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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στη διαθεσιμότητα και το εμπόριο 
αλιευτικών προϊόντων που θα συνοδευτούν από δυνητικά σημαντικές γεωπολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως για τις χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τον 
τομέα. Στις θαλάσσιες περιοχές, οι προβλέψεις για το 2050 δείχνουν μείωση μεταξύ 2,8 % 
και 5,3 % των μέγιστων αλιευτικών δυνατοτήτων στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ανά 
τον κόσμο.
Αν και σε παγκόσμια κλίμακα, αυτός ο μέσος όρος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, οι επιπτώσεις 
είναι πολύ μεγαλύτερες σε περιφερειακή κλίμακα, καθώς οι προβλεπόμενες αλλαγές στις 
αλιευτικές δυνατότητες παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των αλλαγών του οικοσυστήματος και των αντιδράσεων στη 
διαχείριση του προβλήματος είναι καίριας σημασίας για την ελαχιστοποίηση των απειλών και 
τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών που θα μπορούσαν να προκύψουν από την κλιματική 
αλλαγή.
Στο πολύπλευρο περιβάλλον της αλιείας πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, με τυχόν πρόσθετα μέτρα ή δράσεις για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονη ενσωμάτωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Είναι 
σημαντικό να αναγνωριστεί ότι για ορισμένα από τα μέτρα αυτά θα απαιτηθεί θεσμική 
προσαρμογή.

Δεδομένου ότι τα υδάτινα συστήματα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα της 
επιφάνειας της γης, το σημερινό επίπεδο διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής είναι σχετικά χαμηλό ενώ πολλές θεωρίες και υποθέσεις είναι ακόμη 
υπό συζήτηση.
Τα συστήματα γλυκών υδάτων έχουν επίσης στενή σχέση με το κλίμα, καθώς μπορούν να 
επηρεάσουν τις ατμοσφαιρικές διεργασίες που συνδέονται με αυτό και να αποτελέσουν 
δείκτες της κλιματικής αλλαγής.
Τα συστήματα γλυκών υδάτων συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον απειλούμενων στον 
πλανήτη λόγω των πολλαπλών ανθρωπογενών επιπτώσεων τις οποίες υφίστανται. Η 
υδροηλεκτρική υποδομή, η χρήση των υδάτων για άρδευση και η χρήση γης προκαλούν 
κατακερματισμό των υδάτινων συστημάτων, αλλαγή των συστημάτων ροής και σταδιακή 
αποσύνδεση των κοιτών πλημμυρών και των υγροτόπων από τους ποταμούς που τις 
υποστηρίζουν (βλ. την περίπτωση του Πάδου και της Βόρειας Αδριατικής). Αυτοί οι 
παράγοντες καταπόνησης αναμένεται να συνεχίσουν να επικρατούν καθώς αυξάνεται η 
ζήτηση υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με την αστικοποίηση και την επέκταση της γεωργίας, 
καθώς και την κλιματική αλλαγή.

Η άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης, η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η 
μείωση των βροχοπτώσεων είναι πολύ πιθανές στη Μεσόγειο, για παράδειγμα, με αλλαγές 
στην κυκλοφορία των υδάτων, άνοδο του επιπέδου της θάλασσας και χειμερινό κλίμα μόνο 
σε επίπεδο περιφερειών.
Η μετατροπή της Μεσογείου σε θερμή θάλασσα (παρουσία περισσότερων θερμόφιλων 
θαλάσσιων ειδών) και η «τροπικοποίηση» (επέκταση αλλόχθονων τροπικών ειδών στα νερά 
της), καθώς και η «μεσογειοποίηση» του Εύξεινου Πόντου (εξάπλωση ειδών της Μεσογείου 
στα νερά του) ενισχύονται με την άνοδο της θερμοκρασίας και θα έχουν αρνητικές, 

