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Άξονας Α. ∆ράση Α.1
Η τυχαία σύλληψη (incidental catch) αναφέρεται σε φαινόµενα σύλληψης
ή παγίδευσης στο αλιευτικό εργαλείο θαλασσίων οργανισµών που δεν
αποτελούν αντικείµενο της αλιευτικής δραστηριότητας, όπως θαλασσοπούλια, θαλάσσιες χελώνες, θηλαστικά και καρχαρίες και αποτελεί µία
από τις κύριες απειλές για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα παγκοσµίως (1).
Μεγάλο µέρος της αλιευτικής βιοµηχανίας στοχεύει συγκεκριµένα είδη
για σύλληψη. ∆υστυχώς, άλλοι οργανισµοί γαντζώνονται ή παγιδεύονται
όταν προσελκύονται από το δόλωµα ή τα αλιευµένα είδη-στόχος ή απλά
δεν µπορούν να αποφύγουν τη σύλληψη ή την εµπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία. Παρόλο που διάφορες λύσεις έχουν εφαρµοστεί κατά καιρούς, το
πρόβληµα των τυχαίων συλλήψεων εξακολουθεί να παραµένει ευρύτατο
σε όλους τους τύπους αλιείας και σε όλες τις θάλασσες παγκοσµίως.
Η άδηλη αλιεία (ghost fishing) αναφέρεται στη θνησιµότητα των θαλάσσιων οργανισµών που προκαλείται από την εκούσια ή την ακούσια απώλεια,
εγκατάλειψη ή απόρριψη αλιευτικών εργαλείων τα οποία παραµένουν στο
οικοσύστηµα και συνεχίζουν να αλιεύουν ανεξέλεγκτα (2). Εκτός της
θνησιµότητας των οργανισµών, επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στα
βενθικά ενδιαιτήµατα και ρυπαίνουν τη θάλασσα. Τα σύγχρονα αλιευτικά
εργαλεία είναι κατασκευασµένα από νάυλον, ώστε να είναι ανθεκτικά,
παράγοντας όµως που τα καθιστά µη βιοδιασπώµενα και ικανά να παραµείνουν στη θάλασσα µέχρι 600 χρόνια (3) ταξιδεύοντας ανεξέλεγκτα
µέσω των θαλασσίων ρευµάτων. Λόγω αυτού, το πρόβληµα της άδηλης
αλιείας καθίσταται διασυνοριακό.
Το παρόν έργο επιδιώκει να µελετήσει τις τυχαίες συλλήψεις θαλασσίων
χελωνών και καρχαριών, λόγω της αλιευτικής δραστηριότητας, εστιάζοντας σε 5 βασικά λιµάνια που καλύπτουν σηµαντικό τµήµα της αλιευτικής
παραγωγής της χώρας: Πειραιά, Μηχανιώνα, Πάτρα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Στόχος είναι να εκτιµηθεί το πώς οι περιοχές υψηλής αλιευτικής πίεσης επικαλύπτουν τις περιοχές αναπαραγωγής, ανάπτυξης και
διαχείµασης των θαλασσίων χελωνών.
Στοιχεία Αλιευτικού Στόλου Ελλάδος
Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση για το 2016 της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Βιώσιµης Αλιείας, ο ελληνικός αλιευτικός στόλος χαρακτηρίζεται από
έναν µεγάλο αριθµό αλιευτικών σκαφών (15.183 σκάφη στις 31.12.2016)
µε µικρή χωρητικότητα και ισχύ µηχανών (71.762,13 GT, και 430.812,49
KW), που αλιεύουν παράκτια αποθέµατα κατά µήκος της εκτεταµένης ακτογραµµής της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και των πολυάριθµων ελληνικών
νησιών. (4)

