θζάλνπλ
ζηελ Μεζφγεην (Galil 2009). Όζνλ αθνξά ηελ Κχπξν, δελ έρνπλ θαηαγξαθεί εζθεκκέλεο
εηζαγσγέο κέρξη ζήκεξα.
Οη πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ Κχπξν αθνξνχλ πξσηίζησο Μεζνγεηαθά είδε ελψ νη ελπδξεηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ζην λεζί είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θαιά ξπζκηζκέλεο. Αηπρεκαηηθή
απειεπζέξσζε νξγαληζκψλ ζεσξείηαη φηη δελ έρεη ζπκβεί αιιά θάηη ηέηνην δελ κπνξεί θαη λα
απνθιεηζηεί. Γελ είλαη γλσζηφ πφζνη θαη εάλ φλησο θάπνηνη νξγαληζκνί έρνπλ εηζαρζεί ζηελ
πεξηνρή απφ χδαηα έξκαηνο (ballast water) αιιά ην ελδερφκελν εκθάληζεο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηεο πεξηνρήο κε ηελ Δξπζξά Θάιαζζα είλαη
πνιχ κεγάιν θαη αθφκε πην κεγάιν είλαη ην ελδερφκελν ε δηαδηθαζία απηή λα ιακβάλεη ρψξα
ηε δεδνκέλε ζηηγκή. Σα ιηκάληα ηεο Κχπξνπ απνηεινχλ θνκβηθφ ζεκείν ζηελ κεηαθνξά
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη απηφ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα απειεπζέξσζεο πδάησλ έξκαηνο.
Δπηπξφζζεηα, νη νξγαληζκνί πνπ πξνζθνιιψληαη ζηα ζθαξηά ησλ πινίσλ (fouling
organisms) θαη κεηαθέξνληαη είλαη επίζεο άγλσζηνη θαη ζπάληα θαηαγξάθνληαη, αλ θαη ηα
ηειεπηαία ρξφληα ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο απηψλ έρεη απμεζεί ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ
επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο (Zenetos et al. 2010). Ζ εηζαγσγή νξγαληζκψλ ζηα Κππξηαθά
χδαηα είλαη επθνιφηεξε εμαηηίαο ηφζν ησλ κηθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ πνπ απηνί θξαηνχληαη
ζηα έξκαηα ησλ δεμακελψλ φζν θαη ηεο νκνηφηεηαο ησλ αβηνηηθψλ παξακέηξσλ κεηαμχ ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο (EastMed 2010).
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7.3 Δπηιεθηηθή
εμαγσγή
βηνινγηθώλ
ζπκπησκαηηθήο παξάπιεπξεο αιίεπζεο

εηδώλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

Ζ Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (United Nations 2002), πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα κηα
ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε αιηεία ζα πξέπεη λα
δηαρεηξίδνληαη ζην κέιινλ. Σν ζρέδην εθαξκνγήο πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
WSSD ελζάξξπλε έσο ην 2010, ηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο κε γλψκνλα ην νηθνζχζηεκα (EAF Ecosystem Approach Fisheries management), (EAF, Garcia and Cochrane 2005), ηελ
εμάιεηςε ησλ θαηαζηξεπηηθψλ κεζφδσλ αιίεπζεο θαη ηε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ
πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ κε βάζε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο δηεζλείο λνκνζεζίεο.
Σν WSSD ζπκθψλεζε επίζεο λα ζέζεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
παγθφζκησλ απνζεκάησλ αιηείαο ζε επίπεδν πνπ λα κπνξεί λα παξαρζεί κέγηζηε βηψζηκε
απφδνζε (MSY), φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ, έσο ην 2015. Γέθα ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ
WSSD, ε Δπξψπε εμαθνινπζεί λα απέρεη πνιχ απφ ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ
(Froese and Proelß 2010). Ζ Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή (CFP) απνδείρηεθε αλεπαξθήο ηφζν
σο πξνο ηελ ειάηησζε ηεο αιηεπηηθήο ηθαλφηεηαο (Villasante and Sumaila 2010) φζν θαη σο
πξνο ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ (Worm et al. 2006). Ο αιηεπηηθφο
ηνκέαο εμαθνινπζεί λα πιήηηεηαη απφ ηελ ππεξαιίεπζε, ηελ πιενλάδνπζα ηθαλφηεηα ηνπ
ζηφινπ, ηηο πςειέο επηδνηήζεηο, ηε ρακειή νηθνλνκηθή ειαζηηθφηεηα θαη ηελ ειάηησζε ηνπ
φγθνπ αιιά θαη ηνπ κήθνπο ησλ αιηεπκάησλ (European Commission 2009). Σν κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απνζεκάησλ (88%) ζηα Δπξσπατθά χδαηα εθηηκείηαη φηη έρεη ππεξαιηεπηεί ελψ ην
30% εμ απηψλ δελ εκπίπηεη ζηα αζθαιή βηνινγηθά φξηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην
ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα επαλαθάκςεη (European
Commission 2009). ηελ Μεζφγεην, ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ WSSD θηλδπλεχεη λα
θαζπζηεξήζεη θη άιιν εμαηηίαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ πνπ
επηβιήζεθαλ πξφζθαηα ζε εζληθφ θαη ΔΔ επίπεδν. Σα πιείζηα απνζέκαηα ζηελ Μεζφγεην
παξνπζηάδνπλ κηα γεληθφηεξε εηθφλα ππεξαιίεπζεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη παιαηφηεξα
απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο (Lleonart 2005). χκθσλα κε ηνπο Casey θαη Dörner (2010), ηα
32 απφ ηα 38 αιηεπηηθά απνζέκαηα, ησλ Μεζνγεηαθψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ
αμηνινγήζεθαλ, είλαη ππεξαιηεπκέλα (πεξίπνπ 84%), ελψ κφλν 4 αιηεπηηθά απνζέκαηα
εκκέλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο βηψζηκε εθκεηάιιεπζεο, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο αιηεπηηθήο
ζλεζηκφηεηαο (F), θαη είλαη ηθαλά λα πξνζθέξνπλ κέγηζηε βηψζηκε απφδνζε (MSY). ηελ
πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ, ε ηειεπηαία αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ
FAO-GFCM έδεημε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε ππεξαιίεπζεο ζηα απνζέκαηα ησλ πην
ζεκαληηθψλ εηδψλ αιίεπζεο (GFCM 2011).
Πξνρσξψληαο πέξα απφ ηελ εληαία θιίκαθα εηδψλ, ε αιηεία αιιειεπηδξά κε έλαλ αξηζκφ κε
αιηεχζηκσλ εηδψλ θαη κε ηηο δεπηεξνγελείο ρξήζεηο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ
άλζξσπν ζε επίπεδν νηθνζπζηήκαηνο. Παξφιν πνπ θάπνηα είδε αιηείαο εθηεινχληαη ζε
απφζηαζε απφ ηελ αθηή θαη καθξηά απφ άιιεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο αιηείαο ιακβάλεη ρψξα ζηα παξάθηηα χδαηα φπνπ νη
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αιηέσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη ζπρλά πεξηνξηζηηθέο. Άιιεο
ρξήζεηο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξέο, ηνπξηζκφ, πξνζηαζία ηνπ
ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο, εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αέξηνπ, λαπηηιία, θαη
πδαηνθαιιηέξγεηεο (Cochrane 2002). ηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε
ν αληίθηππνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ αιηεία αιιά θαη ην αληίζηξνθν.
Σν ζρέδην εθαξκνγήο ‗‘Γηαρείξηζε ηεο αιηείαο κέζσ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο‘‘ ιακβάλεη ππφςε
φιεο ηηο ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ εηδψλ, ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πξφθιεζε θξχβεηαη ζηε κεηαηξνπή φισλ απηψλ ησλ
αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζε επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ζε
ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηελ αιηεία. ε γεληθέο
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γξακκέο, ε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο κε γλψκνλα ηε θχιαμε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ πξνυπνζέηεη κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο
δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ζε βηψζηκα επίπεδα ζηα ελδηαηηήκαηά ηνπο,
θαη επηπιένλ ηε δηαηήξεζε ηεο γλεζηφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ φζν ην
δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Μηα ηερληθή ζπκβνπιεπηηθή ηεο FAO (FAO 2003) πηνζέηεζε ηνλ φξν
"EAF - Ecosystem Approach to Fisheries" θαη έζεζε ζηφρν "ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ηεο αιηείαο κε ηξφπν πνπ λα απεπζχλεηαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ θνηλσληθψλ
αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηα νθέιε ησλ κειινληηθψλ γελεψλ απφ ηε
γθάκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα".
Οη Garcia et al. (2003) εμεγνχλ ηα πνιιαπιά δεδνκέλα ηεο ελ ιφγν πξνζέγγηζεο θαη
ππνγξακκίδνπλ ηε ζπκβαηφηεηά ηεο κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ FAO. Ζ EAF πξνσζεί
ηε δηαηήξεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αιηεπηηθψλ ζηφρσλ, δηαηεξεί ηε
βηνπνηθηιφηεηα (πεξηνξίδνληαο ηελ εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ θαη πξνζηαηεχνληαο ηα
απεηινχκελα είδε), ρξεζηκνπνηεί ηα δίθηπα ησλ Θαιάζζησλ Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ
(MPA), πξνζηαηεχεη θαη βειηηψλεη ηα ελδηαηηήκαηα (κεηψλεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ αιηεία θαη
ηε ξχπαλζε), κεηψλεη ηα παξάπιεπξα αιηεχκαηα, ηηο απνξξίςεηο θαη ηελ παξάλνκε
αιηεία. Απφ ηελ νπηηθή απηήο ηεο λέαο πξνζέγγηζεο, ε απφξξηςε απνηειεί ζήκεξα έλα απφ
ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηε δηαρείξηζε ηεο αιηείαο, ηφζν απφ νηθνλνκηθήο φζν θαη απφ
πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο (Catchpole and Gray 2010). Σν αιηεπηηθφ ιεμηθφ ηνπ FAO
πεξηγξάθεη ηηο απνξξίςεηο σο «ην πνζνζηφ απφ ην ζπλνιηθφ αιίεπκα ηεο νξγαληθήο χιεο,
πνπ είλαη απνθιεηζηηθά δσηθήο πξνέιεπζεο, ην νπνίν απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα, γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σν 2006 δηεμάρζεθε ζηελ Κχπξν κηα πεηξακαηηθή κειέηε αμηνιφγεζεο
ησλ απνξξίςεσλ ηεο θππξηαθήο αιηείαο (Catchpole and Gray 2010). Ζ κειέηε πεξηιάκβαλε
ηελ επί ζθάθνπο δεηγκαηνιεςία απφ δχν ηχπνπο αιηείαο, ηελ αιηεία κε ηξάηα βπζνχ
πεξηκεηξηθά ηεο Κχπξνπ θαη ηελ αιηεία κεγάισλ πειαγηθψλ εηδψλ κε παξαγάδηα επηθάλεηαο
ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αιηεία κε ηξάηα βπζνχ έδεημαλ φηη ηα
αιηεχκαηα απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εηδψλ (~80), κε θπξίαξρν είδνο ηελ καξίδα
(Spicara smaris). Οη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ πνπ απνξξίπηνληαλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κε εκπνξηθψλ εηδψλ, αληηπξνζψπεπαλ ην 13% ηνπ
ζπλνιηθνχ αιηεχκαηνο. Σα εκπνξηθά είδε πνπ παξνπζίαζαλ ηελ ζρεηηθά πςειφηεξε αλαινγία
απνξξίςεσλ ήηαλ ην ιπζξίλη (Pagellus erythrinus) θαη ε καξίδα (Spicara smaris), ε νπνία
κάιηζηα παξνπζίαζε θαη επνρηαθή δηαθχκαλζε ζηηο απνξξίςεηο ηεο. ηηο δεηγκαηνιεςίεο ησλ
κεγάισλ πειαγηθψλ εηδψλ θπξηάξρεζαλ δχν είδε (Thunnus alalunga θαη Xiphias gladius). Οη
απνξξίςεηο εδψ απνηεινχληαλ απφ είδε κηθξήο ή κεδεληθήο εκπνξηθήο αμίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο Caretta caretta. Καη ζηνπο δχν ηχπνπο
αιηείαο, ε ζπνξαδηθή εκθάληζε απνξξίςεσλ κεγάιεο εκπνξηθήο αμίαο θαηέζηεζε δχζθνιε
ηελ εμχςσζε ησλ απνξξίςεσλ ζε πιεζπζκηαθφ επίπεδν.
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Πξόινγνο
Απηή ε έθζεζε εηνηκάζηεθε από κηα θνηλνπξαμία απνηεινύκελε από ηελ AP Marine
(Κύπξνο), ην Ηλζηηηνύην Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ
“Γήκεηξα” (Διιάδα), θαη αλεμάξηεηνπο εηδηθνύο.
Ζ θνηλνπξαμία αλέιαβε ηε ζύληαμε ηξηώλ εθζέζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ
Άξζξσλ 8, 9, 10 θαη 19 (παξ. 2α θαη 2β) ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα ηξαηεγηθή
(2008/56/EC) εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΣΑΘΔ) ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ πξνζθνξά 12/2011. Οη ηξεηο εθζέζεηο είλαη: ε Αξρηθή
Αμηνιόγεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ, ε Έθζεζε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκό ηεο
Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο, θαη ε Έθζεζε γηα ηνπο Πεξηβαιινληηθνύο ηόρνπο.
Απηόο ν ηόκνο πεξηιακβάλεη ην Μέξνο ΗΗΗ ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο θαη πεξηγξάθεη ηηο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Οη άιινη δύν ηόκνη ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο
αληηζηνηρνύλ ζην Μέξνο Η – Υαξαθηεξηζηηθά, θαη Μέξνο ΗΗ – Πηέζεηο θαη επηπηώζεηο.
Ζ Οκάδα Έξγνπ απνηειείηαη από ηνπο:
Αληώλεο Πέηξνπ
Αξγύξεο Καιιηαληώηεο
Άγγεινο Κ. Υαλλίδεο

Δπηθεθαιήο ηνπ έξγνπ (AP Marine)
Δπηθεθαιήο Οκάδαο Έξγνπ (ΗΝΑΛΔ)
Δπηκειεηήο εθζέζεσλ (Παλ. Υαβάεο, Παλ. Κύπξνπ)

Παύινο Βηδσξήο
Υξήζηνο Λακπξίδεο
Βάιε Λακπξίδε
Ξέληα Η. Λντδίδνπ
σηήξεο Οξθαλίδεο
Giuseppe Scarcella
Νίθνο ηακάηεο
Γηώξγνο Σξηαληαθπιιίδεο
Ίξηο Υαξαιακπίδνπ
Μπξνύια Υαηδερξηζηνθόξνπ
Daniel R. Hayes

Δηδηθόο ζηελ αιηεία (ΗΝΑΛΔ)
Κύξηνο εηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA)
Δηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA)
Αθηνκεραληθόο (Isotech Ltd.)
Κύξηνο εηδηθόο ζηε ζαιάζζηα νηθνινγία (ΗΝΑΛΔ)
Κύξηνο εηδηθόο ζηελ αιηεία (AP Marine)
Κύξηνο εηδηθόο ζηε ζαιάζζηα ξύπαλζε (ΗΝΑΛΔ)
Δηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA)
Πηελνιόγνο (Παλ. Λεπθσζίαο)
Δηδηθόο γηα ηα εξπεηά θαη ηα ζειαζηηθά (αθππ. ΣΑΘΔ)
Φπζηθόο Χθεαλνγξάθνο (Παλ. Κύπξνπ)

Ζ παξνύζα έθζεζε εηνηκάζηεθε από ηε Βάιε Λακπξίδε, ην Υξήζην Λακπξίδε, θαη ην
Γηώξγν Σξηαληαθπιιίδε.
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Δπραξηζηίεο
Ο Σνκέαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ
(ΣΑΘΔ) ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζπληόληζε απηό ην πξόγξακκα, κέζσ κηαο εηδηθά
ζπγθαινύκελεο Καζνδεγεηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θαη επηζθόπεζε ην όιν έξγν. Σα κέιε
ηεο Καζνδεγεηηθήο Δπηηξνπήο είλαη:
Μαξίλα Αξγπξνύ

ΣΑΘΔ, Δπηθεθαιήο Σνκέα Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο

άββαο Μηραειίδεο

ΣΑΘΔ, πληνληζηήο Έξγνπ

Μειίλα Μάξθνπ

ΣΑΘΔ

Μαξηιέλα Απιηθηώηε

ΣΑΘΔ

Κσλζηαληίλνο Αλησληάδεο ΣΑΘΔ
Αζελά Παπαλαζηαζίνπ

Σκήκα Πεξηβάιινληνο

Κπξηάθνο Αιηνύξεο

Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο

Υξήζηνο Καξηηδήο

Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο

Διέλε Μαπξάθε

Τπεξεζία Δλέξγεηαο

Υαξάιακπνο Γεκεηξίνπ

Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ

Gerald Dörflinger

Σκήκα Αλαπηύμεσο Τδάησλ

Γηάθνξα ηκήκαηα, ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνί παξείραλ ρξήζηκν πιηθό ππό ηε κνξθή
δεδνκέλσλ, αξρείσλ, πιεξνθόξεζεο, θαη εηζεγήζεσλ, θαη ε πξνζθνξά ηνπο αλαγλσξίδεηαη
κέζα ζην θείκελν. Ζ νκάδα έξγνπ επραξηζηεί εηδηθά ην ΣΑΘΔ, ην Σκήκα Αλαπηύμεσο
Τδάησλ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, θαη ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ.
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1. Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απνηίκεζε ηεο παξνύζαο αμίαο
ρξήζεο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ
1.1 Δηζαγσγή – Σα ζαιάζζηα ύδαηα πεγή εζληθνύ πινύηνπ
Ζ ζεκαζία θαη ζπλεηζθνξά ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ζηελ δηαηξνθή, ην εηζόδεκα θαη ηελ
γεληθόηεξε επεκεξία ησλ αλζξώπσλ είλαη θνηλόο ηόπνο. Δηδηθόηεξα ηα λεζησηηθά θξάηε,
όπσο είλαη ε Κύπξνο, νθείινπλ ηελ ηζηνξηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμέιημή ηνπο ζε απηόλ
ηνλ αλαληηθαηάζηαην θπζηθό πόξν.

