Πώς λειτουργούν οι συσκευές
του έργου ECONET
Το Έργο ECONET κατάφερε να δηµιουργήσει:
Φθηνές,

Τα είδη που αναµένεται να χρησιµοποιήσουν
τέτοιου είδους ενδιαιτήµατα είναι τα µη
µεταναστευτικά βενθικά είδη. Αν αναπτυχθεί
µια σειρά από συσκευές ΕCONET σε αµµώδεις ή
λασπώδεις βυθούς τότε βοηθάµε ουσιαστικά
στην αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.
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Απλές στην κατασκευή και
Εύκολες στην εγκατάσταση συσκευές,
που µπορούν να προσφέρουν τα ίδια ή
καλύτερα αποτελέσµατα µε τις συµβατικές
εφαρµογές στην ανάταξη των αποθεµάτων
ψαριών (τεχνητοί ύφαλοι). Αντί για µπετόν,
µέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό προτείνεται η
χρήση των διχτυών.
Τα ορθογώνια δίχτυα δίνουν τη δυνατότητα να
κατασκευαστούν τρισδιάστατες δοµές που
µπορούν να προσφέρουν καταφύγιο και
τροφή σε πολλά είδη ψαριών στη νεανική
φάση της ζωής τους. Όταν το δίχτυ ή
οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο τοποθετηθεί στη
θάλασσα, ξεκινά αµέσως µετά η διαδικασία
ανάπτυξης θαλάσσιας ζωής στην επιφάνειά του.
Σταδιακά, η γυµνή κατασκευή εποικίζεται και
δηµιουργείται ένας νέος βιότοπος που µπορεί
να προσφέρει καταφύγιο και ένα νέο τροφικό
πλέγµα. Αυτοί είναι οι παράγοντες που
προσελκύουν τα ψάρια.
Αν καταφέρουµε να τροποποιήσουµε τα
χαρακτηριστικά
αυτού
του
βιότοπου,
προκειµένου να µπορέσει να παράσχει
προστασία σε νεαρά ψάρια, µε τη χρήση των
συσκευών ΕCONET, τότε έχουµε δηµιουργήσει
ένα ενδιαίτηµα που θα υποστηρίξει τα ψάρια
ανάµεσα στην πελαγική φάση των ειδών και
στην οριστική εγκατάστασή τους.
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Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
ΓΓΕΤ – ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ

Η
συνεχής
παγκόσµια
µείωση
των
ιχθυοαποθεµάτων λόγω της αύξησης της αλιευτικής
πίεσης κάνει απαραίτητη την υλοποίηση µιας σειράς
άµεσων µέτρων ώστε να αποκατασταθούν τα
αποθέµατα. ∆ίπλα στα µέτρα διαχείρισης που
εφαρµόζονται µέχρι στιγµής, παρουσιάζονται
συνεχώς νέες ιδέες µε στόχο την υποβοήθηση της
κύριας πολιτικής για την αειφόρο διαχείριση της
αλιείας. Η χρήση των τεχνητών υφάλων και ο
καθορισµός των ζωνών αποκλεισµού της αλιείας
είναι οι πιο δηµοφιλείς.
Τέτοιες προτάσεις έχουν ήδη εφαρµοστεί σε όλο
τον κόσµο και παρείχαν ελπιδοφόρα αποτελέσµατα.
Η προσφορά αυτών των µεθοδολογιών είναι η
αύξηση του πληθυσµού των ψαριών, µέσω της
µείωσης
της
φυσικής
θνησιµότητας,
της
αποτελεσµατικότητας της σίτισης των νεαρών
ψαριών και της υποβοήθησης της εγκατάστασης.
Το πρόβληµα αυτών των παρεµβάσεων είναι το
υψηλό κόστος για τη δηµιουργία των
εγκαταστάσεων ή των ζωνών προστασίας, καθώς
και το υψηλό κόστος παρακολούθησης, επιτήρησης
και διαχείρισης.
Το Έργο ECONET σχεδίασε και εξέλιξε συσκευές
προστασίας νεαρών ψαριών µε µικρό κόστος
και αρκετή ευελιξία ώστε να λειτουργούν σαν
εργαλεία προσέλκυσης και προστασίας νεαρών
ψαριών από θηρευτές αλλά µε υποπολλαπλάσιο
κόστος κατασκευής και πόντισης σε σχέση µε τους
τεχνητούς υφάλους. Επίσης, οι συσκευές αυτές
είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες µε δίχτυα
κατάλληλης διαµέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η
προστασία των νεαρών ψαριών από τους θηρευτές
τους. Η περίοδος παρέµβασης των συσκευών
ECONET εστιάζει στο στάδιο της εγκατάστασης
των ψαριών, µεταξύ µεταλαρβών και γόνου.