αλλά ενδεχομένως και θετικές – μακροπρόθεσμα – επιπτώσεις στην αλιεία.
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Η τρωτότητα της αλιείας απέναντι στην κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτερη 
στις αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεδομένης της 
αυξημένης έκθεσης στην άνοδο της θερμοκρασίας, της εισόδου ξενικών ειδών και της 
χαμηλότερης εν γένει προσαρμοστικότητάς τους.
Θα προκύψουν νέες ευκαιρίες για την αλιεία μικρής κλίμακας και τις συναφείς αλιευτικές 
κοινότητες, όπου νέα, δυνητικά εμπορικά, είδη, των οποίων η κατανάλωση θα πρέπει να 
προωθηθεί, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των αλιευμάτων και της οικονομικής 
βιωσιμότητας. Η είσοδος μη αυτόχθονων ειδών θα δημιουργήσει, φυσικά, και προβλήματα 
στην αλιεία που βασίζεται σε αυτόχθονα είδη.
Πολλές περιφερειακές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην υιοθέτηση βραχυπρόθεσμων μέτρων 
για την αντιστροφή των σημερινών προκλήσεων της αλιείας και των οικοσυστημάτων με 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής. Οι διασυνοριακές στρατηγικές έρευνας και διαχείρισης έχουν εν 
προκειμένω τεράστια σημασία, ιδίως υπό το πρίσμα της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας.

Η αντιμετώπιση της προσαρμογής επιτάσσει την κατανόηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο 
και της οικονομικής ευπάθειας και ικανότητα προσδιορισμού των βασικών παραγόντων και 
της γενικής έκθεσης στην κλιματική αλλαγή. Είναι συνήθως δύσκολο να προβλεφθεί τι θα 
συμβεί στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά οι αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να 
μειωθούν με τη μείωση της ευαισθησίας του τομέα και με την αύξηση των μέτρων για την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης.

Γενικά, ο χωροταξικός σχεδιασμός και διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με μια 
οικοσυστημική προσέγγιση για την υδατοκαλλιέργεια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την 
προσαρμοστικότητα, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Αυτό απαιτεί κατανόηση των κινδύνων σε 
χωρική και χρονική κλίμακα, με προτεραιότητα στους πλέον σημαντικούς μεταξύ αυτών, και 
ανάπτυξη και βελτίωση των μέτρων και των σχεδίων διαχείρισης προκειμένου οι κίνδυνοι να 
αντιμετωπιστούν μέσω συμμετοχικών προσεγγίσεων και με τη χρήση των βέλτιστων 
διαθέσιμων πληροφοριών.
Η πρόληψη, η προπαρασκευή και η μείωση του αντικτύπου ακραίων φαινομένων και 
καταστροφών στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας επιτάσσουν επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας στη μείωση του κινδύνου καταστροφών και σε μέτρα προσαρμογής με 
στόχο την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή (όπως η ασφάλεια στη θάλασσα και 
υποδομές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή). Στον τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, η δέουσα συνεκτίμηση της υγείας του υδρο-οικοσυστήματος 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη μείωση του 
κινδύνου καταστροφών.
Άλλα μέτρα μείωσης της τρωτότητας, όπως τα συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής 
προστασίας, είναι επίσης πολύ σημαντικά για τη μείωση της κλιματικής τρωτότητας των πιο 
ευάλωτων ομάδων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν σημαντικά στην 
επισιτιστική ασφάλεια και την επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων.
Η παραγωγή θαλάσσιων αλιευμάτων παρέμεινε σχετικά στάσιμη από τα τέλη της δεκαετίας 
του '80 και η αλιεία εσωτερικών υδάτων σημείωσε περιορισμένη αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι 
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η αύξηση της υδρόβιας παραγωγής ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη μέση ετήσια αύξηση 
της συνολικής κατανάλωσης ιχθύων που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Σε 
επίπεδο εργατικού δυναμικού, σε αμφότερους τους τομείς απασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, 
περίπου 200 εκατομμύρια άτομα. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 19 % περίπου των 
απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, αλλά το ποσοστό τους αυξάνεται στο 50 % αν 
συμπεριληφθεί και ο δευτερογενής τομέας. Η επισιτιστική ασφάλεια και ο βιοπορισμός που 
παρέχουν η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια είναι, ως εκ τούτου, καίριας σημασίας για πολλές 
παράκτιες, ποτάμιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε έντονη αύξηση της παραγωγής, του εμπορίου και της 
κατανάλωσης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αν και το ποσοστό επέκτασης 
επιβραδύνθηκε τα τελευταία χρόνια και έχει μετατοπιστεί από την αλιεία στην καλλιέργεια. 
Τα ψάρια αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεϊνών σε πολλές χώρες, ιδίως στα μικρά 
αναπτυσσόμενα κράτη, όπου η συνεισφορά τους σε ζωικές πρωτεΐνες στη διατροφή 
ανέρχεται σε 50% και άνω. Επιπλέον, τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας είναι σημαντικές 
πηγές θρεπτικών συστατικών και μικροθρεπτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 
βιταμινών, ορισμένων ιχνοστοιχείων και λιπαρών οξέων ωμέγα-3. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εκτιμάται ότι το 36 % της συνολικής παραγωγής ιχθύων εξάγεται, με αποτέλεσμα τα ψάρια 
και τα προϊόντα αλιείας να συγκαταλέγονται στα πλέον εμπορεύσιμα τρόφιμα. Αυτό σημαίνει 
ότι ο τομέας μπορεί να θεωρηθεί παγκοσμιοποιημένος, αλλά, ιδίως στην περίπτωση της 
αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, η παραγωγή τείνει να είναι 
συγκεντρωμένη σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες.