15.183
αλιευτικά σκάφη
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Θαλάσσιες Χελώνες
Η γνώση γύρω από την παρουσία των Θαλασσίων Χελωνών στις Ελληνικές
θάλασσες απαιτεί την κατανόηση ενός δυναµικά µεταβαλλόµενου
περιβάλλοντος που καθορίζεται από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων
και των χελωνών. Όλα τα είδη των θαλασσίων χελωνών είναι µακρόβια
πλάσµατα που αναπτύσσονται αργά, χαρακτηρίζονται από πολύπλοκο
κύκλο ζωής και ζουν σε ευρύ φάσµα οικοτόπων. Λόγω της µεγάλης διάρκειας ζωής τους, ενός κύκλου ζωής που απαιτεί διάφορους τύπους
οικοτόπων και την εκτεταµένη κατανοµή τους όσον αφορά την απόσταση
που καλύπτουν, οι χελώνες επηρεάζονται από µια σειρά διαφορετικών
παραγόντων, µερικών φυσικών και άλλων που προκαλούνται από τον
άνθρωπο (συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων), σε
όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους.
Ακριβή στοιχεία για την αφθονία των θαλασσίων χελωνών παγκοσµίως,
καθώς και για τις αιτίες θανάτου τους, γενικά δεν είναι διαθέσιµα.
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένοι πληθυσµοί αυτών έχουν µειωθεί δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες και όλα τα είδη θαλάσσιων χελωνών των οποίων η διατήρηση έχει εκτιµηθεί, θεωρούνται ως απειλούµενα
ή τρωτά (1).
Παρουσία των Θαλασσίων Χελωνών στις Ελληνικές θάλασσες
Τρία είδη θαλάσσιων χελωνών συναντώνται στην Ελλάδα: η Καρέτα
(Caretta caretta), η Πράσινη (Chelonia mydas) και η ∆ερµατοχελώνα
(Dermochelys coriacea) µε την καρέτα να κυριαρχεί σε παρουσία και τη
δερµατοχελώνα να αποτελεί περιστασιακό επισκέπτη.

Καρέτα
[Τρωτό]

Πράσινη χελώνα
[Κινδυνεύον]

∆ερµατοχελώνα
[Τρωτό]

