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Cyclades Posidonia Alert
Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση 

για τη διαφύλαξη των Λιβαδιών Ποσειδωνίας στις Κυκλάδες

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR

https://www.youtube.com/watch?v=UVy-f2y3RVU
http://www.cycladespreservationfund.org/
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Λιβάδια Ποσειδωνίας
Τι είναι & ποια η σημασία τους για το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο

2
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Ένα θαλάσσιο φυτό που φύεται μόνο στη Μεσόγειο!

Γνωστό και ως «γρασίδι του Ποσειδώνα» ή πιο απλά Ποσειδωνία, το
είδος Posidonia oceanica φύεται μόνο στη Μεσόγειο θάλασσα,
γεγονός που το καθιστά πολύτιμο για τους λαούς της – ένα
υποθαλάσσιο αντίστοιχο της ελιάς.

Η Ποσειδωνία είναι ένα θαλάσσιο ανθοφόρο φυτό το οποίο
αναπτύσσεται σε εκτεταμένα λιβάδια, και σε βάθη από 1 έως ~40μ,
μετατρέποντας τους αμμώδεις βυθούς σε καταπράσινες οάσεις
ζωής.

Τα καταπράσινα φύλλα της μοιάζουν με κορδέλες και φθάνουν σε
μήκος το 1μ, ενώ οι ρίζες της εισχωρούν βαθιά στον πυθμένα,
σχηματίζοντας ένα πολύπλοκο δικτυωτό πλέγμα.

Οι ψαράδες τα αποκαλούν “φυκιάδες”, όμως η Ποσειδωνία ανήκει
στα Αγγειόσπερμα (ή Φανερόγαμα) φυτά, τα οποία, σε αντίθεση με
τα φύκη, έχουν ρίζες, φύλλα, άνθη και καρπούς, όπως ακριβώς και
τα φυτά της ξηράς.

Τα Αγγειόσπερμα, όπως η Ποσειδωνία, προέρχονται από χερσαίους
προγόνους που αποίκισαν το θαλάσσιο περιβάλλον εδώ και 200
εκατομμύρια έτη!

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Οι πνεύμονες της Μεσογείου!

Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας είναι γνωστά και ως «πνεύμονες της
Μεσογείου και μαζί με τα θαλάσσια γρασίδια συγκαταλέγονται στα
πιο πλούσια και πολύτιμα οικοσυστήματα παγκοσμίως!

• Κάθε τετραγωνικό μέτρο ενός υγιούς λιβαδιού παράγει –ως
προϊόν της φωτοσύνθεσης– μέχρι και 20 λίτρα οξυγόνου την
ημέρα, μεγάλο μέρος του οποίου διοχετεύεται στην
ατμόσφαιρα!

• Ταυτόχρονα απορροφούν μεγάλο ποσοστό διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) από την ατμόσφαιρα, τις διπλάσιες ποσότητες
από ένα δάσος!

• Επομένως, βοηθάει στον περιορισμό των συνεπειών της
κλιματικής αλλαγής!

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Το «φυτώριο» των ψαριών!

Το πυκνό φύλλωμα των λιβαδιών Ποσειδωνίας προσφέρει άφθονη
ποσότητα και ποικιλία τροφής, καταφύγιο αλλά και θέσεις για
εναπόθεση αβγών και άρα πεδίο αναπαραγωγής για περισσότερα
από 80 είδη ψαριών αλλά και για πολλούς άλλους ζωικούς
οργανισμούς. Αποτελεί δηλαδή το “νηπιαγωγείο” για πολλά είδη
ψαριών και καρκινοειδών!

Κλασικό παράδειγμα τέτοιων ειδών αποτελούν οι σουπιές, τα
χταπόδια, τα καβούρια, οι γαρίδες, οι καραβίδες, οι σμέρνες, οι
πέρκες, οι φώκιες και οι θαλάσσιες χελώνες, αλλά και τα
σφουγγάρια, τα σκουλήκια, οι αχιβάδες, οι αχινοί κ.α.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 25% των θαλάσσιων ειδών που
αναπτύσσονται στη Μεσόγειο μπορούν να βρεθούν στις
Ποσειδωνίες σε κάποιο στάδιο ανάπτυξής τους.

Αρκετά φύκη και ασπόνδυλα χρησιμοποιούν τα μεγάλης επιφάνειας
φύλλα της Ποσειδωνίας για να προσκολληθούν (επίφυτα). Στα
θαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας υπολογίζεται ότι ζουν
περισσότερα από 1.000 είδη πανίδας και 400 είδη χλωρίδας.

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Οι προστάτες των ακτών!

