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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 ηελ Έθζεζε γηα ηνλ Πξνζδηνξηζκό ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο 
Καηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ. 

Ζ Οκάδα Έξγνπ απνηειείηαη από ηνπο:  
 

Αληώλεο Πέηξνπ Δπηθεθαιήο ηνπ έξγνπ (AP Marine) 

Αξγύξεο Καιιηαληώηεο Δπηθεθαιήο Οκάδαο Έξγνπ (ΗΝΑΛΔ) 

Άγγεινο Κ. Υαλλίδεο Δπηκειεηήο εθζέζεσλ (Παλ. Υαβάεο, Παλ. Κύπξνπ) 

  
Παύινο Βηδσξήο Δηδηθόο ζηελ αιηεία (ΗΝΑΛΔ) 

Υξήζηνο Λακπξίδεο Κύξηνο εηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA) 

Βάιε Λακπξίδε Δηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA) 

Ξέληα Η. Λντδίδνπ Αθηνκεραληθόο (Isotech Ltd.) 

σηήξεο Οξθαλίδεο Κύξηνο εηδηθόο ζηε ζαιάζζηα νηθνινγία (ΗΝΑΛΔ) 

Giuseppe Scarcella Κύξηνο εηδηθόο ζηελ αιηεία (AP Marine) 

Νίθνο ηακάηεο Κύξηνο εηδηθόο ζηε ζαιάζζηα ξύπαλζε (ΗΝΑΛΔ) 

Γηώξγνο Σξηαληαθπιιίδεο Δηδηθόο ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά (Lamans SA) 

Ίξηο Υαξαιακπίδνπ Πηελνιόγνο (Παλ. Λεπθσζίαο) 

Μπξνύια Υαηδερξηζηνθόξνπ Δηδηθόο γηα ηα εξπεηά θαη ηα ζειαζηηθά (αθππ. ΣΑΘΔ) 

Daniel R. Hayes Φπζηθόο Χθεαλνγξάθνο (Παλ. Κύπξνπ) 

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

Καιιηαληώηεο Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 3 

Υαλλίδεο Παξάκεηξνη Πεξηγξαθήο 5, 6 θαη 7 

Βηδσξήο Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 3 

Οξθαλίδεο Παξάκεηξνη Πεξηγξαθήο 1, 5, θαη 6 

Scarcella Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 3 

ηακάηεο Παξάκεηξνη Πεξηγξαθήο 8, 9, 10 θαη 11 
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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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0. Γεληθή επηζθόπεζε 

 

0.1 θνπόο ηεο έθζεζεο 

Απηή ε έθζεζε ζπδεηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ΚΠΚ) ηνπ 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ, όπσο απηή νξίδεηαη από ηελ Οδεγία-Πιαίζην γηα ηε 
Θαιάζζηα ηξαηεγηθή (ΟΠΘ, 2008/56/EC, Πίλαθαο 0.1) θαη ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα κεζνδνινγηθά πξόηππα γηα ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (2010/477/EU). Ζ έθζεζε ζέηεη ηα θύξηα ζηνηρεία θαη ην 
αηηηνινγηθό γηα ηπρόλ πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο, νη νπνίνη ζπδεηνύληαη ζε μερσξηζηή έθζεζε 
(Πεξηβαιινληηθνί ηόρνη θαη πλαθείο Γείθηεο). Θεσξείηαη πσο νη δύν εθζέζεηο 
αιιεινζπκπιεξώλνληαη. 

Πίλαθαο 0.1 Παξάκεηξνη πνηνηηθήο πεξηγξαθήο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο 
θαηάζηαζεο (όπσο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο ΟΠΘ (2008/56/EC), θαη αλαθνξέο ζηηο 
εθζέζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο  νη νπνίεο ζπκβνύιεπζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ θάζε 
παξάκεηξν, θαη νδήγεζαλ ζηε ζύληαμε ηεο Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα 
κεζνδνινγηθά πξόηππα γηα ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ 
(2010/477/EU). Μηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
έθζεζε ησλ Cardoso et al. (2010). 
 

Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο ρεηηθή έθζεζε 

(1) Ζ βηνπνηθηιόηεηα δηαηεξείηαη. Ζ πνηόηεηα θαη ε ζπρλόηεηα ησλ 
ελδηαηηεκάησλ θαη ε θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδώλ είλαη ζύκθσλεο κε 
ηηο ηζρύνπζεο θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Cochrane et al. (2010) 

(2) Ζ εηζαγσγή κε απηόρζνλσλ εηδώλ από ηηο αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηεο είλαη ζε επίπεδα πνπ δελ αιινηώλνπλ δπζκελώο ηα 
νηθνζπζηήκαηα. 

Olenin et al. (2010) 

(3) Οη πιεζπζκνί όισλ ησλ εκπνξηθά εθκεηαιιεύζηκσλ ηρζύσλ, ησλ 
καιαθίσλ θαη ησλ νζηξαθνδέξκσλ βξίζθνληαη ζε αζθαιή όξηα από 
βηνινγηθή άπνςε, παξνπζηάδνληαο κηα θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ αλά 
ειηθία θαη αλά κέγεζνο πνπ δείρλεη ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ 
απνζέκαηνο. 

Piet et al. (2010) 

(4) Όια ηα ζηνηρεία ησλ δηθηύσλ ζαιάζζηαο ηξνθήο, ζην βαζκό πνπ 
είλαη γλσζηά, ππάξρνπλ ζε ζπλζήθεο θπζηνινγηθήο αθζνλίαο θαη 
πνηθηιίαο θαη ζε επίπεδα ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηε καθξνπξόζεζκε 
αθζνλία ησλ εηδώλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο αλαπαξαγσγηθήο 
ηθαλόηεηάο ηνπο. 

Rogers et al. (2010) 

(5) Διαρηζηνπνηείηαη ν αλζξσπνγελήο επηξνθηζκόο θαη ηδίσο νη 
δπζκελείο επηπηώζεηο ηνπ, όπσο απώιεηεο ζηε βηνπνηθηιόηεηα, 
ππνβάζκηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, εμάπισζε επηβιαβώλ θπθώλ θαη 
έιιεηςε νμπγόλνπ ζην βπζό ησλ ζαιαζζώλ. 

Ferreira et al. (2010) 

(6) Ζ αθεξαηόηεηα ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ είλαη ηέηνηα ώζηε λα 
δηαζθαιίδνληαη ε δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ελώ, 
ηδίσο, ηα βελζηθά νηθνζπζηήκαηα δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά. 

Rice et al. (2010) 

(7) Ζ κόληκε αιινίσζε ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ επεξεάδεη 
δπζκελώο ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Γελ ιεηηνύξγεζε νκάδα 

(8) Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξππνγόλσλ νπζηώλ βξίζθνληαη ζε επίπεδα 
πνπ δελ πξνθαινύλ απνηειέζκαηα ξύπαλζεο. 

Law et al. (2010) 
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(9) Οη ξππνγόλεο νπζίεο ζε ςάξηα θαη άιια ζαιαζζηλά γηα αλζξώπηλε 
θαηαλάισζε δελ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ 
θνηλνηηθή λνκνζεζία ή άιια αληίζηνηρα πξόηππα. 

Swartenbroux et al. (2010) 

(10) Οη ηδηόηεηεο θαη πνζόηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα δελ 
πξνθαινύλ βιάβε ζην παξαζαιάζζην θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

Galgani et al. (2010) 

(11) Ζ εηζαγσγή ελέξγεηαο, θαζώο θαη ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ 
βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ δελ επεξεάδνπλ δπζκελώο ην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ. 

Tasker et al. (2010) 

0.2 Πξνζέγγηζε πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΚΠΚ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ΚΠΚ ησλ ζαιάζζησλ λεξώλ ηεο Κύπξνπ έιαβε ππόςε όιε ηελ 
πιεξνθόξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ έθζεζε Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο (Μέξε Η, ΗΗ, ΗΗΗ), θαη 
βαζίζηεθε ζηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗΗ ηεο ΟΠΘ θαζώο θαη ζηε ζρεηηθή Απόθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο (2010/477/EU) (European Commission 2011). 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ΚΠΚ κπνξεί λα γίλεη ζην επίπεδν ηεο παξακέηξνπ πεξηγξαθήο, ηνπ 
θξηηεξίνπ, ή ηνπ δείθηε, ρξεζηκνπνηώληαο κηα από ηηο εμήο δύν πξνζεγγίζεηο: (α) κηα 
πνηνηηθή πεξηγξαθή, (β) έλα ζπλδπαζκό πνηνηηθήο πεξηγξαθήο θαη πνζνηηθώλ 
νξίσλ/επηπέδσλ (European Commission 2011). ηελ παξνύζα έθζεζε, ε ΚΠΚ 
πξνζδηνξίδεηαη ηόζν κε πνζνηηθέο πεξηγξαθέο όζν θαη κε όξηα/επίπεδα πνπ πεξηγξάθνπλ 
πνζνηηθά ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο: 

(α) Ζ πνηνηηθή έθθξαζε ηεο ΚΠΚ πεξηγξάθεη ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζύκθσλα κε ηηο αλάινγεο ζπλζήθεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαη βάζεη ησλ 
δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Αξρηθή Αμηνιόγεζε ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηάζηαζε, ηηο πηέζεηο θαη ηηο επηπηώζεηο, 

(β) Σα πνζνηηθά όξηα/επίπεδα πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαηά πόζν ε ΚΠΚ έρεη επηηεπρζεί ε 
όρη είλαη δπλαηά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη επξεία δηαζεζηκόηεηα 
δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηα πιαίζηα πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ 
παξαθνινύζεζεο, π.ρ., Οδεγία-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (2000/60/EC), Οδεγία γηα ηνπο 
Οηθόηνπνπο (92/43/EEC), Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή, θιπ. 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απνπζία δεδνκέλσλ απνηξέπεη ηνλ πνζνηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο 
ΚΠΚ, ε ΚΠΚ εθθξάδεηαη πνηνηηθά ζην επίπεδν ηεο παξακέηξνπ πεξηγξαθήο (ΠΠ). 
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ απνηεινύλ ε ΠΠ 2 (Ζ εηζαγσγή κε απηόρζνλσλ εηδώλ 
από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ζε επίπεδα πνπ δελ αιινηώλνπλ δπζκελώο ηα 
νηθνζπζηήκαηα) θαη ε ΠΠ 7 (Ζ κόληκε αιινίσζε ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ 
επεξεάδεη δπζκελώο ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα). 

ηελ πεξίπησζε ΠΠ, θξηηεξίσλ θαη δεηθηώλ πινύζησλ ζε δεδνκέλα, ηα πνζνηηθά 
όξηα/επίπεδα ππνινγίζηεθαλ κε ηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνύ θαηάζηαζεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ήηαλ βαζηζκέλν ζηελ έθζεζε Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο, 
δεκνζηεπκέλεο ζπδεηήζεηο ηεο ΚΠΚ θαη ησλ ΠΠ ζηηο εθζέζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο 
(Πίλαθαο 0.1) θαζώο θαη ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία (π.ρ., Aubry and Elliott 2006, Borja 
and Rodríguez 2010, Borja et al. 2010, 2011, Lyons et al. 2010, Ferreira et al. 2011).  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηάζηαζεο ζην επίπεδν ηεο ΠΠ, ππνινγίζηεθαλ δπγηζκέλνη θαη 
ρσξηθά πξνζδηνξηζκέλνη (βάζεη ζηαζκώλ) δείθηεο σο αθνινύζσο: (1) Παξνπζία ζηαζκώλ 
αλαθνξάο: ε απόθιηζε (%) ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ δείθηε από όινπο ηνπο ζηαζκνύο από ηε 
κέζε ηηκή ζε ζηαζκνύο αλαθνξάο, (2) Απνπζία ζηαζκώλ αλαθνξάο: πληειεζηήο 
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κεηαβιεηόηεηαο (Coefficient of Variance, CV = ζηαζεξή απόθιηζε/κέζε ηηκή), (3) Απνπζία 
πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ: θξίζε ηνπ εκπεηξνγλώκνλα. 

Σα δεδνκέλα αληηζηνηρήζεθαλ κε κηα ηηκή θαηάζηαζεο (από ην 0 γηα ηε ρακειόηεξε κέρξη ην 
1 γηα ηε ςειόηεξε) όπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 0.2. Θεσξείηαη πσο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 
βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ αλ ε θαηάζηαζε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη κε ηηκή 0.75 ή ςειόηεξε. εκεηώλεηαη 
πσο ζπλζήθεο αλαθνξάο ή όπνηεο άιιεο ηηκέο βάζεο αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ έθζεζε 
απνηεινύλ ην αηηηνινγηθό γηα ηπρόλ πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο πνπ ζπδεηνύληαη ζηελ έθζεζε 
Πεξηβαιινληηθώλ ηόρσλ θαη πλαθώλ Γεηθηώλ. 

Παξαδείγκαηα ΠΠ όπνπ ε ΚΠΚ πξνζδηνξίζηεθε πνζνηηθά κέρξη θαη ζην επίπεδν δεηθηώλ 
απνηεινύλ ε ΠΠ 1 (Ζ βηνπνηθηιόηεηα δηαηεξείηαη), ΠΠ 3 (Οη πιεζπζκνί όισλ ησλ εκπνξηθά 
εθκεηαιιεύζηκσλ ηρζύσλ, ησλ καιαθίσλ θαη ησλ νζηξαθνδέξκσλ βξίζθνληαη ζε αζθαιή 
όξηα από βηνινγηθή άπνςε), θαη ΠΠ 5 (Διαρηζηνπνηείηαη ν αλζξσπνγελήο επηξνθηζκόο). 

 

Πίλαθαο 0.2 Κιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο θαηάζηαζεο ζηελ 
πεξίπησζε παξακέηξσλ πεξηγξαθήο θαη δεηθηώλ πνπ βαζίδνληαη ζε πνζνηηθέο κεζόδνπο επαξθώο. 
Σν όξην ηνπ 0.75 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαπίζησζε αλ έρεη επηηεπρζεί ΚΠΚ ή όρη. 
 

Απόθιηζε (%) 
από ζπλζήθεο 

αλαθνξάο 

πληειεζηήο 
κεηαβιεηόηεηαο 

(CV) 
Σηκή 

θαηάζηαζεο Δύξνο ηηκήο ΚΠΚ 

0-25 0-0.25 1.0 
0.75-1.0 

Έρεη 
επηηεπρζεί 25-50 0.25-0.5 0.75 

50-75 0.5-0.75 0.5 

< 0.75 
Γελ έρεη 

επηηεπρζεί 
75-100 0.75-1 0.25 

<100 <1 0 

 

0.3 Δθηηκήζεηο ησλ ΠΠ 

ην θύξην κέξνο ηεο έθζεζεο, αλαιύνληαη νη αθόινπζεο πηπρέο ηεο θάζε κηαο από ηηο έληεθα 
ΠΠ: 

(α) Οξηζκόο θαη ππόβαζξν ηεο ΠΠ, βάζεη ηνπ θεηκέλνπ ηεο Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο 
(2010/477/EU), 

(β) Ζ παξνύζα θαηάζηαζε, πηέζεηο θαη επηπηώζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ΠΠ (ζηελ 
νπζία κηα πεξίιεςε ησλ επξεκάησλ ηεο Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο, θαη 

(γ) Αλ είλαη δπλαηόλ, είηε: 
 

o ΄Δλαο πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ΚΠΚ θαη ε παξνύζα θαηάζηαζε βάζεη 
ησλ ζπκβαιιόκελσλ θξηηεξίσλ θαη δεηθηώλ, ή 

o Έλαο πνηνηηθόο πξνζδηνξηζκόο ηεο ΚΠΚ θαη ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο. 

ε απηέο ηηο εθηηκήζεηο ησλ ΠΠ, ιήθζεθαλ ππόςε ε ζρεηηθή εζληθή θαη Δπξσπατθή 
λνκνζεζία, θαζώο θαη πεξηθεξεηαθέο θαη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο, νύησο ώζηε λα 
δηαζθαιηζηεί ε ζπκβαηόηεηα κε απηέο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΚΠΚ: 
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(α) Ο πεξί Αιηείαο Νόκνο θαη νη Καλνληζκνί ηνπ, 
(β) Οδεγία γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Φπζηθώλ Οηθνηόπσλ θαη ηεο Άγξηαο Παλίδαο θαη 
Υισξίδαο (92/43/ΔΟΚ, Ν. 153(Η)/2003, Ν. 131/2006), 
(γ) Οδεγία γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ Άγξησλ Πηελώλ (79/409/ΔΟΚ, 2009/147/ΔΔ, Ν. 
152(Η)/2003), 
(δ) Οδεγία-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (2000/60/ΔΚ, Ν. 13(Η)/2004, Ν. 67/2004, θαη Ν. 
113(Η)/2010), 
(ε) Κνηλή Αιηεπηηθή Πνιηηηθή (Καλ. 2371/2002), 
(ζη) Μέηξα δηαρείξηζεο γηα ηε βηώζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ αιηεπηηθώλ πόξσλ ζηε 
Μεζόγεην Θάιαζζα (Καλ. 1967/2006), 
(δ) Καλνληζκόο 708/2007 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα μέλσλ θαη 
απόλησλ ζε ηνπηθό επίπεδν εηδώλ, 
(ε) ύζηαζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2002 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζηελ Δπξώπε ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ παξάθηησλ 
δσλώλ (2002/413/ΔΚ), 
(ζ) ύκβαζε ηεο Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγείνπ Θάιαζζαο από ηε Ρύπαλζε, γλσζηή θαη 
σο ύκβαζε ηεο Βαξθειώλεο, θαη ηα πξσηόθνιια ηεο (Ν. 51/1979, Ν. 20(ΗΗΗ)/2001), 
(η) ύκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηινκνξθία (93/626/ΔΟΚ, Ν. 4(ΗΗΗ)/1996), 
(θ) ύκβαζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο Άγξηαο Εσήο θαη ησλ Φπζηθώλ 
Οηθνηόπσλ, γλσζηή θαη σο ύκβαζε ηεο Βέξλεο (Ν. 24/1988) 
(ι) Ζ ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Μεηαλαζηεπηηθώλ Δηδώλ Παλίδαο, γλσζηή θαη σο 
ύκβαζε ηεο Βόλλεο (Ν. 17(ΗΗΗ)/2001), 
(κ) ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (Κπξ. Ν. 203/1988). 

 

0.4 Πξνζδηνξηζκόο ηεο ΚΠΚ ζηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ 

Ο Πίλαθαο 0.3 ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο ΚΠΚ ησλ ζαιάζζησλ 
πδάησλ ηεο Κύπξνπ. ην παξόλ ζηάδην, έμη ΠΠ βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ, δύν δελ βξίζθνληαη ζε 
ΚΠΚ (ΠΠ 2 Ξεληθά είδε, ΠΠ 3 Δκπνξηθά εθκεηαιιεύζηκα αιηεύκαηα), θαη ζε ηξεηο ΠΠ ε ΚΠΚ 
(θαη ζπλεπώο ε παξνύζα θαηάζηαζε) παξακέλεη απξνζδηόξηζηε (ΠΠ 4 Σξνθηθνί ηζηνί, ΠΠ 
10 Θαιάζζηα απνξξίκκαηα, ΠΠ 11 Δηζαγσγή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ). 

 

Πίλαθαο 0.3 Παξάκεηξνη πεξηγξαθήο, θξηηήξηα, θαη δείθηεο όπσο νξίζηεθαλ ζηελ Απόθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα κεζνδνινγηθά πξόηππα γηα ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (2010/477/EU), αληίζηνηρνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
παξνύζα έθζεζε, θαη ε παξνύζα θαηάζηαζε όπσο απηή εθηηκήζεθε θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΚΠΚ 
ζηελ παξνύζα έθζεζε: πξάζηλν – βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ, θόθθηλν – δελ βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ, ιεπθό – 
απξνζδηόξηζηε. 
 

Παξάκεηξνη πεξηγξαθήο, θξηηήξηα, 
δείθηεο (Απόθαζε 2010/477/EU) 

Παξάκεηξνη πεξηγξαθήο, θξηηήξηα, 
δείθηεο απηήο ηεο έθζεζεο ΚΠΚ 

1 Ζ βηνπνηθηιόηεηα δηαηεξείηαη. Ζ πνηόηεηα θαη ε παξνπζία ησλ 
ελδηαηηεκάησλ θαη ε θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδώλ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο 
ηζρύνπζεο θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

1.1 Καηαλνκή ηνπ είδνπο 
1.1.1 Δύξνο θαηαλνκήο 
1.1.2 Σξόπνο θαηαλνκήο εληόο ηεο 
πεξηνρήο, όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν 
1.1.3 Έθηαζε πνπ θαιύπηεηαη από ην 
είδνο (γηα εδξαία/βελζηθά είδε) 

o Γείθηεο πνηθηιόηεηαο καθξνθπθώλ 
(Αξηζκόο εηδώλ, H‟,J‟) 

o Γείθηεο πνηθηιόηεηαο δσνβέλζνπο 
(Αξηζκόο εηδώλ, H‟,J‟) 

o Γείθηεο πνηθηιόηεηαο ςαξηώλ 
(Αξηζκόο εηδώλ, H‟,J‟) 

 

1.2 Μέγεζνο πιεζπζκνύ o Αθζνλία καθξνθπθώλ (% θάιπςεο)  
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1.2.1 Αθζνλία πιεζπζκνύ θαη/ή 
βηνκάδαο, θαηά πεξίπησζε 

o Αθζνλία δσνβέλζνπο (Αξ. 
αηόκσλ/δείγκα) 

o Αθζνλία ςαξηώλ (Άηνκα/km2) 

1.3 Καηάζηαζε πιεζπζκνύ 
1.3.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πιεζπζκνύ (π.ρ. κέγεζνο ζώκαηνο ή 
ειηθηαθή δηάξζξσζε, αλαινγία θύισλ, 
πνζνζηά γνληκόηεηαο, πνζνζηά 
επηβίσζεο/ζλεζηκόηεηαο) 
1.3.2 Γελεηηθή δηάξζξσζε ηνπ 
πιεζπζκνύ, όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν 

 

 

1.4 Καηαλνκή ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.4.1 Πεξηνρή θαηαλνκήο 
1.4.2 Σξόπνο θαηαλνκήο 

 
 

1.5 Έθηαζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.5.1 Δκβαδόλ ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.5.2 Όγθνο ηνπ ελδηαηηήκαηνο, θαηά 
πεξίπησζε 

o Έθηαζε θαη θαηαλνκή καθξνθπθώλ 
(Δκβαδό ζε ha) 

 

1.6 Καηάζηαζε ηνπ ελδηαηηήκαηνο 
1.6.1 Καηάζηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
εηδώλ θαη θνηλνηήησλ 
1.6.2 ρεηηθή αθζνλία θαη/ή βηνκάδα, 
θαηά πεξίπησζε 
1.6.3 Φπζηθέο, πδξνινγηθέο θαη ρεκηθέο 
ζπλζήθεο 

o Αθζνλία πνιπεηώλ καθξνθπθώλ (% 
θάιπςεο) 

o Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο 
αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ 
(% θάιπςεο) 

o Αθζνλία θαηξνζθνπηθώλ 
καθξνθπθώλ (% θάιπςεο) 

 

1.7 Γηάξζξσζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
1.7.1 ύλζεζε θαη ζρεηηθή αλαινγία 
ησλ ζπληζησζώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
(ελδηαηηήκαηα θαη είδε) 

o Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο 
(EEI) 

o PREI (Posidonia) 
o Γείθηεο BENTIX 
 

 

2 Σα μεληθά είδε πνπ εηζάγνληαη από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 
βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ δελ κεηαβάιινπλ δπζκελώο ην νηθνζύζηεκα 

 

2.1 Αθζνλία θαη ραξαθηεξηζκόο ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ μεληθώλ εηδώλ, ηδίσο 
ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ 
2.1.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία, 
ηε ρξνληθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ηε 
ρσξηθή θαηαλνκή ζηε θύζε ησλ 
μεληθώλ εηδώλ, ηδίσο ησλ 
ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ θαη 
ηδίσο ζε απεηινύκελεο πεξηνρέο, ζε 
ζρέζε κε ηνπο θύξηνπο θνξείο θαη ηηο 
θύξηεο νδνύο δηάδνζεο ησλ ελ ιόγσ 
εηδώλ 

 

 

2.2 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ 
ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ 
2.2.1 Αλαινγία κεηαμύ 
ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ θαη 
απηόρζνλσλ εηδώλ ζε επαξθώο 
κειεηεκέλεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο (π.ρ. 
ςάξηα, καθξνθύθε, καιάθηα,) ε νπνία 
κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε κεηαβνιήο 
ηεο ζύλζεζεο ζε είδε (π.ρ. κεηά ηνλ 
εθηνπηζκό ησλ μεληθώλ εηδώλ) 
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2.2.2 Δπηπηώζεηο ησλ 
ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ ζε επίπεδν 
είδνπο, ελδηαηηήκαηνο θαη 
νηθνζπζηήκαηνο 

3 Οη πιεζπζκνί ησλ εηδώλ ςαξηώλ θαη καιαθίσλ πνπ απνηεινύλ 
αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο θπκαίλνληαη εληόο αζθαιώλ 
βηνινγηθώλ νξίσλ, κε ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ θαηαλνκή ειηθηώλ θαη 
κεγέζνπο πνπ ζεσξνύληαη ελδεηθηηθά ηεο πγηνύο θαηάζηαζεο γηα ην 
εθάζηνηε απόζεκα 

 

3.1 Δπίπεδν πίεζεο από ηελ αιηεπηηθή 
δξαζηεξηόηεηα 
3.1.1 Θλεζηκόηεηα ιόγσ αιηείαο (F) 
3.1.2 Αλαινγία κεηαμύ πνζόηεηαο 
αιηεύκαηνο θαη δείθηε βηνκάδαο (εθεμήο 
«ιόγνο αιηεύκαηνο πξνο βηνκάδα») 

o Αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα  

3.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ 
απνζέκαηνο 
3.2.1 Βηνκάδα ηνπ απνζέκαηνο 
αλαπαξαγσγήο (ΒΑΑ) 
3.2.2 Γείθηεο βηνκάδαο 

o Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 
αιηεύκαηνο 

 

3.3 Καηαλνκή πιεζπζκνύ αλά ειηθία 
θαη αλά κέγεζνο 
3.3.1 Αλαινγία ςαξηώλ κεγέζνπο 
κεγαιύηεξνπ από ην κέζν κέγεζνο ηεο 
πξώηεο αλαπαξαγσγηθήο σξίκαλζεο 
3.3.2 Μέζν κέγηζην κήθνο όισλ ησλ 
εηδώλ πνπ θαηακεηξνύληαη από 
επηζθνπήζεηο εξεπλεηηθώλ ζθαθώλ 
3.3.3 95ν εθαηνζηεκόξην ηεο 
θαηαλνκήο κήθνπο ςαξηώλ πνπ 
παξαηεξείηαη από επηζθνπήζεηο 
εξεπλεηηθώλ ζθαθώλ 
3.3.4 Μέγεζνο θαηά ηελ πξώηε 
αλαπαξαγσγηθή σξίκαλζε, ην νπνίν 
ελδέρεηαη λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ 
έθηαζε ησλ αλεπηζύκεησλ 
γελεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο 
εθκεηάιιεπζεο 

o Γνκή ειηθίαο θαη κεγέζνπο  

4 Όια ηα ζηνηρεία ησλ ζαιάζζησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ, ζην κέηξν πνπ είλαη 
γλσζηά, παξαηεξνύληαη ζε θαηάζηαζε θπζηνινγηθήο αθζνλίαο θαη 
πνηθηιόηεηαο θαζώο θαη ζε επίπεδα ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηε 
καθξνπξόζεζκε αθζνλία ησλ εηδώλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο 
αλαπαξαγσγηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο 

 

4.1 Παξαγσγηθόηεηα (παξαγσγή αλά 
κνλάδα βηνκάδαο) ησλ θύξησλ εηδώλ ή 
ηξνθηθώλ νκάδσλ 
4.1.1 Απνδνηηθόηεηα ησλ θύξησλ εηδώλ 
ζεξεπηώλ βάζεη ηεο παξαγσγήο ηνπο 
αλά κνλάδα βηνκάδαο 
(παξαγσγηθόηεηα) 

  

4.2 Αλαινγία επηιεγκέλσλ εηδώλ ζηελ 
θνξπθή ησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ 
4.2.1 Μεγάια ςάξηα (αλά βάξνο) 

  

4.3 Αθζνλία/θαηαλνκή ησλ θύξησλ   
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ηξνθηθώλ νκάδσλ/εηδώλ 
4.3.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία 
επηιεγκέλσλ ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθώλ 
νκάδσλ/εηδώλ 

5 Γηαπηζηώλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε αλζξσπνγελώλ θαηλνκέλσλ 
επηξνθηζκνύ, θαη ηδίσο ησλ δπζκελώλ επηπηώζεώλ ηνπο, όπσο απώιεηεο 
ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αλάπηπμε 
επηβιαβώλ θπθώλ θαη έιιεηςε νμπγόλνπ ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο 

 

5.1 Δπίπεδα ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 
5.1.1 πγθέληξσζε ζξεπηηθώλ 
ζπζηαηηθώλ ζηε ζηήιε ύδαηνο 
5.1.2 Αλαινγίεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 
(ππξίηην, άδσην θαη θσζθόξνο), όπνπ 
θξίλεηαη ζθόπηκν 

  

5.2 Άκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ 
εκπινπηηζκνύ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 
5.2.1 πγθεληξώζεηο ρισξνθύιιεο ζηε 
ζηήιε ηνπ λεξνύ 
5.2.2 Μεησκέλε δηαύγεηα ηνπ λεξνύ 
ιόγσ αύμεζεο ησλ αησξνύκελσλ 
θπθώλ, θαηά πεξίπησζε 
5.2.3 Αθζνλία θαηξνζθνπηθώλ 
καθξνθπθώλ 
5.2.4 Μεηαβνιέο ζηε ρισξηδηθή 
ζύλζεζε 

o πγθέληξσζε ρισξνθύιιεο-α 
o Γηαθάλεηα ύδαηνο (Βάζνο Secchi ζε 

m) 
o Αθζνλία θαηξνζθνπηθώλ 

καθξνθπθώλ (% θάιπςεο) 
o Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο 

αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ 
(% θάιπςεο) 

o Δλαιιαγή εηδώλ ζηε ρισξηδηθή 
ζύλζεζε (αλζήζεηο Cladophora) 

 

5.3 Έκκεζεο ζπλέπεηεο ηνπ 
εκπινπηηζκνύ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 
5.3.1 Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ 
αθζνλία ηεο πνιπεηνύο ζαιάζζηαο 
βιάζηεζεο 
5.3.2 Γηαιπκέλν νμπγόλν, ήηνη 
κεηαβνιέο ιόγσ απμεκέλεο νξγαληθήο 
απνζύλζεζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο 
εθάζηνηε πεξηνρήο 

o Αθζνλία πνιπεηώλ καθξνθπθώλ (% 
θάιπςεο) 

o Γηαιπκέλν νμπγόλν (% θνξεζκνύ) 
o Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο 

(EEI) 
o PREI (Posidonia) 
 

 

6 Σν επίπεδν αθεξαηόηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ εμαζθαιίδεη όηη ε δνκή 
θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ δηαθπιάζζνληαη, θαζώο θαη όηη δελ 
παξαηεξνύληαη δπζκελείο επηπηώζεηο ηδίσο ζηα βελζηθά νηθνζπζηήκαηα 

 

6.1 Τιηθή βιάβε, ζε ζρέζε κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζηξώκαηνο 
6.1.1 Δίδνο, αθζνλία, βηνκάδα θαη 
εδαθηθή έθηαζε ηνπ ζπλαθνύο 
βηνγελνύο ππνζηξώκαηνο 
6.1.2 Έθηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ 
πνπ ζίγεηαη νπζηαζηηθά από ηηο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο αλά είδνο 
ππνζηξώκαηνο 

  

6.2 Καηάζηαζε ηεο βελζηθήο 
θνηλόηεηαο 
6.2.1 Παξνπζία ηδηαίηεξα επαίζζεησλ 
ή/θαη αλζεθηηθώλ εηδώλ 
6.2.2 Πνιππαξακεηξηθνί δείθηεο 
αμηνιόγεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ηεο 
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο βελζηθήο 
θνηλόηεηαο, όπσο πνηθηιόηεηα θαη 

o Αθζνλία πνιπεηώλ καθξνθπθώλ (% 
θάιπςεο) 

o Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο 
αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ 
(% θάιπςεο) 

o Αθζνλία θαηξνζθνπηθώλ 
καθξνθπθώλ (% θάιπςεο) 

o Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο 
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πινύηνο εηδώλ, αλαινγία 
θαηξνζθνπηθώλ πξνο επαίζζεηα είδε 
6.2.3 Αλαινγία βηνκάδαο ή πιήζνπο 
αηόκσλ ζην καθξνβέλζνο πνπ 
ππεξβαίλνπλ θαζνξηζκέλν 
κήθνο/κέγεζνο 
6.2.4 Παξάκεηξνη πεξηγξαθήο ησλ 
ραξαθηεξηζηηθώλ (ζρήκα, θιίζε θαη 
ζεκείν ηνκήο) ηνπ θάζκαηνο κεγέζνπο 
ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο 

(EEI) 
o PREI (Posidonia) 
o Γείθηεο BENTIX 

7 Ζ κόληκε αιινίσζε ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ επεξεάδεη 
δπζκελώο ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

 

7.1 Υσξηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ 
κόληκσλ αιινηώζεσλ 
7.1.1 Έθηαζε πνπ επεξεάδεηαη από 
ηελ αιινίσζε 

o Έθηαζε πνπ επεξεάδεηαη άκεζα 
από ηηο κόληκεο αιινηώζεηο 

 

7.2 Δπηπηώζεηο ησλ κόληκσλ 
πδξνγξαθηθώλ κεηαβνιώλ 
7.2.1 Υσξηθή έθηαζε ησλ 
ελδηαηηεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη από 
ηε κόληκε αιινίσζε 
7.2.2 Μεηαβνιέο ησλ ελδηαηηεκάησλ, 
ηδίσο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ 
(π.ρ. πεξηνρέο σνηνθίαο, 
αλαπαξαγσγήο θαη δηαηξνθήο θαη 
κεηαλαζηεπηηθέο νδνί ςαξηώλ, πηελώλ 
θαη ζειαζηηθώλ), ιόγσ αιινίσζεο ησλ 
πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ 

