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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων στα 
ιχθυακά αποθέματα και την αλιεία
(2019/2163(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
(ΚΑλΠ),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 
πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/89/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2007, με θέμα «Μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» [COM(2007)0575], η 
οποία παρέχει συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που αφορούν τη θάλασσα και τη 
ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία [COM(2019)0640],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με θέμα 
«Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 – Επαναφορά της φύσης 
στη ζωή μας» [COM(2020)0380],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με θέμα «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων» [COM(2020)0381],

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 
(UNFCCC), το προσαρτημένο σε αυτήν πρωτόκολλο του Κιότο και τη συμφωνία του 
Παρισιού,

– έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τη διεθνή 
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διακυβέρνηση των ωκεανών1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την κλιματική και 
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης2,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, η οποία 
εκπονήθηκε από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) το 2018,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα 
μεταβαλλόμενο κλίμα, η οποία εκπονήθηκε από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) το 2019,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο «Impacts of climate change on fisheries and aquaculture − 
Synthesis of current knowledge, adaptation and mitigation options» (Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια — συνοπτική έκθεση των 
σημερινών δυνατοτήτων γνώσης, προσαρμογής και μετριασμού), το οποίο δημοσιεύτηκε 
από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) το 2018,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The State of World Fisheries and Aquaculture» (Η 
κατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας), που δημοσιεύτηκε από τον 
FAO το 2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Adaptation in Europe − Addressing risks and 
opportunities from climate change in the context of socio-economic developments» 
(Προσαρμογή στην Ευρώπη − Αντιμετώπιση των κινδύνων και των ευκαιριών της 
κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων), που 
δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος το 2013,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Signals 2018 − Water is Life» (Σήματα 2018 − Το 
νερό είναι ζωή), που δημοσιεύτηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος το 
2018,

– έχοντας υπόψη τον Δείκτη Καταναλωτών Ιχθυοπροϊόντων 2020, μια ετήσια μελέτη που 
εκπονείται από την Kantar TNS για λογαριασμό του Νορβηγικού Συμβουλίου 
Ιχθυοπροϊόντων,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση σχετικά με τα χωροκατακτητικά είδη και τα φύκη, την 
οποία εξέδωσε το γνωμοδοτικό συμβούλιο για τη Μεσόγειο Θάλασσα (MEDAC) το 
2020,

– έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Hidden Champion of the Ocean: Seaweed as a 
Growth Engine for a Sustainable European Future» (Οι κρυμμένοι πρωταθλητές του 
ωκεανού: τα φύκη ως κινητήρας ανάπτυξης για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον), η 
οποία δημοσιεύτηκε από τον συνασπισμό Seaweed for Europe Coalition,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού,