Τα οφέλη των λιβαδιών Ποσειδωνίας δεν σταματούν όμως εδώ:

• Προστατεύουν τις ακτές από τη διάβρωση, καθώς τα
αναχώματα που σχηματίζουν τα ριζώματα σε συνδυασμό με το
πυκνό και ανθεκτικό φύλλωμα της Ποσειδωνίας, λειτουργούν ως
πανίσχυροι κυματοθραύστες.

• Οι περισσότερες αμμώδεις παραλίες των Μεσογειακών ακτών
οφείλουν την ύπαρξή τους στη φυσική προστατευτική δράση
των λιβαδιών αλλά και τρέφονται από τις εναποθέσεις των
ξεραμένων φύλλων της Ποσειδωνίας που ξεβράζονται στις
παραλίες.

Απώλεια ενός μέτρου λιβαδιού Ποσειδωνίας, μπορεί να
προκαλέσει οπισθοχώρηση της ακτογραμμής έως και είκοσι
μέτρα!

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Βιοδείκτες για την καθαρότητα των θαλασσών!

Οι γενικότερα αυστηρές οικολογικές απαιτήσεις της Ποσειδωνίας
για να αναπτυχθεί, την έχουν αναγάγει σε έναν από τους
σημαντικότερους βιοδείκτες για την εκτίμηση της οικολογικής
ποιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Αποτελούν το φυσικό φίλτρο καθαρισμού των υπερκείμενων
θαλάσσιων μαζών, καθώς λειτουργούν ως “παγίδες” αιωρούμενων
οργανικών και ανόργανων σωματιδίων, ενώ απομακρύνουν και
παθογόνους οργανισμούς από τη στήλη του νερού.

Επομένως, η ύπαρξη υγιών λιβαδιών Ποσειδωνίας αφενός
προϋποθέτει τις βέλτιστες οικολογικές συνθήκες και αφετέρου
συνεισφέρει – μέσω των τρόπων που είδαμε – στη διατήρηση των
συνθηκών αυτών!

Άρα όπου βλέπουμε στον βυθό Ποσειδωνία και αντίστοιχα
ξεραμένα φύλλα της στην παραλία, τότε ξέρουμε ότι βρισκόμαστε
σε μία από τις καθαρότερες θάλασσες και παραλίες!

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Η οικονομική συμβολή τους στην αλιεία!

Τα λιβάδια Ποσειδωνίας έχουν μεγάλη οικονομική σημασία για την
αλιεία: αποτελούν πλούσιους ψαρότοπους, καθώς τα μεγάλης
εμπορικής αξίας ψάρια περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους εκεί ή
βρίσκουν σε αυτούς άφθονη τροφή.

Επομένως συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και
σταθερότητα των τοπικών κοινοτήτων που βασίζονται στην αλιεία!

Photo credits: Yannis Issaris/HCMR
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Λιβάδια Ποσειδωνίας

Εκτεταμένα Λιβάδια Ποσειδωνίας στην Άνδρο!

Όπως μπορούμε να δούμε και στον χάρτη, γύρω από την 

Άνδρο υπάρχουν εκτεταμένα Λιβάδια Ποσειδωνίας!

Το Αιγαίο, και ιδιαίτερα οι Κυκλάδες, φιλοξενούν μεγάλες

εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας, σε αντίθεση με τη Δυτική

Μεσόγειο, όπου η αστικοποίηση της παράκτιας ζώνης έχει

επιφέρει την εκτεταμένη καταστροφή των λιβαδιών.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η διαύγεια του θαλασσινού

νερού είναι εξαιρετική και το ηλιακό φως διεισδύει βαθύτερα

και ευνοεί την φωτοσύνθεση της Ποσειδωνίας, εντοπίζουμε την

ύπαρξη λιβαδιών σε βαθύτερα όρια, τα οποία συχνά στις νότιες

ακτές της Ελλάδας ξεπερνούν τα 40 μέτρα!

Photo credits: HCMR
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Γιατί κινδυνεύει η Ποσειδωνία
Το πρόβλημα και η υπάρχουσα νομοθεσία

10
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Γιατί κινδυνεύει η Ποσειδωνία

Το πρόβλημα

Δυστυχώς, ο άνθρωπος έχει σημαντικά συντελέσει στην υποβάθμιση αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος των λιβαδιών
Ποσειδωνίας τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μέσω της ρύπανσης, των παράκτιων έργων, της καταστροφής της από
συρόμενα μέσα ψαρέματος και της ανεξέλεγκτης αγκυροβολίας των σκαφών αναψυχής.

Παρότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες τα λιβάδια Ποσειδωνίας έχουν μελετηθεί εντατικά και έχει αναγνωριστεί η υψηλή
οικολογική σημασία τους, άγνωστη παραμένει η ακριβής έκταση και κατανομή τους σε μεσογειακό επίπεδο. Το γεγονός
αυτό δυσχεραίνει σημαντικά την εκτίμηση της οικολογικής τους κατάστασης και κατά συνέπεια, τη λήψη ουσιαστικών
μέτρων για τη διαχείριση και προστασία τους.
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Γιατί κινδυνεύει η Ποσειδωνία

Το πρόβλημα

Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, παρότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη χαρτογράφηση των λιβαδιών ως
οικοτόπων προτεραιότητας, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πλέον του 80% των λιβαδιών της χώρας παραμένει
ακόμα αχαρτογράφητο.

H ελληνική επιστημονική κοινότητα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη
χαρτογράφηση των λιβαδιών, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων που συνδυάζουν την
αεροφωτογράφηση ακτών, τη χρήση ηχοβολιστικών συστημάτων, την οπτική καταγραφή με αυτόνομη
κατάδυση ή/και υποβρύχιες κάμερες (ROVs, AUVs) και τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης δυνητικής κατανομής.
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Γιατί κινδυνεύει η Ποσειδωνία 

Η υπάρχουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

Ο Μεσογειακός Κανονισμός για την αλιεία (Ε.Κ. 1967/2006) αναγνωρίζοντας τη σημασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, απαγορεύει την άσκηση αλιείας
«με δίχτυα τράτας, δράγες, πεζότρατες (= βιντζότρατες) ή παρόμοια συρόμενα δίχτυα» (άρθρο 4, παρ. 1) πάνω σε αυτά, καθώς και σε όλες τις
περιοχές που έχουν οριστεί για την προστασία τους. Ως απόρροια του κανονισμού αυτού, και δεδομένης της ελλιπούς γνώσης της πραγματικής
κατανομής των λιβαδιών στα ελληνικά νερά, υφίσταται οριζόντια απαγόρευση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων τύπου μηχανότρατας σε βάθη
μικρότερα των 50μ, ενώ για τη βιντζότρατα το όριο αυτό ατυχώς ορίστηκε στα 30μ σε περιοχές ειδικής προστασίας. Δεν λείπουν βέβαια και οι
συχνές, ενίοτε συστηματικές, παραβάσεις των περιορισμών αυτών.

Στη χώρα μας, λιγότερο του 20% της συνολικής έκτασης των λιβαδιών Ποσειδωνίας έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, ενώ
εκκρεμεί ακόμα η σύνταξη και εφαρμογή ειδικών διαχειριστικών μέτρων για την προστασία τους. Επιπλέον, η εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ ΕΟΚ
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα (και κατά συνέπεια διαύγεια) των παράκτιων υδάτων στα αστικά
κέντρα της χώρας, επιτρέποντας τη δυνατότητα σταδιακής ανάκαμψης των παρακείμενων λιβαδιών. Παραμένει ωστόσο η απειλή των διάσπαρτων
σημειακών πηγών ρύπανσης και των πολλών παραθεριστικών κέντρων με ελλιπείς (ή απούσες) μονάδες βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.

Τέλος, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/2011) απαγόρευσε την εγκατάσταση
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων πάνω από ή κοντά σε λιβάδια Ποσειδωνίας και άλλων λιβαδιών θαλάσσιων φανερόγαμων (π.χ. Cymodocea nodosa,
Zostera spp.).
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Γιατί κινδυνεύει η Ποσειδωνία

Πρόβλημα 1

Ελλιπής χαρτογράφηση & 
Ανεξέλεγκτη αγκυροβολία σκαφών 

αναψυχής

Πρόβλημα 3

Ρύπανση από αστικά, γεωργικά & 
βιομηχανικά λύματα

Πρόβλημα 2

Συρόμενα μέσα ψαρέματος

Πρόβλημα 4

Παράκτια Έργα & 
Ιχθυοκαλλιέργειες

Νομοθεσία 
Νομοθεσία Νομοθεσία Νομοθεσία 

Δεν υπάρχει κάποια οδηγία

Ο Μεσογειακός Κανονισμός για την αλιεία 
(Ε.Κ. 1967/2006) απαγορεύει την άσκηση 
αλιείας με συρόμενα εργαλεία πάνω στις 

Ποσειδωνίες, ως εκ τούτου αποφασίστηκε ο 
περιορισμός χρήσης μηχανότρατας σε 

βάθη <50μ και βιντζότρατας σε βάθη <30μ.

Δεν λείπουν οι συχνές, ενίοτε συστηματικές, 
παραβάσεις.

η εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ ΕΟΚ για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα (και 

κατά συνέπεια διαύγεια) των παράκτιων 
υδάτων στα αστικά κέντρα της χώρας. 

Παραμένει ωστόσο η απειλή των 
διάσπαρτων παραθεριστικών κέντρων 

με ελλιπείς (ή απούσες) μονάδες 
βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.