  

8 Οη ζπγθεληξώζεηο ξύπσλ είλαη ζε επίπεδα πνπ δελ πξνθαινύληαη 
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ιόγσ ξύπαλζεο 

 

8.1 πγθέληξσζε ξππνγόλσλ νπζηώλ 
8.1.1 πγθέληξσζε ησλ σο άλσ 
ξππνγόλσλ νπζηώλ, βάζεη κεηξήζεσλ 
ζηα ζπλαθή πιηθά (όπσο δώληεο 
νξγαληζκνί, ίδεκα θαη ζαιαζζηλό λεξό) 
θαηά ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 
ζπγθξηζηκόηεηα κε ηηο αμηνινγήζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ νδεγία 
2000/60/ΔΚ  

o πγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ 
o πγθεληξώζεηο πεηξειατθώλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ 

 

8.2 Δπηδξάζεηο ησλ ξππνγόλσλ 
νπζηώλ 
8.2.1 Δπίπεδα επίδξαζεο ηεο 
ξύπαλζεο ζηα ππό εμέηαζε ζπζηαηηθά 
ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηιεγκέλεο 
βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηαμηλνκηθέο 
νκάδεο ζηηο νπνίεο δηαπηζηώζεθαλ 
ζρέζεηο αηηίνπ/αηηηαηνύ θαη πξέπεη λα 
παξαθνινπζνύληαη 
8.2.2 πρλόηεηα εκθάληζεο, 
πξνέιεπζε (εη δπλαηόλ), έθηαζε ησλ 
ζεκαληηθώλ επεηζνδίσλ νμείαο 
ξύπαλζεο (π.ρ. θειίδεο πεηξειαίνπ ή 
πξντόλησλ πεηξειαίνπ) θαη νη 
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επηπηώζεηο ηνπο ζηνπο δώληεο 
νξγαληζκνύο πνπ πιήηηνληαη από ηελ 
ελ ιόγσ ξύπαλζε 

9 Οη ξππνγόλεο νπζίεο ζε ςάξηα θαη άιια ζαιάζζηα ηξόθηκα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα 
πνπ θαζνξίδεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ή άιια αληίζηνηρα πξόηππα 

 

9.1 Δπίπεδα, πιήζνο θαη ζπρλόηεηα 
ξππνγόλσλ νπζηώλ  
9.1.1 Αληρλεπζέληα επίπεδα 
ξππνγόλσλ νπζηώλ θαη πιήζνο 
ξππνγόλσλ νπζηώλ νη ζπγθεληξώζεηο 
ησλ νπνίσλ ππεξβαίλνπλ ηα κέγηζηα 
επίπεδα πνπ νξίδνληαη από 
ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο 
9.1.2 πρλόηεηα ππεξβάζεσλ ησλ 
επηπέδσλ πνπ νξίδνληαη από 
ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο 

o πγθεληξώζεηο ζε λεξό θαη ςάξηα  

10 Οη ηδηόηεηεο θαη νη πνζόηεηεο ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ δελ 
πξνθαινύλ βιάβεο γηα ην ζαιάζζην θαη παξάθηην πεξηβάιινλ 

 

10.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 
απνξξηκκάησλ ζην ζαιάζζην θαη ην 
παξάθηην πεξηβάιινλ 
10.1.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηηο 
πνζόηεηεο απνξξηκκάησλ πνπ 
εθβξάδνληαη θαη/ή ελαπνηίζεληαη ζηηο 
αθηνγξακκέο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
αλάιπζεο ηεο ζύζηαζήο ηνπο, ηεο 
ρσξηθήο θαηαλνκήο ηνπο θαη, όπνπ 
είλαη δπλαηόλ, ηεο πξνέιεπζήο ηνπο 
10.1.2 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηηο 
πνζόηεηεο απνξξηκκάησλ ζηε ζηήιε 
ύδαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
επηπιεόλησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 
λεξνύ) θαη ελαπνηηζέκελσλ ζηνλ βπζό, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάιπζεο ηεο 
ζύζηαζήο ηνπο, ηεο ρσξηθήο 
θαηαλνκήο ηνπο θαη, όπνπ είλαη 
δπλαηόλ, ηεο πξνέιεπζήο ηνπο 
10.1.3 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηηο 
πνζόηεηεο, ηελ θαηαλνκή θαη, όπνπ 
είλαη δπλαηόλ, ηε ζύλζεζε ησλ 
κηθξνζσκαηηδίσλ (ηδίσο ησλ 
κηθξνπιαζηηθώλ)  

o Πνζόηεηεο θαη πεγέο απνξξηκκάησλ 
από ηε μεξά θαη ηε ζάιαζζα 

 

10.2 Δπηπηώζεηο ησλ απνξξηκκάησλ 
ζηε ζαιάζζηα δσή 
10.2.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηηο 
πνζόηεηεο θαη ηε ζύζηαζε ησλ 
απνξξηκκάησλ πνπ εηζέξρνληαη δηά ηεο 
θαηάπνζεο ζηα ζαιάζζηα δώα (π.ρ. 
αλάιπζε ζηνκάρνπ) 

  

11 Ζ εηζαγσγή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνζαιάζζηνπ 
ζνξύβνπ, αλέξρεηαη ζε επίπεδα πνπ δελ επεξεάδνπλ δπζκελώο ην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

 

11.1 Καηαλνκή ζηνλ ρξόλν θαη ηνλ   
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ρώξν ησλ πςειήο έληαζεο παικηθώλ 
ήρσλ, ρακειήο θαη κεζαίαο 
ζπρλόηεηαο 
11.1.1 Αλαινγία εκεξώλ θαη θαηαλνκή 
απηώλ εληόο ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, 
ζε πεξηνρέο πξνζδηνξηζκέλεο 
επηθάλεηαο θαζώο θαη ε ρσξηθή 
θαηαλνκή ηνπο, ζηηο νπνίεο νη 
αλζξσπνγελείο ερεηηθέο πεγέο 
ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο 
επηπηώζεηο ζηα ζαιάζζηα δώα 
κεηξεζέληα σο επίπεδν έθζεζεο ζηνλ 
ήρν (ζε dB re 1κPa2·s ή ζε κέγηζην 
επίπεδν πίεζεο ήρνπ (ζε dB re 
1κPapeak ), ζην έλα κέηξν, κε κεηξήζεηο 
ζηε δώλε ζπρλνηήησλ κεηαμύ 10 Hz 
θαη 10 kHz 

11.2 πλερήο ήρνο ρακειήο 
ζπρλόηεηαο 
11.2.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηα επίπεδα 
πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ εληόο δώλεο 
ηξίηνπ νθηάβαο 63 θαη 125 Hz (θεληξηθή 
ζπρλόηεηα) (re 1κΡa RMS· κέζν 
επίπεδν ζνξύβνπ ζηηο ελ ιόγσ δώλεο 
νθηάβαο ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο), 
βάζεη κεηξήζεσλ από ζηαζκνύο 
παξαηήξεζεο ή/θαη κε ηε ρξήζε 
κνληέισλ εθόζνλ θξίλεηαη δόθηκν 

  

 

Ζ δπλαηόηεηα γηα έλα γεληθό ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ην αλ ηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ 
είλαη ζε ΚΠΚ ή όρη, εμαξηάηαη από ην αλ: (α) ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα αξθνύλ, θαη (β) αλ 
λαη, πσο εμάγεηαη ην ηειηθό ζπκπέξαζκα. 

Όπσο δειώλεη  ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2011), ε θάζε κία από ηηο έληεθα ΠΠ δελ 
πεξηγξάθεη κηα δηαθξηηή πηπρή ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη αλζξσπνγελείο πηέζεηο 
θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο. Αληηζέησο, ππάξρεη κηα εκθαλήο ηεξαξρία ή, θαη‟ αθξίβεηα, έλαο 
δηαρσξηζκόο ησλ ΠΠ ζε: (α) απηέο πνπ πεξηγξάθνπλ κηα νιηζηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ελζσκαηώλνπλ νινθιεξσκέλα (ηόζν ρσξηθά όζν θαη ρξνληθά) ηηο 
επηπηώζεηο ησλ αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ πάλσ ζην πεξηβάιινλ, θαη (β) απηέο πνπ 
πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη ηηο επηπηώζεηο ηνπο. Ο Πίλαθαο 0.4 
παξνπζηάδεη ηηο δύν νκάδεο ησλ ΠΠ. Οη ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο ιακβάλνληαη 
ππόςε ηόζν ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΚΠΚ όζν θαη ζηηο πξνηάζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ 
θαη δεηθηώλ. 

 
Πίλαθαο 0.4 Οκαδνπνίεζε πνηνηηθώλ ΠΠ, βάζεη ησλ ζηόρσλ θαη εύξνπο ηνπο (European Commission 
2011), θαη αλ βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ (πξάζηλν) ή όρη (θόθθηλν) ζην παξόλ ζηάδην (ιεπθό – απξνζδηόξηζηε 
ΚΠΚ).  
 

ΠΠ πνπ πεξηγξάθνπλ κηα νιηζηηθή 
θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ελζσκαηώλνπλ 

ΠΠ πνπ πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαη ηηο 
επηπηώζεηο ηνπο πάλσ ζην ζαιάζζην 
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νινθιεξσκέλα (ηόζν ρσξηθά όζν θαη 
ρξνληθά) ηηο επηπηώζεηο ησλ 
αλζξσπνγελώλ πηέζεσλ πάλσ ζην 
πεξηβάιινλ 

πεξηβάιινλ 

Βηνπνηθηιόηεηα (ΠΠ 1)  Ξεληθά είδε (D2)  

Αιηεύκαηα (ΠΠ 3 ελ κέξεη)  Αιηεία (ΠΠ 3 ελ κέξεη)  

Σξνθηθνί ηζηνί (ΠΠ 4)  Αλζξσπνγελήο επηξνθηζκόο (ΠΠ 5)  

Αθεξαηόηεηα βπζνύ (ΠΠ 6)  Φπζηθέο αιινηώζεηο (ΠΠ 6 θαη ΠΠ 7)  

  Δηζαγσγή ξύπσλ (ΠΠ 8 θαη ΠΠ 9)  

  Απνξξίκκαηα (ΠΠ 10)  

  Δλεξγεηαθή ξύπαλζε (ΠΠ 11)  

 

Ζ ζπλέπεηα ηεο πην πάλσ δηαθνξνπνίεζεο είλαη πσο νη νιηζηηθέο ΠΠ θέξνπλ κεγαιύηεξν 
βάξνο ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΚΠΚ από όηη νη ππόινηπεο (European Commission 2011). 
πλεπαθόινπζα, ην γεγνλόο πσο ε ΚΠΚ θαη ε παξνύζα θαηάζηαζε ηεο ΠΠ 4 (ηξνθηθνί ηζηνί) 
είλαη απξνζδηόξηζηε θαη δελ έρεη εθηηκεζεί πξνβάιεη έλα ζεκαληηθό εκπόδην ζην λα εμαρζεί 
έλα γεληθό ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ είλαη ζε ΚΠΚ ή όρη. 
Δληνύηνηο, πξέπεη λα ηνληζηεί πσο, κε εμαίξεζε ηνπο εηδηθνύο ιόγνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ησλ μεληθώλ εηδώλ (βι. ζπδήηεζε ζην θεθάιαην 2), ε κόλε πηπρή ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ πνπ δελ βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ είλαη ηα εκπνξηθά εθκεηαιιεύζηκα 
αιηεύκαηα. 
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1. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 1: Ζ βηνπνηθηιόηεηα δηαηεξείηαη. Ζ 
πνηόηεηα θαη ε παξνπζία ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ε θαηαλνκή θαη 
αθζνλία ησλ εηδώλ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο ηζρύνπζεο 
θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

 

Δηζαγσγή 

Ζ παξάκεηξνο πεξηγξαθήο 1 (ΠΠ 1), κία αξθεηά επξεία παξάκεηξνο πνπ αιιειεπηδξά 
ηζρπξά κε άιιεο παξακέηξνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο Οδεγίαο, νξίδεη ηελ Καιή 
Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε (KΠK) σο εμήο: "Ζ βηνπνηθηιόηεηα δηαηεξείηαη. Ζ πνηόηεηα θαη ε 
ζπρλόηεηα ησλ νηθνηόπσλ θαη ε θαηαλνκή θαη αθζνλία ησλ εηδώλ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο 
ηζρύνπζεο θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο”. Ο όξνο “Βηνπνηθηιόηεηα” 
πεξηγξάθεη ηελ πνηθηιόηεηα ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη ησλ ζπκπιόθσλ ζηα νπνία 
ζπκκεηέρνπλ: εληόο ησλ εηδώλ, αλάκεζα ζηα είδε θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ο όξνο 
„δηαηεξείηαη‟ αλαθέξεηαη ζε θακία πεξαηηέξσ απώιεηα, θαζώο θαη ζε απνθαηάζηαζε ζην 
επηζπκεηό επίπεδν, όηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. Ζ δεύηεξε πξόηαζε, λα είλαη 
ζύκθσλεο κε ηηο ηζρύνπζεο θπζηνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ζεκαίλεη 
όηη ε ΚΠΚ ζα πξέπεη λα νξηζηεί ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο γεληθνύο αβηνηηθνύο παξάγνληεο 
θαη όηη, γηα παξάδεηγκα, νη επηδξάζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ δελ ζα πξέπεη λα 
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαζνξηζκό, αλ ε ΚΠΚ έρεη επηηεπρζεί (JRC 2010). 

Απηή ε ΠΠ αλακέλεηαη λα αμηνινγήζεη ηε βηνπνηθηιόηεηα ζε ηξεηο θύξηεο νηθνινγηθέο 
θιίκαθεο: νηθνζύζηεκα, νηθόηνπνη θαη είδε (Cochrane et al. 2010, ICES 2010). ην επίπεδν 
ησλ εηδώλ, είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί έλα ζύλνιν ζπλαθώλ εηδώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ 
νκάδσλ, κέζσ ηξηώλ θξηηεξίσλ: θαηαλνκή εηδώλ, κέγεζνο πιεζπζκνύ θαη θαηάζηαζε 
πιεζπζκνύ. ην επίπεδν ηνπ νηθνηόπνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο εμεηαδόκελνπο από 
θνηλνύ βηνηηθνύο θαη αβηνηηθνύο παξάγνληεο, πεξηιακβάλεη ηξία θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 
εθηηκεζνύλ: θαηαλνκή, έθηαζε θαη θαηάζηαζε ησλ νηθνηόπσλ. Σν ηξίην επίπεδν, απηό ησλ 
νηθνηόπσλ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αμηνιόγεζε ηεο ζύλζεζεο θαη ησλ ζρεηηθώλ 
αλαινγηώλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο · επίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη 
ιεηηνπξγηθέο πηπρέο άιισλ ΠΠ ηεο ΚΠΚ, όπσο θαη ε κειέηε ηεο ζπλδεζηκόηεηαο 
(connectivity) θαη ηεο αληνρήο.  

Πξόζθαηα ππνγξακκίζηεθε (Commission Decision 477/2010/EU) όηη απηά ηα θξηηήξηα είλαη 
ζύκθσλα κε άιιεο πνιηηηθέο ηηο ΔΔ, όπσο κε ηελ Οδεγία Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ), ηελ 
Οδεγία ησλ νηθνηόπσλ θαη ηελ Οδεγία γηα ηα Πηελά, θαζώο θαη κε ηελ Κνηλή Αιηεπηηθή 
Πνιηηηθή θαη ηηο ζπκθσλίεο γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ζπκβάζεηο γηα ηα ζαιάζζηα ύδαηα.  

Χο κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ „πεξηθεξεηαθή πνηθηιόηεηα‟ 
ζε πνιιά ηάμα, ε νκάδα εξγαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (WGBIODIV)  πξόηεηλε ηνλ αθόινπζν 
Tor „Σελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εληαίσλ αλαιύζεσλ ηεο πνηθηιόηεηαο ζε πνιιαπιέο 
νκάδεο (π.ρ. καθξνθύθε, αζπόλδπια θαη ςάξηα), ηελ θαιύηεξε εμέηαζε ηεο ζπλνιηθήο 
βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηε ζύγθξηζε θαη αληίζεζε ησλ ρσξν-ρξνληθώλ πξνηύπσλ ζηε 
„βηνπνηθηιόηεηα‟ θαηά κήθνο ησλ νηθνινγηθώλ νκάδσλ, κε αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο‟ (ICES 2010). Χζηόζν, είλαη επξέσο απνδεθηό όηη θακία από ηηο 
ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο δελ είλαη αθόκε ηέιεηα θαη όηη ε πινπνίεζε ησλ αξρώλ ζην 
πιαίζην ησλ νδεγηώλ βαζίδεηαη ζηηο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο (βι. Van Hoey et al. 
2010).  

Με ζθνπό ηελ επίηεπμε ηεο ΚΠΚ δηαθνξεηηθήο βαξύηεηαο ΠΠ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 
βηνπνηθηιόηεηα ζην επίπεδν ησλ εηδώλ (δείθηεο εηδώλ θαη αθζνλίαο), ζην επίπεδν ησλ 
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νηθνηόπσλ (έθηαζε θαη θαηάζηαζε νηθνηόπνπ) θαη ζην επίπεδν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 
(ζύλζεζε θαη ζρεηηθά πνζνζηά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νηθνηόπνπ) ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Αθνύ νη 
νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ιεηηνπξγνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο ε 
δηεξεύλεζε ησλ πξνηύπσλ ησλ ΠΠ ζα κειεηεζεί πξηλ ηηο ζπγθξίζεηο. Όηαλ ππάξρνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ρσξηθή θιίκαθα, νη νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ην ηνπηθό 
πξόηππν δηαηάξαμεο ε θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζα ππνινγίδεηαη σο 
απόθιηζε (%) από ηηο πεξηνρέο κε ζπλζήθεο αλαθνξάο ή ηηκή ηνπ πληειεζηή 
Μεηαβιεηόηεηαο (βιέπε εηζαγσγή). ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ζα πξνηαζνύλ  εηδηθέο γηα 
θάζε πεξίπησζε ιύζεηο.  

1.1 Καηαλνκή εηδώλ (ΠΠ 1.1) 

Οη δείθηεο πνηθηιόηεηαο εηδώλ, π.ρ. αθζνλία εηδώλ, έρνπλ εθαξκνζηεί επξέσο σο κεηξηθέο 
ηεο πνηθηιόηεηαο (π.ρ., Panayotidis et al. 2004). ε απηή ηε κειέηε ην ρσξηθό ή ρσξν-
ρξνληθό πξόηππν ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνθπθώλ, βελζηθώλ 
αζπόλδπισλ θαη ςαξηώλ ζα αλαιπζεί σο αληηπξνζσπεπηηθό ησλ αιιαγώλ ηεο θαηαλνκήο 
ησλ εηδώλ. 

1.1.1 Μαθξνθύθε – δείθηεο πνηθηιόηεηαο 

Ζ κεηαβιεηόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνθπθώλ (αξηζκόο εηδώλ,  
δείθηεο ηζνδηαλνκήο Pielou –J‟, δείθηεο Shannon-Weaver- H‟) κειεηήζεθε ηεξαξρηθά ζε 
ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ, νη νπνίεο 
παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΠΤ (ρήκα 1.1; Stavrou and 
Orfanidis, in press). Ζ ρσξηθή θιίκαθα αληηπξνζσπεύεηαη από ζηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε 
απόζηαζε από ρηιηόκεηξα (Km) σο εθαηνληάδεο Km. H ρξνληθή θιίκαθα αληηπξνζσπεύεηαη 
από δηαθνξεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο θαηά ηε δηάξθεηα 4 εηώλ (2007-2010). ηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) βξέζεθε ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηαζκνύ θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ 
ρξόλνπ ζην ζηαζκό γηα όινπο ηνπο δείθηεο, δείρλνληαο ηεξαξρηθή επίδξαζε νηθνινγηθώλ 
δηεξγαζηώλ. Δπηπιένλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ „ππόζεζε ηεο ελδηάκεζεο δηαηαξαρήο‟ (Connell 
1978) παξαηεξήζεθε  κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηάζε αύμεζεο ησλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο από 
ηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο πξνο ηνπο ππνβαζκηζκέλνπο. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ 
δεηθηώλ ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο θπκάλζεθε από 8.3 κέρξη 15.9% 
νη δείθηεο απηνί έρνπλ νξηζηεί σο 1 (Πίλαθαο 1.1). 

1.1.2 Εσνβέλζνο – δείθηεο πνηθηιόηεηαο 

Ζ ρσξηθή κεηαβιεηόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο ησλ βελζηθώλ 
αζπόλδπισλ (αξηζκόο εηδώλ,  δείθηεο ηζνδηαλνκήο Pielou –J‟, δείθηεο Shannon-Weaver- H‟)  
θαηά κήθνο αλζξσπνγελνύο πίεζεο ζε νρηώ ηδεκαηνγελείο ζηαζκνύο ηεο Κύπξνπ (ρήκα 
1.2) κειεηήζεθε από ηνπο Aplikioti et al. (ζε πξνεηνηκαζία) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΟΠΤ. Αθνύ ε % απόθιηζε ησλ δεηθηώλ ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηνπο ζηαζκνύο κε 
ζπλζήθεο αλαθνξάο θπκάλζεθε από 3.6 έσο 9% νη δείθηεο απηνί νξίζηεθαλ σο 1 (Πίλαθαο 
1.1). 

1.1.3 Φάξηα – δείθηεο πνηθηιόηεηαο 

Ζ κεηαβιεηόηεηα ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο ςαξηώλ (αξηζκόο εηδώλ,  δείθηεο 
ηζνθαηαλνκήο Pielou –J‟, δείθηεο Shannon-Weaver- H‟) κειεηήζεθε ζε δύν ηεξαξρηθέο 
θιίκαθεο (δώλε βάζνπο, θαιάδα)  θαηά κήθνο ησλ θππξηαθώλ αθηώλ (ρήκα 1.3, Kalianiotis 
et al., ππό έθδνζε). Ζ ρσξηθή θιίκαθα αληηπξνζσπεύεηαη από ζηαζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε 
απόζηαζε από ρηιηόκεηξν (Km) κέρξη δεθάδεο Km. Χο επαλαιήςεηο ζηηο αλαιύζεηο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα από δεηγκαηνιεςίεο 5 εηώλ (κία δεηγκαηνιεςία ην ρξόλν). 
ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα  παξαηεξήζεθε ζηελ θιίκαθα θαιάδα ζηε δώλε βάζνπο 
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γηα όινπο ηνπο δείθηεο, δείρλνληαο ηελ ηεξαξρηθή επίδξαζε ησλ νηθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ.  
Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο ζπλζεθώλ αλαθνξάο ζηα δεδνκέλα ησλ ςαξηώλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν 
πληειεζηήο Γηαθύκαλζεο (CV = SD/κέζε ηηκή) σο κεηξηθή ηεο κεηαβιεηόηεηαο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνηθηιία ρσξνρξνληθώλ ζπγθξίζεσλ ζηελ νηθνινγία (βιέπε Heath 2006). 
Γεδνκέλνπ όηη ν κέζε ηηκή ηνπ Γ θάζε δείθηε θπκάλζεθε από 27,4 κέρξη 35,1 νη δείθηεο 
απηνί νξίζηεθαλ σο 0,75 (Πίλαθαο 1.1). 

 

ρήκα 1.1 Υσξν-ρξνληθή κεηαβιεηόηεηα ησλ δεηθηώλ ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ καθξνθπθώλ (αξηζκόο 
εηδώλ, J‟-δείθηεο ηζνδηαλνκήο Pielou, H‟- δείθηεο Shannon-Weaver) θαη αθζνλίαο (% ζπλνιηθή 
θάιπςε) ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ΟΠΤ. Αθάκαο, Αθξσηήξην Πύιαο η. 3 = ηαζκνί Αλαθνξάο, Α= Αθάκαο, CP= Αθξσηήξην Πύιαο, 
SU= θαινθαίξη, Α= θζηλόπσξν, W= ρεηκώλαο, SP= άλνημε. *Σα απνηειέζκαηα ηεο ηεξαξρηθήο 
παξακεηξηθήο ANOVA ζπκθσλνύλ κε ηα κε-παξακεηξηθά απνηειέζκαηα. 
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ρήκα 1.2 Υσξηθή κεηαβιεηόηεηα ησλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο ηνπ δσνβέλζνπο (αξηζκόο εηδώλ, J‟- 
ηζνδηαλνκή Pielou, H‟- δείθηεο Shannon-Weaver)  θαη αθζνλίαο (αξηζκόο αηόκσλ) ζηηο ηδεκαηνγελείο 
αθηέο ηεο Κύπξνπ πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Αθάκαο-Λάξα 
(CY_5-C1-S1/LR), Αθάκαο-Λάηζη (CY_5-C1-S1/LT30, CY_5-C1-S1/LT40), Παξαιία Λεκεζνύ (CY_13-
C2-O1/B4), Μνλή (CY_16-C2-S1/B4), Ληκάλη Βαζηιηθνύ (CY_17-C2-S1/B4), Εύγη- Αθξσηήξην Κίηη 
(CY_18-C2-S1/B4), Πξσηαξάο-Κάβν Γθξέθν (CY_25-C3-S1/B4). 

 

 

 

 



 

- 23 - 

 

 

 

ρήκα 1.3 Υσξηθή κεηαβιεηόηεηα ησλ δεηθηώλ πνηθηιόηεηαο ησλ ςαξηώλ (αξηζκόο εηδώλ,  δείθηεο 
ηζνθαηαλνκήο Pielou –J‟, δείθηεο Shannon-Weaver- H‟) θαη αθζνλίαο (άηνκα/Km

2
) ζηηο θππξηαθέο 

αθηέο. Οη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ειέγρζεθαλ κε ηεξαξρηθή παξακεηξηθή ANOVA. 
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1.2 Μέγεζνο πιεζπζκνύ (ΠΠ 1.2) 

1.2.1 Μαθξνθύθε - αθζνλία  

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο ησλ καθξνθπθώλ (% ζπλνιηθή θάιπςε) κειεηήζεθε 
ηεξαξρηθά ζε ρσξηθέο (ζηαζκνί) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο 
Κύπξνπ, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 1.1, Stavrou 
and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) 
παξαηεξήζεθε ζηελ θιίκαθα ηνπ ζηαζκνύ θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ ρξόλνπ ζην ζηαζκό 
,δείρλνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ ρκ κέρξη 100ρκ ζηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο 
ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ηεο % ζπλνιηθήο θάιπςεο ησλ 
καθξνθπθώλ από ηνπο ζηαζκνύο κε ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 22.7%, ν δείθηεο απηόο 
νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 1.1). 

1.2.2 Εσνβέλζνο - αθζνλία 

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο ησλ βελζηθώλ αζπόλδπισλ (αξηζκόο αηόκσλ αλά 
δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα) θαηά κήθνο ηεο αλζξσπνγελνύο πίεζεο ζε νρηώ ηδεκαηνγελείο 
ζηαζκνύο ηεο Κύπξνπ (ρήκα 1.2) κειεηήζεθε από ηνπο Aplikioti et al. (ζε πξνεηνηκαζία) 
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ 
δεηθηώλ ησλ θππξηαθώλ αθηώλ από ηνπο ζηαζκνύο κε ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 34.2% νη 
δείθηεο απηνί νξίζηεθαλ σο 0.75 (Πίλαθαο 1.1). 

1.2.3 Φάξηα - αθζνλία 

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηνπ δείθηε αθζνλίαο ησλ ςαξηώλ (άηνκα αλά Κm-2) κειεηήζεθε ζε δύν 
ηεξαξρηθέο ρσξηθέο θιίκαθεο (δώλε βάζνπο, θαιάδα) θαηά κήθνο ησλ θππξηαθώλ αθηώλ 
(ρήκα 1.3, Kalianiotis et al., ππό δεκνζίεπζε). Χο επαλαιήςεηο ζηελ αλάιπζε 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ δηάξθεηαο 5 εηώλ (κία δεηγκαηνιεςία ην 
ρξόλν). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα παξαηεξήζεθε ζηελ θιίκαθα ηεο δώλεο 
βάζνπο, δείρλνληαο επίδξαζε ησλ νηθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θιίκαθα 
ηνπ βάζνπο. Απνπζία νπνηαζδήπνηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο κεηαβιεηόηεηαο ζηηο ρσξηθέο 
θιίκαθεο πνπ εμεηάζηεθαλ ζηηο θππξηαθέο αθηέο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπηθήο 
δηαηαξαρήο ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 1.1). 

1.3 Έθηαζε νηθνηόπνπ (ΠΠ1.5) 

Ζ επηθαλεηαθή θάιπςε ησλ πεξηζζόηεξσλ εηδώλ πνπ ζρεκαηίδνπλ νηθνηόπνπο είλαη πξνο ην 
παξόλ άγλσζηε. Ζ ηξέρνπζα πξνζπάζεηα ραξηνγξάθεζεο ησλ ιεηκώλσλ ηεο Posidonia ζα 
κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα κνληέιν ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε ραξηνγξάθεζε πνιιώλ από 
απηνύο ηνπο νηθνηόπνπο θαη έηζη λα επηηεπρζεί έλα πνζνηηθό κέηξν ηεο επηθαλεηαθήο ηνπο 
θάιπςεο.   

1.3.1 Έθηαζε θαη θαηαλνκή ησλ ζαιάζζησλ αγγεηόζπεξκσλ 

Οη ιεηκώλεο ηεο Posidonia θαη ηεο Cymodocea ζρεκαηίδνπλ ηύπνπο νηθνηόπσλ 
πξνηεξαηόηεηαο (Οδεγία Οηθνηόπσλ 92/43) κε δηάθνξα καθξνθύθε θαη δσηθέο θνηλόηεηεο 
ζηα παξάθηηα θππξηαθά ύδαηα. Σα ππνπαξαιηαθά ηδήκαηα ππνζηεξίδνπλ εθηεηακέλνπο θαη 
ππθλνύο ιεηκώλεο ηνπ Posidonia oceanica, ελόο καθξόβηνπ ελδεκηθνύ είδνπο ηεο 
Μεζνγείνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε βάζε πνπ θπκαίλνληαη από 4 έσο ~40 κ. Σν Cymodocea 
nodosa, έλα ζεξκν-εύθξαην είδνο, απαληάηαη κόλν ζε ηνπηθνύο ηδεκαηνγελείο ζηαζκνύο ηεο 
Κύπξνπ.  Αλ θαη ε εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ( ε έθηαζε ηνπ είδνπο ηνπ νηθνηόπνπ) θαη ε 
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θαηαλνκή (ην πξόηππν ηνπ νηθνηόπνπ ζε όιε ηελ ππό κειέηε πεξηνρή) απηώλ ησλ ηύπσλ 
νηθνηόπσλ έρεη μεθηλήζεη πξόζθαηα ν δείθηεο απηόο έρεη νξηζηεί σο 1 (Πίλαθαο 1.1). 

1.4 Καηάζηαζε νηθνηόπνπ (ΠΠ 1.6) 

Δμαηηίαο ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (2000/60/EC) ζηα παξάθηηα 
ύδαηα ηεο Κύπξνπ, ππάξρεη έλαο αξηζκόο δεηθηώλ καθξνθπθώλ νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηελ 
θαηάζηαζε ησλ νηθνηόπσλ ζε απηά ηα ύδαηα (βιέπε παξάγξαθν 3.2 ηνπ Μέξνπο  Η ηεο 
Αξρηθήο Αμηνιόγεζεο).  

1.4.1 Αθζνλία ησλ πνιπεηώλ καθξνθπθώλ (ESG IA) 

ε νιηγνηξνθηθέο θαη πςειήο δηαθάλεηαο αδηαηάξαρηεο βξαρώδεηο αθηέο, βξαδείαο 
αλάπηπμεο κε-πιαζηηθά είδε Cystoseira (ESG IA) κπνξεί λα θπξηαξρήζνπλ, εμαηηίαο ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ εζσηεξηθά απνζεθεπκέλσλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπο (βι. 
Orfanidis et al. 2011, θαη ηελ παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Ο επηξνθηζκόο δε θαίλεηαη λα 
επηδξά αξλεηηθά άκεζα  ζηα είδε απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο (canopy), σζηόζν όηαλ ε 
θπζηθή δηαηαξαρή αθαηξεί ηνπο ζαιινύο (π.ρ. θαηαηγίδεο), δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο πνπ 
επλννύλ ηνλ γξήγνξν επνηθηζκό από είδε ηαρείαο αλάπηπμεο (Irving and Connell 2006). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θύθισλ δσήο, 
καδί κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε αλζξσπνγελνύο πίεζεο, νη Orfanidis et al. 
(2011) θαζόξηζαλ δύν νκάδεο πνιπεηώλ, βξαδείαο αύμεζεο εηδώλ: 

1) ηα βξαδείαο αύμεζεο, πξνζαξκνζκέλα ζην θσο είδε κε παρύ, δηαθνξνπνηεκέλν ζαιιό 
θαη πνιπεηείο θύθινπο δσήο. ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ, θπξίσο ζε 
αδηαηάξαρηα πεξηβάιινληα, ιόγσ ησλ πςειώλ απαηηήζεώλ ηνπο ζε θσο θαη ησλ πςειώλ 
εζσηεξηθώλ απνζεθώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (ESG IA). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο 
είλαη ζπγθεθξηκέλα είδε Cystoseira, γηα παξάδεηγκα ηα Cystoseira crinitophylla, Cystoseira 
crinita θαη C. mediterranea.  

2) ηα βξαδείαο αύμεζεο, πξνζαξκνζκέλα ζην θώο κε παρύ, δηαθνξνπνηεκέλν ζαιιό θαη 
πςειή πξνζαξκνζηηθή πιαζηηθόηεηα (adaptive plasticity), ηα νπνία κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ 
ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, έρνληαο πνιπεηή ζηίπν ή βάζε. ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ 
επνηθηζηώλ ζε αδηαηάξαρηα θαη κεηξίσο ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IB). 
Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο είλαη ηα είδε Cystoseira compressa, Cystoseira barbata θαη 
Sargassum vulgare. 