1.2 Μεζνδνινγία
Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο Αμίαο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ζηελ παξνύζα κειέηε πηνζεηήζεθε ε
δεύηεξε ελαιιαθηηθή πξόηαζε (option) ηεο “Scoping study on the requirements for the
economic assessment in the Marine Strategy Framework Directive” ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο
Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο1. ύκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζην
επίπεδν ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο (Initial Assessment) ε νηθνλνκηθή αμία ησλ ζαιάζζησλ
πδάησλ ππνινγίδεηαη απνηηκώληαο ηα νηθνλνκηθά νθέιε ησλ θιάδσλ/νηθνλνκηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη άκεζνη ρξήζηεο (direct users) ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ην 20102.
Αληίζηνηρα ην θόζηνο επηδείλσζεο είλαη ην θόζηνο πνπ ζα ππνζηνύλ νη θιάδνη απηνί (π.ρ
απώιεηα νηθνλνκηθώλ νθειώλ) ιόγσ ηεο επηδείλσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ
Θαιάζζησλ Τδάησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή αληηζηνηρεί κε ηελ Marine Water Accounts πνπ
παξνπζίαζε ην Working Group on ESA ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ζην θείκελν
Economic and Social Analysis for the Initial Assessment for the Marine Strategy Framework
Directive (Γεθέκβξηνο 2010).
Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ απηήο είλαη όηη ε απνηίκεζε γίλεηαη εύθνια ζε όξνπο
ηηκώλ αγνξάο από επίζεκεο ζηαηηζηηθέο πεγέο. Απηόο ήηαλ θαη ν βαζηθόο ιόγνο επηινγήο
ηεο. Δπίζεο νη δείθηεο θαη νη θσδηθνί είλαη θνηλνί ζην ύζηεκα Δζληθώλ Λνγαξηαζκώλ θάηη
πνπ θάλεη δπλαηή ηελ ζπγθξηζηκόηεηα κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ.
Σν βαζηθό κεηνλέθηεκα ηεο κεζόδνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε
«Τπεξεζίεο Οηθνζπζηήκαηνο» (Δcosystem Services Approach) είλαη όηη ε δεύηεξε έρεη κηα
πνιύ επξύηεξε θαη νιηζηηθή ζεώξεζε ησλ benefits πνπ πξνζθέξνπλ ηα Θαιάζζηα ύδαηα,
π.ρ Αηζζεηηθή Αμία ησλ Τδάησλ, πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθά. Χζηόζν θαζώο νη αμίεο απηέο
δελ δηαθηλνύληαη κέζα από ην ζύζηεκα Αγνξάο, δελ κπνξνύλ λα πνζνηηθνπνηεζνύλ ζε
ρξεκαηηθνύο όξνπο θαη νη απνηίκεζή ηνπο ζα έπξεπε λα γίλεη είηε κε αμηνινγηθέο θξίζεηο
(value Judgments) είηε κε εμαηξεηηθά ρξνλνβόξεο θαη δαπαλεξέο κεζόδνπο (π.ρ., έξεπλεο γηα
λα βξεζεί ην WTP θιπ.).
Οη βαζηθνί Γείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη: H Αμία Παξαγσγήο, ε Πξνζηηζέκελε Αμία θαη
ε Απαζρόιεζε.
Σν θόζηνο ηεο επηδείλσζεο ζα ππνινγηζζεί κόλν από ηα κεησκέλα νθέιε ησλ «ζαιαζζηλώλ
θιάδσλ».

1.3 Κιάδνη εμαξηώκελνη ή ζρεηηδόκελνη κε ηα ζαιάζζηα ύδαηα
Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ζαιάζζηα ύδαηα κπνξνύλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε ηξία κεγάια πεδία:
1
2

Final report , June 2010 p.16
Σηην παπούζα draft έκδοζη ηα ζηοισεία είναι ηος 2009. Θα γίνει πποζπάθεια ζηην ηελική μοπθή να
παποςζιαζθεί ηο 2010.
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o

Σν πεδίν ρξήζεο αγαζώλ πνπ εμάγνληαη από ηα ζαιάζζηα ύδαηα. ε απηό ην πεδίν
αλήθνπλ νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο αιηείαο, ηεο ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο,
ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπκάησλ θαζώο θαη ε άληιεζε λεξνύ γηα αθαιάησζε.

o

Σν πεδίν Αλαςπρήο ζην νπνίν εληάζζνληαη δξαζηεξηόηεηεο όπσο ν Σνπξηζκόο, ηα
θέληξα εζηίαζεο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζαιάζζηα
ύδαηα.3

o

Σν πεδίν ρξήζεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ σο δίαπινπ επηθνηλσλίαο. ην πεδίν απηό
αλήθνπλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Ναπηηιία, ηελ εκπνξεπκαηηθή
θίλεζε, ηα ιηκάληα θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ζε απηά δξαζηεξηόηεηεο.

Οη νηθνλνκηθέο απηέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εμαξηώληαη από ηα ζαιάζζηα ύδαηα είλαη απηέο
(θαη όρη κόλν) πνπ αζθνύλ πηέζεηο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιαζζώλ
ππνβαζκίδνληαο ην ζε δηαθνξεηηθό βαζκό ε θάζε κία. Από ηα ηξία πεδία ηα δύν πξώηα είλαη
απηά πνπ ζα ππνζηνύλ θαη ηηο επηπηώζεηο από ηελ επηδείλσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο
θαηάζηαζεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ κέζσ π.ρ., ηεο κείσζεο ησλ πιεζπζκώλ ηρζύσλ, ηεο
κείσζεο ηεο αμίαο ηεο ζάιαζζαο σο πόινπ έιμεο ηνπ Σνπξηζκνύ θαη σο πεγή
δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο από ληόπηνπο θαη πεξηεγεηέο.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θαη ε Ναπηηιία επηβαξύλεηαη κε θάπνην θόζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ επηδείλσζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ, όπσο αζθάιεηα, βεξλίθηα anti-fouling, επεμεξγαζία
έξκαηνο, θιπ. (LEI, Wageningen UR, 2011). Σν θόζηνο απηό όκσο απνηειεί ελλνηνινγηθά
θόζηνο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο επηδείλσζεο θαη όρη θόζηνο επηδείλσζεο.
1.3.1 Πεδίν αγαζώλ πνπ εμάγνληαη από ηα ζαιάζζηα ύδαηα
1.3.1.1 Αλιεία
Ζ αιηεία είλαη έλαο από ηνπο πην παξαδνζηαθνύο θιάδνπο ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο. Σξεηο
είλαη νη επηκέξνπο θιάδνη ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο: ε παξάθηηα αιηεία κηθξήο θιίκαθαο, ε αιηεία
πνιπδύλακσλ ζθαθώλ θαη ε αιηεία κε ηξάηεο βπζνύ θαη γξηγξί. Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 1.039
ελεξγά ζθάθε ζην Μεηξών Αιηεπηηθώλ θαθώλ ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ εζηάιεζαλ ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην θαινθαίξη ηνπ 2011. Σν 96,8 % απηώλ (1.006 ζθάθε) αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ηεο παξάθηηαο αιηείαο.
Σα είδε πνπ αιηεύνληαη είλαη θπξίσο καξίδεο, γόπεο, κπαξκπνύληα θαη ρηαπόδηα πνπ
απνηεινύλ ην 40% ηεο ζπλνιηθά αιηεπζείζαο πνζόηεηαο (ζηνηρεία 2008).
Οη πνζόηεηεο πνπ αιηεύνληαη παξνπζηάδνπλ εηήζηεο απμνκεηώζεηο (Πίλαθαο 1.1, νη αμίεο
εκθαλίδνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο).
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ, νη αιηεπζείζεο
πνζόηεηεο θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010 ήηαλ ζηαζεξέο ζηνπο 1.396 ηόλνπο.
Οη αιηεπζείζεο πνζόηεηεο ην 2009 έθηαζαλ ηνπο 1900 ηόλνπο, εθ ησλ νπνίσλ 1000 ηόλνη
από ηελ παξάθηηα αιηεία (αμίαο € 8 εθαηνκ.), 10 ηόλνη από ηα πνιπδύλακα, 169 ηόλνη από
ηξάηεο ζηα ρσξηθά ύδαηα (€ 578.671), 269 ηόλνη από ηξάηεο ζε δηεζλή ύδαηα (€ 1,9 εθαηνκ.)
θαη 253 ηόλνη ζε κεγάια πειαγηθά (εξπζξό ηόλν, ηνλάθη, μηθία) αμίαο € 1,25 εθαηνκ.
Αλαιόγσο, ην 2010 νη αιηεπζείζεο πνζόηεηεο έθηαζαλ ηνπο 1,396 ηόλνπο (ΣΑΘΔ, 2010).

3

Επειδή μέπορ ηηρ ηοςπιζηικήρ δαπάνηρ αθοπά ζηην εζηίαζη αλλά και ζηιρ θαλάζζιερ δπαζηηπιόηηηερ ανατςσήρ
ςπάπσει ο κίνδςνορ διπλομέηπηζηρ.
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ηελ αιηεία απαζρνινύληαη 1.238 άηνκα επί επαγγεικαηηθήο βάζεο (ζηνηρεία 2008, Πίλαθαο
1.2) θαη 800 άηνκα πεξίπνπ ζε ζπλαθή επαγγέικαηα (έθζεζε ΣΑΘΔ 2007).
Δπίζεο ζηελ Κύπξν είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ε εξαζηηερληθή αιηεία . ην παξειζόλ (έσο
θαη ην 2006) είραλ εθδνζεί πεξίπνπ 2.300 άδεηεο εξαζηηερληθήο αιηείαο νη νπνίεο επέηξεπαλ
ηε ρξήζε επαγγεικαηηθώλ εξγαιείσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηρηπώλ. Χζηόζν, κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνύ Καλνληζκνύ 1967/2006 νη εξαζηηέρλεο δηθαηνύληαη πιένλ λα
ρξεζηκνπνηνύλ δίθηπα έσο 600 κέηξα γηα 70 κόλν κέξεο ην ρξόλν θαη σο εθ ηνύηνπ ππήξμε
ζεκαληηθή κείσζε ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο. Πιένλ ε εζληθή λνκνζεζία (Νόκνο
132(Η)/2007) πξνβιέπεη ηελ έθδνζε αδεηώλ ηύπνπ Γ γηα ηνπο εξαζηηέρλεο αιηείο θαη νη νπνίεο
δελ κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ ηηο 1.200 ην έηνο. Χζηόζν ν πξαγκαηηθόο αξηζκόο είλαη πνιύ
κηθξόηεξνο θαη έηζη ην 2011 νη άδεηεο απηέο δελ κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ ηηο 450.
Πίλαθαο 1.1 Παξαγσγή θαη αμία ηεο αιηείαο γηα ηα έηε 2005-2008.
2005

2006

2007

2008

Πνζόηεηα Αμία ζε Πνζόηεηα Αμία ζε Πνζόηεηα Αμία ζε Πνζόηεηα Αμία ζε
ζε ηνλ. ρηι. Δπξώ ζε ηνλ. ρηι. Δπξώ ζε ηνλ. ρηι. Δπξώ ζε ηνλ. ρηι. Δπξώ
Παξάθηηα αιηεία

947

6.372

1.007

7.796

1.054

8.507

1.147

7.420

Αιηεία κε ηξάηεο

922

3.048

1.120

4.376

1.387

6.412

825

3.930

1.869

9.420

2.126

12.172

2.441

14.918

1.972

11.349

ΤΝΟΛΟ

Πίλαθαο 1.2 Απαζρόιεζε ζηε ζαιάζζηα αιηεία γηα ην έηνο 2008 (ζηνηρεία ΣΑΘΔ).

ΦΤΛΟ

ΠΑΡΑΚΣΗΑ
ΑΛΗΔΗΑ (ΑΓΔΗΔ
Α,Β,Σ)

ΠΑΡΑΚΣΗΑ
ΑΛΗΔΗΑ (Γ)

ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΑ

ΣΡΑΣΔ
ΥΧΡΗΚΧΝ
ΤΓΑΣΧΝ

ΗΓΗΟΚΣΖΗΓΗΟΚΣΖΗΓΗΟΚΣΖΗΓΗΟΚΣΖΒΟΖΘΟΗ
ΒΟΖΘΟΗ
ΒΟΖΘΟΗ
ΒΟΖΘΟΗ
ΣΔ
ΣΔ
ΣΔ
ΣΔ

ΣΡΑΣΔ Δ
ΓΗΔΘΝΖ ΤΓΑΣΑ

ΤΝΟΛΟ

ΗΓΗΟΚΣΖΒΟΖΘΟΗ
ΣΔ

ΓΤΝ.

8

18

3

2

6

ΑΝΓΡ.

490

295

248

28

56

4

24

8

48

1201

ΤΝΟΛΟ

498

313

251

30

62

4

24

8

48

1238

37

1.3.1.2 Θαλάζζια ςδαηοκαλλιέπγεια
ηελ Κύπξν είλαη εγθαηεζηεκέλνη 3 ηρζπνγελλεηηθνί ζηαζκνί γηα ηελ παξαγσγή γόλνπ, κία
κνλάδα θαιιηέξγεηαο γαξίδαο, 7 κνλάδεο γηα Σζηπνύξα- Λαπξάθη θαη 2 κνλάδεο πάρπλζεο
ηόλνπ(ζηνηρεία παξαγσγήο ηόλνπ δελ ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα)4.
Ζ εμέιημε ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ (Πίλαθαο 1.3) δείρλεη κία αξρηθή θάκςε κεηά ην 2005 πνπ
όκσο αληηζηξέθεηαη θαη ηα κεγέζε θαηά ην 2008 έρνπλ θζάζεη ηα επίπεδα ην 2005. ύκθσλα
κε ηα ζηνηρεία πνπ δίλεη ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζησλ Δξεπλώλ ε παξαγσγή
επηηξαπέδηνπ κεγέζνπο ςαξηώλ ην 2009 θαη 2010 αλήιζε ζε 3.390 θαη 4.077,4 ηόλνπο
(4.007,8 αθνύ αθαηξεζνύλ νη παξαγσγέο ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ γιπθνύ λεξνύ). Σν 2010

4

Εκηόρ από ηιρ μονάδερ αςηέρ, ςπάπσοςν και 9 μονάδερ καλλιέπγειαρ πέζηποθαρ και 2 μονάδερ διακοζμηηικών
αλλά ηα ζηοισεία ηοςρ δεν πεπιλαμβάνονηαι ζηον πίνακα επειδή αποηελούν καλλιέπγειερ γλςκών νεπών. Ωζηόζο
πεπιλαμβάνονηαι ζηον πίνακα ηηρ Πποζηιθέμενηρ αξίαρ καθώρ ήηαν αδύναηορ ο διασυπιζμόρ ηοςρ. Λόγυ ηος
μικπού ηοςρ μεγέθοςρ δεν αναμένεηαι ζοβαπή επίπηυζη ζηην αξιοπιζηία ηυν ζηοισείυν.
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δειαδή ζεκεηώλεηαη κία αύμεζε θαηά 20,26%. Ζ αληίζηνηρε αμία γηα ην 2010 ήηαλ 20,130 εθ.
Δπξώ (19,54 εθ. Δπξώ κόλν ε ζαιάζζηα πδαηνθαιιηέξγεηα).
Παξάιιεια ε παξαγσγή γόλνπ ζαιαζζίσλ εηδώλ έθζαζε ην 2010 ηα 11,80 εθαηνκκύξηα
ηρζύδηα αμίαο 1,9 εθ Δπξώ.
Οη απαζρνινύκελνη ζηνλ θιάδν ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο θηάλνπλ ηνπο 250 γηα ην έηνο 2010
ελώ ζύκθσλα κε ην ΣΑΘΔ πνιύ κεγαιύηεξνο αξηζκόο αηόκσλ απαζρνιείηαη ζε ζπλαθή
επαγγέικαηα.
Ο θιάδνο παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα εμσζηξεθήο θαζώο ην 55% ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο
εμάγεηαη (Πίλαθαο 1.4).
Πίλαθαο 1.3 Παξαγσγή θαη αμία ησλ ζαιάζζησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ γηα ηα έηε 2005-2008.
2005

2006

2007

2008

Πνζόηεηα ζε Αμία ζε Πνζόηεηα ζε Αμία ζε Πνζόηεηα Αμία ζε Πνζόηεηα Αμία ζε
ηνλ.
ρηι. Δπξώ
ηνλ.
ρηι. Δπξώ ζε ηνλ. ρηι. Δπξώ ζε ηνλ. ρηι. Δπξώ
Φάξηα