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0004.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0078.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Αλιείας (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια θαλάσσιας βιοποικιλότητας αποδυναμώνει το 
ωκεάνιο οικοσύστημα και την ικανότητά του να αντέχει στις διαταραχές, να 
προσαρμόζεται στις κλιματικές μεταβολές και να διαδραματίζει τον ρόλο του ως 
παγκόσμιου οικολογικού και κλιματικού ρυθμιστή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει άμεσο αντίκτυπο στα θαλάσσια είδη, 
μεταβάλλοντας την αφθονία, την ποικιλομορφία και την κατανομή τους, και 
επηρεάζοντας τη διατροφή, την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή τους, καθώς και τις 
σχέσεις μεταξύ των ειδών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή δεν συνιστά τη μοναδική απειλή ή τον 
μοναδικό παράγοντα πίεσης σε ένα αλιευτικό σύστημα, αλλά αντιπροσωπεύει ένα 
ακόμη αίτιο που έρχεται να προστεθεί στη ρύπανση, την απώλεια των οικοτόπων, τον 
ανταγωνισμό για χώρο και την περιβαλλοντική μεταβλητότητα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, ο χωροταξικός σχεδιασμός και διαχείριση της 
υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με μια οικοσυστημική προσέγγιση θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την προσαρμοστικότητα, ιδίως σε τοπικό επίπεδο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και η περιθωριοποίηση είναι τα κύρια αίτια στα 
οποία οφείλεται η τρωτότητα ορισμένων παράκτιων κοινοτήτων, καθώς και ότι 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·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή έχει επίσης πολύ σαφή αντίκτυπο στους 
ωκεανούς, λόγω του ότι η θερμότητα διατηρείται περισσότερο στο νερό, καθώς και 
λόγω άλλων παραγόντων που επιτείνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως η 
ρύπανση, η εξαφάνιση διαφόρων ειδών, η υποκατάσταση ειδών σε βάρος άλλων, η 
έλλειψη οξυγόνου κ.λπ.·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέρμανση των υδάτων δεν είναι η μόνη συνέπεια της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά υπάρχουν και άλλες πτυχές, όπως η αποξυγόνωση, η οξίνιση, 
η αφαλάτωση, οι οποίες πρέπει να αναλυθούν από κοινού, επειδή έχουν κοινές 
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φύκη, τα οποία είναι όλο και πιο διαδεδομένα στις 
θάλασσές μας, αναγνωρίζονται ως πολύτιμα τρόφιμα για τον άνθρωπο και τα ζώα, και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία και την κηπευτική, στα καλλυντικά και στην 
παραγωγή βιολογικών συσκευασιών, βιοκαυσίμων, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
απορρυπαντικών και πράσινων οικοδομικών υλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός 
από τα περιβαλλοντικά οφέλη και τις οικονομικές δυνατότητες, ο τομέας των φυκών 
φαίνεται να στηρίζει τους περισσότερους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων 
Εθνών·

Πιθανές πολιτικές λύσεις και μια λέξη-κλειδί: «προσαρμογή»
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1. θεωρεί ότι 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 τυχόν ευκαιριών που θα 
μπορούσαν να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή·

2. ζητεί την ενίσχυση και ανάπτυξη διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων για την 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της αλατότητας και της απορρόφησης θερμότητας 
των ωκεανών, καθώς και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου παρατήρησης των 
ωκεανών, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη πρόβλεψη των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία των ωκεανών, στην απορρόφηση άνθρακα και στη 
διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων·

3. υπογραμμίζει ότι η αλιεία είναι ο τομέας που επηρεάζεται περισσότερο από τις 
πολυάριθμες λοιπές χρήσεις και δραστηριότητες στις θάλασσες, όπως οι θαλάσσιες 
μεταφορές και ο τουρισμός, η αστική και η παράκτια ανάπτυξη, η εκμετάλλευση των 
πρώτων υλών και των πηγών ενέργειας, και η εξόρυξη του θαλάσσιου βυθού, καθώς 
και από περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως η θαλάσσια ρύπανση και η κλιματική αλλαγή·

4. θεωρεί ότι, στο πολύπλευρο πλαίσιο της αλιείας, θα πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε 
πρόσθετα μέτρα ή δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
ενσωματώνοντας παράλληλα την παγκόσμια διακυβέρνηση και αναγνωρίζοντας ότι 
ορισμένα από τα μέτρα αυτά θα απαιτήσουν θεσμική προσαρμογή·

5. επαναλαμβάνει ότι, ενόψει των σημερινών και μελλοντικών επιπτώσεων και απειλών 
της κλιματικής αλλαγής, η προσαρμογή πρέπει να ξεκινά με καλή κατανόηση κάθε 
συστήματος αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας και προσεκτική αξιολόγηση της 
μεταβλητότητας του κλίματος και των μελλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, τους 
ανθρώπους και τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να ενισχυθούν τα παραγωγικά και 
ανθεκτικά υδάτινα οικοσυστήματα και να διατηρηθούν τα οφέλη για τους καταναλωτές 
και την υγεία των ζώων·

6. θεωρεί επείγουσα τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και τη συλλογή όσο το δυνατόν 
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας 
των υδάτων στα ιχθυαποθέματα, ει δυνατόν ανά λεκάνη·

7. συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να προβλέψουν κατάλληλα μέτρα 
διαχείρισης, όταν οι ιχθυοπληθυσμοί μετακινούνται από λεκάνη σε λεκάνη·