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο (% θάιπςε) ησλ πνιπεηώλ (ESG IA) καθξνθπθώλ 
κειεηήζεθε ζε  ηεξαξρηθέο ρσξηθέο (ζηαζκνί) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο 
αθηέο ηεο Κύπξνπ, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 
1.4, Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) 
παξαηεξήζεθε ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ζην ρξόλν ζην ζηαζκό δείρλνληαο ηελ 
επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ Km κέρξη 100Κm ζηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ε % θάιπςε ησλ ESG IA ζηηο θππξηαθέο αθηέο (83.3%) 
ήηαλ κηθξόηεξε από ηελ % θάιπςε ζηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο (89.8%), δείρλνληαο 
απόθιηζε 7.3%, ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 1.1). 

1.4.2 Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ (ESG 
IC) 

ε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο αθηέο, ηα βξαδείαο αύμεζεο, ζθηόθηια αζβεζηνπνηεκέλα είδε 
(ESG IC) ζπρλά θπξηαξρνύλ (βι. Panayotidis et al. 2004). Αλάκεζα ζε απηά ηα είδε, ηα 
Corallina spp. ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζνρήο, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο ηνπο παξνπζίαο θαη 
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ηεο επξείαο ηνπο θαηαλνκήο ζηηο δηαβαζκίζεηο ππνβάζκηζεο. Μπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζε 
ιηγόηεξν δηαηαξαγκέλεο ζπλζήθεο, όηαλ ηα είδε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο είλαη απόληα, ιόγσ 
δηαηαξαρήο ή ηερλεηνύ ππνζηξώκαηνο ζε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο ζπλζήθεο (βι. Orfanidis et 
al. 2011). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη θύθισλ δσήο ραξαθηεξηζηηθά καδί 
κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, νη Orfanidis et al. (2011) θαζόξηζαλ κία 
νκάδα από πξνζαξκνζκέλα ζηε ζθηά, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλα είδε. Σα 
Corallina caespitosa, C. granifera θαη Lithophyllum sp. είλαη αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο 
ησλ αζβεζηνπνηεκέλσλ αξζξσηώλ θαη θξνπζηώδσλ εηδώλ, ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηνπο 
θπηνθάγνπο νξγαληζκνύο θαη ζηηο δπζκελείο πδξνδπλακηθέο ζπλζήθεο (ESG IC). 
ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ ζε αδηαηάξαρηεο θαη κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο 
αθηέο.  

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ (ESG 
IC) καθξνθπθώλ (% θάιπςε) κειεηήζεθε ηεξαξρηθά ζε ρσξηθέο (ζηαζκόο) θαη ρξνληθέο 
(ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 1.4, Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) παξαηεξήζεθε ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ζην ρξόλν 
ζην ζηαζκό δείρλνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ Km κέρξη 100Κm ζηηο 
νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ 
παξάθηησλ πδάησλ από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 7.3% απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 1 
(Πίλαθαο 1.1).  

1.4.3 Αθζνλία ησλ θαηξνζθνπηθώλ καθξνθπθώλ (ESG IIA) 

Οη ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ζξεπηηθώλ θαη ζνιόηεηαο επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηξνζθνπηθώλ-επθαηξηαθώλ καθξνθπθώλ (Harlin 1995, Schramm and Nienhuis 1996, 
Viaroli et al. 2008), ιόγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αθνκνίσζεο ζξεπηηθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
(Thompson and Valiela 1999). Γεδνκέλνπ όηη είλαη θπξίσο κνλήο ζηξώζεο θαη επθαηξηαθά, ηα 
καθξνθύθε κπνξεί επίζεο λα απαηηήζνπλ ιηγόηεξεο πνζόηεηεο θσηόο γηα αύμεζε, 
ζπγθξηηηθά κε ηα πνιπεηή, πνιπζηξσκαηηθά καθξνθύθε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο (canopy) 
(Lobban and Harrison 1994). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη θύθισλ δσήο ραξαθηεξηζηηθά, 
καδί κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, νη Orfanidis et al. (2011) 
θαζόξηζαλ δύν νκάδεο επθαηξηαθώλ εηδώλ ζηα παξάθηηα ύδαηα:  

(1) ηα ηαρείαο αύμεζεο, ειηόθηια κε ρνληξή δηαθιάδσζε είδε, ηα νπνία κπνξνύλ λα 
αλαπηπρζνύλ ζε όια ηα πεξηβάιινληα, αιιά κόλν ζε πςειέο αθζνλίεο ζε ππνβαζκηζκέλα 
πεξηβάιινληα (ESG IIA). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο είλαη ηα είδε ησλ γελώλ 
Gracilaria, Laurencia θαη Caulerpa.  

(2) ηα ηαρείαο αύμεζεο, ειηόθηια λεκαηνεηδή θαη θπιινεηδή είδε κε κεγάιε αλαπαξαγσγηθή 
ηθαλόηεηα θαη κηθξνύο θύθινπο δσήο. Μπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε όια ηα πεξηβάιινληα, 
αιιά ζε πςειέο αθζνλίεο ζπρλά ζρεκαηίδνπλ αλζήζεηο, γηα παξάδεηγκα πξάζηλεο 
παιίξξνηεο, ζε πνιύ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IIB). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο 
νκάδαο είλαη είδε ησλ γελώλ Ulva θαη Chaetomorpha. Σα Cyanobacteria, αλ θαη είλαη 
κνλαδηθά ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο βηνινγίαο ηνπο, πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζε απηή ηελ 
νκάδα, επεηδή κπνξεί λα είλαη άθζνλα ζε ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα, ζε ζπλζήθεο 
έιιεηςεο αδώηνπ.  

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο (% θάιπςε) ησλ επθαηξηαθώλ (ESG IIA) καθξνθπθώλ 
κειεηήζεθε ζε ηεξαξρηθέο ρσξηθέο (ζηαζκόο) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο θππξηαθέο 
βξαρώδεηο αθηέο, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 1.4, 
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Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) 
παξαηεξήζεθε ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ζην ρξόλν ζην ζηαζκό δείρλνληαο ηελ 
επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ Km κέρξη 100Κm ζηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ από ηηο ζπλζήθεο 
αλαθνξάο ππεξβαίλεη ην 100% απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 0 (Πίλαθαο 1.1). 

 

 

ρήκα 1.4 Υσξν-ρξνληθή κεηαβιεηόηεηα ηεο θάιπςεο (%) ησλ θύξησλ καθξνθπθηθώλ Οκάδσλ 
Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. ESG = Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο, ΗΑ = Οκάδα ησλ ζπληεξεηηθώλ, 
βξαδείαο αύμεζεο, πνιπεηώλ εηδώλ, IC = Οκάδα ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο εηδώλ, IIA = 
Οκάδα ησλ ηαρείαο αύμεζεο, ζαξθσδώλ θαηξνζθνπηθώλ εηδώλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, 
βιέπε ρήκα 1.1 (Stavrou and Orfanidis). 
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1.5 Γνκή νηθνζπζηήκαηνο (ΠΠ.1.7) 

Πνιπκεηξηθνί δείθηεο έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ζπλερώο θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο 
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (2000/60/EC) ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο 
Κύπξνπ. 

1.5.1 Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 

Ο EEI, ν νπνίν έρεη εκπλεπζηεί από ηε ζεσξία ησλ „ελαιιαθηηθώλ ζηαζεξώλ ζηαδίσλ‟, 
βαζίδεηαη ζην γλσζηό πξόηππν, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν αλζξσπνγελήο παξάγνληαο, γηα 
παξάδεηγκα ν επηξνθηζκόο θαη ε ξύπαλζε κε βαξέα κέηαιια, κεηαηνπίδεη ην νηθνζύζηεκα 
από ηελ αδηαηάξαρηε θαηάζηαζε, όπνπ θπξηαξρνύλ νη ηειηθνί επνηθηζηέο, ζε ππνβαζκηζκέλε 
θαηάζηαζε, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα επθαηξηαθά ληηξόθηια είδε (Orfanidis et al. 2011). Οη 
αλζξσπνγελείο αιιαγέο αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ βεζληθώλ καθξνθπθώλ 
ζε δύν ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο πνπ απνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή 
δηαηαξαρή: ε νκάδα ησλ ηειηθώλ επνηθηζηώλ κε ρακεινύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο θαη 
κεγάινπο θύθινπο δσήο (Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο Η, θπξίσο Κ-επηινγή) θαη ε 
επθαηξηαθή νκάδα κε πςεινύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο θαη κηθξνύο θύθινπο δσήο (ΟΟΚ ΗΗ, 
θπξίσο r-επηινγή). Δθηόο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ην θσο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη 
ηηο βελζηθέο καθξνθπθηθέο θνηλόηεηεο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, επλνώληαο ηα είδε κε 
ζθηόθηια ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θπξηαξρία ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά, βξαδείαο αύμεζεο 
εηδώλ ζε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο πεξηνρέο, κπνξεί λα είλαη ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ 
αληηηηζέκελσλ πηέζεσλ επηινγήο. 

Ο EEI εθαξκόζηεθε από ηνπο Stavrou θαη Orfanidis (ππό δεκνζίεπζε) ζε ηξεηο δηαθνξεηηθά 
επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Ο EEI θαηέηαμε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ζηελ „πςειή‟ θιάζε 
νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. (ρήκα 1.4). Αθνύ ε % απόθιηζε ησλ ηηκώλ ΔΔΗ ζηηο θππξηαθέο 
αθηέο από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 3.36%  απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 1.1). 
 

 

ρήκα 1.5 Υσξν-ρξνληθή κεηαβιεηόηεηα ηνπ Γείθηε Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) ζηα παξάθηηα 
θππξηαθά ύδαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Γηα πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο, βιέπε ρήκα 1.1 (Stavrou and Orfanidis). 
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1.5.2 PREI (Posidonia) 

Ο PREI (Posidonia oceanica Rapid Easy Index), είλαη κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ εθηίκεζε ηεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθώλ αθηώλ, ζύκθσλα 
κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΠΤ (Gobert et al. 2009). Τπνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο πέληε 
κεηξηθέο πνπ κεηξνύληαη ζηνπο ιεηκώλεο ηεο P. oceanica: (1) ππθλόηεηα ξηδώλ, (2) 
επηθάλεηα ξηδώλ, (3) E/L (αλαινγία κεηαμύ βηνκάδαο επηθύησλ θαη βηνκάδαο θύιισλ) 
κεηξεκέλα ζε ξίδεο πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην ίδην βάζνο (4) βάζνο ηνπ ρακειόηεξνπ νξίνπ 
θαη (5) ηύπνο απηνύ ηνπ νξίνπ (νπηζζνδξνκηθόο, πξννδεπηηθόο, ζηαζεξόο). 

Ο PREI εθαξκόζηεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο (Πξσηαξάο-Κάβν 
Γθξέθν: ζηαζκόο αλαθνξάο, Ληκάλη Βαζηιηθνύ, Παξαιία Λεκεζνύ) ζε ηδεκαηνγελείο αθηέο ηεο 
Κύπξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ (ρήκα 1.6) (Argyrou et al. 
2011). Ο PREI θαηέηαμε ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Πξσηαξά-Κάβν Γθξέθν θαη ηνπ Ληκαληνύ ηνπ 
Βαζηιηθνύ ζηελ „πςειή‟ Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαη ηελ Παξαιία Λεκεζνύ ζηελ 
„θαιή‟ ΟΟΚ. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηνπ PREI ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηελ 
ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 16,2% ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1(Πίλαθαο 1.1). 

1.5.3 BENTIX 

Ο δείθηεο BENTIX (Simboura and Zenetos 2002) ζρεδηάζηεθε γηα λα ηαηξηάμεη ζην βελζηθό 
νηθνζύζηεκα ηεο Μεζνγείνπ θαη λα θαηαζηεί έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα πέληε ζηαδίσλ γηα ηελ 
θαηάηαμε ησλ βελζηθώλ θνηλνηήησλ. Δίλαη έλαο βηνηηθόο δείθηεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα 
ησλ νκάδσλ δεηθηώλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ αλεθηηθώλ θαη επαίζζεησλ 
ηάμα γεληθώο, ζηαζκίδνληάο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ αλαινγία ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηε βελζηθή 
παλίδα εμ‟ νξηζκνύ.  

Ο BENTIX εθαξκόζηεθε ζε έμη δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο ζηηο ηδεκαηνγελείο 
αθηέο ηεο Κύπξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ (ρήκα 1.6) 
(Argyrou et al. 2011).  Ο BENTIX θαηέηαμε ηνλ Πξσηαξά-Κάβν Γθξέθν ζηελ „πςειή‟ Οκάδα 
Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαη ηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο ζηελ „θαιή‟ ΟΟΚ. Γεδνκέλνπ όηη ε 
% απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηνπ BENTIX ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 
15% ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1(Πίλαθαο 1.1). 
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ρήκα 1.6 Υσξηθή κεηαβιεηόηεηα ησλ δεηθηώλ ηεο Posidonia (PREI) θαη ηνπ δσνβέλζνπο (BENTIX) 
ζηηο ηδεκαηνγελείο θππξηαθέο αθηέο πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. 
Αθάκαο (CY_5-C1-S1), Παξαιία Λεκεζνύ (CY_13-C2-O), Μνλή (CY_16-C2-S1), Ληκάλη Βαζηιηθνύ 
(CY_17-C2-S1), Εύγη-Αθξσηήξην Κίηη (CY_18-C2-S1), Πξσηαξά-Κάβν Γθξέθν (CY_25-C3-S1). 

 

1.6 Σειηθή ηηκή ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ ΠΠ 1 

ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία ε εθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ζε 
επίπεδν ΠΠ βαζίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ δηαθνξεηηθά ζηαζκηζκέλσλ ηηκώλ ησλ δεηθηώλ. 
Κάζε δείθηεο εθηηκήζεθε απζαίξεηα, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ησλ εηδηθώλ, ρξεζηκνπνηώληαο 
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελλνηνινγηθό κνληέιν, ηηο απνθξίζεηο ησλ κεηξηθώλ, ην 
βηνινγηθό ζηνηρείν θαη ηε δηαζεζηκόηεηα δεδνκέλσλ. Κάζε πεξηγξαθηθή κέζνδνο εθθξάδεηαη 
ζε θιίκαθα από ην 1 σο ην 0 (βιέπε εηζαγσγή).   

ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία, ε ηηκή ηεο ΠΠ 1 εθηηκήζεθε ζην 0.895, 
ζπκπεξαίλνληαο πσο βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ όζνλ αθνξά ηελ ΠΠ 1. 
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Πίλαθαο 1.1 Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ 
ρξεζηκνπνηώληαο παξακέηξνπο βηνπνηθηιόηεηαο (ΠΠ 1). 
 

Αξ Κσδ. 
Δπίπεδν 
θξηηεξίνπ Γείθηεο 

Αξ. 
ηαζκώλ/ 

Γεηγκάησλ 

Απόθιηζε (%) 
από ζ. αλαθ./ 
πληειεζηήο 
Μεηαβιεη.* 

Σηκή 
δείθηε 

ηαζκηζκ. 
ζπληει. 

Σειηθή 
ηηκή 

θαηάζ. 

1 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

Μαθξνθύθε – 
Αξηζκόο εηδώλ 

3/71 8 1 0.01 0.01 

2 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

Μαθξνθύθε - H‟ 3/71 16 1 0.01 0.01 

3 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

Μαθξνθύθε - J‟ 3/71 9 1 0.01 0.01 

4 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

Αξηζκόο εηδώλ 
(δσνβέλζνο) 

8/40 9 1 0.01 0.01 

5 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

H‟ (δσνβέλζνο) 8/40 4 1 0.01 0.01 

6 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

J‟ (δσνβέλζνο) 8/40 6 1 0.01 0.01 

7 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

Αξηζκόο εηδώλ 
(ςάξηα) 

19/95 27* 0.75 0.1 0.075 

8 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

H‟ (ςάξηα) 19/95 35* 0.75 0.05 0.0375 

9 D1.1 Καηαλνκή 
εηδώλ 

J‟ (ςάξηα) 19/95 29* 0.75 0.05 0.0375 

10 D1.2 Μέγεζνο 
πιεζπζκνύ 

Αθζνλία 
καθξνθπθώλ (% 

θάιπςε) 

3/71 22 1 0.02 0.02 

11 D1.2 Μέγεζνο 
πιεζπζκνύ 

Αθζνλία 
δσνβέλζνπο 

(άηνκα/δείγκα) 

8/40 34 0.75 0.02 0.015 

12 D1.2 Μέγεζνο 
πιεζπζκνύ 

Αθζνλία ςαξηώλ 
(άηνκα/ρκ

2
) 

19/95 58* 1 0.1 0.1 

13 D1.5 Έθηαζε 
νηθνηόπνπ 

Έθηαζε θαη 
θαηαλνκή 

αγγεηόζπεξκσλ 
(Posidonia, 

Cymodocea) 

3/71 Qualitative 1 0.1 0.1 

14 D1.6 Καηάζηαζε 
νηθνηόπνπ 

Αθζνλία πνιπεηώλ 
θαλεξόγακσλ 

(ESG IA) 

3/71 7 1 0.1 0.1 

15 D1.6 Καηάζηαζε 
νηθνηόπνπ 

Αθζνλία 
ζθηόθηισλ, αξγά 
αλαπηπζζόκελσλ 

αζβεζησδώλ 
εηδώλ (ESG IC) 

3/71 7 1 0.05 0.05 

16 D1.6 Καηάζηαζε 
νηθνηόπνπ 

Αθζνλία 
επθαηξηαθώλ 

καθξνθπθώλ (ESG 
IIA) 

3/71 114 0 0.05 0 

17 D1.7 Γνκή 
νηθνζπζη. 

EEI-c (καθξνθύθε) 7/7 3 1 0.1 0.1 

18 D1.7 Γνκή 
νηθνζπζη. 

PREI (Posidonia) 6/30 16 1 0.1 0.1 

19 D1.7 Γνκή 
νηθνζπζη. 

BENTHIX 
(δσνβέλζνο) 

6/30 15 1 0.1 0.1 

   Άζξνηζκα    1 0.895 
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2.  Σα μεληθά είδε πνπ εηζάγνληαη από αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηεο βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ δελ κεηαβάιινπλ 
δπζκελώο ην νηθνζύζηεκα 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ κέρξη ην 2020 αλ ηα 
κε-απηόρζνλα είδε (ΜΑΔ) πνπ εηζήρζεθαλ από αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο βξίζθνληαη ζε 
επίπεδα πνπ δελ κεηαβάιινπλ δπζκελώο ην νηθνζύζηεκα. 

Σόζν ε Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα κεζνδνινγηθά πξόηππα γηα 
ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (2010/477/EU), όζν θαη ε 
έθζεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ JRC/ICES γηα ηα ΜΑΔ (Olenin et al. 2010) δειώλνπλ 
θαηεγνξεκαηηθά πσο ην θαίξην βήκα ζηελ παξεκπόδηζε ηεο εηζαγσγήο θαη ησλ επηπηώζεσλ 
απηώλ ησλ εηδώλ είλαη ε αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δηόδσλ θαη θνξέσλ πνπ είλαη 
ππεύζπλνη γηα απηέο ηηο εηζαγσγέο. Ζ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ είλαη κνλαδηθή, ιόγσ ηνπ όηη ε 
πξώηε θαη θύξηα δίνδνο εηζόδνπ ησλ ΜΑΔ είλαη ε ζηελ νπζία παζεηηθή κεηαθνξά 
Λεζζεςηαλώλ κεηαλαζηώλ από ηνλ Ηλδν-Δηξεληθό θαη ηελ Δξπζξά Θάιαζζα δηακέζνπ ηεο 
Γηώξπγαο ηνπ νπέδ (έλα, πάξαπηα, αλζξσπνγελέο θαηαζθεύαζκα) ζηελ αλαηνιηθή 
Μεζόγεην (Costello et al. 2010, EastMed 2010, Zenetos 2010). Δλώ ε επηζηεκνληθή αλάιπζε 
γηα ην θαηά πόζνλ ε Λεζζεςηαλή κεηαλάζηεπζε θαζηζηά “εηζαγσγή από αλζξώπηλεο 
δξαζηεξηόηεηεο” κπνξεί λα γεκίζεη πνιιέο ζειίδεο, ην γεγνλόο είλαη πσο νη Λεζζεςηαλνί 
κεηαλάζηεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Λεβαληίλεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ, κέρξη ηνλ Ηνύιην 2009, είραλ εληνπηζηεί 126 ΜΑΔ ζηα 
Κππξηαθά ζαιάζζηα ύδαηα, 80 από ηα νπνία ήηαλ εγθαηαζηεκέλα, θαη 12 από ηα 80 
ζεσξνύληαη εηζβιεηηθά ή ρσξνθαηαθηεηηθά μεληθά είδε (ΥΞΔ) (Katsanevakis et al. 2009). 

Σα ΥΞΔ νξίδνληαη σο ηα ΜΑΔ πνπ “έρνπλ εμαπισζεί, εμαπιώλνληαη, ή απέδεημαλ ηε 
δπλαηόηεηα λα εμαπισζνύλ θάπνπ, θαη έρνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζηε βηνπνηθηιόηεηα, ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αμίεο ή/θαη ηελ αλζξώπηλε πγεία 
ζηηο εηζβαιιόκελεο πεξηνρέο” (Olenin et al. 2010). Δλεκεξώλνληαο ηε κειέηε ησλ 
Katsanevakis et al. (2009) κε ηε κειέηε ησλ Zenetos et al. (2010) παξάγεηαη ν αθόινπζνο 
θαηάινγνο 15 ΥΞΔ ηα νπνία εληνπίζηεθαλ ζηηο Κππξηαθέο ζάιαζζεο κέρξη ζήκεξα (2012): 

o Μαθξνθύθε: 
o Caulerpa racemosa var. cylindracea 
o Cladophora cf patentiramea 

o Φάξηα: 
o Siganus luridus θαη Siganus rivulatus 
o Lagocephalus sceleratus 
o Fistularia commersonii 
o Sillago sihama 
o Sphoeroides pachygaster 

o Μαιάθηα: 
o Brachidontes pharaonis 
o Pinctada radiata 
o Cerithium scabridum 
o Strombus (Conomurex) persicus 
o Trochus (Infundibulops) erithraeus 

o Καξθηλνεηδή: 
o Charybdis helleri 

o Γαθηπιηνζθώιεθεο: 
o Pseudonereis anomala 
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Δλώ ηα ΜΑΡ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ή απιά παξόληα ζηηο Κππξηαθέο ζάιαζζαο κπνξνύλ 
δπλεηηθά λα επηθέξνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζην εγγύο κέιινλ, ε πξνζνρή πξέπεη λα 
επηθεληξσζεί ζηα πην πάλσ 15 ΥΞΔ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 
πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ ΠΠ 2, αθνύ θαη ηα 15 ζεσξνύληαη πσο 
επηθέξνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζην ζαιάζζην νηθνζύζηεκα. πγθεθξηκέλα (γηα 
πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βι. ην ζρεηηθό ππνθεθάιαην ζηελ Αξρηθή Αμηνιόγεζε): 

o Σα S. luridus θαη S. rivulatus απνηεινύλ ηδηόκνξθε πεξίπησζε ζηνλ θαλόλα, σο ν ζηόρνο 
κηαο επηιεθηηθήο παξάθηηαο αιηείαο θαη ζπλεπώο σο εκπνξηθά ζεκαληηθά, 

o Σν L. sceleratus θαηαιακβάλεη έλα ππνινγίζηκν πνζνζηό ηνπ αιηεύκαηνο ηεο παξάθηηαο 
αιηείαο (4 % θαηά βάξνο ην 2010, EastMed 2010) κε ςειή ζπγθέληξσζε ησλ αηόκσλ 
(θαη πηζαλώο λεπηνηξνθίσλ θαη πεξηνρώλ αλάπηπμεο) ζηηο λνηηαλαηνιηθέο πεξηνρέο ηνπ 
λεζηνύ (Michaelides 2011), 

o Σν F. commersonii αιηεύεηαη πνιύ ζπρλά από ηελ παξάθηηα αιηεία (Katsanevakis et al. 
2009) ζπλεπάγνληαο ηελ ύπαξμε ελόο εηδηθά ρσξνθαηαθηεηηθνύ πιεζπζκνύ, ηνπ νπνίνπ 
όκσο νη επηπηώζεηο παξακέλνπλ άγλσζηεο, 

o Ζ C. racemosa θαηαιακβάλεη άκεζα θελά καιαθά θαη ζθιεξά ππνζηξώκαηα ζε όιν ην 
λεζί θαη πηζαλώλ λα πξνθαιεί αιιαγέο ζηηο θνηλόηεηεο καθξνθπθώλ θαη καθξνπαλίδαο 
(Argyrou et al. 1999, Argyrou and Hadjichristophorou 2000), 

o Ζ Cladophora cf patentiramea πξνθαιεί πεξηζηαζηαθέο αλζίζεηο πνπ θαζηζηνύλ νριεξία 
ζην λνηηαλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ (Argyrou 2000), 

o Γελ ππάξρεη πιεξνθόξεζε ζην παξόλ ζηάδην γηα ηα ππόινηπα ΥΞΔ ζε ζρέζε κε ηελ 
αιινίσζε ηνπ απηόρζνλνπ πεξηβάιινληνο. 

Λόγσ ηεο ςειήο αβεβαηόηεηαο όζνλ αθνξά ηηο επηπηώζεηο απηώλ ησλ θνηλώλ ΥΞΔ, θαη ηελ 
εμαηξεηηθή εηζβιεηηθόηεηα ησλ πην θαιά κειεηεκέλσλ από απηά, π.ρ., ην L. sceleratus, ε 
θαηάζηαζε ηεο ΠΠ 2 νξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο ΠΠ σο 0.5, θαη ζπκπεξαζκαηηθά ηα ζαιάζζηα 
ύδαηα ηεο Κύπξνπ δελ βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ ζε ζρέζε κε ηελ ΠΠ 2. 

2.1 Αθζνλία θαη ραξαθηεξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο ησλ μεληθώλ εηδώλ, ηδίσο 
ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ 

2.1.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία, ηε ρξνληθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαη ηε 
ρσξηθή θαηαλνκή ζηε θύζε ησλ μεληθώλ εηδώλ, ηδίσο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ 
μεληθώλ εηδώλ θαη ηδίσο ζε απεηινύκελεο πεξηνρέο, ζε ζρέζε κε ηνπο θύξηνπο θνξείο 
θαη ηηο θύξηεο νδνύο δηάδνζεο ησλ ελ ιόγσ εηδώλ 

Δθηόο από ηα εθηηκεκέλα θαη εθκεηαιιεπκέλα S. luridus θαη S. rivulatus, ην κόλν άιιν ΥΞΔ 
γηα ην νπνίν ππάξρεη ζρεηηθά επαξθήο ρσξηθή θαη ρξνληθή πιεξνθόξεζε είλαη ην L. 
sceleratus: κηα επηζηακέλε κειέηε δνκήο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ γηα ηα έηε 2009-2010 θαηέδεημε 
πσο ηα αλαπαξαγσγηθά πεδία θαη λεπηνηξνθία ηνπ είδνπο εζηηάδνληαη ζηελ λνηηαλαηνιηθή 
αθηνγξακκή ηνπ λεζηνύ. Άιια ΥΞΔ γηα ηα νπνία ππάξρεη πεξηνξηζκέλε πιεξνθόξεζε, π.ρ., 
ε F. commersonii θαη ε C. racemosa, κάιινλ είλαη δηαδεδνκέλα ζε όιν ην λεζί. Λόγσ ηεο 
απνζπαζκαηηθήο θύζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, απηόο ν δείθηεο (2.1.1) θαη ζπλεπώο ην θξηηήξην 
(2.1) δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. 

2.2 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ 

2.2.1 Αλαινγία κεηαμύ ρσξνθαηαθηεηηθώλ μεληθώλ εηδώλ θαη απηόρζνλσλ εηδώλ ζε 
επαξθώο κειεηεκέλεο ηαμηλνκηθέο νκάδεο (π.ρ. ςάξηα, καθξνθύθε, καιάθηα,) ε νπνία 
κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε κεηαβνιήο ηεο ζύλζεζεο ζε είδε (π.ρ. κεηά ηνλ εθηνπηζκό 
ησλ μεληθώλ εηδώλ) 

Οη αλαινγίεο δελ ππνινγίδνληαη ζην παξόλ ζηάδην. 
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2.2.2 Δπηπηώζεηο ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ εηδώλ ζε επίπεδν είδνπο, ελδηαηηήκαηνο 
θαη νηθνζπζηήκαηνο 

Οη επηπηώζεηο δελ κειεηνύληαη ζην παξόλ ζηάδην. 
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3.  Οη πιεζπζκνί ησλ εηδώλ ςαξηώλ θαη καιαθίσλ πνπ 
απνηεινύλ αληηθείκελν εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο θπκαίλνληαη 
εληόο αζθαιώλ βηνινγηθώλ νξίσλ, κε ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ 
θαηαλνκή ειηθηώλ θαη κεγέζνπο πνπ ζεσξνύληαη ελδεηθηηθά ηεο 
πγηνύο θαηάζηαζεο γηα ην εθάζηνηε απόζεκα 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία ζα πεξηγξάςεη ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνζεκάησλ, θαζώο επίζεο θαη 
ην πώο ζα επηηεπρζνύλ, ώζηε λα κπνξέζνπκε λα θαζνξίζνπκε ηελ Καιή Πεξηβαιινληηθή 
Καηάζηαζε (ΚΠΚ), πεξηβαιινληηθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο δείθηεο γηα ηελ ΠΠ 3, όπσο 
πξνηείλεηαη από ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ICES πάλσ ζην πιαίζην γηα ηε Θαιάζζηα 
ηξαηεγηθή ηεο Οδεγίαο 1, γηα ηελ ΠΠ 3 (ICES 2011). 

ηε ιίζηα ησλ εηδώλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα (Πίλαθαο 3.1), ππάξρνπλ είδε γηα ηα 
νπνία δελ έρεη γίλεη αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο.  Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ απνζεκάησλ ζπλήζσο ππνινγίδνληαη δπν πξσηαξρηθνί δείθηεο, F (αιηεπηηθή 
ζλεζηκόηεηα) θαη SSB (ε βηνκάδα ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ απνζέκαηνο), θαζώο θαη ηα 
επηζπκεηά επίπεδα αλαθνξάο ηνπο, πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. 
ηελ πεξίπησζε ησλ δεηθηώλ πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ηα επηζπκεηά επίπεδα αλαθνξάο, 
ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηάζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη δείθηεο απηνί κέζα ζην ρξόλν, ώζηε λα 
αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ. Ζ πςειόηεξε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα 
παξάκεηξνο πνπ δείρλεη ην θαηά πόζν Καιή είλαη ε  Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε είλαη 1, θαη 
απηό εμαξηάηαη αλ ε ηηκή ηνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηα επηζπκεηά επίπεδα αλαθνξάο, θαη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί απηά, εάλ νη ηηκέο ηηο παξακέηξνπ δελ 
παξνπζηάδνπλ πησηηθή ηάζε κέζα ζην ρξόλν. 

Πίλαθαο 3.1 Δίδε βάζε ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί ε ΚΠΚ. ηνλ πίλαθα θαίλνληαη γηα νπνία είδε έρεη 
γίλεη θαηά ην παξειζόλ αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. 
 

Δίδε Δθηίκεζε ηεο 
Καηάζηαζεο ηνπ 

Απνζέκαηνο 

Mullus barbatus ΝΑΗ 

Mullus surmuletus ΝΑΗ 

Spicara smaris ΝΑΗ 

Boops boops ΝΑΗ 

Pagellus erythrinus ΟΥΗ 

Sparisoma cretense ΟΥΗ 

Spicara maena ΟΥΗ 

Pagellus acarne ΟΥΗ 

Pagrus pagrus ΟΥΗ 

Serranus cabrilla ΟΥΗ 

Dentex dentex ΟΥΗ 
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ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη γίλεη θαηά ην παξειζόλ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 
απνζέκαηνο, νη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιηεπηηθή πίεζε ππνινγίζηεθαλ από Μνληέια 
Παξαγσγήο (production models). Ζ αλαπαξαγσγηθή δπλαηόηεηα (reproductive capacity)  ησλ 
απνζεκάησλ εθηηκήζεθε από ηελ ηάζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο, όπσο απηή ππνινγίζηεθε, 
γηα ηα ηειεπηαία έμη ρξόληα, από ηα κνληέια παξαγσγήο.  

 Οη δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή θαζώο θαη κε ηελ θαηά κήθνο ζύλζεζε 
ησλ έληεθα παξαπάλσ εηδώλ ππνινγίζηεθαλ από ηα δεδνκέλα ηνπ εξεπλεηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο MEDITS. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα δελ ήηαλ επαξθή από ην 
πξνεγνύκελν εξεπλεηηθό πξόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από ην Πξόγξακκα 
πιινγήο Γεδνκέλσλ γηα ηελ αιηεία (Cyprus Data Collection Program). 

Σέινο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ  νηθνινγηθώλ δεηθηώλ ηεο βηνθνηλσλίαο (community 
indicators)  ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα από ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα MEDITS.   
Θεσξήζακε όηη ππάξρεη έιιεηςε επαξθώλ δεδνκέλσλ γηα ησλ ππνινγηζκό ησλ δεηθηώλ 
απηώλ ηόζν από ηελ εκπνξηθή αιηεία όζν θαη εξαζηηερληθή αιηεία. 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη πσο βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ κέρξη ην 2020 αλ: 
(α) Καλέλα απόζεκα δελ αιηεύεηαη πέξαλ ησλ αζθαιώλ νξίσλ. Δάλ ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, 

FMSY (ή ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα  F0.1) δελ είλαη θαζνξηζκέλε, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ν 
ιόγνο ηεο αιηεύζηκεο πνζόηεηαο πξνο ηε ζπλνιηθή βηνκάδα, 

(β) Ζ βηνκάδα ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ (SSB) είλαη ζε επίπεδα ηέηνηα ώζηε 
λα κπνξεί λα απνδώζεη ηε κέγηζηε δπλαηή βηνκάδα, MSY. Δάλ ε βηνκάδα ηνπ ελεξγά 
αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί, ζα εμεηάζνπκε ην δείθηε βηνκάδαο πνπ 
ππνινγίδεηαη από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ. 