Κύκλος ζωής ψαριών και περίοδος σχεδιαζόµενης
παρέµβασης µε συσκευές προστασίας ψαριών στο
στάδιο µεταξύ µεταλάρβας και γόνου.

Αριθµητικό ισοζύγιο και ανάπτυξη κατά βάρος στον
κύκλο ζωής ψαριών.

Κάθε γραµµάριο βιοµάζας ιχθυδίων που διασώζουν οι
συσκευές ECONET στο στάδιο µεταξύ µεταλάρβας και
γόνου, µπορεί να παράγεται από ένα µέχρι 10 κιλά
ενήλικων ψαριών.

Η αναδυόµενη ιδέα, για την αύξηση του πληθυσµού
µέσω της µείωσης της φυσικής θνησιµότητας είναι η
οικολογική
αποκατάσταση
µέσω
βιοχειραγώγησης (biomanipulation) και φαίνεται να
υπόσχεται ένα καλύτερο αποτέλεσµα. Η ιδέα
βασίζεται στην εξαιρετικά υψηλή ικανότητα
αναπαραγωγής των ψαριών. Κατά την περίοδο
µεταξύ της ωοτοκίας και εγκατάστασης, τα ψάρια
συµπεριφέρονται σαν πλαγκτόν, αποτελώντας ένα
παθητικό θήραµα εκτεθειµένο σε διάφορους
θηρευτές.
Η πιο ευάλωτη περίοδος στη ζωή των ψαριών
είναι η περίοδος από το αυγό στο γόνο όπου
µεγάλο µέρος του πληθυσµού χάνεται στη
διαδροµή, λόγω της φυσικής θνησιµότητας. Αν
καταφέρουµε µε κάποιο τρόπο να µειώσουµε
τη φυσική θνησιµότητα, οι συνέπειες για τους
ιχθυοπληθυσµούς και την αλιεία θα είναι
καταλυτικές.

Κάθε
γραµµάριο
βιοµάζας
ιχθυδίων που θα διασωθεί µπορεί
να παρέχει από ένα µέχρι 10 κιλά
ενήλικων ψαριών.
Σκοπός του έργου ECONET είναι να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της πιο προσοδοφόρου αλιείας της
Μεσογείου, της αλιείας βενθοπελαγικών ειδών, µε το
να παρέχει στον τοµέα της αλιείας έναν απλό και
χαµηλού κόστους τρόπο για τη εφαρµογή µεγάλης
κλίµακας προγραµµάτων προστασίας. Τα καινοτόµα
τελικά
προϊόντα
που
αναπτύχθηκαν
θα
καταστήσουν εύκολη την ανάπτυξη συσκευών οι
οποίες θα κατασκευάζονται από δίχτυα και άλλα
φθηνά υλικά. ∆ιάφοροι τύποι συσκευών προστασίας
κατασκευάστηκαν και δοκιµάστηκαν τόσο σε
ελεγχόµενες συνθήκες σε δεξαµενές µεσοκόσµου
όσο και στην ανοιχτή θάλασσα.