Θαλάσσιες περιοχές
Η καρέτα απαντάται παντού στις ελληνικές θάλασσες και οι περιοχές
όπου συγκεντρώνεται αποτελούν σηµαντικά ενδιαιτήµατα. Ο Σαρωνικός
Κόλπος και το Βόρειο Αιγαίο αποτελούν, µεταξύ άλλων, περιοχές υψηλής
συγκέντρωσης αυτού του είδους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
εποµένως µπορεί να είναι περιοχές τροφοληψίας και διαχείµασης της
καρέτα (2).
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Καθεστώς προστασίας και κατάσταση διατήρησης
Η Caretta caretta και η Chelonia mydas, περιλαµβάνονται στα Πρωτόκολλα της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Βαρκελώνης, τη Σύµβαση της Βέρνης
και της Βόννης και στη CITES και αποτελούν είδη προτεραιότητας του
Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αναφορικά µε την κατάσταση
διατήρησης κατά IUCN, η Chelonia mydas χαρακτηρίζεται ως Κινδυνεύον
είδος (Endangered) και η Caretta caretta ως Τρωτό (Vulnerable). Η
αλιεία θαλάσσιων χελωνών απαγορεύεται κατά το Π.∆. 617/1980 (Α΄
163), ενώ το Π.∆. 67/1981 (Α΄23) απαγορεύει τη σύλληψη, το εµπόριο,
την κακοποίηση, τη θανάτωση και την κατοχή.
Τυχαίες Συλλήψεις Θαλασσίων Χελωνών
Οι θαλάσσιες χελώνες είναι τρωτά και απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη
ως αποτέλεσµα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και η αλιευτική
δραστηριότητα είναι, πιθανόν, η µεγαλύτερη απειλή για αυτές. Οι τυχαίες
συλλήψεις σε αλιευτικά εργαλεία, όπως τράτες, παραγάδια και δίχτυα,
καθώς και η κατάποση ή παγίδευσή τους σε χαµένα αλιευτικά εργαλεία,
αναφέρονται ως η σηµαντικότερη αιτία θνησιµότητάς τους (3). Οι θαλάσσιες χελώνες συχνά εκτελούν µεγάλες µετακινήσεις εκατοντάδων ή
χιλιάδων χιλιοµέτρων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συνήθως
µεταξύ των περιοχών τροφοληψίας και ωοτοκίας. ∆υστυχώς, αυτές οι
τεράστιες µεταναστεύσεις και η τάση τους να συγκεντρώνονται σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας συµπίπτουν συχνά µε την πλειονότητα των
αλιευτικών προσπαθειών, καθιστώντας τες ευάλωτες στην παρεµπίπτουσα αλιεία.
Έχει εκτιµηθεί πως κάθε έτος στη Μεσόγειο συλλαµβάνονται τυχαία
132.000 χελώνες µε το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα να είναι
7.36%. Συνεπώς, η τυχαία σύλληψη χελωνών χαρακτηρίζεται υψηλή,
καθώς καταγράφονται τουλάχιστον 1.000 περιστατικά ετησίως (4). Πελαγικές και βενθικές τράτες τυχαία συλλαµβάνουν θαλάσσιες χελώνες,
καθώς αυτές χρησιµοποιούν θαλάσσιους διαδρόµους από τις παραλίες
ωοτοκίας σε περιοχές τροφοληψίας και ξεκούρασης (5, 6). Η αλιεία µε
τράτα έχει σηµαντική επίδραση στις θαλάσσιες χελώνες, λόγω της καταστροφής των ενδιαιτηµάτων (7), ωστόσο η θνησιµότητα χελωνών από τις
τράτες είναι λιγότερο σηµαντική σε σχέση µε αυτή που προκαλούν τα
πελαγικά παραγάδια (4, 5), τα οποία είναι υπεύθυνα για τις περισσότερες
συλλήψεις ανά έτος (4). Ο λόγος για τον οποίο οι τράτες βυθού στην
Ελλάδα δε συλλαµβάνουν πολλές χελώνες είναι, ότι ψαρεύουν σε νερά
βαθύτερα από αυτά που τρέφονται οι χελώνες (2). Στα βενθικά παραγάδια
χρησιµοποιούνται µικρότερα αγκίστρια από τα πελαγικά, εποµένως η
θνησιµότητα µετά την απελευθέρωση είναι µάλλον µικρότερη. Γενικά
όµως, υπάρχει ελλιπής γνώση για τη θνησιµότητα µετά την απελευθέρωση και είναι επιτακτική η ανάγκη να εκτιµηθεί η θνησιµότητα µετά την
απελευθέρωση από τις τράτες και τα δίχτυα (8). Η τυχαία σύλληψη σε
στατικά δίχτυα ενέχει υψηλό κίνδυνο πνιγµού, καθώς ο χρόνος εµποτισµού τους στη θάλασσα είναι µεγάλος και συµβαίνει σε περιοχές θρέψης
των χελωνών (1, 4).
Οι αριθµοί για τις χτυπηµένες χελώνες προσφέρουν στην πραγµατικότητα µια ελάχιστη εκτίµηση της θνησιµότητάς τους, διότι τα νεκρά ζώα
αποσυντίθενται γρήγορα µε αποτέλεσµα να κατακρηµνίζονται ή να παρασύρονται από θαλάσσια ρεύµατα και να µην εκβράζονται νεκρές (9, 10).
Επίσης, τα στοιχεία για τις τυχαίες συλλήψεις δεν µπορούν να υποδηλώσουν τον ακριβή αριθµό ατόµων που παγιδεύονται, αλλά τον αριθµό των
περιστατικών που καταγράφονται, διότι ένα άτοµο µπορεί να έχει
παγιδευτεί πολλαπλές φορές.
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Σύµφωνα µε την έρευνα που πραγµατοποίησε ο Casale το 2011, στην
Ελλάδα οι τυχαίες συλλήψεις θαλασσίων χελωνών εκτιµώνται ανά έτος
συνολικά στις 9.700, εκ των οποίων οι 6.400 προκαλούνται από την
παράκτια αλιεία. Συγκεκριµένα, 2.900 από βενθικές τράτες, 3.300 από
πελαγικά παραγάδια (2.900 προκαλούνται από την παράκτια αλιεία),
1.000 από βενθικά παραγάδια (προκαλούµενες όλες από την παράκτια
αλιεία) και 2.500 από τα στατικά δίχτυα (προκαλούµενες όλες από την
παράκτια αλιεία).