3.530

30.026

3.522

30.131

3.110

26.300

3.507

29.461

Γόλνο

14000*

3,259

13000*

3,204

15000*

4,832

11,17*

3,571

5

69

23

320

30

413

35

478

3.535

33.354

3.545

33.655

3.140

31.545

3.542

33.510

Γαξίδεο
ΤΝΟΛΟ

* Eθαηνκκύξηα ηρζύδηα
Πίλαθαο 1.4 Δμαγσγέο αλά είδνο ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο 2010
ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΥΤΝΖ (ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΜΔΓΔΘΟ)
ΔΓΥΧΡΗΑ ΓΗΑΘΔΖ
ΔΞΑΓΧΓΔ
ΤΝΟΛΟ
ΔΗΓΟ
Σζηπνύξα
Λαπξάθη
Ηαπσλέδηθν Φαγθξί
Πξνζθπγνύια
Κξαληόο
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ
(ηόλνη)

ΑΞΗΑ (€)

ΠΟΟΣΖΣ
Α (ηόλνη)

1.068
650
14
5
2.8

5,264,000
3,291,000
83
41
27

1,705
555
0
0
0

1809.4

9,291,500

2,26

ΠΟΟΣΖΣ
Α (ηόλνη)

ΑΞΗΑ (€)

8,012,000
2,824,000
0
0
0
10,836,00
0

2,773
1,205
22
5
2.8

13,277,000
6,115,000
85
41
27

4,077.4

20,130,500

ΗΥΘΤΟΓΔΝΝΖΣΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ (ΓΟΝΟ)
ΔΓΥΧΡΗΑ ΓΗΑΘΔΖ
ΔΞΑΓΧΓΔ
ΔΗΓΟ
Σζηπνύξα
Λαπξάθη
Ηαπσλέδηθν
Φαγθξί
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ
(ηόλνη)

ΑΞΗΑ (€)

ΠΟΟΣΖΣΑ
(ηόλνη)

ΑΞΗΑ (€)

ΑΞΗΑ (€)

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟΣΖΣΑ
(ηόλνη)

ΑΞΗΑ (€)

9,101,000
2,695,000

1,483,000
420

0
0

0
0

9,101,000
2,695,000

1,483,000
420

7,5
12,203,500

1,2
1,947,200

0
29

0
46

7,5
12,232,500

1,2
1,993,200

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ
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22.123.700

Ο Πίλαθαο 1.5 παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνύο νηθνλνκηθνύο δείθηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ Αξρηθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Αμηνιόγεζε.
Πίλαθαο 1.5 Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο
2004

2005

2006

2007

2008

ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)

41.273

41.408

40.709

44.328

43.267

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΥΗΛ.
ΔΤΡΧ) ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο

28.528

27.758

27.578

30.790

30.626

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ(ΥΗΛ.
ΔΤΡΧ) ζε ζηαζεξέο ηηκέο 1995

32.155

30.959

33.404

31.935

32.516

1.300

1.200

1.150

1.200

1.441

5

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ (αξηζκόο
αηόκσλ ζε ηζνδύλακν πιήξσο
απαζρνινπκέλσλ)

1.3.1.3 Μεηαποίηζη και εμποπία αλιεςμάηυν
ηνλ θιάδν απηό, θαηαγξάθνληαη 24 επηρεηξήζεηο (δεδνκέλα 2010) εθ ησλ νπνίσλ ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία(ην 64%) δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ «Αλαζπζθεπαζία θαηεςπγκέλσλ
ηρζύσλ θαη άιισλ αιηεπηηθώλ πξντόλησλ». Σξεηο κνλάδεο αζρνινύληαη κε ηελ «πζθεπαζία
εηδώλ ηρζπνθαιιηέξγεηαο», δύν κνλάδεο αζρνινύληαη κε ηελ « Μεηαπνίεζε ηρζύσλ θαη
άιισλ αιηεπηηθώλ πξντόλησλ». Τπάξρεη κία κνλάδα ζπζθεπαζίαο γαξίδσλ
ηρζπνθαιιηέξγεηαο, θαη ηξεηο κνλάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο
θαηεγνξίεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη απηή ηεο «ζπζθεπαζίαο θξέζθσλ ηρζύσλ».
Ο θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπηηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ εηήζηα
έθζεζε 2010 ηνπ ΣΑΘΔ, απνηειεί κία ζρεηηθά λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε Κύπξν,
ε νπνία κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ έρεη δηεπξύλεη ηόζν ην θάζκα ησλ εξγαζηώλ ηεο όζν θαη ην
είδνο ησλ πξντόλησλ ηεο. Σν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ, νη πξόζθαηεο δπλαηόηεηεο νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ Κνηλνηηθώλ Σακείσλ, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε
αύμεζε ηεο δήηεζεο αιηεπηηθώλ πξντόλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, δεκηνύξγεζαλ ηε βάζε γηα
ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηε ηειεπηαία 7εηία. Σα κεηαπνηεκέλα αιηεπηηθά πξντόληα –ηα
νπνία πθίζηαληαη θάπνηα κνξθή επεμεξγαζίαο ηεο κνξθήο ηνπο- εκπνξεύνληαη ζρεδόλ
απνθιεηζηηθά ζηελ εγρώξηα αγνξά ().
Μόλν έλαο πνιύ κηθξόο αξηζκόο εηαηξεηώλ αζρνιείηαη κε ηε παξαγσγή πξντόλησλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο (έηνηκα γεύκαηα), ιόγσ ησλ απμεκέλσλ θεθαιαηνπρηθώλ επελδύζεσλ
πνπ απαηηνύληαη. εκαληηθό είλαη επίζεο λα ηνληζζεί όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πξώησλ
πιώλ ηεο βηνκεραλίαο απηήο απνηειεί πξντόληα εηζαγσγήο, θαζώο ηα πξντόληα ηεο εζληθήο
ζπιιεθηηθήο αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα, θαη επεηδή ζεσξνύληαη
πςειήο πνηόηεηαο θαη απνιακβάλνπλ πςειώλ ηηκώλ ζηελ αγνξά δηαηίζεληαη ζε λσπή
κνξθή6. Καζεηνπνηεκέλε παξαγσγή έρνπλ κόλν 3 εηαηξείεο κεηαπνίεζεο πνπ δηαζέηνπλ
ηρζπνηξνθηθέο κνλάδεο παξαγσγήο πέζηξνθαο, ζπλεπώο κπνξνύλ θαη ειέγρνπλ ηηο πξώηεο
ύιεο πνπ απαηηνύληαη ζηε δεπηεξνγελέο ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηνπο.7

5

Οι αμιγώρ απαζσολούμενοι ζηην Υδαηοκαλλιέπγεια ανέπσονηαι ζε 250.
Γεκηνπξγείηαη εδώ έλα ζεκείν πξνο ζπδήηεζε. Καζώο ν θιάδνο βαζίδεηαη ζε εηζαγόκελεο πξώηεο ύιεο δελ
επεξεάδεηαη από ηα Κππξηαθά ζαιάζζηα ύδαηα, άξα δελ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ Αμία ησλ Τδάησλ.
7
Σν ζεκείν απηό εληζρύεη ην ζθεπηηθό ηεο πξνεγνύκελεο ππνζεκείσζεο θαζώο νη κόλεο θαζεηνπνηεκέλεο
κνλάδεο παξάγνπλ πξντόλ πνπ θαιιηεξγείηαη ζε γιπθά θαη όρη ζαιάζζηα λεξά.
6
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ε θάζε πεξίπησζε, ν θιάδνο δηαθξίλεηαη γηα ηε θαιή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηνπ, αιιά θαη
ηελ απμεκέλε δήηεζε ηεο εγρώξηαο αγνξάο, ε νπνία ζίγνπξα δελ κπνξεί λα θαιπθζεί από
ηελ πθηζηάκελε παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα.
Πίλαθαο 1.6 Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπκάησλ
2009
ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)
ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ

2010

8

38.826

38.116

8.518

7.970

221

215

1.3.1.4 Αθαλαηώζειρ
Κεληξηθό πξόβιεκα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ πνιηηώλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο είλαη ε ιεηςπδξία. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη
ηελ αύμεζε ησλ πεξηόδσλ αλνκβξίαο, έρνπλ επηδεηλώζεη ηελ θαηάζηαζε.
Σν πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο(όπνπ θαηνηθεί ην 69%
9
ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ) θαη ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε επνρηθόηεηα πνπ νθείιεηαη ηόζν
ζε θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο όζν θαη ίζσο θπξίσο ζηελ επίδξαζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.
Αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά όηη ελώ ν πιεζπζκόο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλέξρεηαη ζε 845πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηαλαζηώλ- ρηιηάδεο θαηνίθνπο (Κεληξηθή Σξάπεδα Κύπξνπ
2011). Ο αξηζκόο ησλ ηαμηδησηώλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα
αλέξρεηαη ζε 2,5 εθαηνκκύξηα. Ζ αλεπάξθεηα ησλ πδάηηλσλ πόξσλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο
ύδξεπζεο ηνπ πιεζπζκνύ νδεγεί αξθεηά ζπρλά ζε πξνζσξηλέο δηαθνπέο ηεο παξνρήο
λεξνύ.
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο ε Κππξηαθή θπβέξλεζε α)
θαηαξηίδεη ην ρέδην αληηκεηώπηζεο ηεο ιεηςπδξίαο θαη μεξαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο
κέηξα δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο λεξνύ κε βάζε ηα πξνηεηλόκελα ζηελ αλαθνίλσζε COM
(2007)414 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη β) έρεη πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ
αθαιάησζεο θαη ζηνλ ζρεδηαζκό λέσλ κνλάδσλ κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ δηαζεζίκσλ
πνζνηήησλ πόζηκνπ λεξνύ θαη ηελ απεμάξηεζε από ηελ πνζόηεηα ησλ βξνρνπηώζεσλ.
Οη ππάξρνπζεο κόληκεο κνλάδεο αθαιάησζεο είλαη:
o

Μόληκε κνλάδα Γεθέιεηαο κε δπλακηθόηεηα 60.000 m3 εκεξεζίσο

o

Μόληκε κνλάδα Λάξλαθαο κε δπλακηθόηεηα 62.000 m3 εκεξεζίσο

Ζ κνλάδα ηεο Γεθέιεηαο είλαη ε πξώηε κνλάδα αθαιάησζεο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ
Κύπξν (έλαξμε ιεηηνπξγίαο 1997) κε ζπκβόιαην ηύπνπ BOOT.
Παξάιιεια θαη κέρξη ηελ θαηαζθεπή ησλ πξνβιεπνκέλσλ κόληκσλ εγθαηαζηάζεσλ,
ιεηηνπξγνύλ νη αθόινπζεο θηλεηέο κνλάδεο
o

Κηλεηή κνλάδα ζηελ Μνλή κε δπλακηθόηεηα 20.000 m3 εκεξεζίσο, θαη

o

Μνλάδα επεμεξγαζίαο λεξνύ γεσηξήζεσλ πνηακνύ Γαξύιιε δπλακηθόηεηαο 10.000 m3
εκεξεζίσο.

8
9

Πποκαηαπκηικέρ εκηιμήζειρ
Απνγξαθή πιεζπζκνύ 2001
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ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο κε ζηόρν ηελ νινθιήξσζή ηνπο ην 2012 βξίζθνληαη άιιεο ηξεηο
κόληκεο κνλάδεο :
o

ηελ Δπηζθνπή ηεο Λεκεζνύ κε δπλακηθόηεηα 40.000m3 εκεξεζίσο

o

ηελ Πάθν κε δπλακηθόηεηα επίζεο 40.000m3 επίζεο, θαη

o

ην Βαζηιηθό κε δπλακηθόηεηα 60.000m3 εκεξεζίσο

Σέινο ζε αξρηθή αθόκα θάζε πξνγξακκαηηζκνύ βξίζθνληαη δύν αθόκα κνλάδεο
o

Κηλεηή κνλάδα ζηελ Πάθν δπλακηθόηεηαο 20.000 m3εκεξεζίσο, θαη

o

Σν Βαζηιηθό πξνγξακκαηίδεη αξρηθά κηα θηλεηή κνλάδα δπλακηθόηεηαο 20.000 m3
εκεξεζίσο.

Οη ελ ιεηηνπξγία κνλάδεο παξάγνπλ (2009) 55,5 εθαηνκκύξηα m3πόζηκνπ λεξνύ εηεζίσο,
όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα (Πίλαθαο 1.7, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ
θαη Πεξηβάιινληνο 2010). Ο Πίλαθαο 1.8 παξνπζηάδεη ην θόζηνο εμαγνξάο λεξνύ θαη ηηο
αληίζηνηρεο πνζόηεηεο γηα ηα έηε 2008 θαη 2009.

Πίλαθαο 1.7 Δηήζηα δπλακηθόηεηα παξαγόκελνπ πόζηκνπ λεξνύ

Μνλάδα αθαιάησζεο

3

Γπλακηθόηεηα εθαηνκ.m /έηνο

Λάξλαθα

22,63

Γεθέιεηα

21,90

Κηλεηή Μνλήο

7,30

Γαξύιιε

3,65

ΤΝΟΛΟ

55,48

Πίλαθαο 1.8 Αμία θαη πνζόηεηα λεξνύ από κνλάδεο αθαιάησζεο
2008
Αμία λεξνύ (ζε ρηι Δπξώ)
3

Πνζόηεηα (ζε εθ m )

2009

36.300

49.400

33,2

49,7

1.3.2 Πεδίν ηνπξηζκνύ αλαςπρήο
1.3.2.1 Τοςπιζμόρ
Ο Σνπξηζκόο ηεο Κύπξνπ, άξξεθηα δεκέλνο κε ηνλ ζαιάζζην πεξίγπξό ηεο απνηειεί έλαλ
από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θιάδνπο ηεο Οηθνλνκίαο. Παξόηη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη
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θπξηόηεξνη δείθηεο ηνπ Σνπξηζκνύ παξνπζίαζαλ επηδείλσζε εμαθνινπζεί λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζην ΑΔΠ ηεο ρώξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ελώ ην 2001 ηα έζνδα από ηνλ
Σνπξηζκό απνηεινύζαλ ην 23% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο ελώ ην 2009 ε
ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ θαηέβεθε ζην 10%.
Aπό ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί είλαη εκθαλέο όηη αλεμάξηεηα από ηελ θξίζε πνπ
επεξέαζε ηα ζηνηρεία ηνπ 2009, ν Σνπξηζκόο ζηελ Κύπξν παξνπζηάδεη κηα ζηαζηκόηεηα ζηα
βαζηθά ηνπ κεγέζε (Πίλαθαο 1.9).
Πίλαθαο 1.9 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπξηζκνύ.
2006

2007

2008

2009

Αθίμεηο(ρηι.)

2.400,9

2.416,1

2.403,8

2.141,2

Γηαλπθηεξεύζεηο (ζε ρηι.)

14.439

14.378

14.380

13.004

Έζνδα (εθ.Δπξώ)

1.755,3

1.858,1

1.792,8

1.493,2

ην δηάζηεκα 2008-2009 νη αθίμεηο ηνπξηζηώλ παξνπζηάδνπλ κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ
10,9%, νη δηαλπθηεξεύζεηο αληίζηνηρα κείσζε 9,56%, ελώ ηα έζνδα από Σνπξηζκό
κεηώζεθαλ θαηά 16,7% (Πίλαθαο 1.10).
Αιιά θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ε εμέιημε ησλ κεγεζώλ είλαη αξλεηηθή κε ζεκεηαθέο
κεδακηλέο απμήζεηο (π.ρ., αθίμεηο 2007, έζνδα 2007). Δίλαη ελδεηθηηθό όηη νη αθίμεηο ησλ
ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ππνιείπνληαη θαηά πνιύ ησλ αθίμεσλ ηνπ 2000. (Μείσζε αθίμεσλ 20092000 20,3%).
Ζ ίδηα πεξίπνπ εηθόλα παξνπζηάδεηαη θαη ζε δύν άιιεο θαηεγνξίεο επηζθεπηώλ, ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε θξνπαδηέξα θαη ηνπο εκεξήζηνπο ηνπξίζηεο, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνεγνύκελν πίλαθα. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα
πνπ αθνινπζεί.
Ζ κηθξή αύμεζε (1,6%)ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θξνπαδηέξα ην 2009 ζα πξέπεη κάιινλ λα
απνδνζεί ζην γεγνλόο όηη νη θξνπαδηέξεο πξνπιεξώλνληαη ζρεδόλ έλα ρξόλν πξηλ.
Πίλαθαο 1.10 Κίλεζε εκεξήζησλ επηζθεπηώλ
2006

2007

2008

2009

10

221.107

246.917

221.544

225.129

Ζκεξήζηνη Σνπξίζηεο

7.145

8.335

5.251

3.658

πκ. ε θξνπαδηέξα

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνέιεπζε ησλ πεξηεγεηώλ, νη κηζέο αθίμεηο (49,9%) πξνέξρνληαη από ην
Ζλσκέλν Βαζίιεην ελώ ην 80% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθώλ αθίμεσλ πξνέξρεηαη από νθηώ
ρώξεο (Πίλαθαο 1.11).
Ο Σνπξηζκόο ζηελ Κύπξν έρεη θαζαξά παξαζεξηζηηθό ραξαθηήξα θαζώο ην 80% πεξίπνπ
ησλ πεξηεγεηώλ δειώλεη ζθνπό ηεο επίζθεςεο ηηο δηαθνπέο, ελώ γηα επαγγεικαηηθνύο
ιόγνπο έξρεηαη κόλν ην 7,3% (ζηνηρεία 2009) θαη γηα επίζθεςε ζε θίινπο θαη ζπγγελείο ην
13,7% (2009).

