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Η Μεσόγειος θάλασσα είναι µια "σταγόνα" στον παγκόσµιο ωκεανό! Ο όγκος 
των νερών της αντιπροσωπεύει µόλις το 0,7% της µάζας νερών του Πλανήτη (UNEP, 
2004). Η Μεσόγειος όµως, είναι µια από τις πλουσιότερες θάλασσες, ως προς τον 
αριθµό των ζώων και φυτών που ζούν στα νερά της και αντιστοιχούν τουλάχιστο στο 
10% της βιοποικιλότητας του παγκόσµιου ωκεανού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 
γεωλογική ιστορία της, αλλά και στην ποικιλία φυσικοχηµικών συνθηκών που 
επικρατούν σήµερα.  

Συνολικά καταγράφηκαν στη Μεσόγειο περίπου 10.000 είδη, από τα οποία  
8.500 είναι ζώα και 1.500 φυτά. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου το 20% 
αυτών των ειδών είναι ενδηµικά. Τα υπόλοιπα είδη είναι κοσµοπολιτικά, υποτροπικά 
του Ατλαντικού, είδη του Βόρειου Ατλαντικού (που µπήκαν στη Μεσόγειο κατά την 
πρόσφατη παγετώδη περίοδο) και της Ερυθράς θάλασσας (που µπήκαν από την 
διώρυγα του Σουέζ). Η εικόνα συµπληρώνεται από τα είδη που ο άνθρωπος έφερε 
στη Μεσόγειο, ηθεληµένα ή κατά λάθος και προσαρµόστηκαν στο νέο τους 
περιβάλλον (Nikolaidou, 2003). 

Η ισορροπία των ειδών µε το αβιοτικό περιβάλλον δεν είναι στατική. 
Κλιµατικές αλλαγές, αλλά και ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον επηρεάζουν 
την δυναµική ισορροπία, µε απρόβλεπτες συνέπειες στην εξέλιξη της 
βιοποικιλότητας. Οταν οι δύο αυτές πηγές διατάραξης της ισορροπίας ωθούν προς 
την ίδια κατεύθυνση (π.χ. η θέρµανση του Πλανήτη), τότε οι επιπτώσεις στην 
βιοποικιλότητα µπορεί να γίνουν δραµατικές. Οι σηµαντικότερες ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο οικοσύστηµα της Μεσογείου (EEA, 1999) είναι ο ευτροφισµός (που 
σχετίζεται µε την χρήση γεωργικών λιπασµάτων και την απόρριψη αστικών 
αποβλήτων στη θάλασσα), η υπεραλίευση, η ρύπανση από πετρέλαιο (που σχετίζεται 
µε τις θαλάσσιες µεταφορές) και βιοµηχανικά απόβλητα. Ο τουρισµός, που αποτελεί 
κύρια πηγή εισοδήµατος για τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου, δηµιουργεί µια 
ιδιαίτερη µορφή πίεσης στο περιβάλλον: την απώλεια ενδιαιτηµάτων (π.χ. περιοχές 
οωτοκίας της θαλάσσιας χελώνας). Τέλος, τα είδη που µεταφέρθηκαν από τον 
άνθρωπο (alien species) συχνά αποτελούν απειλή για την ενδηµική χλωρίδα και 
πανίδα (π.χ. υπέρµετρη ανάπτυξη των τροπικών Χλωροφυκών που ανταγωνίζονται τα 
υποθαλάσσια λιβάδια της Μεσογείου). 