132.000 /έτος
τυχαίες συλλήψεις
θαλασσίων χελωνών

9.700

/έτος
τυχαίες συλλήψεις
θαλασσίων χελωνών

7,36%

6.400 /έτος

από παράκτια αλιεία

Τι θα συνέβαινε στην αλιεία αν εξαφανίζονταν οι θαλάσσιες χελώνες;
Οι θαλάσσιες χελώνες κατέχουν σηµαντικό ρόλο στο θαλάσσιο οικοσύστηµα. Είναι είδη ζωτικής σηµασίας και παρόλο που η σχετική τους αφθονία στο οικοσύστηµα είναι µικρή, η αποµάκρυνσή τους από αυτό θα επιφέρει βαθιές επιπτώσεις στη σύνθεση, τη δοµή και τη λειτουργία του. Είναι
κυρίαρχοι θηρευτές των µεδουσών, οι οποίες τρέφονται µε προνύµφες
εµπορικών ψαριών. Οποιαδήποτε δραµατική αύξηση των µεδουσών, θα
οδηγήσει σε λιγότερα µεγάλα ψάρια για την εµπορική αλιεία.

Οι θαλάσσιες χελώνες
ως µέρος του θαλάσσιου
οικοσυστήµατος
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Καρχαρίες
Οι καρχαρίες αποτελούν οργανισµούς ιδιαίτερης σηµασίας όντας ανώτεροι θηρευτές και ακρογωνιαίοι λίθοι της δοµής και της ισορροπίας των
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Είναι από τους αρχαιότερους οργανισµούς
των θαλασσών µε ιδιαίτερα ανεπτυγµένη νοηµοσύνη και κοινωνική δοµή.
∆υστυχώς, µέχρι σήµερα αποτελούν το πλέον παρεξηγηµένο θαλάσσιο
είδος, κυρίως λόγω αβάσιµων και αντιεπιστηµονικών στερεοτύπων
κινηµατογραφικών ταινιών και αφηγήσεων στα µέσα ενηµέρωσης στα
οποία παρουσιάζονται ως «άµυαλοι και αδυσώπητοι θηρευτές». Η αντίληψη του κοινού, σε συνδυασµό µε τα βιολογικά χαρακτηριστικά τους (πολύ
χαµηλούς αναπαραγωγικούς ρυθµούς, 2-4 µικρά ανά έτος, εκτεταµένη
διάρκεια ζωής) και τις σοβαρότατες απειλές που αντιµετωπίζουν, εξαιτίας της αλιείας, της ρύπανσης και της υποβάθµισης των θαλάσσιων
ενδιαιτηµάτων, έχουν οδηγήσει σε τεράστια µείωση των πληθυσµών τους
παγκοσµίως. Στην πρόσφατη έκθεσή του, ο IUCN συµπεραίνει ότι περισσότερο από το 50% των καρχαριών της Μεσογείου κινδυνεύουν µε κατάρρευση του πληθυσµού τους, χαρακτηρίζοντας τη Μεσόγειο ως το πιο
επικίνδυνο µέρος στον κόσµο για καρχαρίες.
Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται 39 είδη καρχαριοειδών (από το
σύνολο των 50 της Μεσογείου) µε 25 από αυτά να έχουν χαρακτηριστεί
ως απειλούµενα µε εξαφάνιση στην Κόκκινη Λίστα του IUCN (12 καταγράφονται ως Κρισίµως Κινδυνεύοντα, 7 ως Κινδυνεύοντα και 6 ως Τρωτά).
Μια σειρά νοµοθετηµάτων, κυρωµένων διεθνών συµφωνιών, συνθηκών
και ευρωπαϊκών οδηγιών προστατεύουν τους καρχαρίες στη Μεσόγειο
αλλά και την Ελλάδα, µε 20 είδη να προστατεύονται στις Ελληνικές
θάλασσες.