(γ) Κάζε απόζεκα έρεη έλα πςειό πνζνζηό ελήιηθσλ ςαξηώλ θαη θαηάιιειε ειηθηαθή 
ζύλζεζε, ώζηε λα κπνξέζεη λα αλαπαξαρζεί θαη λα απμεζεί. 

Σν αλ ηα απνζέκαηα βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ ή όρη ππνινγίζηεθε από ηα δεδνκέλα (Πίλαθαο 3.2), 
όπνπ θάζε επηκέξνπο δείθηεο  ΚΠΚ (GES) έρεη έλα δηθό ηνπ εηδηθό βάξνο (weight) ην νπνίν 
θαζνξίζηεθε από ηνπο εξεπλεηέο (expert judgment). ηελ πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο έρεη 
ππνινγηζηεί ζην GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean)  ή ζην 
STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) ην εηδηθό ηνπ βάξνο 
είλαη πςειόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ην εηδηθό βάξνο ησλ ππνινίπσλ δεηθηώλ.  

Ζ απόθιηζε ηεο ηηκήο κηαο παξακέηξνπ από ην επηζπκεηό επίπεδν (ζεκείν αλαθνξάο), ε 
νπνία απνηππώλεη ηελ Καιή Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε θαη έρεη θαζνξηζηεί από ηελ 
επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, απνηππώλεηαη από ην γηλόκελν ηεο ηηκήο ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ηεο 
παξακέηξνπ κε έλαλ ζπληειεζηή a, πνπ παίξλεη ηηκέο: 1 όηαλ δελ ππάξρεη απόθιηζε από ηελ 
ηηκή αλαθνξάο, 0,8 όηαλ ππάξρεη κηθξή απόθιηζε, 0,5 όηαλ ππάξρεη κέηξηα απόθιηζε θαη 0,2 
όηαλ ππάξρεη κεγάιε απόθιηζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ζεκεία 
αλαθνξάο γηα κηα παξάκεηξν ε Καιή Πεξηβαιινληηθή Καηάζηαζε γηα απηή ηελ παξάκεηξν 
θαζνξίδεηαη από ηελ θιίζε ηεο επζείαο πνπ ελώλεη ηηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ γηα ηηο ρξνληέο 
2005 έσο 2010. ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηηκέο κηαο παξακέηξνπ απμάλνπλ κε ην ρξόλν ή 
παξακέλνπλ ζηαζεξέο ε  ηηκή ηεο παξακέηξνπ  πνπ δείρλεη ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε  
είλαη 1,  ελώ  όηαλ ε θιίζε ηεο επζείαο είλαη αξλεηηθή ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ παίξλεη ηηο ηηκέο 
0,8, 0,5, ή 0,2 αλάινγα κε ηελ θιίζε ηεο επζείαο. Ζ ηηκή απηή θαζνξίδεηαη από ηελ εξεπλεηηθή 
(expert judgment) νκάδα δελ βαζίδεηαη ζε θάπνην ζηαηηζηηθό κέγεζνο. 
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Πίλαθαο 3.2 Δθηίκεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο ΠΠ 3. Ζ ηηκή ηεο θαηάζηαζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απόθιηζε από ηελ θαζνξηζκέλε ηηκή αλαθνξάο, 
ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί επίπεδν αλαθνξάο ε ηηκή ηεο θαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη από ηνλ εηδηθό εξεπλεηή.) 
 

No Code Criterion level (Κριτήριο) Indicator (Δείκτης) Species (Είδος) D3 status value  
(Τιμή κατάστασης) 

Weight 
(ειδικό 
βάρος) 

Final (Τελική 
Τιμή) 

     (a) (b) (c = a x b) 

1 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Mullus barbatus 0.2 0.050 0.010 

2 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

SSB (Βιομϊζα του Ενεργϊ Αναπαραγόμενου Αποθϋματοσ) Mullus barbatus 0.8 0.050 0.040 

4 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Mullus barbatus 1 0.025 0.025 

5 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in research surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Mullus barbatus 1 0.025 0.025 

6 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Mullus surmuletus 0.2 0.050 0.010 

8 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

SSB (Βιομϊζα του Ενεργϊ Αναπαραγόμενου Αποθϋματοσ) Mullus surmuletus 0.8 0.050 0.040 

10 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Mullus surmuletus 1 0.025 0.025 

11 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in commercial catches (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ – δεδομϋνα από τισ εκφορτώςεισ των ςκαφών ) 

Mullus surmuletus 1 0.025 0.025 

12 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Spicara smaris 1 0.050 0.050 

14 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

SSB (Βιομϊζα του Ενεργϊ Αναπαραγόμενου Αποθϋματοσ) Spicara smaris 0.5 0.050 0.025 

16 D3.3 Population age and size distribution Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation Spicara smaris 1 0.025 0.025 
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(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

17 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in research surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Spicara smaris 1 0.025 0.025 

18 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Boops boops 0.2 0.050 0.010 

20 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

SSB (Βιομϊζα του Ενεργϊ Αναπαραγόμενου Αποθϋματοσ) Boops boops 1 0.050 0.050 

22 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Boops boops 1 0.025 0.025 

23 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in commercial catches (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ – δεδομϋνα από τισ εκφορτώςεισ των ςκαφών ) 

Boops boops 1 0.025 0.025 

24 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Pagellus erythrinus 1 0.020 0.020 

26 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Pagellus erythrinus 0.5 0.015 0.008 

27 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Biomass index (Δεύκτησ βιομϊζασ) Pagellus erythrinus 0.2 0.005 0.001 

28 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Pagellus erythrinus 0.2 0.010 0.002 

29 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in research surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Pagellus erythrinus 0.8 0.010 0.008 

30 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Sparisoma cretense 1 0.020 0.020 

32 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Sparisoma cretense 0.5 0.015 0.008 

33 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Biomass index (Δεύκτησ βιομϊζασ) Sparisoma cretense 0.5 0.005 0.003 
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34 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Sparisoma cretense 1 0.010 0.010 

35 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in research surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Sparisoma cretense 1 0.010 0.010 

36 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Spicara maena 1 0.020 0.020 

38 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Spicara maena 0.5 0.015 0.008 

39 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Pagrus pagrus 1 0.020 0.020 

41 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Pagrus pagrus 0.5 0.015 0.008 

44 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Pagellus acarne 0.5 0.020 0.010 

46 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Pagellus acarne 0.5 0.015 0.008 

47 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Biomass index (Δεύκτησ βιομϊζασ) Pagellus acarne 1 0.005 0.005 

48 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Pagellus acarne 0.5 0.010 0.005 

49 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in research surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Pagellus acarne 0.5 0.010 0.005 

50 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Serranus cabrilla 0.5 0.020 0.010 

52 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Serranus cabrilla 0.5 0.015 0.008 

53 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 

Biomass index (Δεύκτησ βιομϊζασ) Serranus cabrilla 1 0.005 0.005 
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αποθϋματοσ) 

54 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Serranus cabrilla 1 0.010 0.010 

55 D3.3 Population age and size distribution 
(Ηλικιακό κατανομό και κατϊ μόκοσ 
ςύνθεςη) 

95th percentile fish length observed in research surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Serranus cabrilla 0.8 0.010 0.008 

56 D3.1 Level of pressure of the fishing activity 
(Επύπεδο Αλιευτικόσ Πύεςησ) 

Fishing mortality (Αλιευτικό Θνηςιμότητα) Dentex dentex 0.5 0.020 0.010 

58 D3.2 Reproductive capacity of the stock 
(Αναπαραγωγικό Ικανότητα του 
αποθϋματοσ) 

Total biomass (Συνολικό Βιομϊζα) Dentex dentex 0.5 0.015 0.008 

62 D3.4 Community indicators (Δεύκτεσ 
βιοκοινωνύασ) 

BOI Index (Δεύκτησ ΒΙΟ) Fish from research survey 
(Ιχθυοπληθυςμού από 
πειραματικό αλιεύα) 

0.8 0.005 0.004 

63 D3.4 Community indicators (Δεύκτεσ 
βιοκοινωνύασ) 

Proportion of fish larger than the mean size of first sexual maturation 
(Ποςοςτό ψαριών με μόκοσ μεγαλύτερο από το μόκοσ πρώτησ 
αναπαραγωγόσ L50) 

Target fish from research 
survey (Ιχθυοπληθυςμού 
από πειραματικό αλιεύα) 

1 0.025 0.025 

64 D3.4 Community indicators (Δεύκτεσ 
βιοκοινωνύασ) 

95th percentile fish length observed in research vessel surveys (Μόκοσ που 
αντιςτοιχεύ ςτο 95% του εκατοςτημορύου  τησ κατϊ μόκοσ ςύνθεςησ του 
εύδουσ - δεδομϋνα από πειραματικό αλιεύα) 

Target fish from research 
survey (Iχθυοπληθυςμού 
από πειραματικό αλιεύα) 

1 0.025 0.025 

 Sum (Άθροισμα) 1.000 0.723 
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3.1 Mullus barbatus 

H θνπηζνκνύξα, ζηελ πεξηνρή GSA25, αιηεύεηαη από ηα κηθξά παξάθηηα ζθάθε κε δίρηπα 
θαη από ηα ζθάθε ηεο κέζεο αιηείαο κε ηξάηα βπζνύ. Σν είδνο αιηεύεηαη καδί κε άιια 
βελζνπειαγηθά είδε θαη ζηηο δπν αιηείεο. Ζ κέζε ηηκή γηα ηηο εθθνξηώζεηο ηελ πεξίνδν 2005-
2010 θπκαίλεηαη κεηαμύ 15-16 ηόλνπο, όπνπ ε πιεηνλόηεηα ηνπ αιηεύκαηνο ήηαλ ςάξηα 
πξώηεο θαη δεύηεξεο ειηθηαθήο θιάζεο.  

3.1.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο 

Ζ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα, F, γηα ηα ρξόληα 2005-2010 ππνινγίζηεθε ζην πιαίζην ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο ηνπ FAO/GFCM ην 2012 γηα ηα βελζνπειαγηθά είδε (FAO/GFCM 2012). Ζ αλάιπζε 
βαζίζηεθε ζε έλα κνληέιν όπνπ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλν ζεκείν ηζνξξνπίαο εθόζνλ ε 
ζηξαηνιόγεζε (recruitment) κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. Σν δηάγξακκα ζην ρήκα 3.1 δείρλεη 
όηη ην επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο είλαη πάληνηε πςειόηεξν από ην επηζπκεηό 
επίπεδν (F0.1) θαη ην ειάρηζην επίπεδν (FΜΑΥ) 
 

 

ρήκα 3.1 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηεο Αιηεπηηθήο Θλεζηκόηεηαο γηα ην είδνο Mullus barbatus. 

3.1.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο 

Ζ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο, SSB (ρήκα 3.2), ππνινγίζηεθε ζην πιαίζην 
ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ FAO/GFCM ην 2012 γηα ηα βελζνπειαγηθά είδε. H θιίζε ηεο 
επζείαο έρεη ηηκή, κεηαμύ 0,2 θαη 0,5 (0,2<x< 0,5) θαη επνκέλσο ζεσξείηαη όηη παξνπζηάδεη 
κέηξηα απόθιηζε από ην λα παξακέλεη ζηαζεξή θαη επνκέλσο ε ηηκή γηα ηελ παξάκεηξν απηή 
είλαη 0,5. 

 

ρήκα 3.2 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηεο αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο (SSB) Mullus 
barbatus. 
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3.1.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε 

Γηα ηελ πεξίνδν από ην 2005 έσο ην 2010 ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε, από 
ζηνηρεία ηεο εκπνξηθήο αιηείαο, ήηαλ 26 εθαηνζηά θαη ε κεγαιύηεξε ειηθηαθή θιάζε 6+. Από 
ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα MEDITS ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ αιηεύηεθε ήηαλ 24,5 
εθαηνζηά. 

3.1.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50)  
ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αιηεία ζηελ ηηκή ησλ 9 εθαηνζηώλ 
θαη ήηαλ πάληνηε κεγαιύηεξε ηνπ 50% γηα όια ηα έηε εθηόο ηνπ 20052 θαη 2010 (ρήκα 3.3). 
Ζ θιίζε ηεο επζείαο παξνπζηάδεη ζεηηθό πξόζεκν θαη επνκέλσο ν δείθηεο γηα ηελ παξάκεηξν 
απηή έρεη ηηκή 1. 

 

ρήκα 3.3 Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 
γηα ην είδνο Mullus barbatus. 

3.1.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς  

Από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ αιηεπκάησλ ήηαλ κεηαμύ 15,7 
θαη 20,5 cm γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010, ρσξίο λα δείρλεη θάπνηα ηάζε ζην ρξόλν. 

 

ρήκα 3.4 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

3.2 Mullus surmuletus 

Σν κπαξκπνύλη ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηε κηθξή παξάθηηα αιηεία κε 
δίρηπα θαη από ηε κέζε αιηεία κε ηξάηα βπζνύ. Σν είδνο βξίζθεηαη ζην αιίεπκα καδί κε άιια 
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βελζνπειαγηθά είδε. Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ε κέζε ηηκή ησλ εθθνξηώζεσλ ήηαλ 
ιηγόηεξε από 40 ηόλνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην 96% αιηεύζεθε από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο 
παξάθηηαο αιηείαο. Οη θύξηεο ειηθηαθέο θιάζεηο πνπ αιηεύζεθαλ από ηε κηθξή παξάθηηα αιηεία 
ήηαλ νη 1+ θαη 2+, ελώ ηα ζθάθε κέζεο αιηείαο αιίεπζαλ θπξίσο ηηο ειηθηαθέο θιάζεηο 2+ θαη 
3+.  

3.2.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο 

Οη δείθηεο ππνινγίζηεθαλ από ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ FAO/GFCM ην 2012 γηα ηα βελζηθά 
είδε, όπνπ έγηλε ε παξαδνρή όηη ην ζύζηεκα έρεη ηελ ηάζε λα επηζηξέθεη ζε κηα ζηαζεξή 
θαηάζηαζε. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα (F mean) ππνινγίζηεθε ζην 0,42 θαη 
0,49 γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 αληίζηνηρα. Βαζηδόκελνη ζηελ αλάιπζε 
Απόδνζε/ηξαηνιόγεζε (Yield/Recruit) ηνπ 2010 ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα F ππνινγίζηεθε 
0,492 θαη ήηαλ πςειόηεξε θαηά 53% από ηελ ηηκή ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο F0.1 πνπ 
ππνινγίζηεθε 0,23. Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία γηα ην έηνο 2009 ε  αιηεπηηθή 
ζλεζηκόηεηα F ππνινγίζηεθε 0,422 πνπ ήηαλ 48% κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή αλαθνξάο F0.1 
πνπ ππνινγίζηεθε 0,22.  

3.2.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο 

Ζ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο (SSB) ππνινγίζηεθε από ηελ νκάδα εξγαζίαο 
ηνπ FAO/GFCM ην 2012 γηα ην 2009 ζηνπο 51 ηόλνπο θαη γηα ην 2010 ζηνπο 36 ηόλνπο, 
δείρλνληαο κηα πησηηθή ηάζε γηα ην δείθηε. 

3.2.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε 

Γηα ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν 2005-2010 ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε από ην 
Δζληθό πξόγξακκα ζπιινγήο ζηνηρείσλ γηα ηελ Αιηεία ήηαλ 37 cm θαη αλήθε ζηελ ειηθηαθή 
θιάζε 6+. Από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ην 
κέγηζην νιηθό κήθνο ήηαλ 32cm.  

3.2.4 Πνζνζηό ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο 
L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 

ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αιηεία ζηελ ηηκή ησλ 9cm θαη ήηαλ 
πάληνηε κεγαιύηεξε ηνπ 60% γηα όια ηα έηε. 

 

ρήκα 3.5 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. 
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3.2.4.1 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς  

Από ηα δεδνκέλα γηα ηελ αιηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ππνινγίζηεθε όηη 
ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ 
αιηεπκάησλ δε δείρλεη θάπνηα ηάζε ζην ρξόλν.  

 

ρήκα 3.6 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

3.3 Spicara smaris 

Ζ καξίδα ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο κε ηξάηα βπζνύ, καδί κε ηα είδε, Mullus 
barbatus, Pagellus erythrinus, Serranus cabrilla θαη ηα θεθαιόπνδα Octopus vulgaris, Loligo 
vulgaris θαη Sepia officinalis. ηα δίρηπα ηεο παξάθηηαο αιηείαο ε καξίδα πηάλεηαη καδί κε ηα 
είδε, Boops boops, Spicara maena θαη Sardina pilchardus. Σν πνζνζηό ηεο καξίδαο ζην 
ζπλνιηθό αιίεπκα ησλ κεραλνηξαηώλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ήηαλ κεηαμύ 44,8 θαη 
65,9%, ελώ ζηε κηθξή παξάθηηα αιηεία 3,2 έσο 10% επί ηνπ ζπλόινπ. Οη κεραλόηξαηεο 
θπξίσο αιηεύνπλ ηηο ειηθηαθέο θιάζεηο 2+ θαη 3+, ελώ ηα ζθάθε πνπ βάδνπλ δίρηπα ηηο ειηθίεο 
3+ θαη 4+. 

3.3.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο 

Οη παξαθάησ δείθηεο ππνινγίζηεθαλ ζην πιαίζην ηνπ STECF-EWG 11-14 (Cardinale et al. 
2011). Θεσξώληαο όηη ππάξρεη κεηαβιεηόηεηα ζηε ζηξαηνιόγεζε ησλ λεαξώλ ςαξηώλ νη 
εθηηκήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ απνζέκαηνο βαζίζηεθε ζε έλα κνληέιν όπνπ ην απόζεκα 
δελ ηείλεη ζε έλα ζεκείν ηζνξξνπίαο. Σν πξόγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην VPA 
Lowestoft  θαη ε κέζνδνο XSA, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αιηεύζηκεο πνζόηεηεο αλά ειηθία 
(catch at age)  από ην 2005 έσο ην 2010. Σν κνληέιν παξαγσγήο (production model) πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνινγηζηεί ην ζεκείν αλαθνξά ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο FMSY 
ήηαλ από ην πξόγξακκα ASPIC. 

Σν δηάγξακκα (ρήκα 3.7) δείρλεη όηη ην επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο είλαη πάληνηε 
κηθξόηεξν από ην επηζπκεηό επίπεδν αλαθνξάο (target reference point) FMSY , πνπ 
ππνινγίζηεθε από ην κνληέιν παξαγσγήο. 

3.3.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο 

H αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηελ ηάζε ηεο ηηκήο 
ηεο βηνκάδαο ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ, SSB, (Cardinale et al. 2011) πνπ 
δίλεηαη ζην δηάγξακκα (ρήκα 3.8). Ο δείθηεο SSB  δείρλεη κηα πησηηθή ηάζε, κε ηηο ηηκέο ησλ 
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ηειεπηαίσλ ρξόλσλ από ην 2008 έσο ην 2010 λα είλαη κηθξόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ 
πεξίνδν 2005-2007. 

 

 

ρήκα 3.7 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο από ην 2005 έσο ην 2010. 

 

 

ρήκα 3.8 Σάζε ηεο ηηκήο ηεο βηνκάδαο ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ, SSB από ην 2005 
έσο ην 2010. 

 

3.3.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε  

ύκθσλα κε ην εζληθό πξόγξακκα ζπιινγήο αιηεπηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο Κύπξνπ, γηα ηελ 
αιηεπηηθή πεξίνδν 2005-2010, ην κέγηζην κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ζηα δείγκαηα από ηελ 
εκπνξηθή αιηεία ήηαλ 20 cm θαη ειηθηαθήο θιάζεο 6+. Από ην πξόγξακκα MEDITS ην 
κέγηζην νιηθό κήθνο ήηαλ 18,5 cm. 

3.3.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 

ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αιηεία (πξόγξακκα MEDITS) ζηελ 
ηηκή ησλ 9,1cm θαη ήηαλ πάληνηε κεγαιύηεξε ηνπ 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ γηα όια ηα 
έηε, εθηόο από ην έηνο 2005 (ρήκα 3.9), δείρλνληαο όηη γηα ηελ πεξίνδν 2006-2010 δελ 
ππάξρεη νύηε απμεηηθή αιιά νύηε θαη πησηηθή ηάζε.  
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ρήκα 3.9 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. Γεδνκέλα από πεηξακαηηθή αιηεία, πξόγξακκα MEDITS. 

3.3.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς  

Από ηα δεδνκέλα γηα ηελ αιηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (πξόγξακκα 
MEDITS) ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά 
κήθνο ζύλζεζεο ησλ αιηεπκάησλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 13 θαη 15,3cm δελ  δείρλεη θάπνηα 
απμεηηθή ή πησηηθή  ηάζε ζην ρξόλν.  

 

 

ρήκα 3.10 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

3.4 Boops boops 

Ζ γόπα ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο 
κε δίρηπα θαη δεπηεξεπόλησο από ηα ζθάθε ηεο κέζεο αιηείαο, κε ηξάηα βπζνύ. Μαδί κε ηελ 
γόπα ζην αιίεπκα ησλ δηρηπώλ ππάξρνπλ θαη ηα είδε: Spicara maena θαη Sardina pilchardus, 
ελώ ζην αιίεπκα ησλ κεραλνηξαηώλ ε γόπα πηάλεηαη καδί κε ηα είδε: Spicara smaris, Mullus 
barbatus, Mullus surmuletus, Pagellus erythrinus, Octopus vulgaris, Loligo vulgaris θαη Sepia 
officinalis.  Σν πνζνζηό ηεο γόπαο ζην ζπλνιηθό αιίεπκα ησλ κηθξώλ παξάθηησλ ζθαθώλ 
ήηαλ 20-28,7% γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010, ελώ γηα ηηο κεραλόηξαηεο 5,7-9,4%. Καη ηα δπν 
αιηεπηηθά εξγαιεία αιηεύνπλ ηηο ειηθηαθέο θιάζεηο 3+ θαη 4+. 

3.4.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο 

Οη δείθηεο ππνινγίζηεθαλ από ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ FAO/GFCM ην 2012  γηα ηα βελζηθά 
είδε, όπνπ έγηλε ε παξαδνρή όηη ην απόζεκα έρεη ηελ ηάζε λα επηζηξέθεη ζε κηα ζηαζεξή 
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θαηάζηαζε. Ζ κέζε ηηκή γηα ηελ αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα (F mean) ππνινγίζηεθε ζην 0,57 θαη 
0,37 γηα ηηο πεξηόδνπο 2005-2007 θαη 2008-2010 αληίζηνηρα. Ζ  αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα F θαη 
ζηηο δπν πεξηπηώζεηο ήηαλ κεγαιύηεξε από ηελ ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή θαη από ηελ 
επηζπκεηή ηηκή αλαθνξάο. 

3.4.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

H αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε από ηελ ηηκή ηεο βηνκάδαο ηνπ 
ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ, SSB, (FAO/GFSM 2012). Ο δείθηεο SSB  γηα ηελ 
πεξίνδν 2005-2007 έρεη ηηκέο πεξίπνπ ζηνπο 350 ηόλνπο, ελώ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2010 
πεξίπνπ 560 ηόλνπο. 

3.4.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε  

Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ζηα δείγκαηα  ηεο 
εκπνξηθήο αιηείαο ήηαλ 36cm, ελώ από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS 
ην κέγηζην νιηθό κήθνο ήηαλ 21,5cm.  

3.4.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 

ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αιηεία από ηα δείγκαηα ησλ 
εκπνξηθώλ εθθνξηώζεσλ ζηελ ηηκή ησλ 13cm θαη ήηαλ πάληνηε κεγαιύηεξε ηνπ 80% ηνπ 
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 (ρήκα 3.11), δείρλνληαο όηη δελ ππάξρεη 
νύηε απμεηηθή αιιά νύηε θαη πησηηθή ηάζε.  

 

ρήκα 3.11 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. Γεδνκέλα από ηα δείγκαηα ησλ εθθνξηώζεσλ ηνπ Δζληθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αιηεία.  

 

3.4.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς. 

 Από ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αιηεία 
ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο 
ζύλζεζεο ησλ αιηεπκάησλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 19,1 θαη 20,8cm θαη δελ  δείρλεη θάπνηα 
απμεηηθή ή πησηηθή  ηάζε ζην ρξόλν.  
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ρήκα 3.12 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

 

3.5 Pagellus erythrinus 

Σν ιπζξίλη ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο κε 
δίρηπα θαη παξαγάδηα, ελώ από ηε κέζε αιηεία κε ηξάηα βπζνύ. Ζ κέζε εηήζηα ηηκή ησλ 
εθθνξηώζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2010 ήηαλ 16 ηόλνη, από ηα νπνία ην 65% αιηεύζεθε 
από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο. Καη νη δπν αιηεπηηθνί ζηόινη αιηεύνπλ θπξίσο ηηο 
ειηθηαθέο θιάζεηο 2+ θαη 3+. 

3.5.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο 

Υξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ από ηελ κηθξή 
παξάθηηα αιηεία θαη ηε κέζε αιηεία γηα ηελ πεξίνδν 1980-2010, ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο 
αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη 
βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ πςειόηεξε από ηελ επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα γηα 
ηελ πεξίνδν 2005-2008. 

 

ρήκα 3.13 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο Pagellus erythrinus. 

3.5.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

H ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε (1) από ηελ ηάζε ηεο 
ηηκήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο θαη (2) από ηελ ηάζε ηνπ δείθηε βηνκάδαο ηνπ 
ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα MEDITS (ρήκα 3.14). Ο πξώηνο δείθηεο έρεη ηηκέο 
κηθξόηεξεο από απηή πνπ έρνπκε όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη ην κέγηζην, ΒΜSY, 
θαη γεληθά δελ παξνπζηάδεη απμεηηθή ή πησηηθή ηάζε. Ο δεύηεξνο δείθηεο δείρλεη πησηηθή 
ηάζε από ην 2005 ζην 2010.  
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ρήκα 3.14 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο, θαζώο θαη ηνπ δείθηε βηνκάδαο 
kg/km

2
 ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

3.5.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε  

Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ζηα δείγκαηα  ηεο 
εκπνξηθήο αιηείαο ήηαλ 27cm θαη ε κεγαιύηεξε ειηθηαθή θιάζε 7+. Από ηελ πεηξακαηηθή 
αιηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ην κέγηζην νιηθό κήθνο ήηαλ 30cm.  

3.5.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 

πνπ ππνινγίζηεθε ζηελ ηηκή ησλ 18cm από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο MEDITS,  ήηαλ πάληνηε κηθξόηεξε ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ δείγκαηνο 
γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 (ρήκα 3.15), δείρλνληαο κηα  πησηηθή ηάζε.  

 

ρήκα 3.15 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. Γεδνκέλα από ηα δείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

 

3.5.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς. 

 Από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ δεηγκάησλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 
20,5 θαη 22,8cm θαη δελ  δείρλεη θάπνηα απμεηηθή ή πησηηθή  ηάζε ζην ρξόλν.  
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ρήκα 3.16 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

 

3.6 Sparisoma cretense 

Ο ζθάξνο ζηελ πεξηνρή GSA 25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο 
αιηείαο κε δίρηπα.  

3.6.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο  

Υξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα ASPIC θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθθνξηώζεσλ θαη ηεο 
αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ηελ κηθξή παξάθηηα αιηεία γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008, 
ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο 
ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ πςειόηεξε από ηελ 
επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα κε εμαίξεζε ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 2005. 

 

ρήκα 3.17 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο Sparisoma cretense. 

 

3.6.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

H ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε (1) από ηελ ηάζε ηεο 
ηηκήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο θαη (2) από ηελ ηάζε ηνπ δείθηε βηνκάδαο ηνπ 
ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα MEDITS (ρήκα 3.18). Ο πξώηνο δείθηεο έρεη ηηκέο 
κηθξόηεξεο από απηή πνπ έρνπκε όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη ην κέγηζην, ΒΜSY, 
θαη γεληθά δελ παξνπζηάδεη απμεηηθή ή πησηηθή ηάζε. Ο δεύηεξνο δείθηεο δείρλεη απμεηηθή 
ηάζε από ην 2005 έσο ην 2008 θαη αξλεηηθή κέρξη ην 2010.  
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ρήκα 3.18 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο, θαζώο θαη ηνπ δείθηε βηνκάδαο 
kg/km

2
 ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

3.6.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε  

Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ζηα δείγκαηα  ηεο 
εκπνξηθήο αιηείαο ήηαλ 22cm,  ελώ από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS 
ην κέγηζην νιηθό κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ 18,5cm.  

3.6.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 

ππνινγίζηεθε από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. Χο 
κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο ζεσξείηαη ε ηηκή 15,5cm (Petrakis and Papaconstantinou 
1990). Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο 
ήηαλ πάληνηε κεγαιύηεξν ηνπ 14% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο, θαη δείρλεη κηα απμεηηθή ηάζε 
από ην 2006 έσο ην 2009, θαη κηα θαζαξά πησηηθή ηάζε ην 2010 (Δηθόλα 3.19). 

 

 

ρήκα 3.19 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. Γεδνκέλα από ηα δείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

 

3.6.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς. 

Από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ δεηγκάησλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 
13,1 θαη 15,6cm θαη δείρλεη θάπνηα απμεηηθή ηάζε γηα ηελ πεξίνδν 2006-2009.  
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ρήκα 3.20 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

3.7 Spicara maena 

Ζ κέλνπια αιηεύεηαη από ην ζηόιν ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο κε δίρηπα.  

3.7.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο  

Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, θαη ηα δεδνκέλα ησλ 
εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ηελ κηθξή παξάθηηα αιηεία γηα ηελ 
πεξίνδν 1980-2008, ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό 
επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ 
πςειόηεξε από ηελ επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα κε εμαίξεζε ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 2005. 

 

ρήκα 3.21 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο Spicara maena. 

 

3.7.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

Ζ ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε από ηελ ηάζε ηεο ηηκήο 
ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο. H ηάζε ηνπ δείθηε βηνκάδαο πνπ ππνινγίδεηαη από 
ην πξόγξακκα MEDITS δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ιόγν ησλ ιηγνζηώλ αηόκσλ πνπ αιηεύηεθαλ. 
Ο δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ππνινγίζηεθε ζε ηηκέο κηθξόηεξεο από απηή πνπ έρνπκε 
όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη ην κέγηζην, ΒΜSY, θαη γεληθά δελ παξνπζηάδεη απμεηηθή 
ή πησηηθή ηάζε ζην ρξόλν (ρήκα 3.22). 
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ρήκα 3.22 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο. 

 

3.8 Pagrus pagrus 

Σν θαγθξί ζηελ πεξηνρή GSA25 αιηεύεηαη θπξίσο από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο 
αιηείαο κε δίρηπα (καλσκέλα) θαη παξαγάδηα, θαζώο επίζεο θαη από κεραλόηξαηεο κε ηξάηα 
βπζνύ.  Ο κέζν εηήζην αιίεπκα γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1980-2008 ήηαλ πεξίπνπ 28 ηόλνη, 
από ηα νπνία ην 95% αιηεύζεθε από ην ζηόιν ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο.  

3.8.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο  

Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, θαη ηα δεδνκέλα ησλ 
εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ηελ κηθξή παξάθηηα αιηεία γηα ηελ 
πεξίνδν 1980-2008, ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό 
επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ 
πςειόηεξε από ηελ επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα κε εμαίξεζε ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 2008. 

 

ρήκα 3.23 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο  Pagrus pagrus. 

 

3.8.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

Ζ ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε από ηελ ηάζε ηεο ηηκήο 
ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο.  H ηάζε ηνπ δείθηε βηνκάδαο πνπ ππνινγίδεηαη 
από ην πξόγξακκα MEDITS δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ιόγν ησλ ιηγνζηώλ αηόκσλ πνπ 
αιηεύηεθαλ. Ο δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ππνινγίζηεθε ζε ηηκέο κηθξόηεξεο από απηή 
πνπ έρνπκε όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη ην κέγηζην, ΒΜSY, ελώ  γεληθά δελ 
παξνπζηάδεη απμεηηθή ή πησηηθή ηάζε ζην ρξόλν (ρήκα 3.24). 
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ρήκα 3.24 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο. 

3.9 Pagellus acarne 

Σν είδνο αιηεύεηαη ζηελ πεξηνρή GSA 25 κε δίρηπα θαη παξαγάδηα από ηα αιηεπηηθά ζθάθε 
ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο, θαζώο επίζεο θαη από ζθάθε ηεο κέζεο αιηείαο κε ηξάηα 
βπζνύ.  

3.9.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο  

Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, θαη ηα δεδνκέλα ησλ 
εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ηελ κηθξή παξάθηηα αιηεία γηα ηελ 
πεξίνδν 1980-2008, ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό 
επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ 
πςειόηεξε από ηελ επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα κε εμαίξεζε ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 2007, 
όπνπ νη δπν ηηκέο ζρεδόλ ηαπηίδνληαη. 

 

ρήκα 3.25 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο Pagellus acarne. 

 

3.9.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

H ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε (1) από ηελ ηάζε ηεο 
ηηκήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο θαη (2) από ηελ ηάζε ηνπ δείθηε βηνκάδαο πνπ 
ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα MEDITS (ρήκα 3.26). Ο πξώηνο δείθηεο έρεη ηηκέο 
κηθξόηεξεο από απηή πνπ έρνπκε όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη ην κέγηζην, ΒΜSY, 
θαη γεληθά δελ παξνπζηάδεη απμεηηθή ή πησηηθή ηάζε. Ο δεύηεξνο δείθηεο δείρλεη γεληθά κηα 
απμεηηθή ηάζε από ην 2005 έσο ην 2010.  
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ρήκα 3.26 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο, θαζώο θαη ηνπ δείθηε βηνκάδαο 
kg/km

2
 ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

 

3.9.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε  

Από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ην κέγηζην νιηθό 
κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ 23,5cm.  

