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Η περίοδος αλιείας με μηχανότρατες άρχισε.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις θάλασσές
μας;
Οι ελληνικές θάλασσες απειλούνται με…
πτώχευση, ως αποτέλεσμα δεκαετιών αλιείας
χωρίς καμία ουσιαστική διαχείριση. Και η μεγαλύτερη απειλή;
Η εντατική αλιεία με μηχανότρατα, μία βιομηχανική πρακτική
ψαρέματος, άγνωστη για τους περισσότερους στην Ελλάδα.

Η περίοδος αλιείας για τις μηχανότρατες ξεκίνησε και πάλι την
1η Οκτώβρη και θα διαρκέσει έως και 31 Μαΐου. Ήδη το
Αρχιπέλαγος εντόπισε και κατέγραψε πολλά περιστατικά παράνομης
αλιείας, συνήθως παραβιάσεις της ελάχιστης απόστασης 1.5
μιλίου από τις ακτές. Τέτοια περιστατικά εντοπίζονται κυρίως
σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, συνήθως κατά τη
διάρκεια τις νύχτας και όταν επικρατούν κακές καιρικές
συνθήκες.
Η μεγάλη καταστροφή προκαλείται όταν τα συγκεκριμένα αλιευτικά
σκάφη (άλλοτε παράνομα και άλλοτε νόμιμα) σύρουν στα ευαίσθητα
και «προστατευόμενα» θαλάσσια οικοσυστήματα τις λεγόμενες
σιδερένιες πόρτες (2 «πόρτες» ανά σκάφος) – οι οποίες φτάνουν
σε βάρος τον ένα τόνο έκαστη. Έτσι προκαλούν καταστροφή που θα
χρειαστεί αιώνες για να ανακάμψει, δεδομένου του πολύ αργού
ρυθμού ανάπτυξης αυτών των οικοσυστημάτων που έχουν θεμελιώδη
σημασία για την υγεία και την παραγωγικότητα των θαλασσών μας.
Καθώς ο σάκος της μηχανότρατας σύρεται στον βυθό, παρασύρει
όλους τους οργανισμούς στην πορεία του, ακόμα και μικρά ψάρια
που δεν έχουν ακόμα αναπαραχθεί ή μη εμπορεύσιμα είδη. Περίπου
το 60% της ψαριάς απορρίπτεται νεκρό στη θάλασσα.

Στην Ελλάδα, εκτός από τις Ελληνικές,
παράνομα και Τουρκικές μηχανότρατες, οι
χρόνια εισέρχονται στα Ελληνικά χωρικά
ακόμα περισσότερο την υπεραλίευση και την
οικοσυστημάτων.

δραστηριοποιούνται
οποίες τα τελευταία
ύδατα, επιτείνοντας
καταστροφή θαλάσσιων

Το άδειασμα των θαλασσών μας, έχει φέρει στα όρια της
επιβίωσης τους ίδιους τους αλιείς, αλλά παράλληλα θέτει σε
κίνδυνο και το μέλλον των θαλάσσιων θηλαστικών. Δυστυχώς χρόνο
με το χρόνο βλέπουμε ότι είναι ολοένα και πιο δύσκολο να βρουν
τροφή, τόσο τα δελφίνια όσο και οι ιδιαίτερα απειλούμενες
μεσογειακές φώκιες.
Το Αρχιπέλαγος μάχεται καθημερινά, μέρα και νύχτα, εναντίον
των καταστροφικών πρακτικών αλιείας, εστιάζοντας κυρίως στο
κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, αλλά με δράση που καλύπτει
το σύνολο των ελληνικών θαλασσών. Mε συνεχείς περιπολίες, με
τη στενή συνεργασία με παράκτιους αλιείς αλλά και με ένα
μεγάλο δίκτυο πολιτών από πολλές περιοχές της Ελλάδας, το
Αρχιπέλαγος εντοπίζει, με στόχο να φέρει στη δικαιοσύνη, τα
δυστυχώς πολυάριθμα περιστατικά παράνομης και καταστροφικής
αλιείας.
Παρακολουθήστε το βίντεο και μάθετε περισσότερα για τις
επιπτώσεις της αλιείας με μηχανότρατες.
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