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στη διαθεσιμότητα και την εμπορία 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με δυνητικά σημαντικές γεωπολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων για την επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως για τις χώρες 
που έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από τους τομείς των τροφίμων και των βιοτικών πόρων. Η 
αύξηση του πληθυσμού τις προσεχείς δεκαετίες, επιτείνοντας τον εν λόγω αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής, είναι πιθανόν να αυξήσει τη ζήτηση και, ενδεχομένως, τις τιμές. 
Ωστόσο, ενδεχόμενη αύξηση των τιμών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης 
ιχθύων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα, οι υψηλότερες τιμές θα πρέπει να παρέχουν 
κίνητρο σε όσους ασχολούνται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια να αυξήσουν την 
παραγωγή και την αποδοτικότητά τους.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να είναι μεγαλύτερες για τους αλιείς 
μικρής κλίμακας σε πολλές περιοχές· εντούτοις, υπάρχουν επίσης πιθανότητες οι αλλαγές στη 
ζήτηση να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους αλιείς.
Στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, οι αναπτυσσόμενες χώρες στο νότιο και 
νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερη έκθεση στις αλλαγές και 
λιγότερη προσαρμοστικότητα ώστε να τις αντιμετωπίσουν και, ως εκ τούτου, είναι 
περισσότερο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά τα παραδείγματα υπογραμμίζουν 
τη σημασία της προσαρμοστικής ικανότητας ή των ορίων της ως κατεξοχήν καθοριστικού 
παράγοντα τρωτότητας.

Οι αναμενόμενες αλλαγές στη ζήτηση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες, ή να επιτείνουν 
τις υφιστάμενες, συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών, τόσο εντός των χωρών όσο και όταν η 
ζήτηση σημαντικών ειδών εκτείνεται πέραν των ορίων των γειτονικών χωρών ή μεταξύ των 
ΑΟΖ (αποκλειστικές οικονομικές ζώνες) των χωρών και της ανοικτής θάλασσας. 
Όταν οι αλιευτικοί πόροι διαμοιράζονται ή υπερβαίνουν τα διεθνή σύνορα, οι αλλαγές στη 
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ζήτηση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφωνίες σχετικά με την κατανομή, πράγμα που 
αποτελεί καλό παράδειγμα της ανάγκης για ευελιξία τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς 
ρυθμίσεις διαχείρισης και κατανομής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για ταχείες και 
υπεύθυνες προσεγγίσεις στις εν λόγω αλλαγές.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε ό, τι αφορά την κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι δεν συνιστά τη 
μοναδική απειλή ή παράγοντα πίεσης σε ένα αλιευτικό σύστημα, αλλά ένα ακόμη, ίσως και 
μονοκατευθυντικό, αίτιο που έρχεται να προστεθεί σε αυτό που έχει τα τυπικά 
χαρακτηριστικά ενός επιβαρυντικού παράγοντα. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονται, 
για παράδειγμα, η ρύπανση, η απώλεια οικοτόπων, ο ανταγωνισμός για το διάστημα και η 
περιβαλλοντική μεταβλητότητα.
Όπως προαναφέρθηκε, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να εξεταστεί εντός ενός 
πλαισίου παγκόσμιας διακυβέρνησης.

Ορισμένες ειδικές επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:
• ευρύτερη χρήση προσεγγίσεων που βασίζονται στην κοινότητα,
• δημιουργία εναλλακτικών μέσων διαβίωσης,
• ενίσχυση των ικανοτήτων βελτίωσης της ανθεκτικότητας με διάφορους τρόπους και της 
οικονομικής σταθερότητας των αλιέων μικρής κλίμακας και των αλιέων που συμμετέχουν σε 
συναφείς δραστηριότητες μέσω, για παράδειγμα, της καλύτερης πρόσβασης σε πιστώσεις, 
μικροχρηματοδότηση, ασφαλιστικές υπηρεσίες και επενδύσεις.