8. ζητεί την προορατική διαχείριση των ακραίων φαινομένων, θεωρώντας ότι επείγουν οι 
επενδύσεις σε μέτρα προσαρμογής για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή 
(όπως η ασφάλεια στη θάλασσα, οι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή υποδομές κ.λπ.), 
τη μείωση των κινδύνων και την πρόληψη των κλιματικών καταστροφών, με 
παράλληλη διασφάλιση της υγείας του υδάτινου οικοσυστήματος και πρόβλεψη 
κατάλληλων μέτρων στο μελλοντικό ΕΤΘΑ για τη στήριξη των πληγέντων τομέων·

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβλέψουν συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ 
άλλων:

α) ευρύτερη χρήση προσεγγίσεων που βασίζονται στην κοινότητα (περιφερειοποίηση): 
πολλές περιφερειακές πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην αντιστροφή των σημερινών 
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προκλήσεων της αλιείας και των οικοσυστημάτων με δράσεις προσαρμογής στις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι διασυνοριακές στρατηγικές έρευνας και 
διαχείρισης έχουν τεράστια σημασία, ιδίως υπό το πρίσμα της καταπολέμησης της 
ΠΛΑ αλιείας·

β) δημιουργία εναλλακτικών μέσων διαβίωσης (αλιεία άλλων ειδών): θα προκύψουν νέες 
ευκαιρίες για την αλιεία μικρής κλίμακας και τις συναφείς αλιευτικές κοινότητες, όπου 
νέα, δυνητικά εμπορικά είδη θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των αλιευμάτων 
και της οικονομικής βιωσιμότητας. Η είσοδος μη αυτόχθονων ειδών θα δημιουργήσει 
προβλήματα και στην αλιεία που βασίζεται σε αυτόχθονα είδη·

γ) προώθηση των νέων ειδών μέσω στοχευμένων πολιτικών επικοινωνίας σε ευρύ φάσμα 
(όπως τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων μαγειρικής) και σε τοπικό επίπεδο 
(μέσω περιφερειακών πολιτικών που αποσκοπούν στην κατανάλωση ψαριών σε 
καντίνες, νοσοκομεία και οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη ζήτηση). Τα ψάρια υπεύθυνης 
προέλευσης αποτελούν υγιή και βιώσιμη επιλογή·

δ) βελτίωση των ικανοτήτων ανθεκτικότητας και της οικονομικής σταθερότητας των 
αλιέων μικρής κλίμακας μέσω καλύτερης πρόσβασης σε πιστώσεις, 
μικροχρηματοδότηση, ασφαλιστικές υπηρεσίες και επενδύσεις, μεταξύ άλλων διαμέσου 
του μελλοντικού ΕΤΘΑ·

ε) εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της 
ασφάλειας στη θάλασσα και για την προστασία των υποδομών που σχετίζονται με την 
αλιεία, όπως ασφαλέστερων λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και αγορών·

στ) ευελιξία στις ρυθμίσεις διαχείρισης και κατανομής, ώστε να είναι δυνατές ταχείες και 
υπεύθυνες προσεγγίσεις. Οι αναμενόμενες αλλαγές στη κατανομή θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε νέες συγκρούσεις ή να επιδεινώσουν τις υφιστάμενες συγκρούσεις 
μεταξύ των χρηστών, όταν οι αλιευτικοί πόροι διαμοιράζονται ή υπερβαίνουν τα διεθνή 
σύνορα·

ζ) προώθηση των επενδύσεων και τεχνολογική υποστήριξη για την αύξηση της 
ευρωπαϊκής παραγωγής φυκών και τη μείωση της εξάρτησης από την Ασία·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Σημασία της αλιείας σε παγκόσμια κλίμακα και πιθανές απειλές

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 1980 και η αλιεία εσωτερικών υδάτων σημείωσε περιορισμένη αύξηση. Αυτό σημαίνει 
ότι η μέση ετήσια αύξηση της συνολικής κατανάλωσης ιχθύων που προορίζονται για την 
ανθρώπινη διατροφή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της υδατοκαλλιέργειας. 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 
παρέχονται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια είναι, ως εκ τούτου, καίριας σημασίας 
για πολλές παράκτιες, ποτάμιες, νησιωτικές, εσωτερικές και λιμνοθαλάσσιες περιοχές.