10

Σα ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαη κηθξό αξηζκό δηεξρνκέλσλ από ιηκάληα, αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο
απηόο είλαη ακειεηένο
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Πίλαθαο 1.11 Αθίμεηο αλά ρώξα πξνέιεπζεο (ζε ρηιηάδεο)

2006
Ζλ. Βαζίιεην

2007

2008

2009

1.360,1

1.282,9

1.242,7

1.069,2

Γεξκαλία

152,8

138,5

132,1

131,2

Διιάδα

126,8

139,8

133,0

131,9

Διβεηία

41,3

41,4

38,6

38,7

Ννξβεγία

50,7

53,4

63,5

60,2

114,8

145,9

180,9

148,7

νπεδία

94,0

121,0

124,9

108,3

Γαιιία

37,8

41,4

36,1

26,2

82,39%

81,30%

81,19%

80,06%

Ρσζία

% επί ΤΝΟΛΟΤ

Ζ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ αλαδεηθλύεη σο πην ζεκαληηθνύο ηνπξηζηηθνύο
πόινπο ηελ Ακκόρσζην θαη ηελ Πάθν πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην 43,08% θαη 33,93% ησλ
ζπλνιηθώλ δηαλπθηεξεύζεσλ αληίζηνηρα (Πίλαθαο 1.12).
Σν κηθξό πνζνζηό ησλ νξεηλώλ ζέξεηξσλ δείρλεη όηη ε ζάιαζζα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ν
θύξηνο πόινο έιμεο ηνπξηζηώλ ζηελ Κύπξν.
Πίλαθαο 1.12 Υσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ δηαλπθηεξεύζεσλ (ζε ρηιηάδεο)
2006
Λεπθσζία

2007

2008

2009

252

269

277

254

Λεκεζόο

2.129

2.012

2.005

1.656

Λάξλαθα

1.102

1.054

1.042

896

Ακκόρσζηνο

5.717

6.043

6.166

5.603

Πάθνο

5.089

4.842

4.736

4.413

150

158

154

182

Οξεηλά ζέξεηξα

1.3.2.2 Τοςπιζηική ςποδομή
Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα
Σα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα ζηελ Κύπξν αθνινύζεζαλ θαη απηά πησηηθή πνξεία ζηελ
εμεηαδόκελε πεξίνδν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ιόγσ ησλ πνιύ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ
πνπ είραλ ζεκεησζεί ζε παιαηόηεξεο πεξηόδνπο, θπξίσο 2000-2001 ηα θαηαιύκαηα
παξνπζίαζαλ κηα αύμεζε ηηο ακέζσο επόκελεο ρξνληέο ηάζε πνπ αλαζηξάθεθε ακέζσο
κεηά ιόγσ ηεο πηώζεο ζηελ είζνδν ησλ ηνπξηζηώλ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζην θιείζηκν
θάπνηεο από ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο.
Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δείρλνπλ κία κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηαιπκάησλ
θαηά 5,94% κεηαμύ ησλ εηώλ 2006-2009, ελώ ε αληίζηνηρε κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ θιηλώλ
αλήιζε ζε 5,48% (Πίλαθαο 1.13).
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Πίλαθαο 1.13 Αξηζκόο θαηαιπκάησλ θαη θιηλώλ
2006
Καηαιύκαηα
Κιίλεο

2007

2008

2009

909

902

869

855

93.957

92.569

90.398

88.803

Ζ ρσξηθή θαηαλνκή ησλ θαηαιπκάησλ επηβεβαηώλεη ηελ αλάδεημε ηεο Πάθνπ θαη ηεο
Ακκνρώζηνπ (Αγ. Νάπα, Παξαιίκλη) σο ηηο πεξηνρέο κε ηελ πην πξνεγκέλε ηνπξηζηηθή
ππνδνκή. Από ην ζύλνιν ησλ θαηαιπκάησλ ε Πάθνο ζπγθεληξώλεη πάλσ από ην έλα ηξίην
ελώ νη δύν πεξηνρέο πνπ αλήθνπλ ζηελ επαξρία Ακκνρώζηνπ ην 31,8%. Σα αληίζηνηρα
πνζνζηά γηα ηηο ππάξρνπζεο θιίλεο είλαη 31,91% θαη 40,30%.
Όζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ησλ θαηαιπκάησλ νη θιίλεο ησλ πνιπηειώλ μελνδνρείσλ (4 θαη
5 αζηέξσλ) απνηεινύλ ην 61,12% ησλ ζπλνιηθώλ θιηλώλ μελνδνρείσλ αζηέξσλ θαη ην
40,13% ησλ θιηλώλ μελνδνρείσλ, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηελ πςειή πνηόηεηα ηνπ
μελνδνρεηαθνύ δπλακηθνύ ζηελ Κύπξν.
Αλαιπηηθνί πίλαθεο ησλ θαηαιπκάησλ εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α.
Οξγαλσκέλεο Παξαιίεο
Οη παξαιίεο ηεο Κύπξνπ απνηεινύλ θύξην πόιν έιμεο ηόζν γηα ηνπο πεξηεγεηέο όζν θαη γηα
ηνλ ληόπην πιεζπζκό. Οη πεξηζζόηεξεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ακκνρώζηνπ (Πίλαθαο
1.14). Μεγάινο αξηζκόο παξαιηώλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί κε Μπιε εκαία σο εμαηξεηηθέο.
Οη καξίλεο θαη δεπηεξεπόλησο ηα αιηεπηηθά θαηαθύγηα απνηεινύλ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα
έλα ζύγρξνλν θαη αληαγσληζηηθό ηνπξηζηηθό πξντόλ. Πξηκνδνηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ yachting
θαη ησλ νξγαλσκέλσλ ζαιάζζησλ πεξηεγήζεσλ.
Πίλαθαο 1.14 Οξγαλσκέλεο πιαδ
Αξ. Οξγαλσκέλσλ
πιαδ

Αξ. Πιαδ –Μπιε
εκαία

ΑΜΜΟΥΧΣΟ

28

22

ΛΑΡΝΑΚΑ

7

5

ΛΔΜΔΟ

16

16

ΠΑΦΟ

8

8

ΤΝΟΛΟ

59

51

Αιηεπηηθά Καηαθύγηα θαη Μαξίλεο
Οη καξίλεο θαη δεπηεξεπόλησο ηα αιηεπηηθά θαηαθύγηα απνηεινύλ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα
έλα ζύγρξνλν θαη αληαγσληζηηθό ηνπξηζηηθό πξντόλ. Πξηκνδνηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ yachting
θαη ησλ νξγαλσκέλσλ ζαιάζζησλ πεξηεγήζεσλ.
Χο νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί δείθηεο ηνπ Σνπξηζκνύ αιιά θαη γεληθόηεξα ηεο αλαςπρήο γηα
ηνλ ππνινγηζκό ηεο Αμίαο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ ιακβάλνληαη νη ζρεηηθνί δείθηεο ηόζν ησλ
θαηαιπκάησλ όζν θαη ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο. εκεηώλεηαη όηη απηό νδεγεί ζε
ππεξεθηίκεζε, θαζώο ελώ ηα θαηαιύκαηα ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα
ζαιάζζηα ύδαηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο ε ζύλδεζε απηή δελ είλαη
απόιπηε, θαζώο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαηαλνκήο ππεξεζηώλ εζηίαζεο ζε παξάθηηεο
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πεξηνρέο θαη κε . Χζηόζν ε ελαιιαθηηθή ιύζε ηνπ κε ππνινγηζκνύ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο
πηζηεύεηαη όηη ζα νδεγνύζε ζε αθόκε κεγαιύηεξν ζθάικα ππνεθηίκεζεο.

Πίλαθαο 1.15 Αιηεπηηθά θαηαθύγηα θαη καξίλεο
ΑΜΜΟΥΧΣΟ

ΛΔΜΔΟ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΑΦΟ

Α. Κ. Παξαιηκλίνπ

Α.Κ Παιηό Ληκάλη
Λεκεζνύ

Μαξίλα Λάξλαθαο

Α.Κ Πνκνύ

Α.Κ. Πνηακνύ
Ληνπεηξίνπ

Α.Κ. Πηζζνπξίνπ

Α.Κ. Βαζηιηθνύ

Α.Κ. Αγ. Γεσξγίνπ
Πέγεηαο

Α.Κ. Αγ. Νάπαο

Ληκάλη Λεκεζνύ

Α.Κ. Λάξλαθαο

Α.Κ. Λαθθηνύ

Α.Κ. Αγ. Σξηάδαο

Μαξίλα Αγ. Ραθαήι

Α.Κ. Οξκίδεηα

Α.Κ. Πάθνπ

Α.Κ. Μεινύληαο

Οη βαζηθνί δείθηεο ησλ θαηαιπκάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά παξνπζηάδνληαη
ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ (Πίλαθαο 1.16, Πίλαθαο 1.17).
Πίλαθαο 1.16 Βαζηθνί δείθηεο θαηαιπκάησλ
2007

2008

2009

ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)

861.613

886.316

780.084

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ) ζε
ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο

512.515

524.398

451.112

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ) ζε
ηηκέο ζπληειεζηώλ παξαγσγήο

500.780

512.725

445.575

17.066

16.985

15.517

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ
Πίλαθαο 1.17 Τπεξεζίεο εζηίαζεο

2007
ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ(ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)

2008

2009

1.004.786

1.052.866

1.075.328

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΥΗΛ. ΔΤΡΧ) ζε
ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο

498.154

501.319

510.596

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΥΗΛ. ΔΤΡΧ) ζε
ηηκέο ζπληειεζηώλ παξαγσγήο

495.154

498.450

507.435

21.357

22.152

22.964

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ

1.3.2.3 Ναςπήγηζη ζκαθών ανατςσήρ και αθληηιζμού (NACE 30.12.)
Ο θιάδνο είλαη ηδηαίηεξα κηθξόο (Πίλαθαο 1.18), κόλν ηξεηο επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη λα
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν. Αληίζηνηρα κηθξή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνπο
νηθνλνκηθνύο δείθηεο. Χζηόζν θαζώο είλαη θιάδνο άκεζα ζπλδεόκελνο κε ηα ζαιάζζηα
ύδαηα, παξνπζηάδεηαη γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο ηεο παξνπζίαζεο.
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Πίλαθαο 1.18 Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο ζθαθώλ αλαςπρήο
2009
ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)
ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ (ΥΗΛ. ΔΤΡΧ)
ζε ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΗ

2010

1.740

2.160

540

710

29

34

1.3.3 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο
1.3.3.1 Ναςηιλία
Ζ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο Κύπξνπ, αιιά θαη νη ζηνρεπκέλεο
πνιηηηθέο ηεο Κππξηαθήο θπβέξλεζεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ Κύπξν ζε ζεκαληηθό δηεζλέο
λαπηηιηαθό θέληξν. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Ναπηηιηαθνύ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρώξαο ππεξέρεη
θαηά πνιύ ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξώλ ηεο Δ.Δ. ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο ν ηνκέαο ζπλεηζθέξεη θαηά 5,5% ζην Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ.
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ Κππξηαθή Ναπηηιία ζηελ ζηεξηά αλέξρεηαη
ζε 4.500 άηνκα (πεξίπνπ 2% ησλ απαζρνινπκέλσλ), ελώ νη λαπηηθνί αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε
40.000 (Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο), από ηνπο νπνίνπο όκσο κόλν νη 5.000 είλαη
Δπξσπαίνη.
Ληκέλεο
Ζ Αξρή Ληκέλσλ Κύπξνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ηξεηο βαζηθνύο ιηκέλεο ηεο Κύπξνπ , θαη ηνπο
ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο Λάξλαθαο, Γεθέιεηαο θαη Βαζηιηθνύ.
Λιμάνι Λάπνακαρ
Δίλαη ην δεύηεξν ζε κέγεζνο ιηκάλη ηεο Κύπξνπ θαη απέρεη 2 ρικ. από ην θέληξν ηεο πόιεο
θαη 6ρικ. από ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα ηεο Λάξλαθαο.
ήκεξα είλαη έλα πνιιαπιήο ρξήζεο ιηκάλη πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 445,000
ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη εμππεξεηεί όισλ ησλ εηδώλ ηα θνξηία.
Λιμάνι Λεμεζού
Δίλαη ην θύξην ιηκάλη ηεο Κύπξνπ, ιηκάλη πνιιαπιήο ρξήζεο, εμππεξέηεζεο πινίσλ,
θνξηνεθθόξησζε θνξηίσλ θαη δηαθίλεζε επηβαηώλ. Έθηαζε ελόο ηεηξαγ ρηιηνκέηξνπ
θαιύπηεη ν ζαιάζζηνο ρώξνο ηνπ θαη 1,3 ηεηξαγ. Υηιηόκεηξα ν ρεξζαίνο ρώξνο ηνπ. Άξρηζε
λα ιεηηνπξγεί ην 1974 σο ην θύξην ιηκάλη ηεο ρώξαο, ξόιν πνπ κέρξη ηόηε έπαηδε ην ιηκάλη
ηεο Ακκνρώζηνπ. Ζ θαηαζθεπή είρε αξρίζεη ην 1971 ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ ιηκαληνύ
ηεο πόιεο. Σν παιηό απηό ιηκάλη ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα κόλν γηα ηελ εμππεξέηεζε
αιηεπηηθώλ ζθαθώλ θαη ζθαθώλ αλαςπρήο, ζθαθώλ ηεο ιηκεληθήο αζηπλνκίαο θαη ηνπ
πνιεκηθνύ λαπηηθνύ, ελώ έρεη δξνκνινγεζεί ε αλάπιαζε ηνπ.
Λιμάνι Βαζιλικού
Βξίζθεηαη ζην λόηην κέξνο ηνπ Κύπξνπ κεηαμύ Λεκεζνύ θαη Λάξλαθαο θαη είλαη ην θαηεμνρήλ
βηνκεραληθό ιηκάλη ην νπνίν αζρνιείηαη κε ρύκα θνξηία θαζώο θαη ηα νριεξά. Σα είδε
θνξηίσλ πνπ δηαθηλνύληαη από ην ιηκάλη Βαζηιηθνύ είλαη θπξίσο ηζηκέλην αιιά θαη
δσνηξνθέο, ζηηεξά, θάξβνπλν, πεξιίηεο, ρώκα, ζθύξα, scrap.
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Δθηόο ησλ παξαπάλσ ππάξρνπλ θαη ηα δύν κηθξά ιηκάληα ηεο Πάθνπ θαη ηνπ Λαηζηνύ πνπ
εμππεξεηνύλ αιηεπηηθά ζθάθε θαη ζθάθε αλαςπρήο
Απαζρόιεζε ζηα Ληκάληα
Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζηελ Αξρή Ληκέλσλ Κύπξνπ αλέξρεηαη ζε 321 άηνκα θαη 57
σξνκίζζηνπο (Γεληθόο Διεγθηήο ηεο Γεκνθξαηίαο, εηήζηα Έθζεζε 2009). Δθηόο ηνπ
πξνζσπηθνύ απηνύ άιιεο γηα ιηκελεξγαηηθέο ππεξεζίεο απαζρνινύληαη (ζηνηρεία 2009): ζηε
Λεκεζό, 109 ιηκελεξγάηεο, 15 ζεκεησηέο θαη 10 επηζηάηεο (ζύλνιν 134), θαη ζηε Λάξλαθα,
26 ιηκελεξγάηεο, 4 ζεκεησηέο θαη 3 επηζηάηεο (ζύλνιν 33). ε απηνύο ηνπο αξηζκνύο πξέπεη
λα πξνζηεζνύλ 9 απνζθεπνθνξείο.
Σηο εξγαζίεο νξηδόληηαο κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο θνξηίσλ ζηα θξεπηδώκαηα θαη ηνπο
απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο εθηεινύλ νη αδεηνύρνη αρζνθόξνη νη νπνίνη κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό. Σηο εξγαζίεο κεηαθνξάο απνζθεπώλ επηβαηώλ
εθηεινύλ νη αδεηνύρνη απνζθεπνθνξείο.
πληερλία

Λεκεζόο

Λάξλαθα

Αδεηνύρνη αρζνθόξνη

54 +68 εξγαη. πξνζσπηθό

37

Απνζθεπνθνξείο

7 +2 πξνζσξηλνί

Δθηειείηαη από ηνπο αρζνθόξνπο

Κππξηαθό Νενιόγην
Σν θππξηαθό Νενιόγην θαηέρεη ηελ 10ε ζέζε δηεζλώο θαη ηελ 3ε κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Πίλαθαο 1.19 Πινία ζην Κππξηαθό λενιόγην.
ΑΡ. ΠΛΟΗΧΝ

ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ
Κ.Ο.Υ

2005

1.802

21.094.415

2006

1.845

21.994.770

2007

1.789

20.196.441

2008

1.869

21.626.432

2009

1.856

21.715.158

2010

1.862

22.057.524

Πίλαθαο 1.20 Έζνδα θπβεξλεηηθά από πινία ζην Κππξηαθό λενιόγην
2006

2007

2008

2009

2010

ΣΔΛΖ ΔΓΓΡΑΦΖ

1.039.331

1.385.072

1.508.052

1.453.522

1.319.829

ΠΧΛΖΔΗ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ

1.195.322

1.261.594

1.513.012

1.307.804

1.244.848

ΦΟΡΟΗ
ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ

4.314.391

4.224.608

4.066.836

4.092.339

3.451.799

70.770

99.774

98.316

99.488

109.477

ΑΓΔΗΔ ΑΤΡΜΑΣΟΤ
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ΦΟΡΟΗ
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΧΝ
ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ
ΛΟΗΠΑ
ΤΝΟΛΟ