3.9.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 

ππνινγίζηεθε από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. Χο 
κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο ζεσξείηαη ε ηηκή 15cm (Bauchot and Hureau 1986). Σν 
πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο ήηαλ 
πάληνηε κεγαιύηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο, κε εμαίξεζε ηηο ρξνληέο 2006 θαη 
2007.  

 

 

ρήκα 3.27 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. Γεδνκέλα από ηα δείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

3.9.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης καηά 

μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς. 

Από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ δεηγκάησλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 
10,2 θαη 20,2cm θαη δείρλεη πησηηθή ηάζε γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010.  
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ρήκα 3.28 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

3.10 Serranus cabrilla 

Ο ράλνο ζηελ πεξηνρή GSA 25 αιηεύεηαη από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο κε 
δίρηπα (καλσκέλα) θαη παξαγάδηα, ελώ από ηα ζθάθε ηεο κέζεο αιηείαο κε ηξάηα βπζνύ.  

3.10.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο  

Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, θαη ηα δεδνκέλα ησλ 
εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ηελ κηθξή παξάθηηα αιηεία γηα ηελ 
πεξίνδν 1980-2008, ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό 
επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ 
πςειόηεξε από ηελ επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα κε εμαίξεζε ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 2005. 

 

ρήκα 3.29 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο Serranus cabrilla. 

3.10.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

H ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε (1) από ηελ ηάζε ηεο 
ηηκήο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο θαη (2) από ηελ ηάζε ηνπ δείθηε βηνκάδαο πνπ 
ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα MEDITS (ρήκα 3.30). Ο πξώηνο δείθηεο έρεη ηηκέο 
κηθξόηεξεο από απηή πνπ έρνπκε όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη ην κέγηζην, ΒΜSY, 
θαη γεληθά δελ παξνπζηάδεη απμεηηθή ή πησηηθή ηάζε. Ο δεύηεξνο δείθηεο δείρλεη γεληθά κηα 
απμεηηθή ηάζε από ην 2005 έσο ην 2010.  
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ρήκα 3.30 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο, θαζώο θαη ηνπ δείθηε βηνκάδαο 
kg/km

2
 ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

 

3.10.3 Ζιηθηαθή θαηαλνκή θαη θαηά κήθνο ζύλζεζε  

Από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ην κέγηζην νιηθό 
κήθνο πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ 23 cm.  

3.10.3.1 Ποζοζηό υαριών με μήκος μεγαλύηερο από ηο μήκος πρώηης αναπαραγφγής 

L50.  

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο (L50) 
(13.2 cm; İlhan et al. 2010) ππνινγίζηεθε από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία κε ηξάηα βπζνύ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο MEDITS. Χο κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο ζεσξείηαη ε ηηκή 13,2 cm. Σν 
πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν από ην κήθνο πξώηεο αλαπαξαγσγήο ήηαλ 
πάληνηε κεγαιύηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο, ρσξίο λα θαηαγξάθεηαη νύηε 
απμεηηθή αιιά νύηε θαη πησηηθή ηάζε ζην ρξόλν.  

 

 

ρήκα 3.31 Γηαθύκαλζε ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ελεξγά αλαπαξαγόκελνπ πιεζπζκνύ γηα ηελ πεξίνδν 
2005-2010. Γεδνκέλα από ηα δείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS. 

 

3.10.3.2 Το μήκος ποσ ανηιζηοιτεί ζηο 95% ηοσ εκαηοζηημορίοσ (95% percentile) ηης 

καηά μήκος ζύνθεζης ηοσ είδοσς. 
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Από ηα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS ππνινγίζηεθε όηη ην κήθνο πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ δεηγκάησλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 
18,6 θαη 18,9cm θαη δείρλεη πησηηθή ηάζε γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010.  

 

ρήκα 3.32 Γηαθύκαλζε ηεο ηηκήο ηνπ κήθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ (95% 
percentile) ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ηνπ είδνπο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010. 

3.11 Dentex dentex 

Ζ ζπλαγξίδα ζηελ πεξηνρή GSA 25 αιηεύεηαη από ηα ζθάθε ηεο κηθξήο παξάθηηαο αιηείαο κε 
δίρηπα (καλσκέλα) θαη παξαγάδηα. 

3.11.1 Δπίπεδν αιηεπηηθήο πίεζεο  

Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν παξαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ASPIC, θαη ηα δεδνκέλα ησλ 
εθθνξηώζεσλ θαη ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο από ηελ κηθξή παξάθηηα αιηεία γηα ηελ 
πεξίνδν 1980-2008, ππνινγίζηεθε ε ηηκή ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο θαη ην επηζπκεηό 
επίπεδν ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο (FMSY), θαη βξέζεθε όηη ε αιηεπηηθή ζλεζηκόηεηα ήηαλ 
πςειόηεξε από ηελ επηζπκεηή ζλεζηκόηεηα κε εμαίξεζε ηελ αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ 2007, 
όπνπ νη δπν ηηκέο ζρεδόλ ηαπηίδνληαη.. 

 

ρήκα 3.33 Γηαθύκαλζε ηεο αιηεπηηθήο ζλεζηκόηεηαο ηνπ είδνπο Serranus cabrilla. 

 

3.11.2 Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπ απνζέκαηνο  

H ηάζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ απνζέκαηνο εθηηκήζεθε από ηελ ηάζε ηεο ηηκήο 
ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο, ελώ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε  ηάζε ηνπ δείθηε 
βηνκάδαο πνπ ππνινγίδεηαη από ην πξόγξακκα MEDITS ιόγσ ηνπ όηη ν αξηζκόο δείγκαηνο 
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ήηαλ πνιύ κηθξόο. Ο δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 
παξνπζηάδεη  ηηκέο κηθξόηεξεο από απηή πνπ έρνπκε όηαλ ην απόζεκα κπνξεί λα απνδώζεη 
ην κέγηζην, ΒΜSY. Δπίζεο ν δείθηεο δελ παξνπζηάδεη απμεηηθή ή πησηηθή ηάζε.  

 

ρήκα 3.34 Γηαθύκαλζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο ηνπ απνζέκαηνο Dentex dentex. 

 

3.12 Γείθηεο ηεο βηνθνηλσλίαο 

Ο δείθηεο ΒΗΟ (Fiorentino et al., 2003) είλαη ν ιόγνο ηεο βηνκάδαο ησλ επηβελζηθώλ ςαξηώλ 
πξνο ην ζύλνιν ησλ ςαξηώλ πνπ αιηεύηεθαλ ζηελ πεηξακαηηθή αιηεία (πξόγξακκα 
MEDITS), θαη είλαη κηα έλδεημε ηεο επίδξαζεο ηεο αιηείαο κε ηξάηα βπζνύ ζηνπο βελζηθνύο 
πιεζπζκνύο. Γηα ηελ πεξίνδν 2005-2010 ν δείθηεο θπκάλζεθε κεηαμύ ησλ ηηκώλ 0,12-0,18, 
δείρλνληαο έλα κέηξην επίπεδν επίδξαζεο, ζε κηα πεξηνρή ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο 
(ρήκα 3.35), ρσξίο λα δείρλεη νύηε απμεηηθή αιιά νύηε θαη πησηηθή ηάζε.   

 

ρήκα 3.35 Γηαθύκαλζε ηνπ δείθηε ΒOI όπσο ππνινγίζηεθε από ηα δεδνκέλα ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο MEDITS γηα ηελ πεξηνρή GSA 25. 

 

Σν πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε κήθνο κεγαιύηεξν ησλ 30cm γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-
2010 είλαη 1% θαη 8%, δείρλνληαο κηα απμεηηθή ηάζε.  

Σν κήθνο πνπ αληηζηνηρεί ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο θαηά κήθνο ζύλζεζεο ησλ 
δεηγκάησλ ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 18,4cm (2005) θαη 21,4cm (2009), θαη 
δείρλεη κηα απμεηηθή  ηάζε από ην 2005 ζην 2009, ε νπνία αθνινπζείηαη από κηα πηώζε ηεο 
ηηκήο γηα ην 2010 (ρήκα 3.36).  
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ρήκα 3.36 Πνζνζηό ησλ ςαξηώλ κε νιηθό κήθνο κεγαιύηεξν ησλ 30cm (αξηζηεξό δηάγξακκα) θαη 
ηηκέο νιηθνύ κήθνπο ςαξηώλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 95% ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ ηεο εηήζηαο θαηά κήθνο 
ζύλζεζεο ησλ ηρζπνπιεζπζκώλ, όπσο θαηαγξάθνληαη από ηελ πεηξακαηηθή αιηεία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο MEDITS. 
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4. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 4: Όια ηα ζηνηρεία ησλ ζαιάζζησλ 
ηξνθηθώλ ηζηώλ, ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηά, παξαηεξνύληαη ζε 
θαηάζηαζε θπζηνινγηθήο αθζνλίαο θαη πνηθηιόηεηαο θαζώο θαη ζε 
επίπεδα ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηε καθξνπξόζεζκε αθζνλία ησλ 
εηδώλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο 
ηθαλόηεηαο 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020 αλ όια ηα ζηνηρεία ησλ ζαιάζζησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ, ζην κέηξν πνπ 
είλαη γλσζηά, παξαηεξνύληαη ζε θαηάζηαζε θπζηνινγηθήο αθζνλίαο θαη πνηθηιόηεηαο θαζώο 
θαη ζε επίπεδα ηθαλά λα εμαζθαιίζνπλ ηε καθξνπξόζεζκε αθζνλία ησλ εηδώλ θαη ηε 
δηαηήξεζε ηεο πιήξνπο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο. 

Μέρξη ην παξόλ ρξνληθό ζεκείν, δελ έρεη κειεηεζεί επηζηακέλα ε δνκή ησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ 
νπνηνπδήπνηε από ηνπο θύξηνπο νηθόηνπνπο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ. 
Λόγσ ηεο παξνύζαο απνπζίαο δεδνκέλσλ θαη γλώζεο, ν πξνζδηνξηζκόο ηεο παξνύζαο 
θαηάζηαζεο απηήο ηεο ΠΠ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ην ηη θαζηζηά ΚΠΚ ζηα ζαιάζζηα 
ύδαηα ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ ΠΠ 4 δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζην παξόλ ζηάδην. 

4.1 Παξαγσγηθόηεηα (παξαγσγή αλά κνλάδα βηνκάδαο) ησλ θύξησλ εηδώλ ή 
ηξνθηθώλ νκάδσλ 

4.1.1 Απνδνηηθόηεηα ησλ θύξησλ εηδώλ ζεξεπηώλ βάζεη ηεο παξαγσγήο ηνπο αλά 
κνλάδα βηνκάδαο (παξαγσγηθόηεηα) 

Γελ είλαη δπλαηόο ζην παξόλ ζηάδην ν πξνζδηνξηζκόο απηνύ ηνπ δείθηε. 

4.2 Αλαινγία επηιεγκέλσλ εηδώλ ζηελ θνξπθή ησλ ηξνθηθώλ ηζηώλ 

4.2.1 Μεγάια ςάξηα (αλά βάξνο) 

Γελ είλαη δπλαηόο ζην παξόλ ζηάδην ν πξνζδηνξηζκόο απηνύ ηνπ δείθηε. 

4.3 Αθζνλία/θαηαλνκή ησλ θύξησλ ηξνθηθώλ νκάδσλ/εηδώλ 

4.3.1 Σάζεηο όζνλ αθνξά ηελ αθζνλία επηιεγκέλσλ ιεηηνπξγηθά ζεκαληηθώλ 
νκάδσλ/εηδώλ 

Γελ είλαη δπλαηόο ζην παξόλ ζηάδην ν πξνζδηνξηζκόο απηνύ ηνπ δείθηε. 
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5. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 5: Γηαπηζηώλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε 
αλζξσπνγελώλ θαηλνκέλσλ επηξνθηζκνύ, θαη ηδίσο ησλ δπζκελώλ 
επηπηώζεώλ ηνπο, όπσο απώιεηεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, 
ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αλάπηπμε επηβιαβώλ θπθώλ 
θαη έιιεηςε νμπγόλνπ ζηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο 

 

5.1 Σν ελλνηνινγηθό κνληέιν ηνπ επηξνθηζκνύ 

Έλα ελλνηνινγηθό κνληέιν ηνπ επηξνθηζκνύ δίλεηαη ζην ρήκα 5.1. Έλα ηζνξξνπεκέλν 
ζαιάζζην  νηθνζύζηεκα ραξαθηεξίδεηαη από:  

1. Μία πειαγηθή ηξνθηθή αιπζίδα (θπηνπιαγθηόλ ► δσνπιαγθηόλ/δσνβέλζνο ► ςάξηα), ε 
νπνία ελώλεη απνηειεζκαηηθά ηελ παξαγσγή κε ηελ θαηαλάισζε θη ειαρηζηνπνηεί ηνλ 
θίλδπλν γηα ππεξβνιηθή απνζύλζεζε,  

2. θπζηθή ζύλζεζε ησλ εηδώλ ηνπ πιαγθηνύ θαη ησλ βελζηθώλ νξγαληζκώλ, θαη   
3. αλ είλαη απαξαίηεην, κηα θπζηθή θαηαλνκή ηεο βπζηζκέλεο πδξόβηαο βιάζηεζεο. 

 

ρήκα 5.1 Δλλνηνινγηθό κνληέιν ηνπ επηξνθηζκνύ. Σα βέιε δείρλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα 
ζηα δηαθνξεηηθά νηθνινγηθά ζηνηρεία. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο δείρλνπλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 
πδξόζεηνπ (H2S) θαη ηνπ θσζθόξνπ, θάησ από αλνμηθέο ζπλζήθεο ζηε δηεπαθή ηδήκαηνο-λεξνύ, ε 
νπνία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ. Δπίζεο, ην άδσην απνβάιιεηαη κέζσ ηεο 
απνληηξνπνίεζεο ζην αλνμηθό ίδεκα (HELCOM 2010).  
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Ο εκπινπηηζκόο ζε ζξεπηηθά πξνθαιεί αιιαγέο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζαιάζζηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο (HELCOM 2010). Έλα βαζηθό απνηέιεζκα είλαη ε αύμεζε  ηεο παξαγσγήο 
ησλ πιαγθηηθώλ θπθώλ, πνπ ζπρλά νλνκάδνληαη αλζήζεηο θπθώλ. Απηή ε απμεκέλε 
παξαγσγή νξγαληθήο ύιεο ζπρλά έρεη δεπηεξεύνπζεο θαη δξαζηηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο, 
π.ρ. κεησκέλε δηαπεξαηόηεηα λεξνύ, απμεκέλε ηδεκαηνπνίεζε, απμεκέλε αλνξγαλνπνίεζε 
θαη θαηαλάισζε νμπγόλνπ, πνπ νδεγνύλ ζε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ ζην ζαιάζζην βπζό.  Οη 
βελζηθέο θνηλόηεηεο, όπσο νη ιεηκώλεο, ηεο βπζηζκέλεο πδξόβηαο βιάζηεζεο επεξεάδνληαη 
άκεζα από ηε κεησκέλε δηαπεξαηόηεηα ηνπ λεξνύ. Οη βελζηθέο αζπόλδπιεο θνηλόηεηεο θαη ηα 
ςάξηα επεξεάδνληαη από ηε κείσζε ηνπ νμπγόλνπ θαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα είλαη νη 
ζαλαηώζεηο ησλ δώσλ.  

Απηό ην ελλνηνινγηθό κνληέιν ηνπ επηξνθηζκνύ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθή ιεηηνπξγηθή, 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε δηαρείξηζε δηαδηθαζία γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 
(νιηζηηθώλ) θπζηθν-ρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ ζηνηρείσλ, θαη λα ζπλδπάζεη ηα πειαγηθά θαη 
βελζηθά ζπκπηώκαηα ηνπ επηξνθηζκνύ ζηα θππξηαθά παξάθηηα ύδαηα.   

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο επίηεπμεο ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ΚΠΚ) 
δηαθνξεηηθά ζηαζκηζκέλνη αβηνηηθνί θαη βηνηηθνί δείθηεο πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα  κε 
ηνλ επηξνθηζκό ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ (βι. εηζαγσγή). 

5.2 Δπίπεδα Θξεπηηθώλ (Π.Π. 5.1) 

Ζ Αλαηνιηθή Μεζόγεηνο είλαη κία από ηηο πην νιηγνηξνθηθέο πεξηνρέο ηνπ θόζκνπ (Krom 
1995). Ζ Λεθάλε ηεο Λεβαληίλεο ηδίσο ζεσξείηαη άθξσο νιηγνηξνθηθή κε ζπγθεληξώζεηο 
NO3

-+NO2
-, PO4

3-, θαη Si(OH)4 ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα ζπάληα λα θαηαγξάθνληαη πάλσ από 
1, 0.1, θαη 2 κmol kg-1 αληίζηνηρα (π.ρ., Krom et al. 1992, Yılmaz and Tuğrul 1998, Kress and 
Herut 2001, Kress et al. 2003, Crombet et al. 2011, Pujo-Pay et al. 2011). Σα παξάθηηα 
ύδαηα αληαλαθινύλ ηνλ νιηγνηξνθηθό ραξαθηήξα ησλ αλνηρηώλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ 
(Loizides 2001, Argyrou and Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008, Argyrou et al. 2011, EEA 
2011). ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο ζηελ ππό κειέηε πεξηνρή 
βξίζθνληαη ζηα βαζηά ησλ αλνηρηώλ πδάησλ θάησ  από ηελ εύθσηε δώλε (Kress et al. 2003, 
Crombet et al. 2011, Pujo-Pay et al. 2011), ηαηξηάδνπλ πεξίπνπ ζηε δώλε ηνπ ειάρηζηνπ 
νμπγόλνπ (Kress and Herut 2001, Kress et al. 2003). ηα παξάθηηα ύδαηα, ηα επίπεδα 
ζπγθεληξώζεσλ ησλ ζξεπηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ επηκέλνπλ, παξά ηηο κηθξέο 
εηζξνέο από αλζξσπνγελείο θαη θπζηθέο δηαδηθαζίεο (βιέπε ηα ζρεηηθά ζεκεία ηεο Αξρηθήο 
Έθζεζεο αμηνιόγεζεο γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο).  

Οη ιόγνη γηα ηα ζπλερώο ρακειά επίπεδα ζξεπηηθώλ είλαη νη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο εηζξνέο, 
ε έιιεηςε νπνηνπδήπνηε θιεηζηνύ πδξνδπλακηθά θόιπνπ (θαη σο εθ ηνύηνπ ε έληνλε 
αλάκεημε ησλ νπνησλδήπνηε εηζξνώλ ζε έλα κεγάιν πδάηηλν όγθν), αιιά θαη ε ηθαλόηεηα 
ησλ ζαιάζζησλ θνηλνηήησλ λα εθκεηαιιεύνληαη ηαρέσο απηέο ηηο εηζξνέο. Γηα παξάδεηγκα, ε 
ζύγθξηζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ καθξηά από ζαιάζζηεο κνλάδεο ηρζπνθισβώλ θαη 
εθθνιαπηεξίσλ δείρλνπλ όηη νη επηδξάζεηο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ, εάλ είλαη 
αληρλεύζηκεο, πεξηνξίδνληαη ζηα ζεκεία απόξξηςεο (Argyrou and Loizides 2005, Argyrou 
2006, 2008). Έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ην πςειό πνζνζηό, κε ην νπνίν ην δσνπιαγθηόλ 
εθκεηαιιεύεηαη θάζε αύμεζε ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο (ε νπνία δηεγείξεηαη από ηηο 
εηζξνέο θσζθόξνπ), επελδύνληαο γξήγνξα ζηελ αλαπαξαγσγή, θαη εηδηθά ζηελ παξαγσγή 
απγώλ, όπσο απνδεηθλύεηαη από ην πείξακα CYCLOPS ζηελ αλνηρηή Λεθάλε ηεο 
Λεβαληίλεο (Pasternak et al. 2005, Pitta et al. 2005, Psarra et al. 2005, Thingstad et al. 
2005). Γηα απηό ην ιόγν, ηα βηνινγηθά θξηηήξηα θαη νη δείθηεο κπνξεί λα είλαη  πην ελδεηθηηθά 
γηα ηνλ επηξνθηζκό, παξά νη ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ ζηα θππξηαθά ύδαηα.  
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Χο εθ ηνύηνπ, ελώ νη ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ  είλαη κία από ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζείηαη σο κέξνο ηνπ 
πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηήξεζεο παξαθνινύζεζεο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ιηγόηεξε ζεκαζία ή 
λα κε ρξεζηκνπνηνύληαη σο νηθνινγηθνί δείθηεο. Δπηπιένλ, ιόγσ ηνπ ζεκαληηθνύ θιάζκαηνο 
δεηγκάησλ από ηα θππξηαθά ύδαηα, ησλ νπνίσλ νη ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ είλαη ίζα κε ή 
θάησ από ην όξην αλίρλεπζεο ησλ αλαιπηηθώλ ειέγρσλ, ηα πνζνζηά ησλ ζξεπηηθώλ κπνξεί 
λα δώζνπλ παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα.  

5.2.1 πγθέληξσζε ζξεπηηθώλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε  

Οη ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δείθηεο 
ηεο επίδξαζεο ησλ αλζξσπνγελώλ εηζξνώλ ζξεπηηθώλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Ζ ΚΠΚ  
ππνδειώλεη όηη νη ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία 
αλά πάζα ζηηγκή ηνπ έηνπο είλαη εληόο ηνπ εύξνπο ζπγθεληξώζεσλ  ζξεπηηθώλ ζηελ πδάηηλε 
ζηήιε ζηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο, όπσο απηνί έρνπλ κεηξεζεί γηα έλα ή πεξηζζόηεξα 
ρξόληα.  

 

ρήκα 5.2 ύλνιν δηαιπκέλνπ αλόξγαλνπ αδώηνπ (TDIN), θσζθόξνπ (RP), αλαινγία N/P θαη 
κεηαβιεηόηεηα ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ρισξνθύιιεο-α θαηά κήθνο δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλσλ ζηαζκώλ 
ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ (Argyrou et al., ππό πξνεηνηκαζία). Μόλν ζηαζκνί κε >2 δείγκαηα 
πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΟΠΤ αλαθέξνληαη. Κσδηθνί ζηαζκώλ: Αθάκαο-Λάξα 
(cCY_5-C1-S1/LR), Αθάκαο-Λάηζη (cCY_5-C1-S1/LT3, cCY_5-C1-S1/LT4), Ληκάλη Λεκεζνύ (cCY_13-
C2-O1/B4), Μνλή (cCY_16-C2-S1/B4), Ληκάλη Βαζηιηθνύ (cCY_17-C2-S1/B4), Εύγη- Αθξσηήξην Κίηη 
(cCY_18-C2-S1/B4), Πξσηαξάο-Κάβν Γθξέθν (cCY_25-C3-S1/B4). 
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Οη κέζεο ηηκέο ηνπ δηαιπκέλνπ αδώηνπ θαη θσζθόξνπ κεηαβάιινληαη θαηά κήθνο 
δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλσλ ζηαζκώλ ησλ θππξηαθώλ παξάθηησλ πδάησλ (ρήκα 5.2) ζηα 
πιαίζηα παξαθνινύζεζεο ηεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2001-2010 (Argyrou et al., ζε 
πξνεηνηκαζία). Με βάζε απηά θαη άιια δηαζέζηκα δεδνκέλα γηα ηα ύδαηα εληόο 3 ρκ. από ηελ 
αθηή, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαιύζεθαλ βξίζθεηαη θάησ από ην όξην 
αλίρλεπζεο (πνπ θπκαίλεηαη από 8 % γηα ην ζπλνιηθό άδσην κέρξη 55 % γηα PO4

3). Δίλαη 
απνδεδεηγκέλν όηη νη ηηκέο ζπγθεληξώζεσλ ησλ ζξεπηηθώλ ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα 
πεξηνξίδνληαη αξθεηά από ηα αλαιπηηθά όξηα αλίρλεπζεο αλεμαξηήηνπ επνρήο, γηα ηα 
παξάθηηα ύδαηα όζν θαη γηα ηα ππεξάθηηα ύδαηα ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο. Παξόκνηα 
πξόηππα, κε αθόκε πεξηζζόηεξα δείγκαηα θάησ από ην όξην αλίρλεπζεο, παξαηεξνύληαη 
ζηα ππεξάθηηα ύδαηα ηεο Λεθάλεο ηεο Λεβαληίλεο (Yılmaz and Tuğrul 1998, Kress and Herut 
2001, Kress et al. 2003, Crombet et al. 2011, Pujo-Pay et al. 2011).  

Οη ζπγθεληξώζεηο ζξεπηηθώλ πνπ ζπλδένληαη κε αλζξσπνγελείο πηέζεηο αμηνινγήζεθαλ 
επίζεο ζην Μέξνο ΗΗ ηεο Αξρηθήο έθζεζεο Αμηνιόγεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηα παξάθηηα ύδαηα, 
ηα επίπεδα ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ εμαθνινπζνύλ λα είλαη 
εληόο κέζα ζην εύξνο ζηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο, παξά ηηο κέηξηεο εηζξνέο από 
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε επνρηαθή απνβνιή ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ 
ιπκάησλ, ε ζαιάζζηα ηρζπνθαιιηέξγεηα κε θισβνύο, ε απνβνιή πξνεγνπκέλσο 
ρξεζηκνπνηνύκελσλ πδάησλ πνπ είλαη εκπινπηηζκέλα κε ζξεπηηθά (σο ςπρξά λεξά από 
βηνκεραλία ή λεξό θαιιηέξγεηαο από ηρζπνθαιιηεξγεηηθά εθθνιαπηήξηα) (Argyrou and 
Loizides 2005, Argyrou 2006, 2008, Argyrou et al. 2011, EEA 2011). 

5.2.2 Αλαινγίεο ζξεπηηθώλ 

Σν ρήκα 5.2 δείρλεη ηε κεηαβιεηόηεηα ησλ ηηκώλ ηεο αλαινγίαο αδώηνπ πξνο θώζθνξν 
θαηά κήθνο δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλσλ ζηαζκώλ ησλ θππξηαθώλ παξάθηησλ πδάησλ ζηα 
πιαίζηα παξαθνινύζεζεο ηεο ΟΠΤ ηελ πεξίνδν 2007-2010. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ 
ζεκαληηθό θιάζκα ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαιύζεθαλ γηα ζξεπηηθά βξίζθεηαη θάησ από ην όξην 
αλίρλεπζεο ή νη ηηκέο αλαθνξάο είλαη πςειόηεξεο από ηηο ηηκέο ησλ ππόινηπσλ ζηαζκώλ, νη 
αλαινγίεο ζξεπηηθώλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα.   

5.3 Άκεζα απνηειέζκαηα ηνπ εκπινπηηζκνύ κε ζξεπηηθά (Π.Π.5.2)  

Σα ππεξβνιηθά θνξηία ζξεπηηθώλ νπζηώλ (εηδηθά αδώηνπ θαη θσζθόξνπ) σο απνηέιεζκα 
ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινύλ βαζηθό νδεγό ησλ πξόζθαησλ παξάθηησλ 
νηθνινγηθώλ κεηαβνιώλ (Nixon 1995, Paerl 1997, Boesch et al. 2001). Σν άδσην ζεσξείηαη 
γεληθά ην ζξεπηηθό ζηνηρείν πνπ πεξηνξίδεη πεξηζζόηεξν ηελ πξσηνγελή παξαγσγηθόηεηα 
ζηα  ζαιάζζηα ύδαηα, ελώ ν θώζθνξνο πεξηνξίδεη πεξηζζόηεξν ζηηο ιίκλεο·  ηα παξάθηηα 
ύδαηα επηδεηθλύνπλ Ρ-πεξηνξηζκό ή CO-πεξηνξηζκό θαη επνρηαθά κπνξεί λα αιιάμεη ην 

ζξεπηηθό πνπ είλαη ην πην πεξηνξηζηηθό (Cloern 2001, Howarth and Marino, 2006). 

Πξνθαλώο, ε πεξίπησζε ησλ θππξηαθώλ ζαιάζζησλ πδάησλ είλαη ηειεπηαία. Έλα πείξακα 
πξνζζήθεο θσζθόξνπ ζηε Γίλε ηεο Κύπξνπ καδί κε άιιεο εκπεηξηθέο πιεξνθνξίεο έδεημαλ 
όηη, ελώ ε θπηνπιαγθηηθή θνηλόηεηα είρε απνδεηρζεί όηη είλαη Ν- θαη Ρ-πεξηνξηζκέλε ην 
θαινθαίξη, ε εηεξνηξνθηθή θνηλόηεηα  (βαθηήξηα θαη κηθξνβηαθνί ζεξεπηέο) είλαη κόλν Ρ-
πεξηνξηζκέλε (Krom et al. 2005a, 2005b, Psarra et al. 2005, Thingstad et al. 2005, Tanaka 
et al. 2007, see also Tanaka et al. 2011).  

ύκθσλα κε ηνλ „λόκν ειαρίζηνπ ηνπ Liebig‟ ην ζξεπηηθό πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηε κηθξόηεξε 
πνζόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θπθώλ ζα πεξηνξίζεη ην ξπζκό αλάπηπμήο ηνπο, 
αλ όινη νη άιινη παξάγνληεο είλαη ηδαληθνί. Έηζη, ν επηξνθηζκόο (πνπ νξίδεηαη σο πεξίζζεηα 
ζξεπηηθώλ, από ηηο ειιεληθέο ιέμεηο eu πνπ ζεκαίλεη „θαιώο‟ θαη trophe πνπ ζεκαίλεη 
„ηξνθή‟) κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ παξάθηηα παξαγσγηθόηεηα, ηνλ θύθιν ησλ 
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ζξεπηηθώλ (C, N, P), ηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ, ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηε ζπλνιηθή πγεία ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο (Rabalais and Turner 2001).  

Όζνλ αθνξά ζηελ πνηόηεηα ησλ πδάησλ, είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπκε ηηο πνζνηηθέο 
ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κε ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ζηα παξάθηηα ύδαηα. Απηέο νη ζρέζεηο καο 
επηηξέπνπλ, όρη κόλν λα αμηνινγήζνπκε ηνλ θίλδπλν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ επηξνθηζκό γηα ηελ ππνδνρή πδάησλ, αιιά θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ην βαζκό ζηνλ 
νπνίν ε επηβάξπλζε κε ζξεπηηθά πξέπεη λα ειεγρζεί ή λα κεησζεί, ώζηε λα δηαηεξεζεί ή 
επηζπκεηή πνηόηεηα ύδαηνο. ύκθσλα κε ηελ παξνύζα γλώζε (βι. ελλνηνινγηθό κνληέιν) νη 
πξσηνγελείο επηπηώζεηο ηνπ επηξνθηζκνύ είλαη ε ππεξβνιηθή αλάπηπμε ησλ πιαγθηηθώλ 
θπθώλ ζηελ πδάηηλε ζηήιε, ε νπνία θαηαγξάθεηαη κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο 
ρισξνθύιιεο-α θαη ηεο ζνιόηεηαο θαη ηεο ππεξβνιηθήο αύμεζεο ησλ θαηξνζθνπηθώλ-
επθαηξηαθώλ καθξνθπθώλ ζηηο βξαρώδεηο αθηέο.  

5.3.1 πγθέληξσζε ρισξνθύιιεο ζηελ πδάηηλε ζηήιε  

Σν θπηνπιαγθηόλ θπξηαξρεί ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή ζηα παξάθηηα θαη πειαγηθά ύδαηα 
(Nixon 1986, Paerl et al. 1998). Δίλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη δείθηεο ησλ πνπ ειέγρνληαη από ηα 
ζξεπηηθά, θαη σο εθ ηνύηνπ ηα ζξεπηηθά εληζρύνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηε θπζηθή δπλακηθή 
ηνπο (δει. θάζεηε αλάκεημε, αιιαγέο ζηελ άλζεζε θαη ζην ρξόλν  δηακνλήο θαη αιινησκέλεο 
νπηηθέο ηδηόηεηεο) απηώλ ησλ ζπζηεκάησλ (Karydis 2009). ηελ Κύπξν, νη κέγηζηεο ηηκέο ηεο 
ρισξνθύιιεο-α έρνπλ κεηξεζεί ην ρεηκώλα κέρξη ηελ πξώηκε άλνημε (Ννέκβξηνο-Μάξηηνο), 
όηαλ ζπκβαίλεη ε θπηνπιαγθηηθή άλζεζε, πνπ αθνινπζεί ηελ αλάκεημε ηνπ ρεηκώλα. Απηέο 
θαη άιιεο ηηκέο  ρισξνθύιιεο-α (ρήκα 5.2)  είλαη  ρακειόηεξεο από 0.1 κg/l, πνπ έρεη  
νξηζηεί σο  όξην αλάκεζα ζηελ „πςειή‟ θαη „θαιή‟ Κιάζε Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο  
(δηαβαζκνλόκεζε ηερληθήο έθζεζεο ΟΠΤ). Δπίζεο, όπσο έρεη εθηηκεζεί ζηελ παξνύζα 
έθζεζε, ε % απόθιηζε ησλ θππξηαθώλ παξάθηησλ πδάησλ  από ηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο 
είλαη 24% θαη γη‟ απηό αηόο  ν δείθηεο θαηαγξάθεηαη σο 1 (Πίλαθαο 5.1). 

5.3.2 Ζ δηαθάλεηα  ηνπ ύδαηνο  ζρεηίδεηαη κε ηελ αύμεζε ησλ αησξνύκελσλ θπθώλ,  

αλάινγα  κε ηελ πεξίπησζε 

Ζ  δηαθάλεηα ηνπ ύδαηνο είλαη έλαο εύθνινο θαη αλέμνδνο ηξόπνο γηα λα πάξνπκε κηα γεληθή 
ηδέα γηα ηελ ηξνθηθή θαηάζηαζε ηεο  πδάηηλεο ζηήιεο (Karydis 2009). Σα βάζνο ηνπ δίζθνπ 
Secchi γηα ηα νιηγνηξνθηθά ύδαηα πνηθίιιεη από 20 σο 40κ. Οη αλαγλώζεηο ηνπ Secchi 
αλάκεζα 10 θαη 20κ ραξαθηεξίδνπλ κεζνηξνθηθέο ζπλζήθεο, ελώ ην βάζνο ηνπ δίζθνπ 
Secchi γηα εύηξνθα ύδαηα είλαη ιηγόηεξν από 10κ (Ignatiades et al. 1995).  