Η ανατολική Μεσόγειος, στην οποία εντάσσονται και οι Ελληνικές θάλασσες, 
διαφοροποιείται από την δυτική: είναι αποµονωµένη από τον Ατλαντικό, βαθύτερη, 
αλµυρή, ζεστή και λιγότερο παραγωγική. Στο πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν (µερικά 
εκατοµµύρια χρόνια πριν), αποµονώθηκε περισσότερο και τµήµατά της ξεράθηκαν. 
Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η βιοποικιλότητα της ανατολικής 
Μεσογείου δεν έχει ακόµη ανακάµψει από αυτή την κρίση και για τον λόγο αυτό η 
χλωρίδα και η πανίδα είναι, συγκριτικά, φτωχότερες. Κατά την προσωπική µου 
άποψη "φαίνεται" φτωχότερη. Αν παρατηρήσουµε προσεκτικά την βιοποικιλότητα 
µιας οµάδας φυτών π.χ. τα φύκη (Ροδοφύκη, Φαιοφύκη και Χλωροφύκη) θα κάνουµε 
µια σειρά από διαπιστώσεις. 



• Για τις ακτές της δυτικής Μεσογείου υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός 
βιβλιογραφικών αναφορών, από πολλούς Γάλλους, Ιταλούς και Ισπανούς 
ερευνητές. Για τις ακτές της δυτικής Μεσογείου οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις είναι 
λίγες, κυρίως από Ελληνες και Τούρκους ερευνητές. Ετσι, στην νοτιοδυτική 
Γαλλία, για λιγότερα από 150 χιλιόµετρα ακτογραµµής, καταγράφονται 426 είδη  
Feldmann,1938) και για όλη την Ελλάδα, για περισσότερα από 15.000 χιλιόµετρα 
ακτογραµµής καταγράφονται 370 είδη (Guerloff & Geisler, 1971). Είναι 
προφανές ότι το µεγαλύτερο µέρος της Ελληνικής ακτογραµµής δεν έχει ακόµη 
µελετηθεί. 

• Ειδικότερα για τα Φαιοφύκη, ο κατάλογος περιλαµβάνει 214 είδη (Ribera et al, 
1992), από τα οποία 44 είναι απόντα στην ανατολική Μεσόγειο. Αν όµως 
εξετάσουµε τα είδη που λείπουν, διαπιστώνουµε ότι πρόκειται 1) για Ατλαντικά 
είδη που απαντούν µόνο στο Μαρόκο, 2) είδη που έχουν εισαχθεί από τον 
άνθρωπο 3) επίφυτα µικρού µεγέθους, που εύκολα περνούν απαρατήρητα 
(προφανώς υπάρχουν και στην ανατολική Μεσόγειο και κανείς δεν τα πρόσεξε. 

• Αν συγκρίνουµε (Εικόνα 1) µια περιοχή της δυτικής Μεσογείου όπως π.χ. η 
Κορσική (Boudouresque & Peret, 1977), όπου η προσπάθεια µελέτης της 
βιοποικιλότητας των φυκών είναι συγκρίσιµη µε εκείνη της Ελλάδας (Panayotidis 
& Diapoulis, 1984) σηµειώνουµε ότι οι αριθµοί συγκλίνουν τόσο ως προς τα 
απόλυτα µεγέθη, όσο και ως προς την σχέση µεταξύ των ταξινοµικών οµάδων 
(Εικόνα 2). 

 
Συνεπώς, η ανατολική Μεσόγειος µάλλον "φαίνεται" παρά είναι φτωχότερη σε 
βιοποικιλότητα από την δυτική. Πιστεύω ότι οι Ελληνικές θάλασσες έχουν πολλά 
ενδιαφέροντα να µας πουν τα επόµενα χρόνια, καθώς η έρευνα της βιοποικιλότητας -
και όχι µόνο- συνεχίζεται µε ταχύ ρυθµό. Το ζητούµενο είναι η γνώση αυτή να 
χρησιµοποιηθεί για το καλό του ανθρώπου και του κόσµου που τον περιβάλλει. 
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Εικόνα 1: Σύγκριση του ρυθµού αύξησης του αριθµού των καταγεγραµµένων ειδών 
θαλάσσιας χλωρίδας, στην Ελλάδα και την Κορσική. 
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Εικόνα 1: Σύγκριση της κατανοµής των µεγάλων ταξινοµικών οµάδων φυκών στην 
Ελλάδα και την Κορσική. 
 
 
 

Grece

101

113

260

 

Corse

53

59

212