Τα ψάρια αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεϊνών, καθώς και θρεπτικών συστατικών και 
μικροθρεπτικών στοιχείων σε πολλές χώρες, ιδίως στα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη, όπου η 
συνεισφορά τους σε ζωικές πρωτεΐνες στη διατροφή ανέρχεται σε 50 % και άνω. 

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 η παραγωγή 
τείνει να είναι συγκεντρωμένη σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες.

Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στη διαθεσιμότητα και το εμπόριο 
αλιευτικών προϊόντων οι οποίες θα συνοδευτούν από δυνητικά σημαντικές γεωπολιτικές και 
οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως για τις χώρες που 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, 
με έντονη επίδραση σε περιφερειακή κλίμακα και στους αλιείς μικρής κλίμακας.

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. Η υδροηλεκτρική υποδομή, η χρήση των υδάτων για 
άρδευση και η χρήση των γεωργικών εδαφών προκαλούν κατακερματισμό των υδάτινων 
συστημάτων, αλλαγή των συστημάτων ροής και σταδιακή αποσύνδεση των κοιτών 
πλημμυρών και των υγροτόπων από τους ποταμούς που τα υποστηρίζουν. Αυτοί οι 
παράγοντες καταπόνησης αναμένεται να συνεχίσουν να επικρατούν καθώς αυξάνεται η 
ανθρώπινη ζήτηση υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με την αστικοποίηση και την επέκταση 
της γεωργίας, καθώς και την κλιματική αλλαγή.

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 αναμένεται να παρέχουν 
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κίνητρο σε όσους ασχολούνται με την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια να αυξήσουν την 
παραγωγή και την αποδοτικότητά τους, επίσης όσον αφορά τη βιωσιμότητα.

2. Ορισμένες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής: κίνδυνοι για την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια

Η άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης, η αύξηση των κυμάτων καύσωνα και η 
μείωση των βροχοπτώσεων είναι παγκοσμίως διαδεδομένα φαινόμενα τα οποία έχουν όμως 
πολύ σημαντικότερες συνέπειες σε ορισμένες λεκάνες, όπως η Μεσόγειος για παράδειγμα, με 
αλλαγές στην κυκλοφορία των υδάτων, άνοδο του επιπέδου της θάλασσας και χειμερινό 
κλίμα μόνο σε επίπεδο περιφερειών.

Μεταξύ των φαινομένων που έχουν μελετηθεί περισσότερο, η «μεσημβρινοποίηση» 
(παρουσία περισσότερων ειδών θερμών υδάτων στις βόρειες περιοχές) 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.
Η τρωτότητα της αλιείας έναντι της κλιματικής αλλαγής είναι πιθανόν να είναι μεγαλύτερη 
στις αναπτυσσόμενες χώρες του Νότου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δεδομένης της 
αυξημένης έκθεσης στην άνοδο της θερμοκρασίας, της εισόδου μη αυτόχθονων ειδών και της 
χαμηλότερης εν γένει προσαρμοστικότητάς τους.

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 των υδάτων είναι υψηλότερες, ενώ 
οι αλλαγές στην εποχικότητα και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν 
την εμφάνιση τροφιμογενών παρασίτων και ορισμένων ιών. 

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. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία στην υδατοκαλλιέργεια. Μάλιστα, η 
συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στην παγκόσμια παραγωγή ιχθύων, καρκινοειδών 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 
φαινομένων όπως οι πλημμύρες, αυξημένος κίνδυνος ασθενειών, παράσιτα και επιβλαβής 
έξαρση φυτοπλαγκτού, καθώς και μείωση της παραγωγής λόγω των αρνητικών επιπτώσεων 
στις συνθήκες εκτροφής. Στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις περιλαμβάνονται η μειωμένη 
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διαθεσιμότητα άγριων σπόρων και η μείωση των βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα τον 
αυξανόμενο ανταγωνισμό για τα γλυκά ύδατα. 

Όλα αυτά τα παραδείγματα τονίζουν τη σημασία της προσαρμοστικής ικανότητας ή των 
περιορισμών της προσαρμοστικής ικανότητας ως βασικού παράγοντα τρωτότητας.