Ζ δηαθάλεηα ησλ πδάησλ ζηα θππξηαθά ζαιάζζηα ύδαηα, αλ θαη δελ κεηξάηαη κε ζπλέπεηα, 
είλαη πςειή θαη γη‟ απηό θαηαγξάθεηαη σο 1 (Πίλαθαο 5.1).  

5.3.3 Αθζνλία ησλ θαηξνζθνπηθώλ καθξνθπθώλ  

Οη ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ζξεπηηθώλ θαη ζνιόηεηαο επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηξνζθνπηθώλ-επθαηξηαθώλ καθξνθπθώλ (Harlin 1995, Schramm and Nienhuis 1996, 
Viaroli et al. 2008), ιόγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αθνκνίσζεο ζξεπηηθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
(Thompson and Valiela 1999). Γεδνκέλνπ όηη είλαη θπξίσο κνλήο ζηξώζεο θαη επθαηξηαθά, ηα 
καθξνθύθε κπνξεί επίζεο λα απαηηήζνπλ ιηγόηεξεο πνζόηεηεο θσηόο γηα αύμεζε, 
ζπγθξηηηθά κε ηα πνιπεηή, πνιπζηξσκαηηθά καθξνθύθε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο (canopy) 
(Lobban and Harrison 1994).  

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη θύθισλ δσήο ραξαθηεξηζηηθά, 
καδί κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, νη Orfanidis et al. (2011) 
θαζόξηζαλ δύν νκάδεο επθαηξηαθώλ εηδώλ ζηα παξάθηηα ύδαηα:  
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(1) ηα ηαρείαο αύμεζεο, ειηόθηια κε ρνληξή δηαθιάδσζε είδε, ηα νπνία κπνξνύλ λα 
αλαπηπρζνύλ ζε όια ηα πεξηβάιινληα, αιιά κόλν ζε πςειέο αθζνλίεο ζε ππνβαζκηζκέλα 
πεξηβάιινληα (ESG IIA). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο είλαη ηα είδε ησλ γελώλ 
Gracilaria, Laurencia θαη Caulerpa. 

(2) ηα ηαρείαο αύμεζεο, ειηόθηια λεκαηνεηδή θαη θπιινεηδή είδε κε κεγάιε αλαπαξαγσγηθή 
ηθαλόηεηα θαη κηθξνύο θύθινπο δσήο. Μπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε όια ηα πεξηβάιινληα, 
αιιά ζε πςειέο αθζνλίεο ζπρλά ζρεκαηίδνπλ αλζήζεηο, γηα παξάδεηγκα πξάζηλεο 
παιίξξνηεο, ζε πνιύ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IIB). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο 
νκάδαο είλαη είδε ησλ γελώλ Ulva θαη Chaetomorpha. Σα Cyanobacteria, αλ θαη είλαη 
κνλαδηθά ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο βηνινγίαο ηνπο, πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζε απηή ηελ 
νκάδα, επεηδή κπνξεί λα είλαη άθζνλα ζε ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα, ζε ζπλζήθεο 
έιιεηςεο αδώηνπ.  
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ρήκα 5.3 Υσξν-ρξνληθή κεηαβιεηόηεηα ηεο θάιπςεο (%) ησλ θύξησλ καθξνθπθηθώλ Οκάδσλ 
Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο ζηα θππξηαθά παξάθηηα ύδαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ. Αθάκαο, Αθξσηήξην Πύιαο St. 3 = ηαζκνί Αλαθνξάο, ESG = 
Οκάδεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο, ΗΑ = Οκάδα ησλ ζπληεξεηηθώλ, βξαδείαο αύμεζεο, πνιπεηώλ 
εηδώλ, IC = Οκάδα ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο εηδώλ, IIA = Οκάδα ησλ ηαρείαο αύμεζεο, 
ζαξθσδώλ θαηξνζθνπηθώλ εηδώλ (Stavrou and Orfanidis). 

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο (% θάιπςε) ησλ επθαηξηαθώλ (ESG IIA) καθξνθπθώλ 
κειεηήζεθε ζε ηεξαξρηθέο ρσξηθέο (ζηαζκόο) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο θππξηαθέο 
βξαρώδεηο αθηέο, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 5.3, 
Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) 
παξαηεξήζεθε ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ζην ρξόλν ζην ζηαζκό δείρλνληαο ηελ 
επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ Km κέρξη 100Κm ζηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ  όηη ε % απόθιηζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ από ηηο 
ζπλζήθεο αλαθνξάο ππεξβαίλεη ην 100% απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 0 (Πίλαθαο 5.1). 

5.3.4 Αθζνλία ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ  

ε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο αθηέο, ηα βξαδείαο αύμεζεο, ζθηόθηια αζβεζηνπνηεκέλα είδε 
(ESG IC) ζπρλά θπξηαξρνύλ (βι. Panayotidis et al. 2004) Αλάκεζα ζε απηά ηα είδε, ηα 
Corallina spp. ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζνρήο, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο ηνπο παξνπζίαο θαη 
ηεο επξείαο ηνπο θαηαλνκήο ζηηο δηαβαζκίζεηο ππνβάζκηζεο. Μπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζε 
ιηγόηεξν δηαηαξαγκέλεο ζπλζήθεο, όηαλ ηα είδε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο είλαη απόληα, ιόγσ 
δηαηαξαρήο ή ηερλεηνύ ππνζηξώκαηνο ζε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο ζπλζήθεο (βι. Orfanidis et 
al. 2011). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη θύθισλ δσήο ραξαθηεξηζηηθά καδί 
κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, νη Orfanidis et al. (2011) θαζόξηζαλ κία 
νκάδα από πξνζαξκνζκέλα ζηε ζθηά, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλα είδε. Σα 
Corallina caespitosa, C. granifera θαη Lithophyllum sp. είλαη αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο 
ησλ αζβεζηνπνηεκέλσλ αξζξσηώλ θαη θξνπζηώδσλ εηδώλ, ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηνπο 
θπηνθάγνπο νξγαληζκνύο θαη ζηηο δπζκελείο πδξνδπλακηθέο ζπλζήθεο (ESG IC). 
ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ ζε αδηαηάξαρηεο θαη κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο 
αθηέο.  

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο ησλ ζθηόθηισλ, βξαδείαο αύμεζεο αζβεζηνπνηεκέλσλ (ESG 
IC) καθξνθπθώλ (% θάιπςε) κειεηήζεθε ηεξαξρηθά ζε ρσξηθέο (ζηαζκόο) θαη ρξνληθέο 
(ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 5.3, Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) παξαηεξήζεθε ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ζην ρξόλν 
ζην ζηαζκό δείρλνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ km κέρξη 100 km ζηηο 
νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ 
παξάθηησλ πδάησλ από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 7.3% απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 1  
(Πίλαθαο 5.1). 

5.3.5 Δλαιιαγή εηδώλ ζηε ρισξηδηθή ζύλζεζε, πνπ πξνθαιείηαη από αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Με πεξηνδηθέο αλζήζεηο ηνπ Cladophora spp. έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  
ηειεπηαίσλ 16 εηώλ (Argyrou 2000). Μάδεο ηνπ εθήκεξνπ λεκαηνεηδνύο καθξνθύθνπο 
Cladophora spp. παξαηεξήζεθαλ ηα θαινθαίξηα 1990-91, 1998, 2004 & 2005 ζε θάπνηεο 
παξάθηηεο πεξηνρέο (Ληνπέηξη/Αγία Νάπα, Λεκεζόο) ηεο Κύπξνπ, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα 
όριεζεο ζηελ αθηή. Ο επεηζνδηαθόο επηξνθηζκόο ηνπ Cladophora ζρεηίζηεθε κε πεξίζζεηα 
ζξεπηηθώλ πνπ πξνέξρνληαη από δηάθνξεο πεγέο, όπσο γεσξγία (ππόγεηα δηήζεζε, 
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απνξξνή), πδαηνθαιιηέξγεηα  θαη αζηηθά απόβιεηα, ζε ζπλδπαζκό κε πεξίπινθεο 
αιιειεπηδξάζεηο άιισλ ζπλεξγηζηηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ε απόηνκεο απμήζεηο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ, θαηάιιειν ππόζηξσκα, θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.η.ι.  (Argyrou 2000). 
Απνπζία [πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ, απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε κε βάζε εηζεγήζεηο εηδηθώλ σο 0 
(Πίλαθαο 5.1). 

5.4 Έκκεζεο επηδξάζεηο ηνπ εκπινπηηζκνύ ζε ζξεπηηθά (Π.Π.5.3)  

5.4.1 Αθζνλία ησλ πνιπεηώλ καθξνθπθώλ θαη θαλεξόγακσλ (π.ρ. κέιε ηεο ηάμεο 
Fucales, θαλεξόγακα θαη ιηβάδηα Πνζεηδώληαο), πνπ επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηε 
κείσζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ λεξνύ  

ε νιηγνηξνθηθέο θαη πςειήο δηαθάλεηαο αδηαηάξαρηεο βξαρώδεηο αθηέο, βξαδείαο 
αλάπηπμεο κε-πιαζηηθά είδε Cystoseira (ESG IA) κπνξεί λα θπξηαξρήζνπλ, εμαηηίαο ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ εζσηεξηθά απνζεθεπκέλσλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπο (βι. 
Orfanidis et al. 2011, θαη ηελ παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Ο επηξνθηζκόο δε θαίλεηαη λα 
επηδξά αξλεηηθά άκεζα  ζηα είδε απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο (canopy), σζηόζν όηαλ ε 
θπζηθή δηαηαξαρή αθαηξεί ηνπο ζαιινύο (π.ρ. θαηαηγίδεο), δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο πνπ 
επλννύλ ηνλ γξήγνξν επνηθηζκό από είδε ηαρείαο αλάπηπμεο (Irving and Connell 2006). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θύθισλ δσήο, 
καδί κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε αλζξσπνγελνύο πίεζεο, νη Orfanidis et al. 
(2011) θαζόξηζαλ δύν νκάδεο πνιπεηώλ, βξαδείαο αύμεζεο εηδώλ: 

1) ηα βξαδείαο αύμεζεο, πξνζαξκνζκέλα ζην θσο είδε κε παρύ, δηαθνξνπνηεκέλν ζαιιό 
θαη πνιπεηείο θύθινπο δσήο. ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ, θπξίσο ζε 
αδηαηάξαρηα πεξηβάιινληα, ιόγσ ησλ πςειώλ απαηηήζεώλ ηνπο ζε θσο θαη ησλ πςειώλ 
εζσηεξηθώλ απνζεθώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (ESG IA). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο 
είλαη ζπγθεθξηκέλα είδε Cystoseira, γηα παξάδεηγκα ηα Cystoseira crinitophylla, Cystoseira 
crinita θαη C. mediterranea.  

2) ηα βξαδείαο αύμεζεο, πξνζαξκνζκέλα ζην θώο κε παρύ, δηαθνξνπνηεκέλν ζαιιό θαη 
πςειή πξνζαξκνζηηθή πιαζηηθόηεηα (adaptive plasticity), ηα νπνία κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ 
ζε αληίμνεο ζπλζήθεο, έρνληαο πνιπεηή ζηίπν ή βάζε. ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ 
επνηθηζηώλ ζε αδηαηάξαρηα θαη κεηξίσο ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IB). 
Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο είλαη ηα είδε Cystoseira compressa, Cystoseira barbata θαη 
Sargassum vulgare.  

Ζ κεηαβιεηόηεηα ηεο αθζνλίαο (% θάιπςε) ησλ πνιπεηώλ (ESG IA) καθξνθπθώλ 
κειεηήζεθε ζε  ηεξαξρηθέο ρσξηθέο (ζηαζκνί) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο 
αθηέο ηεο Κύπξνπ, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (ρήκα 
5.3, Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηόηεηα (p<0,05) 
παξαηεξήζεθε ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ θαη ζην ρξόλν ζην ζηαζκό δείρλνληαο ηελ 
επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο θιίκαθαο ησλ Km κέρξη 100Κm ζηηο νηθνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο. Γεδνκέλνπ όηη ε % θάιπςε ησλ ESG IA ζηηο θππξηαθέο αθηέο (83.3%) 
ήηαλ κηθξόηεξε από ηελ % θάιπςε ζηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο (89.8%), δείρλνληαο 
απόθιηζε 7.3%, ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 5.1). 

5.4.2 Γηαιπκέλν νμπγόλν 

Ζ ζπγθέληξσζε δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ είλαη θύξηα κεηαβιεηή ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ, 
αθνύ ειέγρεη ηελ θαηαλνκή θαη ηελ επεκεξία ησλ δώσλ θαη ησλ άιισλ επθαξπσηηθώλ 
νξγαληζκώλ, ηα νπνία νξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο απηώλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ 
(Pearson and Rosenberg 1978, Diaz and Rosenberg 1995).Οη θαηαζηάζεηο γίλνληαη 
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πξνβιεκαηηθέο από άπνςε δηαζεζηκόηεηαο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ, όηαλ νη ζπγθεληξώζεηο 
πέθηνπλ θάησ από πεξίπνπ <1.5 mg L-1 ή 15 % θνξεζκνύ (Diaz and Rosenberg 1995), 
θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη ππνμία.   

Χζηόζν, όπσο επεζήκαλαλ νη Gray et al. (2002), ηέηνηεο ζπγθεληξώζεηο είλαη ήδε πνιύ 
ρακειέο γηα νξγαληζκνύο πνπ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε θαιά νμπγνλσκέλα ύδαηα, π.ρ. ςάξηα 
θαη άιια δώα, ηα νπνία αξρίδνπλ λα βηώλνπλ θπζηνινγηθέο επηδξάζεηο όηαλ ηα επίπεδα 
δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ είλαη ςειά, πεξίπνπ ζην 60-65 % θνξεζκνύ (Gray et al. 2002).  

Βάζεη ησλ ηηκώλ θνξεζκνύ ηνπ δηαζέζηκνπ Ομπγόλνπ (%)από ην πξόγξακκα 
παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ, νη ζπγθεληξώζεηο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ ζεσξνύληαη πςειέο κε 
απόθιηζε 15% από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο. Γη‟ απηό, απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 1  
(Πίλαθαο 5.1). 

5.4.3 Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 

Ο EEI, ν νπνίν έρεη εκπλεπζηεί από ηε ζεσξία ησλ „ελαιιαθηηθώλ ζηαζεξώλ ζηαδίσλ‟, 
βαζίδεηαη ζην γλσζηό πξόηππν, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν αλζξσπνγελήο παξάγνληαο, γηα 
παξάδεηγκα ν επηξνθηζκόο θαη ε ξύπαλζε κε βαξέα κέηαιια, κεηαηνπίδεη ην νηθνζύζηεκα 
από ηελ αδηαηάξαρηε θαηάζηαζε, όπνπ θπξηαξρνύλ νη ηειηθνί επνηθηζηέο, ζε ππνβαζκηζκέλε 
θαηάζηαζε, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα επθαηξηαθά ληηξόθηια είδε (Orfanidis et al. 2011). Οη 
αλζξσπνγελείο αιιαγέο αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ βεζληθώλ καθξνθπθώλ 
ζε δύν ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο πνπ απνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή 
δηαηαξαρή: ε νκάδα ησλ ηειηθώλ επνηθηζηώλ κε ρακεινύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο θαη 
κεγάινπο θύθινπο δσήο (Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο Η, θπξίσο Κ-επηινγή) θαη ε 
επθαηξηαθή νκάδα κε πςεινύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο θαη κηθξνύο θύθινπο δσήο (ΟΟΚ ΗΗ, 
θπξίσο r-επηινγή). Δθηόο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ην θσο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη 
ηηο βελζηθέο καθξνθπθηθέο θνηλόηεηεο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, επλνώληαο ηα είδε κε 
ζθηόθηια ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θπξηαξρία ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά, βξαδείαο αύμεζεο 
εηδώλ ζε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο πεξηνρέο, κπνξεί λα είλαη ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ 
αληηηηζέκελσλ πηέζεσλ επηινγήο. 

Ο EEI εθαξκόζηεθε από ηνπο Stavrou θαη Orfanidis (ππό δεκνζίεπζε) ζε ηξεηο δηαθνξεηηθά 
επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Ο EEI θαηέηαμε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ζηελ „πςειή‟ θιάζε 
νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. (ρήκα 5.4). Αθνύ ε % απόθιηζε ησλ ηηκώλ ΔΔΗ ζηηο θππξηαθέο 
αθηέο από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 3.36%  απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 5.1). 

5.4.4  Γείθηεο PREI (Posidonia) 

Ο PREI (Posidonia oceanica Rapid Easy Index), είλαη κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ εθηίκεζε ηεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθώλ αθηώλ, ζύκθσλα 
κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΠΤ (Gobert et al. 2009). Τπνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο πέληε 
κεηξηθέο πνπ κεηξνύληαη ζηνπο ιεηκώλεο ηεο P. oceanica: (1) ππθλόηεηα ξηδώλ, (2) 
επηθάλεηα ξηδώλ, (3) E/L (αλαινγία κεηαμύ βηνκάδαο επηθύησλ θαη βηνκάδαο θύιισλ) 
κεηξεκέλα ζε ξίδεο πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην ίδην βάζνο (4) βάζνο ηνπ ρακειόηεξνπ νξίνπ 
θαη (5) ηύπνο απηνύ ηνπ νξίνπ (νπηζζνδξνκηθόο, πξννδεπηηθόο, ζηαζεξόο). 

Ο PREI εθαξκόζηεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο (Πξσηαξάο-Κάβν 
Γθξέθν: ζηαζκόο αλαθνξάο, Ληκάλη Βαζηιηθνύ, Παξαιία Λεκεζνύ) ζε ηδεκαηνγελείο αθηέο ηεο 
Κύπξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ (Argyrou et al., 2011). Ο 
PREI θαηέηαμε ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Πξσηαξά-Κάβν Γθξέθν θαη ηνπ Ληκαληνύ ηνπ Βαζηιηθνύ 
ζηελ „πςειή‟ Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαη ηελ Παξαιία Λεκεζνύ ζηελ „θαιή‟ ΟΟΚ. 
Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηνπ PREI ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηελ ζπλζήθεο 
αλαθνξάο ήηαλ 16,2% ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1  (Πίλαθαο 5.1). 
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ρήκα 5.4 Υσξν-ρξνληθή κεηαβιεηόηεηα ηνπ Γείθηε Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) ζηα παξάθηηα 
θππξηαθά ύδαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Γηα πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο βιέπε ρήκα 5.3 (Stavrou and Orfanidis). 

 

5.5 Σειηθή ηηκή θαηάζηαζεο γηα ηελ ΠΠ 5  

ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία, ε εθηίκεζε ηεο Καιήο Πεξηβαιινληηθήο 
Καηάζηαζεο (ΚΠΚ) ζε επίπεδν ΠΠ βαζίδεηαη ζην άζξνηζκα ησλ δηαθνξεηηθά ζηαζκηζκέλσλ 
ηηκώλ ησλ δεηθηώλ. Κάζε δείθηεο εθηηκήζεθε απζαίξεηα βάζεη ηεο θξίζεο ησλ 
εκπεηξνγλσκόλσλ κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελλνηνινγηθό κνληέιν, ηηο 
απνθξίζεηο ησλ κεηξηθώλ, ην βηνινγηθό ζηνηρείν θαη ηε δηαζεζηκόηεηα δεδνκέλσλ. Κάζε ΠΠ 
εθθξάδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο θιίκαθα από ην 1 σο ην 0 (βι. Eηζαγσγή).  

ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία, ε ηηκή ηεο θαηάζηαζεο ηεο ΠΠ 5  εθηηκήζεθε λα 
είλαη 0.8, ζπκπεξαίλνληαο πσο βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ όζνλ αθνξά ηελ ΠΠ 5. 
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Πίλαθαο 5.1 Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ησλ Θαιαζζίσλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ 
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ΠΠ 5 (αλζξσπνγελήο επηξνθηζκόο).  
  

Αξ Κσδ. 
Δπίπεδν 
θξηηεξίνπ Γείθηεο 

Αξ. 
ηαζκώλ/ 

Γεηγκάησλ 

Απόθιηζε 
(%) 

από ζ.αλαθ./ 
πληειεζηήο 
Μεηαβιεη.* 

Σηκή 
δείθηε 

ηαζκηζκ. 
ζπληει. 

Σειηθή 
ηηκή 

θαηάζ. 

1 D5.2 Άκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

πγθέληξσζε 
Υισξνθύιιεο-
α  

 13/181 24 1 0.1 0.1 

2 D5.2 Άκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

Γηαθάλεηα 
λεξνύ 

 Πνηνηηθά 0 1 0.05 0.05 

3 D5.2 Άκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

Αθζνλία 
θαηξνζθνπηθώλ
-επθαηξηαθώλ 
καθξνθπθώλ 
(ESG IIA) 

 3/71 114 0 0.1 0 

4 D5.2 Άκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

Αθζνλία 
ζθηόθηισλ, 
αξγά 
αλαπηπζζόκελ
σλ 
αζβεζησδώλ 
εηδώλ (ESG IC) 

 3/71 7 1 0.05 0.05 

5 D5.2 Άκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

Δλαιιαγέο 
εηδώλ ζηε 
ρισξηδηθή 
ζύλζεζε 
(Cladophora) 

 Πνηνηηθά   0 0.1 0 

6 D5.3 Έκκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

Αθζνλία 
πνιπεηώλ 
θαλεξόγακσλ 
(ESG IA) 

 3/71 7 1 0.1 0.1 

7 D5.3 Έκκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

Αιιαγέο 
δηαιπκέλνπ O2 

 13/164 2 1 0.1 0.1 

8 D5.3 Έκκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

EEI-c 
(καθξνθύθε) 

 3/71 3 1 0.2 0.2 

9 D5.3 Έκκεζεο 
επηδξάζεηο 
ζξεπηηθώλ 

PREI 
(Posidonia) 

 6/30 16 1 0.2 0.2 

      Άζξνηζκα       1 0.8 
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6. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 6 – Αθεξαηόηεηα ζαιάζζηνπ βπζνύ 
είλαη ζε επίπεδν πνπ εμαζθαιίδεη όηη ε δνκή θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ είλαη δηαθπιαγκέλεο θαη ηα βελζηθά 
νηθνζπζηήκαηα, ηδίσο, δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά  

  

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020 αλ ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη 
δηαθπιαγκέλεο θαη δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά. πγθεθξηκέλα, ε πνηθηιόηεηα θαη ε 
παξαγσγηθόηεηα δηαηεξνύληαη, θαη νπνηεζδήπνηε πηέζεηο δελ εκπνδίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο λα αλαθηήζνπλ ή/θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε θπζηθή ηνπ πνηθηιόηεηα, 
παξαγσγηθόηεηα θαη ηηο δπλακηθέο νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο.  

Με ηελ ηξέρνπζα δηαζεζηκόηεηα δεδνκέλσλ, ή κάιινλ κε ηελ έιιεηςε απηήο, ν 
πξνζδηνξηζκόο ηεο ΚΠΚ κε απηήλ ηελ ΠΠ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην δεύηεξν από 
ηα δύν θξηηήξηα, 6.2 Καηάζηαζε ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο,  θαη εηδηθά από ηνπο  δηάθνξνπο 
πνιπκεηξηθνύο δείθηεο  πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα  ηα  
Ύδαηα (2000/60/EC) γηα ηα  αγγεηόζπεξκα, ηα καθξνθύθε θαη ην καθξνβέλζνο. Ζ ηηκή γηα 
ηελ ην δείθηε 6.2.2, ππνινγηζκέλε κέζσ επηιεγκέλσλ δεηθηώλ ηεο ΠΠ 1 ( ε κέζνδνο δίλεηαη 
παξαθάησ θαη ζηνλ Πίλαθα 6.1) είλαη  0.855. πλεπώο, ε θαηάζηαζε ηεο ΠΠ 6 πεξηγξάθεηαη 
από ηελ ηηκή 0.855, ζπκπεξαίλνληαο πσο βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ όζνλ αθνξά ηελ ΠΠ 5.  

6.1 Φπζηθή βιάβε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ππνζηξώκαηνο  

ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα θαη ηα κεζνδνινγηθά 
πξόηππα γηα ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ (2010/477/EU), 
ην επίθεληξν απηνύ ηνπ θξηηεξίνπ είλαη ηα βηνγελή ππνζηξώκαηα. Δλώ είλαη πξνθαλέο όηη νη 
βηνγελείο ύθαινη (EUNIS νηθόηνπνο A2.7) είλαη βηνγελή ππνζηξώκαηα, είλαη ιηγόηεξν 
πξνθαλέο αλ άιινη νηθόηνπνη πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθό 1170 ηνπ Natura 2000  
(Ύθαινη) πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη βηνγελή ζπγθξίκαηα, θνξαιιηνγελή ή άιια 
καθξνθύθε ή αλ, επί πξνθεηκέλσ, νη ιεηκώλεο ηεο Posidonia ζα πξέπεη λα παξαιεθζνύλ 
από ηελ έλλνηα ηνπ „βηνγελνύο ππνζηξώκαηνο‟ γηα ηνπο ζθνπνύο απηήο ηεο ΠΠ.  

Οη νηθόηνπνη πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζπδεηνύληαη εθηελώο ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3.2 
ηνπ Μέξνπο Η (Υαξαθηεξηζηηθά) ηεο Αξρηθήο Έθζεζεο. Χζηόζν, ε ζπδήηεζε δελ εθηείλεηαη 
πέξα από κία γεληθή πεξηγξαθή απηώλ ησλ νηθνηόπσλ, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνπλ θπξίσο ηα 
ξερά ύδαηα ηεο Κύπξνπ. Βαζηθέο κεηξηθέο, όπσο ε επηθαλεηαθή θάιπςε, όπσο θαη ε 
βηνκάδα θαη ε αθζνλία ησλ βαζηθώλ εηδώλ, είλαη αθόκα άγλσζηα. Αθόκε, ελώ δηάθνξεο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζα κπνξνύζαλ πηζαλώο λα 
πεξηγξαθνύλ πνζνηηθά, νη επηπηώζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα βηνγελή ππνζηξώκαηα/ νηθνηόπνπο 
δελ κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ πνζνηηθά πξνο ην παξόλ.  πλεπώο, απηό ην θξηηήξην δελ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηώξα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ΚΠΚ.  

6.1.1 Σύπνο, αθζνλία, βηνκάδα θαη επηθαλεηαθή έθηαζε ησλ ζρεηηθώλ βηνγελώλ 
ππνζηξσκάησλ 

Ζ επηθαλεηαθή θάιπςε ησλ πην ζρεηηθώλ νηθνηόπσλ, καδί κε ηελ αθζνλία, ηε βηνκάδα θαη 
άιιεο κεηξηθέο ησλ βαζηθώλ εηδώλ είλαη πξνο ην παξόλ άγλσζηεο. Ζ ηξέρνπζα πξνζπάζεηα 
ραξηνγξάθεζεο ησλ ιεηκώλσλ ηεο Posidonia  ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα κνληέιν, 
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πάλσ ζην νπνίν ζα ζηεξηρηεί ε ραξηνγξάθεζε πνιιώλ άιισλ νηθνηόπσλ θαη έηζη λα 
επηηεπρζεί ε πνζνηηθή κέηξεζε ηεο επηθαλεηαθήο ηνπο θάιπςεο.  

 Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Αξρηθή Αμηνιόγεζε, ε γλώζε ησλ ζεκαληηθώλ νηθνηόπσλ, εηδηθά 
ηνπ βέλζνπο είλαη ηδηαηηέξσο άληζε ππέξ ησλ νηθνηόπσλ ξερώλ πδάησλ. Γηάθνξνη νηθόηνπνη 
βαζηάο ζάιαζζαο κπνξεί λα ππάξρνπλ νη νπνίνη εκπινπηίδνπλ ζεκαληηθά ηνλ νηθόηνπν, ηελ 
θνηλόηεηα θαη ηελ πνηθηιόηεηα εηδώλ ηεο  Κύπξνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα θνξάιιηα θαη ε παλίδα 
ηεο βαζηάο ζάιαζζαο ζρεηίδνληαη κε κείσζε, είλαη γλσζηό όηη ππάξρνπλ ρεκεηνζπλζεηηθέο 
θνηλόηεηεο θαη έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε βηβιηνγξαθία (Galil and Zibrowius 1998, Mayer et al. 
2011), αιιά ε έθηαζε θαη ε θαηάζηαζή ηνπο  είλαη ζε κεγάιν βαζκό άγλσζηε.  

Γεδνκέλνπ όηη ην κέγεζνο ηεο επηθαλεηαθήο θάιπςεο ησλ θύξησλ βηνγελώλ νηθνηόπσλ ηεο 
Κύπξνπ, όπσο θαη ε βηνκάδα θαη ε αθζνλία ησλ θύξησλ εηδώλ, δελ κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ 
πξνο ην παξόλ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ΚΠΚ πξνο ην παξόλ.  

6.1.2 Έθηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ πνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από ηηο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο γηα  ηα δηάθνξα είδε ππνζηξώκαηνο 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ελώ ε ζπλνιηθή θάιπςε ησλ ζαιάζζηνπ βπζνύ πνπ 
επεξεάδεηαη άκεζα από δηάθνξεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζα κπνξνύζε λα 
πνζνηηθνπνηεζεί, ε εκκέζσο επεξεαζκέλε πεξηνρή όπσο θαη νη επηδξάζεηο ζηα δηάθνξα 
βηνγελή ππνζηξώκαηα/νηθνηόπνπο δελ κπνξνύλ λα εθηηκεζνύλ πξνο ην παξόλ. πλεπώο, ν 
θαζνξηζκόο απηνύ ηνπ δείθηε δελ είλαη εθηθηόο ηώξα. 

6.2 Καηάζηαζε ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο  

Λόγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα(2000/60/EC) ζηα παξάθηηα ύδαηα 
ηεο Κύπξνπ, ππάξρεη έλαο αξηζκόο δεηθηώλ, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηε 
ιεηηνπξγία ησλ αγγεηόζπεξκσλ, ησλ καθξνθπθώλ θαη ησλ καθξνβελζηθώλ θνηλνηήησλ ζε 
αηά ηα λεξά  (βι. παξάγξαθν 3.2  ηνπ Μέξνπο Η ηεο Αξρηθήο Έθζεζεο). πλεπώο, θαη ελώ ε 
παξνπζία θαη θαηάζηαζε θάπνησλ ηδηαίηεξα επαίζζεησλ θαη/ή αλζεθηηθώλ  εηδώλ θαη  ηα 
δεδνκέλα θαηαλνκήο κήθνπο/κεγέζνπο ησλ καθξνβελζηθώλ πιεζπζκώλ δελ  έρνπλ πξνο ην 
παξόλ ζπιιερζεί, ν δείθηεο 6.2.2 κπνξεί ζρεηηθά άλεηα λα  πξνζδηνξηζηεί, ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηα  παξάθηηα ύδαηα, θαη  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ηεο 
βελζηθήο θνηλόηεηαο. 

6.2.1 Αθζνλία ησλ ηδηαίηεξα επαίζζεησλ εηδώλ (πνιπεηή καθξνθύθε-ESG IA) 

ε νιηγνηξνθηθέο θαη πςειήο δηαθάλεηαο αδηαηάξαρηεο βξαρώδεηο αθηέο, βξαδείαο 
αλάπηπμεο κε-πιαζηηθά είδε Cystoseira (ESG IA) κπνξεί λα θπξηαξρήζνπλ, εμαηηίαο ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ εζσηεξηθά απνζεθεπκέλσλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπο (βι. 
Orfanidis et al. 2011, θαη ηελ παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Ο επηξνθηζκόο δε θαίλεηαη λα 
επηδξά αξλεηηθά άκεζα  ζηα είδε απηά πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο (canopy), σζηόζν όηαλ ε 
θπζηθή δηαηαξαρή αθαηξεί ηνπο ζαιινύο (π.ρ. θαηαηγίδεο), δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο πνπ 
επλννύλ ηνλ γξήγνξν επνηθηζκό από είδε ηαρείαο αλάπηπμεο (Irving and Connell 2006). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά θύθισλ δσήο, 
καδί κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε αλζξσπνγελνύο πίεζεο, νη Orfanidis et al. 
(2011) θαζόξηζαλ δύν νκάδεο πνιπεηώλ, αξγά αλαπηπζζόκελσλ εηδώλ: 

1) ηα αξγά αλαπηπζζόκελα, πξνζαξκνζκέλα ζην θσο είδε κε παρύ, δηαθνξνπνηεκέλν 
ζαιιό θαη κεγάινπο θύθινπο δσήο. ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ, θπξίσο ζε 
αδηαηάξαρηα πεξηβάιινληα, ιόγσ ησλ πςειώλ απαηηήζεώλ ηνπο ζε θσο θαη ησλ πςειώλ 
εζσηεξηθώλ απνζεθώλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (ESG IA). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο 
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είλαη ζπγθεθξηκέλα είδε Cystoseira, γηα παξάδεηγκα ηα Cystoseira crinitophylla, Cystoseira 
crinita θαη C. mediterranea.  

2) ηα αξγά αλαπηπζζόκελα, πξνζαξκνζκέλα ζην θώο κε παρύ, δηαθνξνπνηεκέλν ζαιιό θαη 
πςειή πξνζαξκνζηηθή πιαζηηθόηεηα, ηα νπνία κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζε αληίμνεο 
ζπλζήθεο, έρνληαο πνιπεηή ζηίπν ή βάζε. ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ ζε 
αδηαηάξαρηα θαη κεηξίσο ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IB). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο 
νκάδαο είλαη ηα είδε Cystoseira compressa, Cystoseira barbata θαη Sargassum vulgare.  