1.306.725

1.458.377

1.556.660

1.789.395

1.838.872

494.442

955.615

593.541

878.084

1.270.269

8.420.981

9.385.040

9.336.417

9.620.632

9.235.085

Πλοιοδιατείρηζη
Ζ Κύπξνο ζπγθαηαιέγεηαη κέζα ζηηο πέληε πξώηεο ρώξεο δηεζλώο κε ηνλ κεγαιύηεξν
αξηζκό πινηνδηαρεηξηζηξηώλ εηαηξεηώλ. Πάλσ από 60 πινηνδηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο έρνπλ
εγθαηαζηαζεί ζηελ ρώξα κεηαμύ ησλ νπνίσλ κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο ηνπ θόζκνπ. Δάλ
πξνζηεζνύλ θαη νη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο θαζώο θαη άιιεο εηαηξείεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
λαπηηιία ν αξηζκόο απηόο αλεβαίλεη ζηηο 130. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηώλ απηώλ είλαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Λεκεζό, αλαδεηθλύνληάο ηελ ζε έλα από ηα κεγαιύηεξα third party
πινηνδηαρεηξηζηηθά θέληξα ζηνλ θόζκν. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο (Σκήκα Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο)ην 20% ηνπ παγθόζκηνπ ζηόινπ πινηνδηαρείξηζεο, δηαρεηξίδεηαη από ηελ Κύπξν.
Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηώλ απηώλ είλαη Κππξηαθώλ θαη Δπξσπατθώλ
ζπκθεξόλησλ.
Νασηιλιακή κίνηζη
ην Παξάξηεκα Α ππάξρνπλ αλαιπηηθνί πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ λαπηηιηαθή θίλεζε
πνπ εμππεξεηείηαη από ηα ηξία βαζηθά ιηκάληα θαη ζηνπο ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο κε δείθηεο
ηνλ αξηζκό πινίσλ, ηνλ όγθν ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο θαη ηελ ξνή επηβαηώλ.
πλνςίδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ αλαιπηηθώλ πηλάθσλ ε ζπλνιηθή θίλεζε εκπνξεπκαηηθή θαη
επηβαηηθή ζηα ιηκάληα ηεο Κύπξνπ ζεκείσζε κείσζε θαηά ην 2009 σο απνηέιεζκα ηεο
δηεζλνύο θξίζεο ηνπ 2008 (Αξρή ιηκέλσλ Κύπξνπ, 2009). πγθεθξηκέλα ηα ζθάθε πνπ
πξνζέγγηζαλ ζηα θππξηαθά ιηκάληα ην 2009 αλήιζαλ ζε 4.811 έλαληη 5.008 ηνπ 2008.
Μεηαθέξζεθαλ 7,6 εθαηνκκύξηα κεηξηθνί ηόλνη θνξηίνπ από θαη πξνο ηελ Κύπξν έλαληη 8,9
εθ, θνξηίνπ ην 2008 ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 15%. Αληίζηνηρε κείσζε παξνπζίαζε θαη ε
δηαθίλεζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αιιά θαη ε κεηαθνξά επηβαηώλ.
Αληίζηνηρα ηα έζνδα ηεο Αξρήο Ληκέλσλ Κύπξνπ κεηώζεθαλ θαηά 8.2 % κεηαμύ ησλ εηώλ
2008-2009 (Πίλαθαο 1.21).
Ζ λαπηηιηαθή θίλεζε ζηα ιηκάληα ηεο Κύπξνπ ηόζν ε εκπνξεπκαηηθή όζν θαη ε επηβαηηθή
θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009 αληαλαθιά ηηο επηπηώζεηο από ηελ παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε
ηνπ 2008.
Χζηόζν παξά ηελ αξλεηηθή ζπγθπξία ε Ναπηηιία παξακέλεη έλαο από ηνπο ηδηαίηεξα
ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Οη βαζηθνί δείθηεο είλαη ελδεηθηηθνί
(Πίλαθαο 1.21, ηαηηζηηθέο Μεηαθνξώλ, 2010).
Πίλαθαο 1.21 Έζνδα Αξρήο Ληκέλσλ Κύπξνπ
2008

2009

Γηαρεηξηζηηθά

52.638.045

44.924.116

Απνζεθεπηηθά

2.554.488

2.888.415

Άδεηεο θαη Γηθαηώκαηα

9.160.945

8.417.704
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Δπελδύζεηο

7.978.926

9.944.337

694.180

995.711

73.026.584

67.170.283

Άιιεο πεγέο
ΤΝΟΛΟ

Πίλαθαο 1.22 Βαζηθνί δείθηεο ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Μεηαθνξέο επηβαηώλ δηα ζαιάζζεο
Δθδξνκηθά ηνπξηζηηθά πινηάξηα
Μεηαθνξέο θνξηίνπ δηα ζαιάζζεο

ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ ΑΞΗΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

206.937

99.427

2.554

6.115

2.967

75

67.931

30.759

340

1.3.3.2 Υποζηηπικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηηρ ναςηιλίαρ
Ο θιάδνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ δεκηνπξγεί θαη πιήζνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζπλαξηώληαη άκεζα κε απηόλ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηα ζαιάζζηα ύδαηα. Σέηνηεο
δξαζηεξηόηεηεο είλαη ηα λαπηηιηαθά πξαθηνξεία, ηα εθηεισληζηηθά γξαθεία, ε απνζήθεπζε
εηζαγνκέλσλ πξντόλησλ, θιπ. Ο Πίλαθαο 1.23 ηηο αλαιύεη θαη παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνύο
ηνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο.
Πίλαθαο 1.23 Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο ππνζηεξηθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζαιάζζησλ
κεηαθνξώλ.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Φπθηηθνί ζάιακνη
Απνζήθεο εηζαγνκέλσλ
εκπνξεπκάησλ
Αξρή Ληκέλσλ
Ρπκνύιθεζε, πινήγεζε θαη δηάζσζε
πινίσλ
Φνξηνεθθνξηώζεηο εκπνξεπκάησλ θαη
απνζθεπώλ
ηνηβαζηέο
Γξαζηεξηόηεηεο λαπηηιηαθώλ
πξαθηνξείσλ
Γξαζηεξηόηεηεο εθηεισληζηηθώλ
γξαθείσλ
Κπβεξλεηηθά έζνδα από Ναπηηιία

ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ ΑΞΗΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
1.062
4.435

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ
547
2.270

ΑΠΑΥΟΛΖΖ
40
67

56.713
4.307

50.647
2.123

372
42

25.956

20.054

380

7.779
333.865

4.538
241.490

133
3.803

29.237

20.260

588

9.235

1.4 πλνιηθή αμία ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ
Ζ επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε ησλ θιάδσλ πνπ εμαξηώληαη άκεζα από ηα ζαιάζζηα ύδαηα
θαη απνθνκίδνπλ θέξδε από ηελ ρξήζε ησλ πδάησλ απηώλ θαη ε εύθνιε θαη αμηόπηζηε
πνζνηηθνπνίεζε κέζσ ησλ Δζληθώλ ηαηηζηηθώλ πζηεκάησλ, είλαη ην βαζηθό πιενλέθηεκα
ηεο κεζόδνπ απηήο. Γηαηεξώληαο νξηζκέλεο επηθπιάμεηο ζθαικάησλ δηπινκέηξεζεο, ε
άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα (Πίλαθαο 1.24) πνπ αθνινπζεί δίλεη ηελ
πλνιηθή Αμία ησλ Θαιαζζίσλ Τδάησλ ζε όξνπο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
Πίλαθαο 1.24 πλνιηθή αμία ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ.
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΑΚΑΘΑΡΗΣΖ ΑΞΗΑ
ΠΑΡΑΓΧΓΖ
(ζε 000 Δπξώ)

ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ
(ζε 000 Δπξώ)

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

Α ΠΔΓΗΟ
Αιηεία θαη
11
Τδαηνθαιιηέξγεηα

43.267

30.626

1.441

Μεηαπνίεζε αιηεπηηθώλ
πξντόλησλ

38.826

8.518

221

780.084

451.112

15.517

1.075.328

510.596

22.964

1.740

540

34

206.937

99.427

2.554

6.115

2.967

75

67.931

30.759

340

Φπθηηθνί ζάιακνη

1.062

547

40

Απνζήθεο εηζαγνκέλσλ
εκπνξεπκάησλ

4.435

2.270

67

56.713

50.647

372

4.307

2.123

42

25.956

20.054

380

7.779

4.538

133

Γξαζηεξηόηεηεο
λαπηηιηαθώλ πξαθηνξείσλ

333.865

241.490

3.803

Γξαζηεξηόηεηεο
εθηεισληζηηθώλ γξαθείσλ

29.237

20.260

588

Αθαιαηώζεηο

49.600

12

Β ΠΔΓΗΟ
Καηαιύκαηα
Τπεξεζίεο εζηίαζεο

13

Ναππήγεζε ζθαθώλ
αλαςπρήο
Γ ΠΔΓΗΟ
1) Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο
Μεηαθνξέο επηβαηώλ δηα
ζαιάζζεο
Δθδξνκηθά ηνπξηζηηθά
πινηάξηα
Μεηαθνξέο θνξηίνπ δηα
ζαιάζζεο
2) Απνζήθεπζε θαη
Τπνζηεξηθηηθέο
Γξαζηεξηόηεηεο

Αξρή Ληκέλσλ
Ρπκνύιθεζε, πινήγεζε θαη
δηάζσζε πινίσλ
Φνξηνεθθνξηώζεηο
εκπνξεπκάησλ θαη
απνζθεπώλ
ηνηβαζηέο

Κπβεξλεηηθά έζνδα από
Ναπηηιία

9.235

Ζ ζπλνιηθή Αμία ησλ ζαιαζζίσλ Τδάησλ ηεο Κύπξνπ αλέξρεηαη ζε 1,47 δηο Δπξώ.
Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν θίλδπλνο ππεξεθηηκήζεσλ, ππνινγίζζεθε εθ λένπ ε πλνιηθή Αμία
αθαηξώληαο θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ ελέρνπλ απηόλ ηνλ θίλδπλν. πγθεθξηκέλα
11

ηνηρεία 2008
Πξόθεηηαη γηα ην θόζηνο Νεξνύ
13
Σα ζηνηρεία πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ δηεπθξηλίδνληαο πηζαλέο δηπινκεηξήζεηο θαη βαζκό εμάξηεζεο κε ηα
ζαιάζζηα ύδαηα
12
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α)αθαηξέζεθε εμνινθιήξνπ ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο αιηεπηηθώλ
πξντόλησλ θαζώο όπσο αλαθέξζεθε ν θιάδνο εηζάγεη ηηο πξώηεο ύιεο επνκέλσο ε
δξαζηεξηόηεηά ηνπ δελ ζπλαξηάηαη κε ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο ρώξαο θαη β) από ηνλ θιάδν
«ππεξεζίεο εζηίαζεο» ζπκπεξηιήθζεθε κόλν ην 50% ησλ ζρεηηθώλ κεγεζώλ. Με ηνπο
ππνινγηζκνύο απηνύο ε πλνιηθή Αμία ησλ Θαιαζζίσλ Τδάησλ ηεο Κύπξνπ αλέξρεηαη ζε
1,2 δηο. Δπξώ.
Όπσο αλαθέξζεθε ε πλνιηθή Οηθνλνκηθή Αμία είλαη κεγαιύηεξε από ηελ Αμία πνπ
ππνινγίζζεθε κε βάζε κόλν ηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ άκεζα νθέιε από ηελ ρξήζε ησλ
πδάησλ, γηαηί ηα ζαιάζζηα ύδαηα δεκηνπξγνύλ αμίεο θαη ζηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο κε ρξήζηεο
πνπ δελ κπνξνύλ όκσο λα πνζνηηθνπνηεζνύλ κέζσ ηεο αγνξάο.

1.5 Άιιεο αμίεο
Δθηόο από ηα πην πάλσ νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά, ππάξρνπλ πνιιά άιια νθέιε
ζρεηηθά κε ηα ζαιάζζηα ύδαηα. Σα ζαιάζζηα ύδαηα δεκηνπξγνύλ αμίεο πνπ δελ παξάγνπλ
θέξδνο, αιιά νη νπνίεο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο. Λόγσ ηεο ζεκαζίαο
ηνπο – θαη παξόιν πνπ ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνύζα έθζεζε δελ ηελ
πεξηιακβάλεη – αμίδεη λα ζρνιηαζηνύλ καδί κε ηα νθέιε πνπ παξάγνπλ. Απηέο νη αμίεο
δηαηξνύληαη ζε ηξεηο νκάδεο: Αμίεο άκεζεο ρξήζεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ, αμίεο έκκεζνπ
ρξήζεο, θαη αμίεο κε ρξήζεο.
1.5.1 Αμίεο άκεζεο ρξήζεο
’ απηή ηελ θαηεγνξία αλνίθνπλ νη ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη εθπαηδεπηηθέο θαη
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Φπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηόηεηεο όπσο ηα ζαιαζζηλά
κπάληα, ε αιηεία κε θαιάκη, νη θαηαδύζεηο. ηελ Κύπξν, όπσο ζε όια ηα λεζηά, ηα ζαιαζζηλά
κπάληα είλαη έλα αδηαίξεην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Δλώ δελ ππάξρνπλ
ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ ινπνκέλσλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη αθηέο ινπνκέλσλ έρνπλ
έλα ζπλνιηθό κήθνο 59,700 m. Ζ Κύπξνο θαηαηάζζεηαη ηξίηε αλάκεζα ζηα Δπξσπατθά
θξάηε ζηνλ αξηζκό ησλ αθηώλ ινπνκέλσλ αλά εθαηνκκύξην πιεζπζκνύ, θαη έθηε ζηνλ
αξηζκό αθηώλ ινπνκέλσλ αλά 1000 km αθηνγξακκήο. Καη νη δύν απηνί δείθηεο είλαη
ελδεηθηηθνί ηεο ζεκαζίαο ησλ ζαιαζζηλώλ κπάλησλ σο ςπραγσγηθή αμία ησλ ζαιάαζησλ
πδάησλ. Ζ αιηεία κε θαιάκη δελ απαηηεί αδεηνδόηεζε, άξα δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζηεί ν
αξηζκόο ησλ αιηέσλ. Ζ δηαζεζηκόηεηα ελνηθηαδόκελσλ αιηεπηηθώλ ζθαθώλ, ην εμαηξεηηθό
θιίκα, θαη ε πνηθηιία ησλ ςαξηώλ14 ζηηο γύξσ ζάιαζζεο, θαζώο θαη ε καθξά παξάδνζε είλαη
παξάγνληεο πνπ επλννύλ απηή ηελ ελαζρόιεζε. Οη θαηαδύζεηο είλαη κηα ζρεηηθά λέα
ςπραγσγηθή δξαζηεξηόηεηα (ηνπιάρηζηνλ ζε καδηθή θιίκαθα). Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ
ζαιαζζηλνύ λεξνύ θπκαίλεηαη από 180C ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη 270 C ηνλ Ηνύιην, θαη ε
νξαηόηεηα κεηαμύ 10-40 m. Λεηηνπξγνύλ πάλσ από 12 θαηαδπηηθά θέληξα θαη νη πεξηνρέο
θαηάδπζεο πεξηιακβάλνπλ λαπάγηα, ζπειηέο θαη αξραηόηεηεο. Παξόιν πνπ ε Κύπξνο δε
ζεσξείηαη ν θπξηόηεξνο πξννξηζκόο ησλ δπηώλ, δηαζέηεη έλα από ηα πην δεκνθηιή λαπάγηα,
ην Εελνβία, θαη εκπινπηίδεη ην ηνπξηζηηθό πξνΐόλ.
Δθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο: ηελ Κύπξν δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο
ζεκαληηθόο αξηζκόο ηλζηηηνύησλ, δεκόζησλ, ηδησηηθώλ θαη κε-θεξδνζθνπηθώλ νξγαληζκώλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Απηνί νη νξγαληζκνί έρνπλ επαθή θαη ζπλεξγαζία κε άιια
Δπξσπατθά θαη δηεζλή ηδξύκαηα, δεκηνπξγώληαο έλα δίθηπν Μεζνγεηαθήο έξεπλαο θαη
εθπαίδεπζεο. Καζώο δελ ήηαλ δπλαηό λα ζπλνςίζνπκε ζηνηρεία γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε
14