3. Αντιπροσωπευτική περιπτωσιολογική μελέτη: η λεκάνη της Μεσογείου

Η Μεσόγειος αποτελεί ένα από τα κυριότερα κομβικά σημεία μεταβολών λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων της. Οι ακραίες θερμοκρασίες αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Η Μεσόγειος 
είναι ένα από τα σημαντικότερα και πιο ευάλωτα κομβικά σημεία της κλιματικής αλλαγής και 
αντιδρά ταχέως στις ατμοσφαιρικές πιέσεις. Το μέγεθος και η συχνότητα των ακραίων 
θερμοκρασιών στην ξηρά και τη θάλασσα τείνουν να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια και 
αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Η πρόσφατη αύξηση της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο 
Θάλασσα (από τις αρχές της δεκαετίας του 1990) είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της 
φυσικής μεταβλητότητας του κλίματος (πολυδεκαετούς ταλάντωσης του Ατλαντικού) και της 
κλιματικής αλλαγής, με συνεπακόλουθη εντονότερη τάση στην ανατολική Μεσόγειο από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990.

Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις για τη μελλοντική αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της 
Μεσογείου κυμαίνονται από +1,73°C έως +2,97°C για την περίοδο 2070-2099 σε σύγκριση 
με την περίοδο 1961-1990. Η Μεσόγειος παρουσιάζει περιφερειακή αύξηση της 
θερμοκρασίας των υδάτων μεταξύ 0,3 και 0,6°C κατά την περίοδο 1950-2009, με τις πιο 
πληγείσες ταξινομικές βαθμίδες να είναι το ζωοπλαγκτόν, οι οστεϊχθύες και τα βενθικά 
μαλάκια.
Οι μελλοντικές προβλέψεις δείχνουν ότι οι περιφερειακές μεταβολές στην αφθονία και την 
κατανομή των ιχθύων θα αλλάξουν τον πλούτο των ειδών.

Οι μικροί και μεσαίοι πελαγικοί ιχθύες συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων αλιευτικών 
πόρων στη Μεσόγειο. Τα είδη αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην κλιματική αλλαγή λόγω 
της εξάρτησής τους από τις επιφανειακές υδροκλιματικές συνθήκες που επηρεάζουν την 
πρωτογενή παραγωγή. Σημαντικές τάσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του εικοστού 
πρώτου αιώνα είναι η μείωση των αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας, η επέκταση άλλων 
θερμόφιλων ειδών (φρίσσα) και η συρρίκνωση της κατανομής των ειδών ψυχρών υδάτων 
(σαρδελόρεγγα). Η υψηλή εξάρτηση των πελαγικών ειδών από τις διακυμάνσεις της 
απορροής των ποταμών και η πιθανή μείωση των βροχοπτώσεων στη Μεσόγειο θα έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις για τα πελαγικά είδη. 

Τα μεγάλα πελαγικά είδη θα επηρεαστούν επίσης: η φαινολογία και οι μεταναστευτικές 
τάσεις των μεγάλων πελαγικών ειδών τα οποία εισέρχονται εποχιακά στη Μεσόγειο για την 
ωοτοκία είναι πιθανό να επηρεαστούν από την αύξηση της θερμοκρασίας, για παράδειγμα 
του ερυθρού τόνου, καθώς και από τη μεσημβρινοποίηση της μεταναστευτικής συμπεριφοράς 
των ενδημικών ειδών τόνου, όπως του μακρόπτερου τόνου και του κυνηγού. Η σύνθεση των 
βενθοπελαγικών κοινοτήτων άλλαξε στην περιοχή της Μεσογείου τις τελευταίες δεκαετίες με 
μεγαλύτερη συμβολή των ειδών θερμών υδάτων, τα οποία αποικίζουν σταδιακά τις βόρειες 
περιοχές σε συνδυασμό με τη μείωση των ειδών ψυχρών υδάτων. Οι χειμερινές 
υδροκλιματικές διεργασίες διαμορφώνουν επίσης την πρωτογενή παραγωγή σε 
υποπεριφερειακή κλίμακα, επηρεάζοντας ψάρια όπως ο μπακαλιάρος μερλούκιος και το 
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προσφυγάκι, ενώ μπορούν επίσης να προκαλέσουν φαινόμενα έντονου στροβιλισμού που 
μειώνουν την αλίευση βενθικών καρκινοειδών, όπως η κόκκινη γαρίδα.