39στις
είδη καρχαριών
ελληνικές θάλασσες
50στην
είδη καρχαριών
Μεσόγειο

25 είδη
απειλούµενα
µε εξαφάνιση

12 Κρισίµως Κινδυνεύοντα
7 Κινδυνεύοντα
6 Τρωτά
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Η υπερεκµετάλλευση των πληθυσµών τους, καθώς και η παράνοµη και
παρεµπίπτουσα αλιεία είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι καρχαρίες στη Μεσόγειο αλλά και στην Ελλάδα.
Η παρεµπίπτουσα αλιεία είναι η µη επιλεκτική σύλληψη ειδών που δεν
αποτελούν στόχο ή απαγορεύεται η αλιεία τους και καταλήγουν σε απόρριψη. Στην Ελλάδα οι καρχαρίες αποτελούν ένα σηµαντικό παρεµπίπτον
αλίευµα που σε ορισµένες περιπτώσεις διατηρείται από τους αλιείς και
δεν απορρίπτεται τροφοδοτώντας την αγορά µε «γαλέο». Σε ορισµένα
αλιευτικά εργαλεία η παρεµπίπτουσα σύλληψη καρχαριών µπορεί να είναι
αρκετά σηµαντική ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η θνησιµότητα
των ατόµων που πιάνονται στα αλιευτικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα µεγάλη
µε την απελευθέρωση να µην αποτελεί πάντα λύση.
Λόγω των βιολογικών τους χαρακτηριστικών, όπως ο χαµηλός αναπαραγωγικός ρυθµός και η µεγάλη διάρκεια ζωής, ακόµα και σχετικά µικρά
επίπεδα παρεµπίπτουσας αλίευσης µπορεί να έχουν µεγάλη επίδραση στη
βιωσιµότητα του πληθυσµού τους, καθώς ο ρυθµός ανανέωσης κάθε
γενεάς είναι ιδιαίτερα µικρός.
1. Παραγάδι: το παραγάδι αποτελεί το αλιευτικό εργαλείο µε το µεγαλύτερο ποσοστό παρεµπίπτουσας αλίευσης καρχαριών. Για τα παραγάδια που
στοχεύουν τόνους και ξιφίες, η παρεµπίπτουσα αλίευση καρχαριών
µπορεί να φτάσει το 10–15% της συνολικής βιοµάζας, µε το 70% αυτών
να αποτελείται από µπλε καρχαρίες (Prionace glauca), ενώ τo υπόλοιπο
από Ρυγχοκαρχαρίες (Isurus oxyrinchus) και Αλεποκαρχαρίες (Alopias
spp.). Αντίθετα, στο παραγάδι βυθού (πατοπαράγαδο) τα κύρια παρεµπίπτοντα αλιεύµατα καρχαριών είναι είδη του γένους Mustelus sp. και
Squalus sp., και µαζί µε τα είδη σαλαχιών του γένους Torpedo sp. και
Rajidae µπορεί να φτάσουν έως και το 13% της συνολική αλιευµένης
βιοµάζας.
2. Μηχανότρατα: βάσει ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί η µηχανότρατα αλιεύει 13 διαφορετικά είδη καρχαριών µε πιο συνηθισµένα να
είναι τα είδη Γκριζογαλέος (Mustelus mustelus), Σκυλοψαράκι
(Scyliorhinus canicula) και Γκριζοκεντρόνι (Squalus blainville), ενώ
ορισµένα είδη απορρίπτονται σε ποσοστό 100% συνήθως νεκρά.
3. ∆ίχτυα: λίγα πράγµατα είναι γνωστά για την αλιεία µε δίχτυα. Είναι
γνωστό πως τα ελασµοβράγχια µπορεί να φτάσουν το 60% της αλιευµένης βιοµάζας από δίχτυα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό τυχαίων συλλήψεων του προστατευόµενου καρχαρία προσκυνητή (Cetorhinus maximus)
οφείλεται σε αυτά.
4. Γριγρί: για το γριγρί υπάρχουν οι λιγότερες πληροφορίες σχετικά µε
την παρεµπίπτουσα αλίευση καρχαριών, ωστόσο είναι γνωστό πως υπάρχουν τυχαίες συλλήψεις πελαγικών καρχαριών όπως τα είδη Ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus) και Αλεποκαρχαρίας (Alopias vulpinus).

Μπλε καρχαρίας
[Κρισίµως Κινδυνεύον]

Ρυγχοκαρχαρίας
[Κρισίµως Κινδυνεύον]
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Λάµνα
[Κρισίµως Κινδυνεύον]
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