http://www.and-world.com/cyprus-fishing.htm
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ζαιάζζηαο έξεπλαο, δίλνπκε ζαλ κέηξν ζύγθξηζεο ηελ αμία ηνπ ηνκέα ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην, όπσο ππνινγίζηεθεο από ηνπο Pugh and Skinner ην 200215 πνπ ήηαλ 24.8 εθαη.
ιίξεο γηα εθπαίδεπζε θαη 292 εθαη. ιίξεο γηα έξεπλα.
Πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα: Ζ Κππξηαθή πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα δηακνξθώλεηαη από ην ζαιάζζην
πεξίγπξν ηεο. Παξόιν πνπ δελ κπνξεί λα θνζηνινγεζεί, ε αμία ηεο είλαη αδηακθηζβήηεηε γηα
ηνπο πνιίηεο ηεο Κύπξνπ.
1.5.2 Αμίεο έκκεζεο ρξήζεο
Απηέο είλαη αμίεο πνπ απνιακβάλνπλ νη άλζξσπνη ρσξίο ηελ άκεζε ρξήζε ησλ ζαιαζζίσλ
πδάησλ αιιά κέζσ ησλ ξπζκηζηηθώλ επηπηώζεσλ ζε άιιεο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο.
Γέζκεπζε άλζξαθα: ε πιαλεηηθό επίπεδν, ηα ζαιάζζηα ύδαηα είλαη ν θύξηνο
καθξνπξόζεζκνο απνδέθηεο γηα ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ παξάγεηαη από
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Απηή ε θπζηθή δηεξγαζία κεηώλεη ην πνζό ηνπ CO2 ζηελ
αηκόζθαηξα κε εκθαλή νθέιε, όπσο ηε κείσζε ζε θάπνην βαζκό ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ
πιαλήηε. Έλαο ππνινγηζκόο ηεο δέζκεπζεο άλζξαθα από ηε θπηνπιαγθηηθή πξσηνγελή
παξαγσγηθόηεηα δίλεη 52 κε 55 Gt C αλά έηνο16. Απηό ην πνζό αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαληηθή
αμία έκκεζεο ρξήζεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ17, σο έλαο ξπζκηζηήο ησλ πιαλεηηθώλ
θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ. Κάπνηα κείσζε ηεο δεζκεπηηθήο απηήο ηθαλόηεηαο ζα έρεη επηπηώζεηο
ζην παγθόζκην θιίκα18.
Αλζεθηηθόηεηα: Ζ αλζεθηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα θάπνηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα
αληεπεμέιζεη ζε νηθνινγηθέο δηαηαξαρέο. Δίλαη έλαο θύξηνο παξάγνληαο γηα ηε ζηαζεξόηεηα
ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη θαίξηνο παξάγνληαο γηα ηελ παξνρή άιισλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ,
εηδηθά ζε απηή ηελ πεξίνδν απμαλόκελσλ πεξηβαιινληηθώλ δηαηαξαρώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
πσο απηή ε αμία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη από ην βαζκό βηνπνηθηιόηεηαο.
1.5.3 Αμίεο κε ρξήζεο
Αμία ύπαξμεο θαη αμία θιεξνδόηεζεο: Πξαθηηθά, είλαη δύζθνιν λα δηαρσξηζηνύλ απηέο νη
δύν αμίεο (Beaumont et al., 2008), θαζώο ε πξώηε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλζξώπσλ πνπ γλσξίδνπλ πσο ην νηθνζύζηεκα πθίζηαηαη θαη ε δεύηεξε ζηελ ηθαλνπνίεζε
πσο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη θιεξνδνηνύληαη ζηηο κειινληηθέο γελεέο. Οξηζκέλεο
κειέηεο ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζέιεζε ηνπ κέζνπ λνηθνθπξηνύ λα πιεξώζεη γηα ηε δηαζθάιηζε
δηάθνξσλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ, σο έλα δείθηε απηώλ ησλ αμηώλ. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ
ηερληθή κεηαθνξάο νθέινπο, πηνζεηήζεθε ε κειέηε ηεο κεζόδνπ Contingent Valuation γηα ηε
Μεζνγεηαθή θώθηα ζηελ Διιάδα 19 (Langford et al. 1998). ύκθσλα κε απηή ηε κειέηε, κηα
εηήζηα πιεξσκή $72 αλά λνηθνθπξηό ($2006) ήηαλ ην εηήζην πνζό WTP πνπ ππνινγίζηεθε.
Μεηαηξέπνληαο ζε Δπξώ θαη πνιιαπιαζηάδνληαο γηα όια ηα λνηθνθπξηά ηεο Κύπξνπ, ε αμία
κε ρξήζεο ησλ λεξώλ ηεο Κύπξνπ είλαη πεξίπνπ 13 εθαη. Δπξώ αλά έηνο.

15

http://www.oceannet.org/library/publications/documents/marine_related_activities.pdf
Smyth. T.J., Tilstone, G.H., Groom, S.B., 2005. Integration of radiative transfer into satellite models of ocean
primary production. Journal of Geophysical Research 110, C10014.
17
With the continuously increasing CO2 emissions, on the other hand, carbon sequestration by marine waters
causes increasing acidity of seas with severe potential negative impacts in marine ecosystems.
16

18

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_impact_assesment_part1_v4.pdf
19
Langford, I.H., Kontogianni, A., Skourtos, M.S., Georgiou, S., Bateman, I.J., 1998. Multivariate mixed models
for open-ended contingent valuation data: willingness to pay for conservation of monk seals. Environmental and
Resource Economics 12, 443–456
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1.5.4 Δπηιεθηηθέο αμίεο
Δπηιεθηηθέο αμίεο κπνξεί λα πθίζηαληαη (π.ρ., ε δπλεηηθή ρξήζε ζαιαζζίσλ εηδώλ γηα
κειινληηθέο θαξκαθεπηηθέο εθαξκνγέο ή γηα λέεο πεγέο δηαηξνθήο), αιιά είλαη αδύλαην λα
αμηνινγεζνύλ. Δλ πάζεη πεξηπηώζεη, ππάξρεη θνηλή ζπκθσλία ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία,
πσο ε ζαιάζζηα γελεηηθή πνηθηιόηεηα κπνξεί λα παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα
κειινληηθέο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ.

1.6 Κνηλσληθέο αλαθνξέο
Βαζηθόο δείθηεο θνηλσληθήο αλαθνξάο είλαη ε απαζρόιεζε πνπ δεκηνπξγνύλ νη θιάδνη πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ζαιάζζηα ύδαηα, ε ζπλεηζθνξά ηνπο δειαδή ζηελ δεκηνπξγία
ζέζεσλ εξγαζίαο.
1.6.1 Stakeholders
Πεδίν Α -Αιηείο ,Τδαηνθαιιηεξγεηέο, κεηαπνηεηέο
Οη αιηείο θαη πδαηνθαιιηεξγεηέο απνηεινύλ ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο ζηελ ζπλνιηθή
απαζρόιεζε, θαιύπηνληαο κόλν ην 0,44% ησλ ζπλνιηθά απαζρνινπκέλσλ.
Πεδίν Β - Απαζρνινύκελνη ζηνλ ηνκέα Σνπξηζκόο-Φπραγσγία
Απνηειεί βαζηθή πεγή απαζρόιεζεο. Σν ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πεδίν απηό
αλέξρεηαη ζε 38.515 θαη θαιύπηεη ην 10,26% ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο. Δίλαη ελδεηθηηθό
ηεο ζεκαζίαο ηνπ πεδίνπ ζηελ απαζρόιεζε όηη ην 2009 νη ζπλνιηθέο θαζαξέο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ ήηαλ 2.900 θαη ε κείσζε ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ θιάδν «Ξελνδνρεία
θαη κνλάδεο εζηίαζεο» ήηαλ 2.200.
Πεδίν Γ – Απαζρνινύκελνη ζηηο Θαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο.
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ νη εξγαδόκελνη ζην πεδίν απηό
αλέξρνληαη ζε 8.394 θαιύπηνληαο ην 2,24% ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο. πλνςίδνληαο ε
ζπκκεηνρή ζπλνιηθά ησλ ππό εμέηαζε θιάδσλ ζηελ ζπλνιηθή απαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε
13% πεξίπνπ, όπσο θαίλεηαη πην θάησ (Πίλαθαο 1.25).
Πίλαθαο 1.25 πκκεηνρή ησλ θιάδσλ ζαιαζζίσλ Τδάησλ ζηελ απαζρόιεζε.
Αξ. Απαζρνινπκέλσλ

Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηελ
πλνιηθή Απαζρόιεζε

Πεδίν Α

1.662

0,44%

Πεδίν Β

38.515

10,26%

Πεδίν Γ

8.394

2,24%

ύλνιν

48.571

12,94%

Γειαδή 1 ζηνπο 8 απαζρνινύκελνπο ζηελ Κύπξν εξγάδεηαη ζε θιάδν άκεζα ζπλαξηώκελν
κε ηα ζαιάζζηα ύδαηα.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ζπκβνιή ησλ θιάδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζαιάζζηα
ύδαηα ζε κηα άιιε νκάδα εξγαδνκέλσλ, ηνπο αιινδαπνύο εξγαδόκελνπο.
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Οη εξγαδόκελνη αιινδαπνί παξνπζηάδνπλ ζπλερή αύμεζε ζηελ Κύπξν ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Μόλν ην 2009 απμήζεθαλ θαηά 10,2% θαη έθηαζαλ ηηο 106.110 άηνκα. Οη νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζαιάζζηα λεξά ζπκβάιινπλ θαη ζηελ απνθιηκάθσζε
ησλ θνηλσληθώλ πηέζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε εηζξνή κεηαλαζηώλ. Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ην 16, %
ησλ αιινδαπώλ εξγάδνληαη ζηνλ θιάδν «Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηόξηα», ελώ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθόο είλαη ν αξηζκόο ησλ αιινδαπώλ πνπ εξγάδνληαη ζην Κππξηαθό λενιόγην.
1.6.2 Υσξηθή δηάζηαζε
Ζ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δύν πηλάθσλ πνπ αθνινπζνύλ νδεγεί ζε ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ρσξηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αμηνιόγεζεο (Πίλαθαο 1.26,
Πίλαθαο 1.27). Σα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην 2010. Υσξηθή κνλάδα έρεη ιεθζεί ε επαξρία.
Όπσο θαίλεηαη από ηνλ δεύηεξν πίλαθα ε επαξρία ηεο Ακκνρώζηνπ θαη ηεο Πάθνπ
νθείινπλ εμαηξεηηθά κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο απαζρόιεζεο ζηνπο δύν θιάδνπο «ηα
Καηαιύκαηα θαη Δζηίαζε» θαη «Μεηαθνξέο θαη Απνζεθεύζεηο»20. πγθεθξηκέλα ην 23,35%
ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο ηεο Ακκνρώζηνπ θαη ην 17,70% ηεο Πάθνπ νθείινληαη ζε
απηνύο ηνπο δύν θιάδνπο. Δπνκέλσο νπνηαδήπνηε κείσζε ησλ δύν απηώλ νηθνλνκηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην κέιινλ ζα έρεη άκεζεο θαη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο εηδηθά ζηηο δύν απηέο
πεξηνρέο. Δηδηθά αλ ζπλδπαζηεί κε ην πςειό πνζνζηό αλεξγίαο πνπ παξνπζηάδεη ε
Ακκόρσζηνο, 11% πνιύ πην πάλσ από ηνλ εζληθό κέζν όξν, δείρλεη όηη νη επηπηώζεηο από
νπνηαδήπνηε κείσζε ζηελ Ακκόρσζην ζα είλαη εθξεθηηθέο.
Πίλαθαο 1.26 Απαζρόιεζε θαηά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα
ΠΛΖΘΤΜΟ

ΔΡΓΑΣΗΚΟ
ΓΤΝΑΜΗΚΟ

ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΑΝΔΡΓΗΑ

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ

771.135

410.465

385.093

25.372 (6,2%)

ΛΔΤΚΧΗΑ

300.633

166.105

157.981

8.124 (4,9%)

40.187

21.294

18.962

2.332 (11,0%)

ΛΑΡΝΑΚΑ

125.906

66.524

62.374

4.151 (6,2%)

ΛΔΜΔΟ

229.113

119.349

111.928

7.421 (6,2%)

75.295

37.192

33.849

1.940 (5,2%)

ΑΜΜΟΥΧΣΟ

ΠΑΦΟ

Πίλαθαο 1.27 πκβνιή ησλ θιάδσλ ζηελ ηνπηθή απαζρόιεζε
ΑΠΑΥΟΛΖΖ

Δ ΜΔΣΑΦ. ΚΑΗ
ΑΠΟΘΖΚ.

157.981

4.094

6.938

6,64%

ΑΜΜΟΥΧΣΟ

18.962

769

3.659

23,35%

ΛΑΡΝΑΚΑ

62.374

3.556

5.307

14,20%

ΛΔΜΔΟ

111.928

6.513

7.458

12,48%

33.849

834

5.158

17,70%

ΛΔΤΚΧΗΑ

ΠΑΦΟ

20

Δ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ
ΚΑΗ ΔΣΗΑΖ

ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ
ΓΤΟ ΚΛΑΓΧΝ

Πποζοσή ο κλάδορ πεπιλαμβάνει ηο ζύνολο ηυν μεηαθοπών, όσι μόνο ηιρ θαλάζζιερ, γιαηί δεν ςπάπσοςν ζηην
συπική μονάδα αναλςηικόηεπα ζηοισεία. Είναι επομένυρ ςπεπεκηιμημένορ, λαμβάνεηαι υρ proxy.
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2. Κόζηνο επηδείλσζεο
Σν Κόζηνο Δπηδείλσζεο αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο απώιεηαο πινύηνπ (welfare) εμαηηίαο
ηεο επηδείλσζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΓΓ Πεξηβάιινληνο,
Ηνύληνο 2010, ζ. 23). ε απηήλ ηελ κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε,
πεξηζζόηεξν βαηή (θαη επαθόινπζα πην «ζηελή»).πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε επηθεληξώλεηαη
ζηηο επηπηώζεηο πνπ επηθέξεη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ζηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ
«άκεζα αληινύλ νθέιε από ηελ ρξήζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ θαη ζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο
πνπ απηνί πξνζθέξνπλ» (ίδηα σο άλσ παξαπνκπή).

2.1 Πηέζεηο θαη Δπηπηώζεηο
Αλαθεθαιαηώλνληαο ηηο επηπηώζεηο από ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο πνπ παξνπζηάζζεθαλ
ζην Σκήκα ΗΗ ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο είλαη θαλεξό όηη θαηά ηελ επόκελε δεθαεηία ε Κύπξνο
δελ είλαη πηζαλόλ λα αληηκεησπίζεη ζνβαξέο επηπηώζεηο από ηελ ππνβάζκηζε ησλ
ζαιαζζίσλ πδάησλ. Οη πηέζεηο πνπ αζθνύληαη δελ ζπληζηνύλ θξίζηκε κάδα ηθαλή λα αιιάμεη
ε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε (status) ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ ζε ηέηνην βαζκό πνπ λα
κεηώζεη ηα νθέιε ησλ θιάδσλ εθείλσλ πνπ εμάγνπλ θέξδε από ηα ζαιάζζηα ύδαηα.
Χζηόζν ππάξρνπλ ηξεηο ηνκείο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηθέξνπλ ηέηνηα απνηειέζκαηα.
α) Μηα ζεηξά από ζρεδηαδόκελα έξγα ζην Ληκάλη θαη ηελ καξίλα ηεο Λάξλαθαο, ζηελ καξίλα
ηεο Λεκεζόο, ην λέν ιηκάλη ζην Πηζζνύξη θαη ν ππό ζπδήηεζε λένο ηεξκαηηθόο ζηαζκόο
θπζηθνύ αεξίνπ ζην Βαζηιηθό κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ
θνιπκβεηηθώλ πδάησλ.
β) Ζ ππεξαιίεπζε πνπ πξναλαθέξζεθε κπνξεί ζην ηέινο λα νδεγήζεη ζε απώιεηα νθέινπο
γηα ηηο αιηεπηηθέο κνλάδεο είηε ιόγσ θαηάξξεπζεο ησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ είηε ιόγσ
ζρεδηαζκέλεο θαη νηθεηνζεινύο κείσζεο ησλ αιηεπνκέλσλ πνζνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε θαηάξξεπζε ησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ.
γ) Ζ Λεζζεςηαλή κεηαλάζηεπζε (κέρξη ηώξα έρνπλ αληρλεπζεί πεξηζζόηεξα από 300 είδε
από ηελ Δξπζξά Θάιαζζα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην) κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ηόζν γηα ηνλ Σνπξηζκό όζν θαη γηα ηνλ θιάδν ηεο Αιηείαο.

2.2 Οηθνλνκηθνί Κιάδνη ππνθείκελνη ζε δπλεηηθέο κεηώζεηο νθέινπο
ε πξνεγνύκελν ηκήκα εληνπίζζεθαλ νη θιάδνη πνπ απνθνκίδνπλ άκεζα νθέιε (θέξδε) από ηελ
ρξήζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ (Σκήκα 1.3). Ζ ΓΓ Πεξηβάιινληνο (Working group on Economic
and Social Assessment, December 2010, Annex A) ππνδεηθλύεη όηη ε απνηίκεζε ηνπ Κόζηνπο
Δπηδείλσζεο/Τπνβάζκηζεο κπνξεί λα γίλεη επηθεληξώλνληαο ζηνπο θιάδνπο εθείλνπο πνπ
επεξεάδνληαη πεξηζζόηεξν από ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη όρη ζε όινπο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνύλ νη θύξηνη θιάδνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα ππνινγηζζεί ην θόζηνο
επηδείλσζεο/ππνβάζκηζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο παξακέηξσλ θαη
θάζε θύξηνο θιάδνο βαζκνινγήζεθε θαηά κεηνύκελε θιίκαθα από ην 3 κέρξη ην 1 γηα θάζε
παξάκεηξν. Οη ηξεηο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη:
o

Ζ ζεκαζία ηνπ θιάδνπ γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία

o

Ζ επαηζζεζία ηνπ θιάδνπ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ

o

Ζ ζεκαζία ηνπ θιάδνπ ζηηο κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο
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Ζ παξάκεηξνο «επαηζζεζία ηνπ θιάδνπ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ»
ζηαζκίδεηαη κε δηπιό ζπληειεζηή βαξύηεηαο, γηαηί ζεσξείηαη όηη αληηθαηνπηξίδεη απόιπηα ην
πεξηερόκελν ηεο Αμηνιόγεζεο.
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί,
(Πίλαθαο 2.1) κε βάζε ηνλ νπνίν επηιέγνληαη δύν θιάδνη, ν Σνπξηζκόο θαη ε Αιηεία21.
Πίλαθαο 2.1 Βαζκνινγία ησλ ηξηώλ θιάδσλ βάζεη ηξηώλ παξακέηξσλ.

