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Ανθρωπογενείς
δραστηριότητες στις ακτές

Από τις πρώτες κοινωνίες που σχηµάτισε ο άνθρωπος, επέλεξε ως τόπο
διαµονής του περιοχές που βρίσκονται κοντά σε θάλασσα ή –αν δεν
υπήρχε αυτή η δυνατότητα- κοντά σε ποτάµια. Οι βασικές αιτίες για την
επιλογή αυτών των θέσεων εγκατάστασης είναι οι ευνοϊκές κλιµατικές
συνθήκες και η δυνατότητα για µετακινήσεις και εµπόριο.
Στην Ελλάδα, σήµερα, στην παράκτια ζώνη φιλοξενείται το 85% του
πληθυσµού, το 80% της βιοµηχανίας, το 90% του τουρισµού, µεγάλο µέρος
της γεωργίας και το σύνολο σχεδόν της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.
Είναι φυσικό, η τόσο έντονη παρουσία και δραστηριότητα του ανθρώπου να δηµιουργήσει
µε το πέρασµα του χρόνου έντονες πιέσεις στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι κυριότερες παρουσιάζονται παρακάτω:

Ρύπανση
Βασικό ζήτηµα αποτελεί η ρύπανση των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστηµάτων.
Οι πηγές είναι πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους: τα απορρίµµατα που καταλήγουν
µέσω διαφόρων διαδροµών στις ακτές και τις θάλασσες, η ανεξέλεγκτη χρήση
φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων στη γεωργία, τα αστικά λύµατα και τα βιοµηχανικά
απόβλητα που συχνά απορρίπτονται στα ποτάµια, ή και κατευθείαν στη θάλασσα, χωρίς
προηγούµενη επεξεργασία, η διαρροή πετρελαίου κατά τη διάρκεια της
καθηµερινής λειτουργίας των πλοίων ή µετά από κάποιο ναυτικό
ατύχηµα.
Η κατασκευή όλο και περισσότερων εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) έχει βελτιώσει την κατάσταση
σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να ληφθούν
επιπλέον µέτρα για τον περιορισµό της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ παράλληλα οι πολίτες
θα πρέπει να είναι αρκετά ευαισθητοποιηµένοι ώστε να τα υποστηρίζουν και να τα
εφαρµόζουν.

Υποβάθµιση οικοτόπων
Όσο αυξάνεται ο πληθυσµός των παραθαλάσσιων περιοχών, οι πόλεις µεγαλώνουν,
κατασκευάζονται νέες τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοµηχανίες, λιµάνια, µαρίνες, γήπεδα.
Οι κατασκευές αυτές δεν λαµβάνουν πάντα υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, µε
αποτέλεσµα να καταστρέφονται συχνά πολύτιµες φυσικές περιοχές άγριας ζωής και να
αλλοιώνεται το τοπίο.
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί ανεξέλεγκτη οικιστική δόµηση και κατασκευή
µεγάλων έργων που επηρεάζουν τις ακτές, όπως, για παράδειγµα, τα φράγµατα, η
λειτουργία των οποίων, περιορίζει την ποσότητα των υλικών που σε κανονικές συνθήκες
θα κατέληγαν στην ακτή από τα ποτάµια. Επίσης, αποµακρύνεται σηµαντική ποσότητα
άµµου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί στις κατασκευές. Τέλος, παρατηρείται συστηµατική
µείωση των φυτών που αναπτύσσονται στο παράκτιο περιβάλλον, τα οποία αποτελούν
προστασία για το θαλάσσιο οικοσύστηµα, καθώς συγκρατούν την άµµο και τα λοιπά υλικά.

Επιπτώσεις από τον τουρισµό
Ο τουρισµός, που αποτελεί τη “βαριά βιοµηχανία” της Ελλάδας, είναι
στις περισσότερες περιπτώσεις µαζικός και παράκτιος! Η µεγάλη
συγκέντρωση ανθρώπων για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και σε
περιορισµένο χώρο προκαλεί έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις.
Οι φυσικοί πόροι των περιοχών αυτών, όπως το νερό και η ενέργεια,
καταναλώνονται και υποβαθµίζονται σε σηµαντικό βαθµό, ενώ
παράλληλα αυξάνεται ο όγκος των παραγόµενων απορριµµάτων.
Επίσης, για την εξυπηρέτηση του µεγάλου αριθµού των επισκεπτών,
οικοδοµούνται µεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα που αλλοιώνουν το
περιβάλλον και επιδρούν αρνητικά στους οικοτόπους των συγκεκριµένων περιοχών.

Επιπτώσεις από την αλιεία
Η αλιεία, αν και αποτελεί µια δραστηριότητα που ο άνθρωπος
ασκούσε εδώ και πολλά χρόνια, στις µέρες µας, έχει αλλάξει
εντελώς, κυρίως ως προς τον τρόπο που πραγµατοποιείται.
Η εντατικοποίησή της, συχνά σε εποχή αναπαραγωγής
των ψαριών, η χρήση συρόµενων εργαλείων βυθού
και παράνοµων µέσων αλιείας (δυναµίτη και χηµικών
ουσιών) έχουν µειώσει δραµατικά τους
πληθυσµούς των αλιευµάτων και απειλούν σοβαρά
όχι µόνο το θαλάσσιο πλούτο, αλλά και το επάγγελµα του παράκτιου ψαρά. Κατά την
εφαρµογή µη επιλεκτικών αλιευτικών µεθόδων, συχνά παγιδεύονται και οργανισµοί που
δεν αποτελούν στόχο των αλιέων, όπως θαλάσσια είδη χωρίς εµπορική αξία, νεαρά ψάρια
που δεν έχουν προλάβει να αναπαραχθούν, καθώς και είδη που βρίσκονται υπό εξαφάνιση
ή απειλούνται.
Τα περισσότερα από αυτά απορρίπτονται στη συνέχεια στη θάλασσα, νεκρά ή ηµιθανή.
Εργαλεία που σύρονται στο βυθό, όπως οι µηχανότρατες, καταστρέφουν στο πέρασµά τους
πολύτιµα οικοσυστήµατα, όπως τα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). Στη χώρα µας υπάρχει σχετική νοµοθεσία που θέτει το συνολικό πλαίσιο για την
άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να διαφυλαχθούν τα διάφορα είδη.
Ωστόσο, ακόµη η νοµοθεσία αυτή παρουσιάζει ελλείψεις και δεν εφαρµόζεται σωστά από το
σύνολο των αλιέων, ενώ παράλληλα οι πολίτες δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι σχετικά µε
τα είδη των αλιευµάτων που θα πρέπει να επιλέγουν στο ιχθυοπωλείο ή στα εστιατόρια.
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