Η προοδευτική εμφάνιση και εγκατάσταση ειδών θερμών υδάτων αναμένεται να έχει τόσο 
θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία, ιδίως στην αλιεία μικρής κλίμακας λόγω 
της κοινωνικοοικονομικής και οικολογικής ευαισθησίας της. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, 
από το γαλαζόψαρο και τον λούτσο ως περιπτώσεις μεσημβρινοποίησης των περιοχών της 
βόρειας Μεσογείου, έως τα αυξανόμενα στοιχεία για την τροπικοποίηση των ινδοειρηνικών 
ειδών (λεσσεψιανών μεταναστών) στην ανατολική Μεσόγειο ή την επέκταση των περιοχών 
κατανομής των μεσογειακών ειδών (μεσογειοποίηση) και την ανίχνευση μη αυτόχθονων 
ειδών στον Εύξεινο Πόντο. Τα είδη αυτά ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη (π.χ. τα 
γαστερόποδα Rapana Venosa) ή περιλαμβάνουν ιδιαίτερα επιβλαβή τοξικά είδη, όπως το 
γουρουνόψαρο.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεπάγεται: αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα, άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας, εξάτμιση, αυξημένη συχνότητα και ένταση των καταιγίδων, οξίνιση, 
επιπτώσεις στη θερμοκρασία, στην αλατότητα, στα στρώματα πάγου, καθώς και στις στάθμες 
ποταμών και λιμνών. Όλα αυτά τα συνδυασμένα συμβάντα έχουν επιπτώσεις:

1) στην οικολογία της παραγωγής, η οποία με τη σειρά της έχει επιπτώσεις στη σύνθεση 
και την κατανομή των ειδών, την παραγωγή και την απόδοση, τη λεύκανση των 
κοραλλιών, την ενασβέστωση, τις ασθένειες·

2) στις αλιευτικές δραστηριότητες·
3) στις κοινότητες, με κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και επιπτώσεις 

στους βιοτικούς πόρους τους, οι οποίοι υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται·
4) στην κοινωνία και την ευρύτερη οικονομία, με επιπτώσεις στην προσαρμογή και στον 

μετριασμό, στο κόστος και στις αγορές.

Είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί ποσοτική αξιολόγηση που να περιλαμβάνει όλους τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την αλιεία. Η επιστημονική βιβλιογραφία μάς παρέχει πολλά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι αρνητική για την αλιεία:

• η κύρια επίδραση που μελετάται είναι η αύξηση της θερμοκρασίας και ορισμένες από 
τις άμεσες επιπτώσεις της στην αύξηση του πληθυσμού/στον μεταβολισμό/στην 
επιτυχία της αναπαραγωγής·

• στο πλαίσιο αυτό, οι επιπτώσεις της αύξησης των θερμοκρασιών έχουν επίσης νικητές 
και ηττημένους, επίσης μεταξύ των τοπικών ενδημικών ειδών·

• σε γενικές γραμμές, παρατηρείται αύξηση του μεταβολικού κόστους και, ως εκ τούτου, 
καθαρές απώλειες με μείωση της μελλοντικής παραγωγής·

• οι μετακινήσεις ειδών και η άφιξη ξενικών ειδών αντιπροσωπεύουν σε ορισμένες 
περιπτώσεις αντιστάθμιση των κρίσιμων προβλημάτων (π.χ. γαλαζόψαρο, μπλε 
κάβουρας)·

• ο υπολογισμός των επιπτώσεων των ξενικών ειδών και του ανταγωνισμού δημιουργεί 
αρνητικές μελλοντικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης κάποιας προσαρμογής της 
αλιείας στα νέα είδη·

• ωστόσο, μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές και άλλες επιδράσεις, όπως η αύξηση του 
pH και κυρίως οι μελλοντικές αλλαγές στην πρωτογενή παραγωγή.