εκαζία γηα
ηελ εζληθή
νηθνλνκία

Κιάδνο

Δπηπηώζεηο
ζηηο κηθξέο
ηνπηθέο
θνηλσλίεο

Δπαηζζεζία
ζηελ ζαιάζζηα
ππνβάζκηζε (*2)

Άζξνηζκα

Σνπξηζκόο

3

6

1

10

Ναπηηιία

3

1

1

5

Αιηεία

1

6

3

10

Τπάξρεη κηα δηεζλώο απμαλόκελε αλεζπρία όηη νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηνπ Σνπξηζκνύ ζην
θπζηθό πεξηβάιινλ επηβαξύλεη ηειηθά ηελ ίδηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία. Τπάξρνπλ πιένλ
ζεκαληηθέο ελδείμεηο απηνύ πνπ νλνκάδεηαη «θύθινο δσήο» ησλ δεκνθηιώλ ηνπξηζηηθώλ
πξννξηζκώλ- αλαθάιπςε, αλάπηπμε, πηώζε- εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο θαη ηεο
ππνβάζκηζεο ησλ ζεκαληηθώλ πόισλ έιμεο. Από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70
εκθαλίζηεθε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ν όξνο πηξάι ζαλάηνπ ηνπ Σνπξηζκνύ. Δίλαη
γεγνλόο όηη απηή ε ακνηβαία εμάξηεζε αθνξά θπξίσο ζε πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο ζηνλ
εδαθηθό ρώξν, αιιά ε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ εηδηθά ησλ
θνιπκβεηηθώλ λεξώλ, απνηειεί επίζεο έλαλ ζεκαληηθό πόιν έιμεο- αλ όρη ηνλ
ζεκαληηθόηεξν- ηδηαίηεξα γηα λεζησηηθά θξάηε, όπσο είλαη ε Κύπξνο.
Από ηελ άιιε πιεπξά ε ππεξαιίεπζε πνπ αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 7.3 ηνπ Μέξνπο ΗΗ
ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ησλ αιηεπηηθώλ
απνζεκάησλ, έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο όρη κόλν ζηελ βηνπνηθηιόηεηα θαη γεληθόηεξα ζηα
θπζηθά νηθνζπζηήκαηα αιιά θαη ζηα έζνδα ηνπ θιάδνπ ηεο αιηείαο. Με δεδνκέλε ηελ δνκή
ηνπ θιάδνπ έλα ηέηνην ελδερόκελν ζα έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηηο κηθξέο ηνπηθέο
θνηλσλίεο. Με βάζε ηελ ηειεπηαία αμηνιόγεζε (GFCM 2011) θαη ε Κύπξνο αληηκεησπίδεη ην
πξόβιεκα απηό θαη επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ βήκαηα πεξηνξηζκνύ ηεο αιηεπηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίζεη ε ρώξα κε ηνπο ζηόρνπο ηεο MSFD.

2.3 Τπνινγηζκόο ηνπ Κόζηνπο Δπηδείλσζεο/Τπνβάζκηζεο
Όπσο πξναλαθέξζεθε δελ ππάξρνπλ πνζνηηθνπνηεκέλεο επηπηώζεηο ζε απηνύο ηνπο
νηθνλνκηθνύο θιάδνπο από ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ.
Δπνκέλσο ν ππνινγηζκόο ηνπ Κόζηνπο Δπηδείλσζεο αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ελόο ζελαξίνπ
δπλεηηθώλ απσιεηώλ γηα ηνπο δύν θιάδνπο βαζηζκέλνπ ζε ππνζέζεηο εξγαζίαο. Σν Κόζηνο
Δπηδείλσζεο ζα ηζνύηαη κε ηελ Παξνύζα Αμία ησλ απσιεηώλ ηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ησλ
21

ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα, γηαηί ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά.
Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεησζεί όηη ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα ε Κύπξνο όπσο θαη ε Διιάδα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά
ρακειό δείθηε παξαγσγήο πξνο κήθνο αθηνγξακκήο(3-10 ηνλ/ρικ) ζπθξηηηθά κε άιιεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ,
όπσο ε Ηηαιία, Ηζπαλία, Γαιιία θαη Σνπξθία.(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/acquacultureproduction-1/acquaculture-production-assessment-published-feb-2009
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θιάδσλ απηώλ. Σν Κόζηνο Δπηδείλσζεο παξόηη βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο αζθνύληεο πνιηηηθή- ζαλ έλα ζελάξην worst caseπξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ εηθόλα γηα ην ηη δπλεηηθά ζεκαίλεη γηα ηελ Κππξηαθή νηθνλνκία
ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ.
2.3.1 Υξνληθόο Οξίδνληαο
Ζ αξρηθή θαηάζηαζε είλαη απηή ηνπ έηνπο 2010. Ο ρξνληθόο νξίδνληαο γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ Κόζηνπο Δπηδείλσζεο είλαη ε πεξίνδνο 2010-2020, όπσο εμάιινπ ππνδεηθλύνπλ ηα
πεξηζζόηεξα θείκελα εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ επηινγή ηνπ έηνπο 2020 σο
θαηαιεθηηθνύ γίλεηαη αθελόο γηαηί ην 2020 είλαη ν ρξόλνο πνπ θαζνξίδεηαη γηα Καιή
Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε(MSFD αξζξν1,1) θαη αθεηέξνπ γηαηί ζα είλαη άκεζα ζπγθξίζηκν
κε ηελ αλάιπζε Σνπ «Πξνγξάκκαηνο κέηξσλ» ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Οδεγίαο.
2.3.2 πληειεζηήο Πξνεμόθιεζεο (discount rate)
Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπληειεζηή κε ηνλ νπνίν πξνεμνθινύληαη νη κειινληηθέο
ρξεκαηηθέο ξνέο απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη δηρνγλσκίαο ζηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα. ε απηήλ ηελ κειέηε σο ζπληειεζηήο πξνεμόθιεζεο ιακβάλεηαη ην 3%.Ζ επηινγή
βαζίζηεθε ζηνλ ζπληειεζηή βάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 1/1/2010 πνπ είλαη
2,07% πξνζαπμεκέλν κε 100 κνλάδεο βάζεο(http://ec.europa.eu/competition/state
aid/legislation/reference rates.html). Γηα ιόγνπο απινπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 3% αληί
ηνπ πξνηεηλόκελνπ 3,07%. Σν γεγνλόο όηη ε ρξνλνζεηξά είλαη πεξηνξηζκέλε ζηελ δεθαεηία
δελ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη επηπηώζεηο από απηήλ ηελ ζηξνγγπινπνίεζε.
2.3.3 Δπηπηώζεηο ζηνλ Σνπξηζκό
Σν βαζηθό ζελάξην δνκήζεθε κε ππόζεζε εξγαζίαο κία εηήζηα κείσζε ηεο Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο θαηά 3%. Ο ππνινγηζκόο ησλ απσιεηώλ αξρίδεη από ην έηνο 2014 πξνθεηκέλνπ
ππάξρεη ινγηθό ρξνληθό πεξηζώξην αληίδξαζεο επηζθεπηώλ από δπλεηηθή ππνβάζκηζε ησλ
ζαιαζζίσλ πδάησλ από ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε.
Ζ Πξνζηηζέκελε Αμία επί ηεο νπνίαο ππνινγίδνληαη νη απώιεηεο είλαη απηή ηνπ έηνπο 2010
θαη ιακβάλεηαη ζηαζεξά γηα όιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν. Παξόηη ε ππόζεζε απηή κπνξεί λα
θαίλεηαη κε ινγηθή, πηνζεηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνκνλσζεί ην θαζαξό απνηέιεζκα από
ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ από άιινπο παξάγνληεο πνπ πηζαλόλ λα
επεξεάδνπλ ηα έζνδα ηνπ Σνπξηζκνύ. Δπηπξόζζεηα δελ ππάξρεη ζαθήο ηάζε εμέιημεο ησλ
εζόδσλ ηνπ Σνπξηζκνύ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. πγθεθξηκέλα, ν θιάδνο από ην 2008
εκθαλίδεη πηώζε ησλ εζόδσλ ελώ ε κηθξή αύμεζε ηνπ 2011 απνδίδεηαη ζε εμσγελείο
παξάγνληεο όπσο είλαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηνπο αληαγσληζηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο.
Οη ππνινγηζκνί ηνπ βαζηθνύ ζελαξίνπ εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β.
Ζ Παξνύζα Αμία ησλ δπλεηηθώλ απσιεηώλ αλέξρεηαη ζε 146,55 εθαηνκκύξηα Δπξώ, πνζό
πνπ αληηζηνηρεί ζην 0,8% ηνπ ΑΔΠ.
Αληηκεηώπηζε ηνπ ξίζθνπ. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ξίζθν από ηελ αβεβαηόηεηα ησλ
πξνβιέςεσλ, θαηαξηίζηεθαλ άιια δύν ζελάξηα κε πεξηζζόηεξν αηζηόδνμα θαη πην
απαηζηόδνμα απνηειέζκαηα αληίζηνηρα. Σα δύν ελαιιαθηηθά ζελάξηα βαζίζηεθαλ ζηελ
ππόζεζε εξγαζίαο όηη νη πξαγκαηηθέο απώιεηεο ζα είλαη κόλν 1% γηα ην αηζηόδνμν θαη 5%
γηα ην απαηζηόδνμν ζελάξην.
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ηελ πξώηε πεξίπησζε ε Παξνύζα Αμία ησλ απσιεηώλ αλέξρεηαη ζε 51,7 εθαηνκκύξηα
Δπξώ ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ, ελώ ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε ην απνηέιεζκα αλέξρεηαη ζε 230,8
εθαηνκκύξηα Δπξώ ή 1,3% ηνπ ΑΔΠ.
2.3.4 Δπηπηώζεηο ζηελ Αιηεία
Ζ αλαγέλλεζε ησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ απαηηεί βξαρπρξόληα νξηζκέλεο ζπζίεο. Ζ
απαξαίηεηε κείσζε ησλ πνζνζηώλ εθκεηάιιεπζεο ζα νδεγήζεη βξαρπρξόληα ζε κείσζε ησλ
εζόδσλ ησλ αιηέσλ (Garrity, 2011). Δίλαη γλσζηέο νη δπζθνιίεο γηα λα επηηεπρζεί κείσζε
ησλ αιηεπζεζνκέλσλ πνζνηήησλ, αιιά δελ αλήθεη ζηνπο ζηόρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο. θνπόο είλαη λα ππνινγηζζνύλ νη απώιεηεο ζηα εηζνδήκαηα ηεο αιηείαο αλεμάξηεηα
από ηελ αηηία(δειαδή αλεμάξηεηα από αλ πξνθιήζεθαλ από ηελ εθαξκνγή ελόο πην
απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ή από ηελ κείσζε ησλ αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ).
Οπνηνζδήπνηε θαη αλ είλαη ν ιόγνο ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ζηελ αιηεία
είλαη απνηέιεζκα ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ θαη επνκέλσο
ζπληζηά Κόζηνο Δπηδείλσζεο.
Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αιηείαο θαηαξηίζηεθε έλα βαζηθό ζελάξην κε θύξηα ππόζεζε
εξγαζίαο εηήζηα κείσζε ηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαηά 5%. Όπσο πξναλαθέξζεθε ε
Πξνζηηζέκελε Αμία ζηνλ ρξόλν βάζεο δίλεηαη από ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ζπγθεληξσηηθά
θαη γηα ηελ Αιηεία θαη γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα. Γηα λα ππνινγηζζεί ε δπλεηηθή απώιεηα
ρσξηζηά γηα ηελ αιηεία ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ θιάδνπ ζε έλα άιιν
νηθνλνκηθό κέγεζνο ηελ Αμία Παξαγσγήο, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ ρσξηζηά ζηνηρεία. Με βάζε
απηή ηελ παξαδνρή ην 25% ηεο ζπγθεληξσηηθήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ζεσξήζεθε σο
ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ηεο Αιηείαο. Παξόηη ν ππνινγηζκόο απηόο κπνξεί λα κελ είλαη
απόιπηα αθξηβήο ζεσξείηαη κία θαιή πξνζέγγηζε (proxy).
Όζνλ αθνξά ζηηο ππόινηπεο ππνζέζεηο εξγαζίαο πηνζεηήζεθαλ νη ίδηεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σνπξηζκνύ, ζπγθεθξηκέλα ρξνληθή έλαξμε ησλ
δπλεηηθώλ απσιεηώλ ιακβάλεηαη ην έηνο 2014, θαη ε αξρηθή Πξνζηηζέκελε Αμία ιακβάλεηαη
ζηαζεξή γηα όιε ηελ εμεηαδόκελε πεξίνδν.
Οη ππνινγηζκνί ηεο Παξνύζαο Αμίαο ησλ απσιεηώλ εκθαλίδεηαη ζην Παξάξηεκα Γ.
Ζ ΠΑ ησλ απσιεηώλ ζηελ Πξνζηηζέκελε Αμία ηνπ θιάδνπ αλέξρεηαη ζε 1,8 εθαηνκκύξηα
Δπξώ πνζό πνπ ιόγσ ηεο κηθξήο ζεκαζίαο ηνπ θιάδνπ ζηελ εζληθή νηθνλνκία αληηζηνηρεί ζε
έλα κε ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ.
Γύν ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαηαξηίζηεθαλ θαη γηα ηνλ θιάδν απηό, ην έλα κε ππόζεζε
εξγαζίαο ηελ κείσζε θαηά 3% θαη ην άιιν κε 7%.
ηελ πξώηε πεξίπησζε ε Παξνύζα Αμία ησλ απσιεηώλ αλήιζε ζε 0,411 εθ. Δπξώ ελώ ζηελ
δεύηεξε ζε 2,4 εθ. Δπξώ.

2.4 Έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ Κόζηνπο Δπηδείλσζεο γηα
ηνλ Σνπξηζκό
Μία κειέηε πνπ εθδόζεθε από ηελ Γηεζλή Σξάπεδα (Choitoru and Sarraf, 2010) ζρεηηθά κε ην
Κόζηνο Δπηδείλσζεο/Τπνβάζκηζεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη Βόξεηα Αθξηθή ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηερληθή WTP (Willingness to pay) γηα λα εθηηκήζεη ην θόζηνο από ηελ ππνβάζκηζε ησλ
ζαιαζζίσλ πδάησλ ζηνλ Σνπξηζκό ηεο Σπλεζίαο. Ζ Σπλεζία είλαη κεζνγεηαθή ρώξα όπσο ε
Κύπξνο κε αληίζηνηρε εμάξηεζε από ηνλ Σνπξηζκό θαη πεξίπνπ κε ηελ ίδηα πξνέιεπζε
ηνπξηζηώλ.
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Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο κειέηεο ηεο Γηεζλνύο Σξάπεδαο επηηξέπνπλ ηελ πηνζέηεζε ησλ
βαζηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ έγηλε θαη γηα ηελ παξνύζα κειέηε κε ηηο
απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο.
Ζ βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο πεξίπησζεο ηεο Σπλεζίαο ήηαλ όηη ην Κόζηνο Δπηδείλσζεο
εθθξάδεηαη θαιύηεξα από ην πνζό ησλ ρξεκάησλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη νη ηνπξίζηεο λα
πιεξώζνπλ γηα λα απνιακβάλνπλ θαζαξόηεξα λεξά.
Σα θύξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ πνπ δηελήξγεζαλ ήηαλ ηα αθόινπζα:
o

4% ησλ Δπξσπαίσλ θαη Ακεξηθαλώλ Σνπξηζηώλ είλαη πξόζπκνη λα πιεξώζνπλ γηα λα
βειηησζεί ε πνηόηεηα ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ

o

Σν πνζό πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ αλέξρεηαη ζε ΖΠΑ$ 13 /άηνκν/λύρηα.