το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις Υδατοκαλλιέργειες (ΦΕΚ 2505/2011) 

απαγόρευσε την εγκατάσταση 
υδατοκαλλιεργητικών μονάδων πάνω 
από ή κοντά σε λιβάδια Ποσειδωνίας.
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Γιατί κινδυνεύει η Ποσειδωνία

Άγκυρες & λιβάδια Ποσειδωνίας

Ας δούμε ένα σύντομο βιντεάκι που δείχνει εν δράσει την καταστροφή που προκαλεί η
αγκυροβολία πάνω στα λιβάδια Ποσειδωνίας!

Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε χρόνο τα λιβάδια Ποσειδωνίας χάνουν 1,5% της επιφάνειάς
τους, ενώ δυστυχώς για να ανακτηθεί ένα μόνο μέτρο χαμένης Ποσειδωνίας, χρειάζεται
περίπου έναν αιώνα!

Photo credits: HCMR

Impact of anchors on Posidonia meadows - SHORT  Version.mp4
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Η δράση για τη διαφύλαξη της Ποσειδωνίας στις 
Κυκλάδες

16

Η εκστρατεία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, σε επιλεγμένα νησιά των Κυκλάδων (Άνδρος, Νάξος, Μύκονος, κ.α.) ενώ
θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το CPF αναζητά επιπλέον πόρους για την διεύρυνση της εκστρατείας.
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Η δράση για τη διαφύλαξη της Ποσειδωνίας στις 
Κυκλάδες

Συγχρηματοδότηση Προγράμματος 
Posidonia Alert

Χαρτογράφηση Key Players/Stakeholders

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση

Σύμπραξη βασικών συντελεστών, ωστόσο οι ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ θα διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο

Χαρτογράφηση Λιβαδιών Ποσειδωνίας, 
Πιέσεων και Απειλών

Καταγραφή & Μελέτη

Χρηματοδότηση Προγράμματος 

Posidonia Alert
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Η δράση για τη διαφύλαξη της Ποσειδωνίας

Στο πλαίσιο της πολυποίκιλης δράσης του, το Cyclades Preservation Fund (CPF) με συγχρηματοδότηση από το διεθνές ίδρυμα Seacology
Foundation στηρίζει και συντονίζει την πρωτοβουλία ‘Cyclades Posidonia Alert’, μια ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ χαρτογράφησης των περιοχών πίεσης της
Ποσειδωνίας των Κυκλάδων

- σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), καθώς και

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαφύλαξη των λιβαδιών της Ποσειδωνίας,

- σε συνεργασία με αρμόδιους θεσμικούς και άλλους τοπικούς φορείς

με έμφαση στην προστασία τους από την αγκυροβολία των σκαφών αναψυχής,

η οποία και έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κύριες απειλές για το είδος στις τουριστικές περιοχές της Μεσογείου.
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Η δράση για τη διαφύλαξη της Ποσειδωνίας στις 
Κυκλάδες

ΑΜΕΣΑ

▪ Χαρτογράφηση των βασικών τοπικών φορέων που 
θα μπορούν να λειτουργήσουν σαν πρεσβευτές

▪ Χαρτογράφηση των περιοχών με υψηλή πίεση 
σκαφών αναψυχής 

▪ Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση ιδιοκτητών/χρηστών 
σκαφών αναψυχής

▪ Πινακίδες σήμανσης σε μαρίνες/λιμάνια

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

▪ Δημιουργία ιστοσελίδας με χάρτη και εφαρμογή με 
σημεία αποφυγής αγκυροβολίας για σκάφη

▪ Σηματοδότηση των περιοχών όπου προτείνεται η 
αποφυγή αγκυροβολίας & πιλοτική χρήση ασφαλών 
αγκυροβολίων

▪ Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ

Υιοθέτηση καλών πρακτικών-

Let’s Love Posidonia campaign!

Χαρτογράφηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην Άνδρο

LovePosidonia English.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=KEqF5Z7d_LY
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Πηγές

Δρ. Μαρία Σαλωμίδη

Δρ. Βασίλης Γερακάρης

Δρ. Γιάννης Ίσσαρης

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την καθοδήγηση, καθώς και για την πρόσβαση 
σε επιστημονικό και οπτικοακουστικό υλικό!  

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,

Eλληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
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www.cycladespreservationfund.org

Επικοινωνία: Άννυ Μητροπούλου | Εκτελεστική Διευθύντρια CPF 

anni@cycladespreservationfund.org | 6977 695999

Video_Two_Our_Champions_EN_ΣUB (10.Dec).mp4
http://www.cycladespreservationfund.org/
mailto:anni@cycladespreservationfund.org

