
 

 

Πρόβλημα εσηροθιζμού με ηο τλωροθύκος Cladophora spp. (μάλλα)  
 

 
 

 
Τν Τκήκα Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Εξεπλώλ (ΤΑΘΕ) παξαθνινπζεί ζηελά ην 
πξόβιεκα επηξνθηζκνύ κε ην Cladophora (κάιια) ζηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο 
ηεο Κύπξνπ από ηόηε πνπ απηό πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1990. Τν ΤΑΘΕ ζηα 
πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηεμάγεη ζπζηεκαηηθά (κεληαία από Φε-
βξνπάξην κέρξη Ννέκβξην) πξνγξάκκαηα παξαθνινύζεζεο ηεο παξνπζίαο / 
εμάπισζεο ηνπ Cladophora θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο δώλεο ηεο Κύπξνπ 
Τα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη από δηάθνξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο 
πνπ έγηλαλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ επηξνθηθνύ απηνύ θαηλνκέλνπ είλαη ηα 
αθόινπζα: 
 

 Τν Cladophora spp., πνπ είλαη έλα εθήκεξν επηθπηηθό λεκαηνεηδέο ρισ-
ξνθύθνο, κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηεο Κύπξνπ 
έρεη γίλεη πιένλ κέξνο ηνπ ηνπηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη επνκέλσο, θάζε 
ρξόλν εκθαλίδεηαη ζε κηα “θπζηνινγηθή” ππθλόηεηα θαηά κήθνο ησλ α-
θηώλ ηεο Κύπξνπ.  
 

 Σηελ παξνπζία απμεκέλσλ ζπγθεληξώζεσλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (λη-
ηξηθά θαη θσζθνξηθά άιαηα θιπ.) πξνεξρνκέλσλ από ζεκεηαθέο θαη κε 
ζεκεηαθέο πεγέο θαη κε ηελ ζπλεξγηζηηθή επίδξαζε άιισλ πεξηβαιινληη-
θώλ παξαγόλησλ (ςειέο ζεξκνθξαζίεο, κεγάιε ειηνθάλεηα, θαηάιιειν 
ππόζηξσκα, θιπ.) ην Cladophora δεκηνπξγεί θαηλόκελα επηξνθηζκνύ θαη 
ζπλεπώο ππνβάζκηζε ηνπ ζαιαζζίνπ νηθνζπζηήκαηνο, ελώ παξάιιεια 
πξνθαιεί νριεξία ζηηο παξαιίεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξώλεηαη θαηόπηλ α-
πνθνπήο ηνπ από ηελ θπκαηηθή δξάζε. 

 
 

 Τν Cladophora, σο εθήκεξν καθξνθύθνο ραξαθηεξίδεηαη από γξήγνξν 
ξπζκό αλάπηπμεο θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ σο επίθπην, 
(βξίζθεηαη θπξίσο πξνζθνιιεκέλν πάλσ ζην θαηνθύθνο ησλ ζθιεξώλ 
ππνζηξσκάησλ ηνπ γέλνπο Cystoseira), κπνξεί λα απνθνπεί θαη λα πα-
ξαζύξεηαη από ηα θύκαηα κε πξννπηηθή πξνζθόιιεζεο ηνπ ζε άιιν θα-
ηάιιειν ππόζηξσκα, ή κπνξεί λα επηπιέεη, ή λα παξακείλεη ζην βπζό 
ζπλερίδνληαο ηηο θσηνζπλζεηηθέο ηεο ηδηόηεηεο. Οη ηδηαηηεξόηεηεο απηέο 
πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ ζπκβάιινπλ ζηε ξαγδαία επέθηαζε ηνπ Cladopho-
ra ζε κεγάιε έθηαζε κε απνηέιεζκα ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηε βηνιν-
γηθή ηζνξξνπία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δεκηνπξγία νριεξί-
αο ζηηο παξαιίεο κε απξόβιεπηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ηνπξηζκό θιπ. 



 

 

 

 Μαθξνρξόληεο παξαηεξήζεηο καο δεηθλύνπλ όηη ην θαηλόκελν επηξνθη-
ζκνύ εκθαλίδεην πεξηνδηθά (1990-91, 1997, 1998), ελώ ηα ηειεπηαία 5 
ρξόληα ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο είλαη ζπζηεκαηηθή (θάζε ρξόλν) θαη κάιη-
ζηα ρξόλν κε ην ρξόλν γίλεηαη εληνλόηεξν. 

 
 
Τα κέηξα πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη δη-
νξζσηηθνύ ραξαθηήξα θαη επηθεληξώλνληαη βαζηθά ζηε ζπιινγή ηεο κάιιαο 
κε κεραληθά κέζα (δίθηπα) όηαλ απηή ζπγθεληξώλεηαη ζηηο παξαιίεο. Σεκεηώ-
λεηαη όηη, όζν ε κάιια βξίζθεηαη κέζα ζηε ζάιαζζα - είηε πάλσ ζηε Cystosei-
ra, είηε θνκκέλε ζην βπζό, είηε επηπιέεη - είλαη δύζθνιν λα ζπιιερζεί κε νπνη-
νλδήπνηε ηξόπν. 
 
 
Όζον αθορά ηα μέηρα ποσ θα πρέπει να ληθθούν για ηην επίλσζη / με-
ηριαζμό ηοσ προβλήμαηος ηοσ εσηροθιζμού, ασηά θα πρέπει να επικε-
νηρώνονηαι ζηην ανηιμεηώπιζη ηων αιηίων ηοσ μέζα από ηην ολοκλη-
ρωμένη διατείριζη ηοσ παράκηιοσ/θαλάζζιοσ περιβάλλονηος. Η διατεί-
ριζη ασηή θα πρέπει να έτει ως απώηερο ζηότο ηη μείωζη ειζροής 
θρεπηικών ζσζηαηικών από ζημειακές πηγές, εθόζον πηγές θρεπηικών 
από αζηάθμιηοσς παράγονηες (π.τ. επιθανειακές αποπλύζεις καηόπιν 
βροτοπηώζεων κλπ.) δεν είναι εθικηό να ρσθμιζηούν. 
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