 

ρήκα 6.1 Υσξν-ρξνληθή πνηθηιόηεηα ηεο θάιπςεο (%) ησλ θύξησλ καθξνθπθηθώλ Οκάδσλ 
Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. ESG = Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο, ΗΑ = Οκάδα ησλ ζπληεξεηηθώλ, αξγά 
αλαπηπζζόκελσλ, πνιπεηώλ εηδώλ, IC = Οκάδα ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά, αξγά 
αλαπηπζζόκελσλ εηδώλ, IIA = Οκάδα ησλ ηαρέσο αλαπηπζζόκελσλ, ζαξθσδώλ επθαηξηαθώλ εηδώλ. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βιέπε Δηθόλα 1.1 (Stavrou and Orfanidis). 

Ζ πνηθηιόηεηα ηεο αθζνλίαο (% θάιπςε) ησλ πνιπεηώλ (ESG IA) καθξνθπθώλ κειεηήζεθε 
ζε  ηεξαξρηθέο ρσξηθέο (ζηαζκνί) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο 
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Κύπξνπ, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (Δηθόλα 6.1: Stavrou 
and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή πνηθηιόηεηα (p<0.05) παξαηεξήζεθε 
ζην ζηαζκό θαη ζην ρξόλν ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ, δείρλνληαο επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη 
ησλ νηθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο θιίκαθεο ησλ ρκ κέρξη 100ρκ. Γεδνκέλνπ 
όηη ε % θάιπςε ησλ ESG IA ζηηο θππξηαθέο αθηέο (83.3%) ήηαλ κηθξόηεξε από ηελ % 
θάιπςε ζηνπο ζηαζκνύο αλαθνξάο (89.8%), δείρλνληαο απόθιηζε 7.3%, ν δείθηεο απηόο 
νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 6.1).   

6.2.2 Αθζνλία ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά, αξγά αλαπηπζζόκελσλ 
αζβεζηνπνηεκέλσλ εηδώλ (ESG IC) 

ε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο αθηέο, ηα βξαδείαο αύμεζεο, ζθηόθηια αζβεζηνπνηεκέλα είδε 
(ESG IC) ζπρλά θπξηαξρνύλ (βι. Panayotidis et al. 2004). Αλάκεζα ζε απηά ηα είδε, ηα 
Corallina spp. ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζνρήο, ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο ηνπο παξνπζίαο θαη 
ηεο επξείαο ηνπο θαηαλνκήο ζηηο δηαβαζκίζεηο ππνβάζκηζεο. Μπνξνύλ λα επηβηώζνπλ ζε 
ιηγόηεξν δηαηαξαγκέλεο ζπλζήθεο, όηαλ ηα είδε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο είλαη απόληα, ιόγσ 
δηαηαξαρήο ή ηερλεηνύ ππνζηξώκαηνο ζε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο ζπλζήθεο (βι. Orfanidis et 
al. 2011). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη θύθισλ δσήο ραξαθηεξηζηηθά καδί 
κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, νη Orfanidis et al. (2011) θαζόξηζαλ κία 
νκάδα από πξνζαξκνζκέλα ζηε ζθηά, αξγά αλαπηπζζόκελα αζβεζηνπνηεκέλα είδε. Σα 
Corallina caespitosa, C. granifera θαη Lithophyllum sp. είλαη αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο 
ησλ αξγά αλαπηπζζόκελσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά αζβεζηνπνηεκέλσλ αξζξσηώλ θαη 
θξνπζηώδσλ εηδώλ, ηα νπνία είλαη αλζεθηηθά ζηνπο θπηνθάγνπο θαη ζε δπζκελείο 
πδξνδπλακηθέο ζπλζήθεο (ESG IC). ρεκαηίδνπλ θνηλόηεηεο ηειηθώλ επνηθηζηώλ ζε 
αδηαηάξαρηεο θαη κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο αθηέο.  

Ζ πνηθηιόηεηα ηεο αθζνλίαο ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά, αξγά αλαπηπζζόκελσλ 
αζβεζηνπνηεκέλσλ (ESG IC) καθξνθπθώλ (% θάιπςε) κειεηήζεθε ηεξαξρηθά ζε ρσξηθέο 
(ζηαζκόο) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ, πνπ 
παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (Δηθόλα 6.1: Stavrou and Orfanidis, 
ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή πνηθηιόηεηα (p<0.05) παξαηεξήζεθε ζην ζηαζκό θαη 
ζην ρξόλν ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ, δείρλνληαο επίδξαζε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ νηθνινγηθώλ 
δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο θιίκαθεο ησλ km έσο 100 km. Γεδνκέλνπ όηη ε % 
απόθιηζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 7.3% απηόο ν δείθηεο 
νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 6.1).  

6.2.3 Αθζνλία ησλ επθαηξηαθώλ καθξνθπθώλ (ESG IIA) 

Οη ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ζξεπηηθώλ θαη ζνιόηεηαο επλννύλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
θαηξνζθνπηθώλ-επθαηξηαθώλ καθξνθπθώλ (Harlin 1995, Schramm and Nienhuis 1996, 
Viaroli et al. 2008), ιόγσ ηεο απνηειεζκαηηθήο αθνκνίσζεο ζξεπηηθώλ πνπ παξνπζηάδνπλ 
(Thompson and Valiela 1999). Γεδνκέλνπ όηη είλαη θπξίσο κνλήο ζηξώζεο θαη επθαηξηαθά, ηα 
καθξνθύθε κπνξεί επίζεο λα απαηηήζνπλ ιηγόηεξεο πνζόηεηεο θσηόο γηα αύμεζε, 
ζπγθξηηηθά κε ηα πνιπεηή, πνιπζηξσκαηηθά καθξνθύθε πνπ ζρεκαηίδνπλ ζόινπο (canopy) 
(Lobban and Harrison 1994). 

Υξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα κνξθνινγηθά, θπζηνινγηθά θαη θύθισλ δσήο ραξαθηεξηζηηθά, 
καδί κε δεδνκέλα θαηαλνκήο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, νη Orfanidis et al. (2011) 
θαζόξηζαλ δύν νκάδεο επθαηξηαθώλ εηδώλ ζηα παξάθηηα ύδαηα:  

(1) ηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελα, πξνζαξκνζκέλα ζηε ζθηά κε ρνληξή δηαθιάδσζε είδε, ηα 
νπνία κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε όια ηα πεξηβάιινληα, αιιά κόλν ζε πςειέο αθζνλίεο 
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ζε ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IIA). Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο είλαη ηα είδε 
ησλ γελώλ Gracilaria, Laurencia θαη Caulerpa.  

(2) ηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελα, πξνζαξκνζκέλα ζην θσο λεκαηνεηδή θαη θπιινεηδή είδε κε 
κεγάιε αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα θαη κηθξνύο θύθινπο δσήο. Μπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε 
όια ηα πεξηβάιινληα αιιά ζε πςειέο αθζνλίεο ζπρλά ζρεκαηίδνπλ αλζήζεηο, γηα 
παξάδεηγκα πξάζηλεο παιίξξνηεο, ζε πνιύ ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα (ESG IIB). 
Αληηπξόζσπνη απηήο ηεο νκάδαο είλαη είδε ησλ γελώλ Ulva θαη Chaetomorpha. Σα 
Cyanobacteria, αλ θαη είλαη κνλαδηθά ζε αξθεηέο πηπρέο ηεο βηνινγίαο ηνπο, 
πεξηιακβάλνληαη πξνζσξηλά ζε απηή ηελ νκάδα, επεηδή κπνξεί λα είλαη άθζνλα ζε 
ππνβαζκηζκέλα πεξηβάιινληα, ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο αδώηνπ..  

Ζ πνηθηιόηεηα ηεο αθζνλίαο (%θάιπςε) ησλ επθαηξηαθώλ (ESG IIA) καθξνθπθώλ 
κειεηήζεθε ζε ηεξαξρηθέο ρσξηθέο (ζηαζκόο) θαη ρξνληθέο (ρξόλνο) θιίκαθεο ζηηο θππξηαθέο 
βξαρώδεηο αθηέο, πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ (Δηθόλα 6.1: 
Stavrou and Orfanidis, ππό δεκνζίεπζε). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή πνηθηιόηεηα (p<0.05) 
παξαηεξήζεθε ζην ζηαζκό θαη ζην ρξόλν ζηηο θιίκαθεο ηνπ ζηαζκνύ, δείρλνληαο επίδξαζε 
ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ νηθνινγηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο θιίκαθεο ησλ ρκ έσο 
100ρκ. Γεδνκέλνπ  όηη ε % απόθιηζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο 
ππεξβαίλεη ην 100% απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε σο 0 (Πίλαθαο 6.1).   

6.2.4 Πνιπκεηξηθνί δείθηεο πνπ αμηνινγνύλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα 
ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο, όπσο ε πνηθηιόηεηα θαη ν πινύηνο εηδώλ, ε αλαινγία ησλ 
θαηξνζθνπηθώλ πξνο ηα επαίζζεηα είδε 

Οη πνιπκεηξηθνί δείθηεο εμαθνινπζνύλ λα θαζνξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (2000/60/EC) ζηα παξάθηηα ύδαηα ηεο 
Κύπξνπ. 

6.2.4.1 Γείθηεο Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) 

Ο EEI, ν νπνίν έρεη εκπλεπζηεί από ηε ζεσξία ησλ „ελαιιαθηηθώλ ζηαζεξώλ ζηαδίσλ‟, 
βαζίδεηαη ζην γλσζηό πξόηππν, ζύκθσλα κε ην νπνίν ν αλζξσπνγελήο παξάγνληαο, γηα 
παξάδεηγκα ν επηξνθηζκόο θαη ε ξύπαλζε κε βαξέα κέηαιια, κεηαηνπίδεη ην νηθνζύζηεκα 
από ηελ αδηαηάξαρηε θαηάζηαζε, όπνπ θπξηαξρνύλ νη ηειηθνί επνηθηζηέο, ζε ππνβαζκηζκέλε 
θαηάζηαζε, όπνπ θπξηαξρνύλ ηα επθαηξηαθά ληηξόθηια είδε (Orfanidis et al. 2011). Οη 
αλζξσπνγελείο αιιαγέο αμηνινγήζεθαλ, κέζσ ηεο ηαμηλόκεζεο ηα βελζηθά καθξνθύθε ζε 
δύν ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο πνπ απνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαηαξαρή: 
ε νκάδα ησλ ηειηθώλ επνηθηζηώλ κε ρακεινύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο θαη κεγάινπο 
θύθινπο δσήο (Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο Η, θπξίσο Κ-επηινγή) θαη ε επθαηξηαθή 
νκάδα κε πςεινύο αλαπηπμηαθνύο ξπζκνύο θαη κηθξνύο θύθινπο δσήο (ΟΟΚ ΗΗ, θπξίσο r-
επηινγή). Δθηόο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ην θσο κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηηο 
βελζηθέο καθξνθπθηθέο θνηλόηεηεο ζε δηαβάζκηζε επηξνθηζκνύ, επλνώληαο ηα είδε κε 
ζθηόθηια ραξαθηεξηζηηθά. Ζ θπξηαξρία ησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηε ζθηά, αξγά 
αλαπηπζζόκελσλ εηδώλ ζε κεηξίσο δηαηαξαγκέλεο πεξηνρέο, κπνξεί λα είλαη ην 
ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα ησλ αληηηηζέκελσλ πηέζεσλ επηινγήο. 
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ρήκα 6.2 Υσξν-ρξνληθή πνηθηιόηεηα ηνπ Γείθηε Οηθνινγηθήο Δθηίκεζεο (EEI) ζηα παξάθηηα 
θππξηαθά ύδαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Γηα πεξηζζόηεξεο 
πιεξνθνξίεο βιέπε Δηθόλα 1.1 (Stavrou and Orfanidis). 

Ο EEI εθαξκόζηεθε από ηνπο Stavrou θαη Orfanidis (ππό δεκνζίεπζε) ζε ηξεηο δηαθνξεηηθά 
επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο ζηηο βξαρώδεηο αθηέο ηεο Κύπξνπ πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Ο EEI θαηέηαμε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ζηελ „πςειή‟ ηάμε 
νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο. (Δηθόλα 6.2). Αθνύ ε % απόθιηζε ησλ ηηκώλ ΔΔΗ ζηηο θππξηαθέο 
αθηέο από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 3.36%  απηόο ν δείθηεο νξίζηεθε. σο 1 (Πίλαθαο 
6.1). 

6.2.4.2 PREI (Posidonia) 

Ο PREI (Posidonia oceanica Rapid Easy Index), είλαη κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ εθηίκεζε ηεο Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαηά κήθνο ησλ κεζνγεηαθώλ αθηώλ, ζύκθσλα 
κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΟΠΤ (Gobert et al. 2009). Τπνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο πέληε 
κεηξηθέο πνπ κεηξνύληαη ζηνπο ιεηκώλεο ηεο P. oceanica: (1) ππθλόηεηα ξηδώλ, (2) 
επηθάλεηα ξηδώλ, (3) E/L (αλαινγία κεηαμύ βηνκάδαο επηθύησλ θαη βηνκάδαο θύιισλ) 
κεηξεκέλα ζε ξίδεο πνπ ζπιιέρζεθαλ από ην ίδην βάζνο (4) βάζνο ηνπ ρακειόηεξνπ νξίνπ 
θαη (5) ηύπνο απηνύ ηνπ νξίνπ (νπηζζνδξνκηθόο, πξννδεπηηθόο, ζηαζεξόο). 
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ρήκα 6.3 Υσξηθή πνηθηιόηεηα ησλ δεηθηώλ ηεο Posidonia (PREI) θαη ηνπ δσνβέλζνπο (BENTIX) ζηηο 
ηδεκαηνγελείο θππξηαθέο αθηέο πνπ παξαθνινπζνύληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΟΠΤ. Αθάκαο 
(CY_5-C1-S1), Παξαιία Λεκεζνύ (CY_13-C2-O), Μνλή (CY_16-C2-S1), Ληκάλη Βαζηιηθνύ (CY_17-
C2-S1), Εύγη-Αθξσηήξην Κίηη (CY_18-C2-S1), Πξσηαξάο-Κάβν Γθξέθν (CY_25-C3-S1). 

Ο PREI εθαξκόζηεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο (Πξσηαξάο-Κάβν 
Γθξέθν: ζηαζκόο αλαθνξάο, Ληκάλη Βαζηιηθνύ, Παξαιία Λεκεζνύ) ζε ηδεκαηνγελείο αθηέο ηεο 
Κύπξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ (ρήκα 6.3) (Argyrou et al. 
2011). Ο PREI θαηέηαμε ηνπο ζηαζκνύο ηνπ Πξσηαξά-Κάβν Γθξέθν θαη ηνπ Ληκαληνύ ηνπ 
Βαζηιηθνύ ζηελ „πςειή‟ Οκάδα Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαη ηελ Παξαιία Λεκεζνύ ζηελ 
„θαιή‟ ΟΟΚ. Γεδνκέλνπ όηη ε % απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηνπ PREI ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηελ 
ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 16,2% ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 6.1). 

6.2.4.3 BENTIX 

Ο δείθηεο BENTIX (Simboura and Zenetos 2002) ζρεδηάζηεθε γηα λα ηαηξηάμεη ζην βελζηθό 
νηθνζύζηεκα ηεο Μεζνγείνπ θαη λα θαηαζηεί έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα πέληε ζηαδίσλ γηα ηελ 
θαηάηαμε ησλ βελζηθώλ θνηλνηήησλ. Δίλαη έλαο βηνηηθόο δείθηεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα 
ησλ νκάδσλ δεηθηώλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ αλεθηηθώλ θαη επαίζζεησλ 
ηάμα γεληθώο, ζηαζκίδνληάο ηνπο ζύκθσλα κε ηελ αλαινγία ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηε βελζηθή 
παλίδα εμ‟ νξηζκνύ. 

Ο BENTIX εθαξκόζηεθε ζε έμη δηαθνξεηηθά επεξεαζκέλνπο ζηαζκνύο ζηηο ηδεκαηνγελείο 
αθηέο ηεο Κύπξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ΟΠΤ (Δηθόλα 6.2:  
Argyrou et al., 2011).  Ο BENTIX θαηέηαμε ηνλ Πξσηαξά-Κάβν Γθξέθν ζηελ „πςειή‟ Οκάδα 
Οηθνινγηθήο Καηάζηαζεο θαη ηνπο ππόινηπνπο ζηαζκνύο ζηελ „θαιή‟ ΟΟΚ. Γεδνκέλνπ όηη ε 
% απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηνπ BENTIX ζηηο θππξηαθέο αθηέο από ηηο ζπλζήθεο αλαθνξάο ήηαλ 
15% ν δείθηεο απηόο νξίζηεθε σο 1 (Πίλαθαο 6.1). 
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6.2.5 Πνζνζηό ηεο βηνκάδαο ή ηνπ αξηζκνύ ησλ αηόκσλ ζην καθξνβέλζνο πάλσ 
από ζπγθεθξηκέλν κήθνο/κέγεζνο  

Σα δεδνκέλα θαηαλνκήο ηεο αλαινγίαο κήθνο/κέγεζνο ηνπ καθξνβέλζνπο δελ έρνπλ 
ζπιιερζεί πξνο ην παξόλ. 

6.2.6 Παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά (ζρήκα, θιίζε  θαη ηνκή) ηνπ 
θάζκαηνο κεγέζνπο ηεο βελζηθήο θνηλόηεηαο  

Σα δεδνκέλα θαηαλνκήο ηεο αλαινγίαο κήθνο/κέγεζνο ηνπ καθξνβέλζνπο δελ έρνπλ 
ζπιιερζεί πξνο ην παξόλ. 

Πίλαθαο 6.1 Τπνινγηζκόο ηεο ηηκήο θαηάζηαζεο ηνπ δείθηε 6.2.2, πνπ βαζίδεηαη ζε πνιπκεηξηθνύο 
δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ΠΠ 1 (Οη θσδηθνί αλαθέξνληαη ζηα θξηηήξηα θαη ζηνπο δείθηεο ηεο 
ΠΠ 1). 
 

Κσδ. 
Δπίπεδν 
θξηηεξίνπ Γείθηεο Σηκή Βαξύηεηα 

Σηκή 
θαηάζη. 

D6.2 
Καηάζηαζε 
βελζηθήο 
θνηλόηεηαο  

 

Αθζνλία πνιπεηώλ καθξνθπθώλ 
(ESG IA) 

1 0.1 0.1 

Αθζνλία ζθηόθηισλ, αξγά 
αλαπηπζζόκελσλ αζβεζησδώλ 
εηδώλ (ESG IC) 

1 0.05 0.05 

Αθζνλία επθαηξηαθώλ καθξνθπθώλ 
(ESG IIA) 

0 0.1 0 

EEI-c (καθξνθύθε) 1 0.25 0.25 

PREI (Posidonia) 1 0.25 0.25 

BENTIX (δσνβέλζνο) 1 0.25 0.25 

Άζξνηζκα 1.0 0.855 
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7. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 7: Ζ κόληκε αιινίσζε ησλ 
πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ επεξεάδεη δπζκελώο ηα ζαιάζζηα 
νηθνζπζηήκαηα 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020 αλ ηπρόλ κόληκε αιινίσζε ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ 
επεξεάδεη δπζκελώο ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Βάζεη ηνπ ππόβαζξνπ πνπ επεμεγείηαη ζηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα 
θαη ηα κεζνδνινγηθά πξόηππα γηα ηελ θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ 
πδάησλ (2010/477/EU), απηή ε ΠΠ αμηνινγεί ηηο επηπηώζεηο ησλ πνιπεηώλ/καθξνρξόλησλ 
έξγσλ ππνδνκήο κεγάιεο θιίκαθαο. Σέηνηα έξγα ηππηθά απαηηνύλ κειέηεο εθηίκεζεο 
επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, θαη καδί κε ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθέο αμηνινγήζεηο θαη ην 
ζαιάζζην ρσξηθό ζρεδηαζκό αλαθέξνληαη ζηελ Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο σο πηζαλά 
εξγαιεία εθηίκεζεο ησλ επηπηώζεσλ ηεο κόληκεο αιινίσζεο ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ. 
Παξαδείγκαηα απηώλ ησλ έξγσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ιηκέλσλ θαη 
καξίλσλ, ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο αθηνγξακκήο, ηελ απόξξηςε ζεξκώλ λεξώλ ή 
άικεο, ηελ ηνπνζέηεζε θαηαζθεπώλ ζην λεξό (αγσγνί, θαιώδηα), θιπ. (Πίλαθαο 7.1). 

Πίλαθαο 7.1 Κύξηα έξγα ππνδνκήο ηα νπνία πηζαλόλ λα εκπίπηνπλ ζηηο πξόλνηεο ηεο ΠΠ 7 σο 
πηέζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. ηελ Αξρηθή Αμηνιόγεζε θαη: 
Loizidou 2002, EUROSION 2004, I.A.CO Ltd and Enveco S.A. 2010, Department of Fisheries and 
Marine Research 2011, Electricity Authority of Cyprus 2011, WDD 2011). 

 

Τπνδνκή Παξνύζα θαηάζηαζε Μειινληηθή θαηάζηαζε 

Ληκάληα 3 θύξηα, 4 κηθξά Γελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή αιιαγή 

Μαξίλεο 3 ζε ιεηηνπξγία Άιιεο 3 ζην ζηάδην 
δηαβνύιεπζεο/ζρεδηαζκνύ 

Αιηεπηηθά θαηαθύγηα 20 Γελ αλακέλνληαη άιια 

Κπκαηνζξαύζηεο 136 16 ππό θαηαζθεπή 

Πξόβνινη 67 Οξηζκέλνη ζα αληηθαηαζηαζνύλ από 
θπκαηνζξαύζηεο 

Ζιεθηξνπαξαγσγηθνί 
ζηαζκνί 

3 Γελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή αιιαγή 

Μνλάδεο 
αθαιάησζεο 

2 κόληκεο, 1 πξνζσξηλή 1 πξνζσξηλή ζα αληηθαηαζηαζεί από 
κόληκε, άιιεο 2 κόληκεο ππό θαηαζθεπή 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη πσο ζα βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ κέρξη ην 2020 αλ 
έξγα ππνδνκώλ κεγάιεο θιίκαθαο αλαιακβάλνληαη ζε ηέηνην βαζκό πνπ νη κόληκεο 
αιινηώζεηο ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ δελ επεξεάδνπλ ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. 

Πνζνηηθά, απηή ε ΠΠ δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί καζεκαηηθά, θαη ηεο δίλεηαη ε ηηκή ηνπ 
θξηηεξίνπ 7.1 (Υσξηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ κόληκσλ αιινηώζεσλ) όπσο απηό νξίδεηαη πην 
θάησ. πλεπώο, ζηελ θαηάζηαζε ηεο ΠΠ δίλεηαη ε ηηκή 1.0, ζπκπεξαίλνληαο πσο ην 
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ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ βξίζθεηαη ζε ΚΠΚ ζρεηηθά κε ηελ ΠΠ 7. Λόγσ ηεο 
πνιππινθόηεηαο ηεο, θαη ελ κέξεη ιόγσ ηεο αληθαλόηεηαο πξνζδηνξηζκνύ ζε πνην πνζνζηό 
ρσξηθήο θάιπςεο ηέηνηα έξγα θαζίζηαληαη κε βηώζηκα, ζεσξείηαη απίζαλν λα 
πνζνηηθνπνηεζεί ηθαλνπνηεηηθά ζην κέιινλ. 

7.1 Υσξηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ κόληκσλ αιινηώζεσλ 

Γηα ην ρσξηθό ραξαθηεξηζκό ησλ κόληκσλ αιινηώζεσλ, πξέπεη λα αμηνινγεζεί ην εκβαδό (ή, 
αθξηβέζηεξα, ν όγθνο, αθνύ ε «πδξνγξαθία» ππνλνεί ηελ πεξηγξαθή πδάηηλσλ ζσκάησλ ελ 
θηλήζεη) ην νπνίν επεξεάδεηαη ηόζν άκεζα όζν θαη έκκεζα από κόληκεο ππνδνκέο. 
Θεσξείηαη πσο ν κόλνο δείθηεο γηα απηό ην θξηηήξην, 7.2.1 (Υσξηθή έθηαζε ησλ 
ελδηαηηεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη από ηε κόληκε αιινίσζε) ελλνεί λα ζπκπεξηιάβεη ηόζν ηηο 
άκεζα όζν θαη ηηο έκκεζα επεξεαδόκελεο πεξηνρέο. Παξ‟ όιν πνπ κόλν νη άκεζα 
επεξεαδόκελεο πεξηνρέο κπνξνύλ λα ππνινγηζηνύλ (βι. πην θάησ), ην εκβαδό πνπ 
επεξεάδεηαη είλαη ηόζν κηθξό (< 1 %), νύησο ώζηε δίλεηαη ε ηηκή 1.0 ζε απηό ην πνηνηηθό 
θξηηήξην. 

7.1.1 Έθηαζε πνπ επεξεάδεηαη από ηελ αιινίσζε 

Ζ έθηαζε ηνπ εκβαδνύ πνπ επεξεάδεηαη από κόληκεο ππνδνκέο είλαη ην ζύλνιν ηνπ 
εκβαδνύ ην νπνίν επεξεάδεηαη ηόζν άκεζα (π.ρ., ε πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από έλα ιηκάλη 
ή κηα καξίλα, ζπλ νη ιηκελνβξαρίνλεο) όζν θαη ε ηξηγύξσ πεξηνρή ε νπνία επεξεάδεηαη 
έκκεζα από ηέηνηα πίεζε. Σν πξώην είλαη πνιύ πην εύθνιν λα εθηηκεζεί, θαζώο ην δεύηεξν 
απαηηεί παξαηεξήζεηο (ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε) ή πξνζνκνηώζεηο (ζαλ ελαιιαθηηθή 
πξνζέγγηζε) θαη ηέηνηα δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα. Σππηθέο ηηκέο άκεζα επεξεαδόκελσλ 
εκβαδώλ (απόιπηεο θαη σο πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ) δίλνληαη πην θάησ (Πίλαθαο 7.2). 

Πίλαθαο 7.2 Δπεξεαζκέλα εκβαδά από ηα θύξηα έξγα ππνδνκήο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πξόλνηεο ηεο 
ΠΠ7 σο πηέζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. Σα πνζνζηά ππνινγίζηεθαλ βάζεη ηνπ ππνινγηζκέλνπ 
εκβαδνύ ησλ παξάθηησλ πδάησλ ππό ηνλ έιεγρν ηεο Γεκνθξαηίαο (455 km

2
) όπσο παξνπζηάζηεθε 

ζηελ Αξρηθή Αμηνιόγεζε. Οη επηπηώζεηο ηεο απόξξηςεο ζεξκώλ λεξώλ θαη άικεο από 
ειεθηξνπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο θαη κνλάδεο αθαιάησζεο ππνινγίζηεθε κε ηηο εηήζηνπο όγθνπο 
απόξξηςεο (βι. Αξρηθή Αμηνιόγεζε) γηα ηα έηε 2010 θαη 2020 αληίζηνηρα, ζε ζηήιε λεξνύ 10 m. 

 

Έξγν 

Δκβαδό 

km2 % παξάθηησλ πδάησλ 

Ληκάληα 1,56 0,34 

Μαξίλεο 0,43 0,095 

Αιηεπηηθά θαηαθύγηα 0,25 0,055 

Κπκαηνζξαύζηεο 0,25 0,055 

Πξόβνινη 0,005 0,001 

Ζιεθηξνπαξαγσγηθνί ζηαζκνί 0,44 0,10 

Μνλάδεο αθαιάησζεο 0,039 0,0085 

ύλνιν 2,97 0,65 
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Παξόιν πνπ απηόο ν δείθηεο δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί πνζνηηθά, ην πνζνζηό ηνπ εκβαδνύ 
πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από απηέο ηηο ππνδνκέο (π.ρ., 0,65 % ησλ παξάθηησλ πδάησλ) 
κπνξεί λα ην ππνθαηαζηήζεη πιεξνθνξώληαο ηελ εθηίκεζε ηνπ εηδηθνύ γηα ηελ αλάζεζε 
ηηκήο ζην θξηηήξην 7.1 (Υσξηθόο ραξαθηεξηζκόο ησλ κόληκσλ αιινηώζεσλ). 

7.2 Δπηπηώζεηο ησλ κόληκσλ πδξνγξαθηθώλ κεηαβνιώλ 

7.2.1 Υσξηθή έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη από ηε κόληκε 
αιινίσζε 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ελώ ην εκβαδό πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από έξγα ππνδνκώλ 
κπνξεί λα εθηηκεζεί εύθνια, ε έκκεζα επεξεαδόκελε πεξηνρή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 
κε ηελ ίδηα επθνιία, εηδηθά όηαλ αθνξά ηνπο ηξηζδηάζηαηνπο νηθόηνπνπο ησλ πειαγηθώλ 
εηδώλ (ςάξηα, νξηζκέλα αζπόλδπια, θιπ.) Λόγσ ηεο απνπζίαο δεδνκέλσλ θαη 
παξαηεξήζεσλ, δελ είλαη δπλαηόο ζην παξόλ ζηάδην ν πξνζδηνξηζκόο απηνύ ηνπ δείθηε. 

7.2.2 Μεηαβνιέο ησλ ελδηαηηεκάησλ, ηδίσο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ επηηεινύλ (π.ρ. 
πεξηνρέο σνηνθίαο, αλαπαξαγσγήο θαη δηαηξνθήο θαη κεηαλαζηεπηηθέο νδνί ςαξηώλ, 
πηελώλ θαη ζειαζηηθώλ), ιόγσ αιινίσζεο ησλ πδξνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ  

Λόγσ ηεο απνπζίαο δεδνκέλσλ θαη παξαηεξήζεσλ, δελ είλαη δπλαηόο ζην παξόλ ζηάδην ν 
πξνζδηνξηζκόο απηνύ ηνπ δείθηε.  
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8. Παξάκεηξνο πεξηγξαθήο 8: Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ 
ξππνγόλσλ νπζηώλ βξίζθνληαη ζε επίπεδα πνπ δελ πξνθαινύλ 
επηπηώζεηο ξύπαλζεο 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020 αλ νη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξππνγόλσλ νπζηώλ βξίζθνληαη ζε 
επίπεδα πνπ δελ πξνθαινύλ επηπηώζεηο ξύπαλζεο.  

Χο ξππαληέο νξίδνληαη νη ρεκηθέο ελώζεηο ή νκάδεο ελώζεσλ νη νπνίεο είλαη ηνμηθέο, κε βην-
απνηθνδνκήζηκεο, ππεύζπλεο γηα βην-ζπζζώξεπζή ηνπο, όπσο επίζεο θαη άιιεο ελώζεηο ή 
νκάδεο ελώζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ παξόκνηνπ ηύπνπ ηδηόηεηεο. 

Φαηλόκελα ξύπαλζεο νξίδνληαη νη άκεζα ή έκκεζα πξνθιεζείζεο επηξξνέο ησλ ξππαληώλ 
ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθηέιεζεο ηεο ΠΠ 8 ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε ζαιάζζηα ζηξαηεγηθή 
πξνηείλνληαη νη παξαθάησ πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη: 

1. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξππαληώλ ζην λεξό, ζην ίδεκα θαη/ή ζηνπο ζαιάζζηνπο 
νξγαληζκνύο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη  θάησ από ηα επίπεδα ησλ ζπγθεληξώζεσλ 
πνπ πξνθαινύλ νηθνηνμηθνινγηθά πξνβιήκαηα,  

2. Σα επίπεδα ηεο ξύπαλζεο πξέπεη λα είλαη θαηώηεξα ησλ επηπέδσλ πνπ πξνθαινύλ 
βιάβεο ζηνπο νξγαληζκνύο, ζηνπο πιεζπζκνύο ηνπο, ζηηο βην-θνηλσλίεο θαη γεληθόηεξα 
ζην νηθνζύζηεκα, 

3. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξππαληώλ ζην λεξό, ζην ίδεκα θαη/ή ζηνπο νξγαληζκνύο θαη ε 
εκθάληζε - ζνβαξόηεηα ησλ θαηλνκέλσλ ξύπαλζεο δελ πξέπεη λα απμάλνληαη. 

Γηα ην ζθνπό απηό έγηλαλ πξνζδηνξηζκνί γηα ηνπο παξαθάησ ξππαληέο ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ. 

8.1 Βαξέα Μέηαιια 

Γεηγκαηνιεςίεο ζαιάζζησλ πδάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην ΣΑΘΔ ζε ηέζζεξηο 
ζηαζκνύο (Ζιεθηξνπαξαγσγηθόο ζηαζκόο Βαζηιηθνύ, Ληκάλη Βαζηιηθνύ, Πόιε Λεκεζνύ, 
Καξλάγην Λεκεζνύ) ηα έηε 2010 θαη 2011 γηα ηα κέηαιια Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, Fe θαη Hg. 
Δπηπιένλ, δεηγκαηνιεςίεο ηδεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην ΣΑΘΔ ζε δύν ζηαζκνύο 
(Ζιεθηξνπαξαγσγηθόο ζηαζκόο Βαζηιηθνύ θαη Καξλάγην Λεκεζνύ) ηα έηε 2007 θαη 2008, κε 
ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ίδησλ κεηάιισλ. Οη ηηκέο ησλ κεηάιισλ Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, 
Cd, Hg θαη Fe κεηξήζεθαλ ζε ρακειά επίπεδα ζην λεξό θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηαηηζηηθήο 
αλάιπζεο ANOVA δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (p>0,05) ζπγθεληξώζεσλ 
κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δεηγκάησλ ζην ζύλνιν ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηόδνπ. Μέζεο 
ηηκέο ζπγθεληξώζεσλ κεηαμύ 0,06 θαη 3,77 κg L-1 γηα ηα κέηαιια Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd, Hg 
θαη Fe ζηνπο ηέζζεξηο παξάθηηνπο ζηαζκνύο ζπγθξίλνληαη κόλνλ κε επίπεδα 
ζπγθεληξώζεσλ από παξάθηηα Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα πνιύ κεησκέλνπ θηλδύλνπ 
ξύπαλζεο ή Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα αλνηρηήο ζάιαζζαο. Δπηβαξεκέλα παξάθηηα 
Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα από αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο παξεκβάζεηο (π.ρ. εμνξύμεηο 
κεηαιιεπκάησλ, εηζξνή πνηάκησλ λεξώλ, απνξξνέο γεσξγηθώλ εθηάζεσλ εληαηηθήο 
θαιιηέξγεηαο, παξάθηηεο βηνκεραλίεο, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί θιπ.) όπσο είλαη π.ρ. νη 
εζσηεξηθνί θόιπνη αξσληθνύ, Θεξκατθνύ, Ηεξηζζνύ, νη ιηκλνζάιαζζεο ηεο Βελεηίαο θαη ηεο 



 

- 85 - 

 

Ν. Γαιιίαο επηδεηθλύνπλ ηηκέο θαηά 100 ή 200 θνξέο απμεκέλεο, από ηηο ηηκέο ηνπ παξόληνο 
νηθνζπζηήκαηνο.  

Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ κεηάιισλ Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Cd θαη Hg κεηξήζεθαλ ζηα ζαιάζζηα 
ηδήκαηα ζε επίπεδα ρακειά, ζπγθξίζηκα κ‟ απηά πνπ αθνξνύλ ηδήκαηα βαζέσλ πειαγηθώλ ή 
σθεάλησλ λεξώλ (Turekian and Wedepohl 1961). Οη πςεινί ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμύ 
ησλ κεηάιισλ Cr θαη Ni αιιά θαη Cu, Zn θαη Pb απνδεηθλύνπλ ηε θπζηθή πξνέιεπζε ησλ 
κεηάιισλ απηώλ, πξνεξρόκελε από νξπθηά ηεο πεξηνρήο. Παξόκνηεο, ρακειέο 
ζπγθεληξώζεηο βαξέσλ κεηάιισλ ζην ζαιάζζην ίδεκα κεηξήζεθαλ θαη ζε άιιεο παξάθηηεο 
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ρακεινύ βαζκνύ ξύπαλζεο ζε βαξέα κέηαιια αλζξσπνγελνύο 
πξνέιεπζεο, όπσο είλαη ηα ζηελά ηεο Κέξθπξαο θαη νη θόιπνη Ακβξαθηθόο, Παγαζεηηθόο θαη 
Ναβαξίλνπ ζην Ηόλην θαη Αηγαίν Πέιαγνο (Voutsinou-Taliadouri 1984, 1998). 

8.2 Οξγαλν-ρισξησκέλεο ελώζεηο (POP's) 

Γεηγκαηνιεςίεο λεξνύ, ηδεκάησλ θαη νξγαληζκώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2005 θαη 2009 
ζε δέθα ζηαζκνύο δεηγκαηνιεςίαο ζηηο επξύηεξεο πεξηνρέο ησλ παξαιηαθώλ πόιεσλ 
Λάξλαθαο, Λεκεζνύ θαη Πάθνπ από ην ΣΑΘΔ. Οη δεηγκαηνιεςίεο νξγαληζκώλ, έγηλαλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ Πξνγξακκάησλ MED POL ηνπ UNEP/MAP, MYTIOR πνπ ζπληόληζε ην 
INFREMER, ελώ νη δεηγκαηνιεςίεο λεξνύ θαη ηδήκαηνο έγηλαλ γηα ην πξόγξακκα 
Παξαθνινύζεζεο ησλ Παξάθηησλ Τδάησλ ηεο Κύπξνπ, ππό ην άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο-
Πιαίζην γηα ηα Ύδαηα (ΟΠΤ, 2000/60/ΔΚ), θαζαξά γηα δηεξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Οη 
αλαιύζεηο ησλ δεηγκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Γεληθό 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 ζπκπαξάγσγα 
PCB: IUPAC-101, 105, 118, 138, 153, 156, 180, 28, 31 θαη 52. Σα απνηειέζκαηα ησλ 
ζπγθεληξώζεσλ ηόζν ησλ θπηνθαξκάθσλ όζν θαη ησλ πνιπρισξησκέλσλ δηθαηλπιίσλ από 
ηηο ελ ιόγσ αλαιύζεηο κεηξήζεθαλ ζε επίπεδα πνιύ ρακειά (θπξίσο ίρλε), κάιηζηα πνιιέο 
θνξέο πνιύ θνληά ζην όξην αλίρλεπζεο ηνπ αέξηνπ ρξσκαηνγξάθνπ – θαζκαηνγξάθνπ 
κάδαο. Από ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ γηα ηηο νξγαλνρισξησκέλεο ελώζεηο γίλεηαη 
ζαθέο όηη ηα ππάξρνληα επξήκαηα (ηόζν ηα νξγαλνρισξησκέλα εληνκνθηόλα όζν θαη ηα 
πνιπρισξησκέλα δηθαηλύιηα αληρλεύηεθαλ σο ίρλε, πνιιέο θνξέο πνιύ θνληά ζην όξην 
αλίρλεπζεο ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο) δελ δύλαηαη λα πξνθαιέζνπλ αλεζπρία γηα ηελ 
επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κύπξνπ κε ηηο ηνμηθέο απηέο ρεκηθέο νπζίεο. Ζ 
δηαηήξεζε απηήο ηεο εμαηξεηηθήο θαηάζηαζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ παξάθηησλ πδάησλ ηεο 
Κύπξνπ πνπ αθνξά ζηα νξγαλνρισξησκέλα εληνκνθηόλα θαη ζηα πνιπρισξησκέλα 
δηθαηλύιηα ζεσξείηαη δεδνκέλε, αθνύ ιόγσ ηεο απμεκέλεο ηνμηθόηεηάο ηνπο, ην ζύλνιν ησλ 
ελώζεσλ απηώλ είλαη απαγνξεπκέλεο εδώ θαη δεθαεηίεο, ελώ δελ πξόθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κέιινλ, έηζη ώζηε λα επηβαξύλνπλ κε θάπνην ηξόπν ην ζαιάζζην 
νηθνζύζηεκα ηεο Κύπξνπ. 

 

8.3 Πεηξειατθνί Τδξνγνλάλζξαθεο 

Ζ πιεξνθόξεζε γηα ηα επίπεδα πεηξειατθήο ξύπαλζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο 
Κύπξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο δπηηθήο Λεβαληίλεο πεξηνξίδεηαη ζηα ιηγνζηά 
δεκνζηεπζέληα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηεο πειαγηθήο πίζζαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
δεθαεηηώλ 1970 θαη 1980. Γηα παξάδεηγκα, από ηε δεηγκαηνιεςία κεηαμύ Απγνύζηνπ θαη 
επηέκβξε ηνπ 1987 ζε 101 ζηαζκνύο ηεο Μεζνγείνπ, νη πεξηζζόηεξνη από ηνπο νπνίνπο 
ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζηε Λεβαληίλε, νη ηηκέο γηα ηελ πειαγηθή πίζζα κεηξήζεθαλ 
πεξηζζόηεξν απμεκέλεο ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο βόξεηα θαη δπηηθά ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε 
ηηο ππόινηπεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ. πγθξίλνληαο όκσο ηηο κέζεο ηηκέο ηεο πειαγηθήο 
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πίζζαο ζην ζύλνιν ησλ ζηαζκώλ ηεο Μεζνγείνπ (ConcPT) θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ 
1969, 1974 θαη 1987 (ConcPT 1969 = 37000 κg m-2; ConcPT 1974 = 9700 κg m-2; ConcPT 
1987 = 1175 κg m-2) θαηαγξάθνπκε θάζεηε πηώζε ησλ αξρηθώλ ζπγθεληξώζεσλ (Morris et 
al. n.d., Horn et al. 1970, Golik et al. 1988). Δπηπιένλ, ε πνζόηεηα ηεο πίζζαο πνπ 
εθβξάζηεθε ζηηο αθηέο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ κεηώζεθε επίζεο κε ηελ πάξνδν ησλ 
ρξόλσλ. 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), ελώ ην έηνο 1983 κεηξήζεθε 
ζηηο ίδηεο αθηέο κέζε ηηκή ίζε κε 67 g m-2 (Demetropoulos 1985). Μηα γεληθόηεξε κείσζε ησλ 
ηηκώλ ηεο πειαγηθήο πίζζαο θαη ηεο πίζζαο πνπ εθβξάζηεθε ζηηο αθηέο έιαβε ρώξα ζην 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ. πκπεξαζκαηηθά, ιακβάλνληαο 
ππόςε ηελ έιιεηςε πξόζθαησλ ζηνηρείσλ γηα ηα επίπεδα ξύπαλζεο ηεο ζάιαζζαο κε 
πειαγηθή ή εθβξαζκέλε ζηηο αθηέο πίζζα ζε δείγκαηα λεξνύ, ηδήκαηνο ή παξαιηαθήο άκκνπ, 
ζεσξείηαη ζρεδόλ ζίγνπξε ε κε επηβάξπλζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κύπξνπ κε 
πεηξειατθνύο πδξνγνλάλζξαθεο. Ζ ηζρύο ησλ λέσλ ζπλζεθώλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ 
ηερλνινγηώλ πνπ αθνξνύζαλ ζηηο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ηνπ 
πεηξειαίνπ ζε παγθόζκηα βάζε, όπσο π.ρ. λέα δεμακελόπινηα κε απνκνλσκέλν έξκα, 
αλάπηπμε θαηλνηόκσλ ζπζηεκάησλ πιύζεο αξγνύ πεηξειαίνπ ζηα δεμακελόπινηα, πνπ 
επηηξέπνπλ ηε ζπιινγή ηνπ μεπιπκέλνπ πεηξειαίνπ, νδήγεζαλ ζηηο εμαηξεηηθά κεησκέλεο 
ηηκέο πίζζαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ γεληθά θαη θαη‟ επέθηαζε ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 
ηεο Κύπξνπ. 

8.4 Ραδηελεξγά λνπθιεΐδηα 

Ζ πιεξνθόξεζε γηα ηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ 
πεξηνξίδεηαη: 

(α) ζηα απνηειέζκαηα εθάπαμ (έηνο 2002) κεηξήζεσλ γηα ην ηερλεηό ηζόηνπν 137Cs πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο GIRMED (Global Inventory of 
Radioactivity in the Mediterranean Sea) ζε ζπλδπαζκό κε ην πξόγξακκα «Mediterranean 
Mussel Watch, MMW» αλίρλεπζεο ππνιεηκκάησλ ξαδηντζνηόπσλ κεηά ηελ έθξεμε ζην 
Σζεξλνκπίι θαη  

(β) ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο “REP/7/003: Marine Radioactivity Assesment in the 
Mediterranean Region”, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδηνξηζκώλ γηα ηα ηερλεηά ξαδηντζόηνπα 
137Cs θαη 40K αιιά θαη γηα νξηζκέλα θπζηθά όπσο 241Am, 109Cd, 60Co, 54Mn, 65Zn πνπ 
εθηειέζηεθαλ ζην Δξγαζηήξην Ραδηελέξγεηαο ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ) ζε 
δείγκαηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Κύπξνπ (πεξίνδνο 2004-2009). Οη δεηγκαηνιεςίεο 
ζαιαζζηλνύ λεξνύ, παξαιηαθήο άκκνπ, ηδήκαηνο, αιγώλ θαη ςαξηώλ κε ζθνπό ηνπο 
παξαπάλσ πξνζδηνξηζκνύο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ 
Δξεπλώλ (ΣΑΘΔ) θαη πεξηιακβάλνληαη καδί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζδηνξηζκώλ ζε 
έθζεζε ηεο ΤΔΔΑ κε ηίηιν «Μεηξήζεηο ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ 2004-
2009.” 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθάπαμ δεηγκαηνιεςίαο 200-300 κπδηώλ (3-5 kg) ηνπ 
είδνπο Mytilus galloprovincialis πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βηνδείθηεο ξαδηελεξγνύο 
ξύπαλζεο από έλαλ ζηαζκό ηεο Κύπξνπ (ην πξόγξακκα GIRMED - MMW πεξηειάκβαλε 
δεηγκαηνιεςίεο από ζπλνιηθά 60 ζηαζκνύο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαύξεο ζάιαζζαο), νη 
κέζεο ηηκέο θπκάλζεθαλ ζε 0,11 ± 0,06 Bq kg-1 βάξνπο πγξνύ δείγκαηνο γηα ην ηζόηνπν 
137Cs. Οη ηηκέο απηέο ζεσξνύληαη ρακειέο, δελ απνηεινύλ παξάγνληα αλεζπρίαο θαη είλαη 
ζπγθξίζηκεο θαη ζύκθσλεο κε ηηο ηηκέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηζόηνπν από άιιεο πεξηνρέο ηεο 
Μεζνγείνπ πνπ δελ επεξεάζηεθαλ από ηελ έθξεμε ζην Σζεξλνκπίι (Catsiki and Florou 
2006). ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειηθή έθζεζε ηεο ΤΔΔΑ γηα 
ηε ξαδηελέξγεηα ζηελ Κύπξν, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ε έθζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηεο 
Κύπξνπ ζε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο από πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο είλαη ζε θπζηνινγηθά 
θαη πάξα πνιύ ρακειά επίπεδα. Οη ηηκέο γηα παξάδεηγκα γηα ην ηζόηνπν 137Cs είλαη κελ 
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απμεκέλεο ζηα δείγκαηα ηνπ λεξνύ (έσο θαη 2,46 Bq m-3 ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνύ) θαη ηνπ 
ηδήκαηνο (έσο θαη 2,86 Bq kg-1 ζηε Λάξλαθα) ζε ζύγθξηζε πάληα κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 
ηόζν ζηελ παξαιηαθή άκκν (έσο θαη 0,64 Bq kg-1 ζην Παξαιίκλη) όζν θαη ζηνπο δσηθνύο 
(Spicara smaris, έσο θαη 0,18 Bq kg-1) ή θπηηθνύο (Cystoseira sp., έσο θαη 0,07 Bq kg-1) 
ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο, αιιά παξόια απηά, είλαη θαλεξό όηη, ηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο 
ζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ, ζηα νπνία πηζαλόλ λα εθηίζεηαη ν αλζξώπηλνο πιεζπζκόο, 
είλαη ζε θπζηνινγηθά, πνιύ ρακειά επίπεδα. Απηό ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζηελ θύζε 
ησλ πεηξσκάησλ θαη ηνπ εδάθνπο ηεο Κύπξνπ, ζηελ απνπζία από ηελ πεξηνρή ππξεληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηέινο ζην γεγνλόο όηη δελ έρεη επεξεάζεη ηελ Κύπξν ην ξαδηελεξγό 
λέθνο από ηελ έθξεμε ζην Σζεξλνκπίι.  

πκπεξαζκαηηθά, από ηα ππάξρνληα ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα ξαδηελέξγεηαο ζε δείγκαηα 
ζαιαζζηλνύ λεξνύ, ηδήκαηνο, παξαιηαθήο άκκνπ θαη θπηηθώλ ή δσηθώλ ζαιάζζησλ 
νξγαληζκώλ, γίλεηαη ζαθέο όηη ηα επξήκαηα δελ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αλεζπρία από 
θάπνηα επηβάξπλζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Κύπξνπ κε ξαδηελέξγεηα. Αληίζηνηρεο ηηκέο 
έρνπλ κεηξεζεί ζην λεξό θαη ζηα ηδήκαηα θαη ζε άιια Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα (π.ρ., 
Gascó et al. 2002). 

8.5 Δλώζεηο νξγαλν - θαζζίηεξνπ 

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα MEDPOL πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1988 
(Gabrielides et al. 1990), κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο Μεζνγείνπ σο πξνο ηελ επηβάξπλζή 
ηεο κε νξγαλν-θαζζηηεξνύρεο ελώζεηο, αληρλεύηεθαλ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ΣΒΣ (1-10 ng L-1), 
ηθαλέο λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα κόλνλ ζε πνιύ επαίζζεηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο 
θαη γηα έλαλ κόλν ζηαζκό, ηνπνζεηεκέλν αλνηρηά ησλ λόηησλ ηνπξθηθώλ παξαιίσλ. Σν 
εύξεκα απηό αθνξνύζε πεξηζζόηεξν ελδερόκελε επηξξνή ησλ λόηησλ ηνπξθηθώλ ιηκαληώλ 
ζηελ κεηξεζείζα πεξηνρή θαη ιηγόηεξν ελδερόκελε επηξξνή από θάπνηα πεξηνρή ηεο Κύπξν. 
Όκσο, ζύκθσλα κε ηελ πιεξνθόξεζε ησλ κειεηεηώλ, απηή είλαη θαη ε κνλαδηθή έξεπλα γηα 
ηηκέο νξγαλνθαζζηηέξνπ ζε ζηαζκό θνληηλό ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ηεο Κύπξνπ θαη γηα ην 
ιόγν απηό, ην ζπγθεθξηκέλν εύξεκα ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ παξνύζα κειέηε.   

8.6 Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο ηεο ΠΠ 8 

ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία, ζηελ θαηάζηαζε ηεο ΠΠ 8 δόζεθε ε ηηκή 1, 
ζπκπεξαίλνληαο πσο ηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ όζνλ αθνξά ηελ 
ΠΠ 8. 
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9. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 9: Οη ξππνγόλεο νπζίεο ζε ςάξηα θαη 
άιια ζαιαζζηλά πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε δελ 
ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ Κνηλνηηθή 
λνκνζεζία ή άιια ζπλαθή πξόηππα 

 

9.1 Δπίπεδα ξππαληώλ ζηα ζαιαζζηλά γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020  αλ νη ξππνγόλεο νπζίεο ζε ςάξηα θαη άιια ζαιαζζηλά από ηελ 
Κύπξν πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε  δελ ππεξβαίλνπλ ηα επίπεδα πνπ 
ζεζπίδνληαη από ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία ή άιια ζπλαθή πξόηππα. 

Ζ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ γηα ηελ ΠΠ 9  
ζα όθεηιε λα ιάβεη ππόςε ηα παξαθάησ: 

1. Σε ζπρλόηεηα ππέξβαζεο ησλ επηπέδσλ ξύπαλζεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο  ζεζπηζκέλεο 
νξηαθέο ηηκέο, 

2. Σα πξαγκαηηθά αληρλεπζέληα επίπεδα ησλ ξππαληώλ, 

3. Σνλ αξηζκό ησλ ξππαληώλ γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ππέξβαζε ησλ νξηαθώλ ηηκώλ  
θαζώο θαη ηελ πξνέιεπζε ηεο ξύπαλζεο  (θπζηθή - γεσινγηθή ζε ζρέζε κε ηελ 
αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο, ηνπηθή ή κεηαθεξόκελε). 

Γηα ην ζθνπό απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζδηνξηζκνί ηξηώλ κεηάιισλ (Pb, Cd θαη Hg) ζε 
δείγκαηα ςαξηώλ ηνπ είδνπο M. barbatus  από  ηξεηο ζηαζκνύο δεηγκαηνιεςίαο (Λεκεζόο, 
Λάξλαθα, Πάθνο) ηα έηε από ην 2004 έσο ην 2010.  ρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ δεηγκάησλ, θαζ‟ 
όιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δεηγκαηνιεςηώλ αληρλεύζεθε πδξάξγπξνο, σζηόζν, ζε 
ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, ρακειόηεξεο ηεο νξηαθήο ηηκήο γηα ςάξηα πνπ έρεη ζεζπηζηεί από 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (0,5 mg/Kg βάξνπο λσπνύ πξντόληνο; Official Journal of the 
European Union 2005). Μόλνλ ζε 6 δείγκαηα (4 από ηελ Πάθν, 1 από ηε Λεκεζό θαη 1 από 
ηε Λάξλαθα) κεηξήζεθαλ γηα ηνλ Hg ζπγθεληξώζεηο πςειόηεξεο ηεο ηηκήο 0,25 mg/Kg 
βάξνπο λσπνύ πξντόληνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε όκσο θάησ ηεο νξηαθήο ηηκήο, γεγνλόο ην 
νπνίν θαη απνηειεί κηθξό πνζνζηό, ίζν κε 6,7 % επί ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο ησλ ςαξηώλ. 
Οη κέγηζηεο ηηκέο Hg ζηα θηιέηα ςαξηώλ ηεο εξγαζίαο απηήο (0,25 mg/Kg) απνδίδνπλ 0,375 
mg Hg γηα άηνκν 60 Kg όηαλ απηό θαηαλαιώζεη γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 1500 g ςαξηνύ. 
Γεληθά, νη ηηκέο πδξαξγύξνπ γηα ηελ θνπηζνκνύξα από απηή ηελ εξγαζία είλαη ρακειόηεξεο 
από ηηο αληίζηνηρεο πνπ κεηξήζεθαλ γηα ην είδνο απηό ζε άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο 
Μεζνγείνπ, όπσο π.ρ. είλαη απηά ηεο Σπξξεληθήο θαη Αδξηαηηθήο ζάιαζζαο (Sapunar et al. 
1989, Rossi et al. 1993). Δπηπιένλ, από ηα 90 δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ κόλνλ ζε 14 
αληρλεύζεθε θάδκην θαη ζε 12 κόιπβδνο, ζε θάζε πεξίπησζε όκσο ζε ζπγθεληξώζεηο 
ρακειόηεξεο (έσο θαη 0.0025 ή 0.04 mg/Kg βάξνπο λσπνύ πξντόληνο γηα ην Cd θαη Pb 
αληίζηνηρα) ησλ ζεζπηζκέλσλ νξηαθώλ ηηκώλ γηα ηα δύν κέηαιια θαη ζπρλά, πνιύ θνληά ζην 
θαηώηαην όξην αλίρλεπζεο (detection limit) ηνπ νξγάλνπ κέηξεζεο. Οη ηηκέο ησλ δύν απηώλ 
κεηάιισλ από ηελ παξνύζα εξγαζία είλαη ρακειόηεξεο από ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 
ζε άιια νηθνζπζηήκαηα ηεο Μεζνγείνπ (Bei et al. 1992, Storelli et al. 1998). Οη θαζνξηζκέλεο 
εβδνκαδηαίεο θαηαλαιώζεηο θαδκίνπ θαη πδξαξγύξνπ (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 ππόςε ηηο κέγηζηεο ηηκέο από ηελ εξγαζία απηή, έλαο 
άλζξσπνο ζηελ Κύπξν κπνξεί λα θαηαλαιώζεη έσο θαη 168 ή 96 γεύκαηα θνπηζνκνύξαο ηε 
βδνκάδα γηα ην θάδκην ή ην κόιπβδν, αληίζηνηρα. 
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9.2 πρλόηεηα ππέξβαζεο νξίσλ 

Γελ αληρλεύζεθε ζπρλόηεηα ππέξβαζεο ησλ ζεζπηζκέλσλ νξίσλ από ηελ ππάξρνπζα 
λνκνζεζία ζηνπο κνιπζκέλνπο ηζηνύο από αιηεύκαηα ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 
Κύπξνπ πνπ λα αθνξά ζηα κέηαιια Hg, Cd θαη Pb. Ζ θζίλνπζα ζεηξά ησλ ζπγθεληξώζεσλ 
ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηα δείγκαηα ηεο θνπηζνκνύξαο (M. barbatus) ήηαλ Hg>Pb>Cd, 
όκσο όιεο νη κεηξεζείζεο ζπγθεληξώζεηο αληρλεύηεθαλ ζε πνιύ ρακειά επίπεδα, θάησ από 
ηα επίπεδα ηηκώλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί από ηελ Δ.Δ. γηα θηιέηα ςαξηώλ. 

9.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ ΠΠ 9 

ύκθσλα κε ηελ πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία, ζηελ θαηάζηαζε ηεο ΠΠ 9 δόζεθε ε ηηκή 1, 
ζπκπεξαίλνληαο πσο ηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ βξίζθνληαη ζε ΚΠΚ όζνλ αθνξά ηελ 
ΠΠ 9. 
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10. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 10: Οη ηδηόηεηεο θαη νη πνζόηεηεο 
ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα δελ βιάπηνπλ ην παξάθηην θαη 
ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020 αλ νη ηδηόηεηεο θαη νη πνζόηεηεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα 
δελ βιάπηνπλ ην παξάθηην θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 

10.1 Πνζόηεηα ησλ ζαιάζζησλ απνξξηκκάησλ 

Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα απνηεινύλ νπνηαδήπνηε ζηαζεξά, βηνκεραληθά 
παξαζθεπαζκέλα ή επεμεξγαζκέλα ζηεξεά πιηθά, ηα νπνία απνξξίθηεθαλ, ελαπνηέζεθαλ ή 
εγθαηαιείθηεθαλ  ζην ζαιάζζην ή/θαη ην παξάθηην πεξηβάιινλ. Σα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα 
απνηεινύλ είδε όπσο: πιαζηηθά, μύια, κέηαιια, γπαιηά, ειαζηηθά, ξνύρα, ραξηηθά θιπ. ' 
απηά ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη  π.ρ.  
πιηθά όπσο ην πεηξέιαην ή άιια θπηηθήο πξνέιεπζεο έιαηα, παξαθίλεο θαη άιια ρεκηθά ηα 
νπνία πνιιέο θνξέο ξππαίλνπλ ηόζν ηε ζάιαζζα, όζν θαη ηηο αθηνγξακκέο. Οη "βιάβεο" 
πνπ πξνθαινύληαη από ηα ζθνππίδηα ζηε ζάιαζζα κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε ηξεηο 
γεληθέο θαηεγνξίεο: (1) θνηλσληθέο, (π.ρ. κείσζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο αιιά θαη ηεο δεκόζηαο 
αζθάιεηαο), (2) νηθνλνκηθέο (π.ρ. θόζηνο ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε, βιάβεο ζηα ζθάθε, ζηα 
αιηεπηηθά εξγαιεία θαη γεληθόηεξα ζηηο ππνδνκέο, απώιεηεο ζηηο αιηεπηηθέο πξνζπάζεηεο, 
θόζηνο γηα ηνλ θαζαξηζκό αθηώλ θαη ησλ ζαιαζζώλ) θαη (3) νηθνινγηθέο  (θαηλόκελα 
απώιεηαο ή ζρεδόλ ζαλαηεθόξα θαηλόκελα ζε ζαιάζζηα θπηά ή δώα κέζσ κπιεμίκαηνο ή 
παγίδεπζεο ζηα δίρηπα, θπζηθέο βιάβεο από αλαξξόθεζε κηθξνζσκαηηδίσλ, θπξίσο 
κηθξνπιαζηηθώλ πιηθώλ κε απνηέιεζκα εθηόο ησλ άιισλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ρεκηθώλ 
νπζηώλ ζηνπο νξγαληζκνύο, δηεπθνιύλνληαο έηζη πεξεηαίξσ ηελ εηζβνιή μεληθώλ εηδώλ, 
αιιαγή ηεο δνκήο ησλ βελζηθώλ βην-θνηλσληώλ). 

Πξόζθαηε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα Δπξσπατθά ζαιάζζηα ύδαηα ζπλνςίδεηαη ζην «Task 
Group report» γηα ηα ζαιάζζηα απνξξίκκαηα (Galgani et al. 2010). Δπηπιένλ, νη ηειηθέο 
εθζέζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ Μεζόγεην ζάιαζζα, δπζηπρώο δελ 
θαιύπηνπλ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κύπξνπ. Ζ επξσπατθή έλσζε ππνδεηθλύεη ζηα θξάηε 
κέιε (έσο ην 2020) ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ηηο αθόινπζεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ εθηίκεζε 
ηεο θαιήο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο κε βάζε ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ζαιάζζησλ 
απνξξηκκάησλ: (1) πνζόηεηα, θαηαλνκή θαη ζύλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ μεβξάζηεθαλ 
ζηελ αθηή θαη/ή απνηέζεθαλ ζηελ αθηνγξακκή, (2) πνζόηεηα, θαηαλνκή θαη ζύλζεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηε ζάιαζζα ή ζην ζαιάζζην βπζό, (3) πνζόηεηα, θαηαλνκή θαη ζύλζεζε 
ησλ απνξξηκκάησλ κε επηδξάζεηο ζηα ζαιάζζηα δώα, θαη (4) πνζόηεηα, θαηαλνκή θαη 
ζύλζεζε κηθξνζσκαηηδίσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζπλδπαζκέλα κε ηελ έξεπλα ζε 
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, νηθνινγηθέο πξνμελεζείζεο βιάβεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ 
αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ζηε ζέζπηζε νξηαθώλ ηηκώλ. 

10.2 Πξνθιεζείζεο βιάβεο από ζαιάζζηα απνξξίκκαηα 

Γελ έρνπλ αλαθεξζεί βιάβεο πνπ λα έρνπλ πξνθιεζεί ζε ζαιάζζηνπο νξγαληζκνύο ζην 
επξύηεξν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ. 

10.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ ΠΠ 10 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππάξρεη κηα γεληθή έιιεηςε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα ζαιάζζηα 
απνξξίκαηα. Καηά ζπλέπεηα ε παξνύζα θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ην ηη θαζηζηά 
ΚΠΚ ζηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηελ ΠΠ 10 δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 
ζην παξόλ ζηάδην. 
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11. Παξάκεηξνο Πεξηγξαθήο 11: Ζ εηζαγσγή ελέξγεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ, βξίζθεηαη ζε 
επίπεδα πνπ δελ επεξεάδεη δπζκελώο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ 

 

Σν ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ ζεσξείηαη όηη βξίζθεηαη ζε θαιή πεξηβαιινληηθή 
θαηάζηαζε κέρξη ην 2020 αλ ε εηζαγσγή ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ, βξίζθεηαη ζε επίπεδα πνπ δελ επεξεάδεη δπζκελώο ην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ. 

11.1 Αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο ππνζαιάζζηεο νριήζεηο 

Οη δείθηεο ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ είλαη: (1) ε πνζνζηηαία αλαινγία αλά έηνο ζε πεξηνρέο 
ησλ 15‟N x 15‟E/W, ζηηο νπνίεο νη πεγέο γηα ηνπο αλζξσπνγελνύο πξνέιεπζεο 
ππνζαιάζζηνπο ζνξύβνπο δελ μεπεξλνύλ ην επίπεδν 183 dB re 1κPa2.s (π.ρ. κεηξεκέλν 
σο επίπεδα έθζεζεο ζε ζνξύβνπο, SEL) ή ην επίπεδν 224 dB re 1κPa peak (π.ρ. κεηξεκέλα 
σο επίπεδα θνξύθσζεο ησλ ζνξύβσλ) όηαλ αλάγνληαη ζην έλα κέηξν, κεηξεκέλα ζε 
πεξηνρέο ζπρλνηήησλ κεηαμύ  10 Hz θαη 10 kHz; (2) Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζθαθώλ πνπ 
είλαη εμνπιηζκέλα κε ζόλαξ ηα νπνία παξάγνπλ ερεηηθνύο παικνύο θάησ ησλ 200 kHz ζα 
όθεηιε λα κεησζεί θαη (3) ηα επίπεδα ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζνξύβσλ ηα νπνία ζα κεηξηνύληαη 
ζε αληηπξνζσπεπηηθνύο, ηνπηθνύο  ζηαζκνύο ησλ πεξηθεξεηαθώλ πειαγώλ ηεο Κύπξνπ, ζηα 
νπνία νη ζόξπβνη κε 1/3 δηάζηεκα νθηάβαο 63 θαη 125 Hz (θύξηαο ζπρλόηεηαο) δελ πξέπεη λα 
μεπεξλνύλ ηα 100 dB (re 1κPa RMS; κέζν επίπεδν ζνξύβνπ ζ' απηά ηα δηαζηήκαηα νθηάβαο 
ζ' έλα ρξόλν). 

Δπί ηνπ παξόληνο, νη πιένλ πηζαλέο πεγέο παξαγσγήο ππνζαιάζζησλ ερεηηθώλ νριήζεσλ 
ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ είλαη (MCS et al. 2008): (1) ε ηνπηθή λαπζηπινΐα 
(αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζθάθε αλαςπρήο), (2) ε δηεζλήο εκπνξηθή λαπζηπινΐα (εκπνξηθά 
ιηκάληα) θαη (3) ν βηνκεραληθόο ζόξπβνο (ππάξρνπζεο θαη κειινληηθέο εγθαηαζηάζεηο 
εμόξπμεο Φ/Α, ελαπνζέζεηο ηδεκάησλ από εθβαζύλζεηο). Δπίζεο πξνεμνθιείηαη όηη, θάησ 
από θαλνληθέο ζπλζήθεο κειινληηθά ζα απμεζεί ν βηνκεραληθόο ζόξπβνο ζην πεξηβάιινλ 
ηεο Κύπξνπ. 

11.2 Πξνθιεζείζεο βιάβεο από ζνξύβνπο ζηα ζαιάζζηα ζειαζηηθά   

Με βάζε ην γεγνλόο όηη δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηα επίπεδα ερεηηθήο 
όριεζεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ, αιιά θαη κε βάζε ην γεγνλόο όηη νη ζόξπβνη 
έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά (έσο θαη 10 θνξέο) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ 
(όπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο απμαλόκελεο θίλεζεο ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ, ησλ λέσλ 
βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηηο πξνρσξεκέλεο 
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο γηα πνιεκηθέο ερζξνπξαμίεο ζηε επξύηεξε πεξηνρή), ρσξίο θάπνηα 
πξνζπάζεηα ειέγρνπ ή κείσζεο, ή θαη ηειηθά εμάιεηςεο απηώλ ησλ ππαξρνπζώλ επηπέδσλ 
ερεηηθήο ξύπαλζεο, απηέο νη νριήζεηο ζα απμάλνληαη θαη ζα επηβαξύλνπλ πεξαηηέξσ ην 
ερεηηθό πεξηβάιινλ ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ. 

11.3 Πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηάζηαζεο γηα ηελ ΠΠ 11 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππάξρεη κηα γεληθή έιιεηςε δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε κε ηελ ελέξγεηα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνζαιάζζηνπ ζνξύβνπ. Καηά ζπλέπεηα ε παξνύζα θαηάζηαζε 
δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ην ηη θαζηζηά ΚΠΚ ζηα ζαιάζζηα ύδαηα ηεο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε 
ηελ ΠΠ 11 δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζην παξόλ ζηάδην.  
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