Δθαξκόδνληαο ηα δύν απηά επξήκαηα ζηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ εμάγνληαη ηα αθόινπζα
απνηειέζκαηα:

Αξηζκόο Γηαλπθηεξεύζεσλ ζηα Κππξηαθά ζέξεηξα

13.000.000

Αξηζκόο Γηαλπθηεξεύζεσλ πξνζαξκνζκέλνο κε ηελ πξνέιεπζε
ηνπξηζηώλ22(80%)

10,400,000

Πνζνζηό ηνπξηζηώλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ

4%

Πνζό πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ

10 επξώ23

πλνιηθό Πνζό

4.160.000

% to GDP

0,02

2.5 Άιια δπλεηηθά θόζηε από ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ
2.5.1 Πηώζε ζηηο ηηκέο ησλ παξάθηησλ αθηλήησλ
Από ηα κέζα ηνπ 2008 ε αγνξά ησλ παξάθηησλ αθηλήησλ παξνπζίαζε πηώζε νθεηιόκελε ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο. Ζ παγθόζκηα ύθεζε θαη ε νηθνλνκηθή αβεβαηόηεηα επεξέαζε ηνπο
μέλνπο επελδπηέο θαη ηνπο έθαλε ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνύο. Δηδηθά ηνπο Βξεηαλνί πνπ κία
αξρηθή πηώζε ηεο ιίξαο ζε ζρέζε κε ην επξώ έθαλε ηηο επελδύζεηο ζηελ Δπξσδώλε
πεξηζζόηεξν αθξηβέο. Απηή ε πηώζε ζηελ δήηεζε νδήγεζε ζε κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ
αθηλήησλ θαηά 4,1% ην 2009 θαη έλα επηπιένλ 1,8% ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ 2010(Κεληξηθή
Σξάπεδα Κύπξνπ, Γεθέκβξηνο 2010,ζ.65), ελώ νη εκπεηξνγλώκνλεο ηεο Σξάπεδαο εθηηκνύλ
όηη ε κέζε πηώζε ην 2010 ζα αλέιζεη ζε 3%. Ζ κείσζε ήηαλ πην έληνλε ζηηο παξάθηηεο
πεξηνρέο κε ηελ Πάθν λα ζεκεηώλεη πηώζε 4% θαη ηελ Ακκόρσζην-Παξαιίκλε
3,3%(Κεληξηθή Σξάπεδα Κύπξνπ, Γεθέκβξηνο 2010, ζ.113) ύκθσλα κε παξάγνληεο ηεο
Σξάπεδαο νη απμνκεηώζεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ ηα ηειεπηαία ρξόληα νθείιεηαη θπξίσο ζε
μέλνπο.
Δάλ απηό ήηαλ ην απνηέιεζκα «εμσγελώλ» νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ, είλαη θαλεξό όηη ε
ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ ζα εληζρύζεη απηήλ ηελ ηάζε νδεγώληαο ζε πεξαηηέξσ
κείσζε. Δάλ ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο εμαηξεηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ραζεί νη
22
23

Μόλν Δπξσπαίνη θαη Ακεξηθάλνη γηα λα είλαη ζπκβαηό κε ηελ έξεπλα ηεο Σπλεζίαο
πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κεηαηξνπή 1$=0.759936 Euros

- 28 -

επηπηώζεηο δελ ζα πεξηνξηζζνύλ κόλν ζηνλ Σνπξηζκό αιιά θαη ζηελ δήηεζε γηα
παξαζαιάζζηα αθίλεηα από αιινδαπνύο θπξίσο επελδπηέο. Θα αλαδεηήζνπλ άιινπο
αληαγσληζηηθνύο πξννξηζκνύο γηα ηηο επελδύζεηο ηνπο.
2.5.2 Μείσζε ζηελ αμία ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο πνπ ζπλδένληαη κε ηα
ζαιάζζηα ύδαηα
Ζ θνιύκβεζε, ην scuba diving, ε εξαζηηερληθή αιηεία θιπ είλαη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο
πνπ εμαξηώληαη από ηα ζαιάζζηα ύδαηα θαη ε θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηεο
ζάιαζζαο είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ δήηεζε γηα
απηέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο.
Όπσο αλαθέξζεθε ζην Σκήκα ΗΗ ε δπλεηηθή ππνβάζκηζε ησλ ζαιαζζίσλ πδάησλ ιόγσ ησλ
ζρεδηαδόκελσλ έξγσλ γηα επεθηάζεηο ζε ιηκάληα θαη καξίλεο ζα πεξηνξηζζεί ηνπηθά. Σν
πιένλ πηζαλό απνηέιεζκα είλαη όηη νη θάηνηθνη απηώλ ησλ πεξηνρώλ πνπ ζα πιεγνύλ δελ ζα
εγθαηαιείςνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο(π.ρ., ηελ θνιύκβεζε) αιιά ζα κεηαθηλεζνύλ ζε
άιιεο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κε θαζαξόηεξεο αθηέο.
Ζ θίλεζε απηή ζα δεκηνπξγήζεη έλα θόζηνο κεηαθνξάο νθεηιόκελν ζηελ ηνπηθή
ππνβάζκηζε. Καζώο ηα έξγα απηά δελ έρνπλ νινθιεξσζεί δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά
ζηνηρεία ηέηνησλ κεηαθηλήζεσλ. Μία έλδεημε ηνπ εηήζηνπ απηνύ θόζηνπο κε βάζε
ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο εξγαζίαο εκθαλίδεηαη αθνινύζσο:

Σηκή Βελδίλεο

1.30 Δπξώ

Λίηξα/100 ρικ

10lt

Μέζν κήθνο αλά κεηαθίλεζε κε επηζηξνθή

40ρικ

Μέζνο αξηζκόο κεηαθηλήζεσλ αλά έηνο

30

% ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θάλεη απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο

10%

πλνιηθό εηήζην θόζηνο κεηαθίλεζεο

13.3 εθ. Δπξώ

Απηό ην εηήζην θόζηνο ππνβάζκηζεο είλαη ππνεθηηκεκέλν θαζώο πεξηιακβάλεη κόλν ην
θόζηνο θαπζίκνπ. Σν πνζό κπνξεί λα δηπιαζηαζζεί αλ ζπκπεξηιεθζνύλ θόζηε ζπληήξεζεο
θαη απόζβεζεο θαη ε αμία ηνπ ρξόλνπ (value of time).
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3. Παξαξηήκαηα
3.1 Παξάξηεκα Α - Αλαιπηηθνί Πίλαθεο

Θέξεηξα ζην
βνπλό

Παξαιίκλη

855

20

82

110

171

95

303

74

Η. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

699

20

77

107

165

94

162

74

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ

578

20

59

98

105

90

142

64

Ξενοδοτεία Αζηέρων

224

15

33

25

45

27

58

21

5 αζηέξεο

22

1

6

1

4

2

8

0

4 αζηέξεο

58

3

8

7

9

11

19

1

3 αζηέξεο

79

4

12

4

24

12

15

8

2 αζηέξεο

43

6

5

12

7

1

7

5

1 αζηέξαο

22

1

2

1

1

1

9

7

193

2

19

22

53

60

37

0

23

0

2

0

7

2

12

0

Παραδοζιακές Οικοδομές

138

3

5

51

0

1

35

43

ΗΗ. ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

121

0

18

9

60

4

20

10

Ξενοδοτεία τωρίς Αζηέρες

8

0

0

0

0

0

0

8

Ξενώνες

6

0

3

0

0

0

1

2

Τοσριζηικά Διαμερίζμαηα

107

0

15

9

60

4

19

0

ΗΗΗ. ΆΛΛΑ ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ

156

0

5

3

6

1

141

0

Άλλα Τοσριζηικά Καηαλύμαηα

152

0

4

3

6

1

138

0

141

0

0

1

5

0

135

0

11

0

4

2

1

1

3

0

4

0

1

0

0

0

3

0

Οργανωμένα Διαμερίζμαηα
Τοσριζηικά Χωριά

Σνπξηζηηθέο Δπαύιεηο
Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα
Καηαζκηνωηικοί Χώροι

ύλνιν
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Πάθνο

Αγ. Νάπα

ΤΝΟΛΟ

Καηεγνξία

Λεκεζόο

Λάξλαθα

Λεπθσζία

ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΗΑ, 2009

ύλνιν

Λεπθσζία

Λεκεζόο

Λάξλαθα

Αγ. Νάπα

Παξαιίκλη

Πάθνο

Θέξεηξα ζην
βνπλό

ΚΛΗΝΔ Δ ΤΛΛΟΓΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΣΟΠΟΘΔΗΑ, 2009

ΤΝΟΛΟ

88.803

2.329

13.051

6.949

20.456

15.338

28.345

2.335

Η. ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΔ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

84.327

2.329

11.507

6.829

19.998

15.334

25.995

2.335

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ

79.239

2.329

10.879

6.469

17.654

15.256

24.562

2.090

Ξενοδοτεία Αζηέρων

52.020

2.173

9.453

4.558

10.336

7.136

16.577

1.757

5 αζηέξεο

10.662

596

3.202

386

1.700

788

3.990

0

4 αζηέξεο

21.137

823

2.734

2.454

3.009

3.554

8.283

280

3 αζηέξεο

15.604

356

2.789

753

4.852

2.615

3.331

908

2 αζηέξεο

3.560

347

647

976

730

145

458

257

1 αζηέξαο

1.057

51

81

19

45

34

515

312

18.692

130

1.024

1.416

5.142

7.418

3.562

0

Τοσριζηικά Χωριά

7.338

0

320

0

2.176

690

4.152

0

Παραδοζιακές Οικοδομές

1.189

26

82

465

0

12

271

333

ΗΗ. ΠΑΡΟΜΟΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ

5.088

0

628

360

2.344

78

1.433

245

Ξενοδοτεία τωρίς Αζηέρες

192

0

0

0

0

0

0

192

Ξενώνες

138

0

64

0

0

0

21

53

Τοσριζηικά Διαμερίζμαηα

4.758

0

564

360

2.344

78

1.412

0

ΗΗΗ. ΆΛΛΑ ΤΛΛΟΓΗΚΑ
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ

4.476

0

1.544

120

458

4

2.350

0

Άλλα Τοσριζηικά Καηαλύμαηα

1.668

0

104

120

458

4

982

0

1.450

0

0

60

442

0

948

0

218

0

104

60

16

4

34

0

2.808

0

1.440

0

0

0

1.368

0

Καηεγνξία

Οργανωμένα Διαμερίζμαηα

Σνπξηζηηθέο Δπαύιεηο
Δπηπισκέλα Γηακεξίζκαηα
Καηαζκηνωηικοί Χώροι
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ΑΡΗΘΜΟ ΠΛΟΗΧΝ ΚΑΣΑ ΒΑΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΗΜΑΝΗ

Πινία κεηαθνξάο
Φνξηίσλ
Άιια Πινία
ΤΝΟΛΟ

ύλνιν

Ληκεληθνί
ηαζκνί

Βαζηιηθό

Λάξλαθα

Λεκεζόο

ύλνιν

Βαζηιηθό

Λάξλαθα

Λεκεζόο
Πινία Δπηβαηώλ

2009
Ληκεληθνί
ηαζκνί

2008

368

8

0

0

376

291

34

0

0

325

2.607

510

266

302

3685

2638

427

213

312

3.590

859

83

5

0

947

812

61

22

1

896

3.834

601

271

302

5.008

3.741

522

235

313

4.811

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 2008(ζε ρηι. κεηξηθνύο ηόλνπο)

ΔΗΑΓΧΓΔ
Κππξηαθά

Γηακεηαθόκηζε

ΔΞΑΓΧΓΔ
ύλνιν

Κππξηαθά

Γηακεηαθόκηζε

ύλνιν

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

Λεκεζόο

3.089

309

3.398

658

599

1.257

4.655

Λάξλαθα

770

8

778

291

8

299

1.077

Βαζηιηθό

1.257

1

1.258

177

0

177

1.435

ηαζκνί

1.785

0

1.785

0

0

0

1.785

ΤΝΟΛΟ

6.901

318

7.219

1.126

607

1.733

8.952

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 2009 (ζε ρηι. κεηξηθνύο ηόλνπο)

ΔΗΑΓΧΓΔ
Κππξηαθά

Γηακεηαθόκηζε

ΔΞΑΓΧΓΔ
ύλνιν

Κππξηαθά

Γηακεηαθόκηζε

ύλνιν

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

Λεκεζόο

2.569

92

2.661

598

364

962

3.623

Λάξλαθα

607

1

608

251

0

251

859

Βαζηιηθό

1.141

0

1.141

196

0

196

1.337

ηαζκνί

1.792

0

1.792

0

0

0

1.792

ΤΝΟΛΟ

6.109

93

6.202

1.045

364

1.409

7.611
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ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΧΝ (TEUs)
2008

2009

Δθθνξηώζεηο

Φνξηώζεηο

179.681

35.906

16.711

ύλνιν

Δθθνξηώζεηο

Φνξηώζεηο

ύλνιν

215.587

160.135

33.515

193.650

16.161

32.872

4.708

4.143

8.851

196.392

52.067

248.459

164.843

37.658

202.501

15.861

152.650

168.511

10.246

140.934

151.180

212.253

204.717

416.970

175.089

178.592

353.681

Κππξηαθό

0

0

0

193

0

193

Γηακεηαθνκηζηηθό

0

0

0

0

0

0

Τπνζύλνιν

0

0

0

193

0

193

Άδεηα

0

0

0

39

0

39

ΤΝΟΛΟ

0

0

0

232

0

232

179.681

35.906

215.587

160.328

33.515

193.843

16.711

16.161

32.872

4.708

4.143

8.851

196.392

52.067

248.459

165.036

37.658

202.694

15.861

152.650

168.511

10.285

140.934

151.219

212.253

204.717

416.970

175.321

178.592

353.913

ΛΔΜΔΟ
Γεκάηα
Κππξηαθό
Γηακεηαθνκηζηηθό
Τπνζύλνιν
Άδεηα
ΤΝΟΛΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ
Γεκάηα

ΛΔΜΔΟ & ΛΑΡΝΑΚΑ
Γεκάηα
Κππξηαθό
Γηακεηαθνκηζηηθό
Τπνζύλνιν
Άδεηα
ΤΝΟΛΟ
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ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ Δ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΧΣΗΑ (ε κεηξηθνύο ηόλνπο – θαζαξό
βάξνο)
2008

2009

Δθθνξηώζεηο

Φνξηώζεηο

1.682.733

435.470

225.152

ύλνιν

Δθθνξηώζεηο

Φνξηώζεηο

ύλνιν

2.118.203

1.448.287

411.850

1.860.137

222.504

447.656

53.821

49.825

103.646

1.907.885

657.974

449.977

55.556

461.675

105.643

Κππξηαθό

0

0

0

1.950

0

1.950

Γηακεηαθνκηζηηθό

0

0

0

0

0

0

ΤΝΟΛΟ

0

0

0

1.950

0

1.950

1.682.733

435.470

2.118.203

1.450.237

411.850

1.862.087

Γηακεηαθνκηζηηθό

225.152

222.504

447.656

53.821

49.825

103.646

ΤΝΟΛΟ

227.567

657.974

449.977

55.508

461.675

105.595

ΛΔΜΔΟ
Κππξηαθό
Γηακεηαθνκηζηηθό
ΤΝΟΛΟ
ΛΑΡΝΑΚΑ

ΛΔΜΔΟ & ΛΑΡΝΑΚΑ
Κππξηαθό

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΔΠΗΒΑΣΧΝ

74.356

ΤΝΟΛΟ

222.839

371.615

48.542

48.069

202.662

299.273

377

4.338

5.091

24

27

22.710

22.761

75.173

227.177

376.706

72.542

75.069

225.372

322.034

ύλνιν

ε
Γηακεηαθόκηζε

ύλνιν

376

ε
Γηακεηαθόκηζε

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αλαρσξήζεηο

73.980

2009
Αθίμεηο

ΛΔΜΔΟ

Αλαρσξήζεηο

Αθίμεηο

2008
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3.2 Παξάξηεκα Β – Σνπξηζκόο
Βαζηθό ελάξην (απώιεηα 3% εηεζίσο, αξρίδνληαο από ην 2014)

ΔΣΟ
2010

ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ (ζε ρηι)
0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

28,851.24

2015

27,985.70

2016

27,146.13

2017

26,331.74

2018

25,541.79

2019

24,775.54

2020

24,032.27

Παξνύζα Αμία

146,550.00

ελάξην I (απώιεηα 1% εηεζίσο, αξρίδνληαο από ην 2014)

ΔΣΟ
2010

ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ (ζε ρηι.)
0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

9,617

2015

9,520

2016

9,426

2017

9,331

2018

9,238

2019

9,146

2020

9,054

Παξνύζα Αμία

51,734.37
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ελάξην ΗΗ(απώιεηα 5% εηεζίσο, αξρίδνληαο από ην 2014)

ΔΣΟ
2010

ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ (ζε ρηι.)
0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

48,085.4

2015

45,681.13

2016

43,397.07

2017

41,227.22

2018

39,165.85

2019

37,207.56

2020

35,347.18

Παξνύζα Αμία

230,804.01
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3.3 Παξάξηεκα Γ – Αιηεία

Βαζηθό ελάξην (απώιεηα 5% εηεζίσο, αξρίδνληαο από ην 2014)

ΔΣΟ
2010

ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ(ζε ρηι.)
0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

382.82

2015

363.68

2016

345.49

2017

328.22

2018

311.81

2019

296.22

2020

281.41

Παξνύζα Αμία

1,837.31

ελάξην I (απώιεηα 3% εηεζίσο, αξρίδνληαο από ην 2014)

ΔΣΟ
2010

ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ (ζε ρηι.)
0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

76.56

2015

75.79

2016

75.04

2017

74.29

2018

73.54

2019

72.81

2020

72.08

Παξνύζα Αμία

411.27
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ελάξην II (απώιεηα 7% εηεζίσο, αξρίδνληαο από ην 2014)

ΔΣΟ
2010

ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ
ΑΞΗΑ (ζε ρηι.)
0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

535.95

2015

498.43

2016

463.54

2017

431.09

2018

400.91

2019

372.85

2020

346.75

Παξνύζα Αμία

2,432.45
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