Ορισμένα από τα μέτρα αυτά απαιτούν θεσμική προσαρμογή, τόσο για τη δημιουργία νέων 
διασυνοριακών διαδικασιών όσο και για τη διευκόλυνση των αλλαγών στα πρωταρχικά είδη 
στόχο ή για την προσαρμογή στις αλλαγές των διαδικασιών ανανέωσης του πληθυσμού στον 
τομέα της αλιείας. Δεδομένης της πιθανότητας να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης ακραίων 
φαινομένων, θα πρέπει επίσης να εξετάζονται ή να εφαρμόζονται μέτρα για τη βελτίωση των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της ασφάλειας στη θάλασσα και για την προστασία 
των υποδομών που σχετίζονται με την αλιεία, όπως λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και 
ασφαλέστερες αγορές.

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στην παγκόσμια παραγωγή ιχθύων, μαλακόστρακων και 
μαλακίων και, ως εκ τούτου, στους βιοτικούς πόρους, την επισιτιστική ασφάλεια και τη 
διατροφή εκατομμυρίων ανθρώπων, διαρκώς αυξάνεται. Συμβάλλοντας στην κάλυψη της 
αυξανόμενης ζήτησης για τα εν λόγω προϊόντα, η υδατοκαλλιέργεια αμβλύνει επίσης τις 
αυξήσεις των τιμών που θα προέκυπταν, σε διαφορετική περίπτωση, από το διευρυνόμενο 
χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στα παραδείγματα βραχυπρόθεσμων 
επιπτώσεων περιλαμβάνονται οι απώλειες παραγωγής και υποδομών λόγω ακραίων 
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φαινομένων όπως πλημμύρες, αυξημένος κίνδυνος ασθενειών, παράσιτα και επιβλαβής 
έξαρση φυτοπλαγκτού και μείωση της παραγωγής λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στις 
συνθήκες εκτροφής. Στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνονται η μειωμένη 
διαθεσιμότητα άγριων σπόρων και η μείωση των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα τον 
αυξανόμενο ανταγωνισμό για τα γλυκά ύδατα. Οι αλλαγές ως προς τη θερμοκρασία, τις 
βροχοπτώσεις, τη συχνότητα και την έκταση της υποξίας και την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας θα έχουν, μεταξύ άλλων, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον τομέα της 
υδατοκαλλιέργειας σε κλίμακα που εκτείνεται από τον οργανισμό έως το γεωργικό σύστημα 
σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Λόγω του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ακραίων φαινομένων και της αυξημένης 
πιθανότητας καταστροφών, επείγει η υλοποίηση επενδύσεων σε σύντονα και συγκλίνοντα 
μέτρα προσαρμογής και μείωσης των κινδύνων καταστροφών, καθώς και στην 
προπαρασκευή για την αντιμετώπιση κλιματικών καταστροφών και την αποκατάσταση στους 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα 
οδηγηθούμε σε μια μετάβαση από τη διαχείριση της κρίσης που συνίσταται στην αντίδραση 
μετά την καταστροφή, στην προορατική διαχείριση και τη μείωση των κινδύνων και των 
πρόσθετων απειλών λόγω του κλίματος.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ

Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αλλαγές, μεταξύ άλλων, της θερμοκρασίας, του PH, της 
αλατότητας του ύδατος και της συχνότητας εμφάνισης και της έντασης ακραίων καιρικών 
φαινομένων, που μπορούν να επηρεάσουν την επισιτιστική ασφάλεια. Για παράδειγμα, 
διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά αύξησης των παθογόνων βακτηρίων που παρατηρούνται στο 
θαλάσσιο περιβάλλον αυξάνονται όταν οι θερμοκρασίες του ύδατος είναι υψηλότερες, ενώ οι 
αλλαγές στην εποχικότητα και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την 
εμφάνιση τροφιμογενών παρασίτων και ορισμένων ιών. Οι αλλαγές στο περιβάλλον μπορούν 
επίσης να αλλάξουν τη δυναμική του πληθυσμού των ξενιστών τροφιμογενών παρασίτων. 
Οι εν λόγω επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην επισιτιστική ασφάλεια απαιτούν 
αλλαγές στις υφιστάμενες προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου για την 
επισιτιστική ασφάλεια.
Η κλιματική αλλαγή ενέχει επίσης μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία των ζώων. Η 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας οδηγεί σε εντατικότερη παραγωγή για τη διασφάλιση της 
οικονομικής βιωσιμότητας, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες 
εκδήλωσης εστιών νόσων και οι προκλήσεις όσον αφορά τον έλεγχό τους. Η κλιματική 
αλλαγή προκαλεί επιδείνωση των εν λόγω προβλημάτων και κινδύνων. Μπορούν να έχουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον παραγωγής, π.χ. όσον αφορά την παρουσία και τη 
μολυσματικότητα παθογόνων οργανισμών, την ευαισθησία των καλλιεργούμενων 
οργανισμών σε παθογόνα και λοιμώξεις και τον κίνδυνο διαφυγής από τα συστήματα 
παραγωγής που επηρεάζονται από ακραία φαινόμενα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Απέναντι στις σημερινές και μελλοντικές επιπτώσεις και απειλές της κλιματικής αλλαγής, η 
σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα των κοινωνικοοικονομικών και οικολογικών συστημάτων 
που συνιστούν τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα εξαρτηθεί από την 
ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε αυτές. Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας 
αποτελεσματικής προσαρμογής μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον υπάρχουν επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με τους τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους και τα τρωτά σημεία. 
Κάθε συγκεκριμένη αλιευτική επιχείρηση, κοινότητα ή επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας θα 
υφίσταται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό, περιβαλλοντικό, θεσμικό και 
κοινωνικοοικονομικό και ενδεχομένως μοναδικό πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι η κάθε 
μία θα έχει διαφορετικούς κινδύνους και άλλα τρωτά σημεία που θα αποτελούν μοναδικά 
χαρακτηριστικά της. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή πρέπει να αρχίσει 
με την καλή κατανόηση ενός δεδομένου συστήματος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και την 
ακριβή αξιολόγηση της τρέχουσας μεταβλητότητας του κλίματος και των πιθανών 
μελλοντικών αλλαγών και επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Όλες οι προσπάθειες προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να 
προγραμματιστούν και να εφαρμοστούν αφού ληφθεί πλήρως υπόψη η πολυπλοκότητα αυτή 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο κάθε νέα παρέμβαση θα επηρεάσει όχι μόνο τους άμεσους 
στόχους των δράσεων, αλλά και ολόκληρο το σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι κίνδυνοι 
αναποτελεσματικότητας, αποτυχίας και κακής προσαρμογής θα αυξηθούν. Οι συνέπειες μιας 
τέτοιας αναποτελεσματικής και κακοσχεδιασμένης προσαρμογής θα μπορούσαν να 
επιδεινώσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι κατάλληλες προσαρμογές θα 
συμβάλουν τα μάλα στην αντιμετώπιση των εν λόγω επιπτώσεων.
Ένα δεύτερο σημαντικό μήνυμα είναι η υπενθύμιση της θεμελιώδους σημασίας που έχει η 
αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια για εκατομμύρια ανθρώπους που αγωνίζονται να διατηρήσουν 
μια λογική επιβίωση σε όλο τον τομέα. Πρόκειται για τα πλέον ευάλωτα στις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής άτομα, πέραν των πολυάριθμων απειλών και εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν ήδη στην καθημερινή τους ζωή. Θα χρειαστεί αποτελεσματική προσαρμογή 
σε όλους τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας προκειμένου να ενισχυθούν και 
να διατηρηθούν παραγωγικά και ανθεκτικά υδρο-οικοσυστήματα και τα οφέλη που 
προσκομίζουν· ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα πιο ευάλωτα άτομα, εάν ο 
τομέας πρόκειται πράγματι να συνεχίσει να συμβάλλει στην επίτευξη των παγκόσμιων 
στόχων της μείωσης της φτώχειας και της επισιτιστικής ασφάλειας.
Επιπλέον, δεδομένου ότι η φτώχεια και η περιθωριοποίησή τους είναι τα βαθύτερα αίτια στα 
οποία οφείλεται η ευάλωτη κατάστασή τους, η εξάλειψη της φτώχειας και η παροχή 
επισιτιστικής ασφάλειας για τους φτωχούς του κόσμου έχει ζωτική σημασία για την 
οικοδόμηση της ανθεκτικότητάς τους στην κλιματική αλλαγή.


