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Σίηλορ Δπεςνηηικού Έπγος:  
ALAS: Ξενικά είδη ζηο Αιγαίο – μια θάλαζζα σπό 

πολιορκία 

Ποζό Υπημαηοδόηηζηρ: 170,000 € 

 

Γιάπκεια Υπημαηοδόηηζηρ: 36 μήνερ 

Δπιζηημονικόρ Τπεύθςνορ:  
Σηέλιος Καηζανεβάκης 

 

Φιλικόρ ππορ ηον αναγνώζηη ηίηλορ: 
ALAS: Ξενικά είδη ζηο Αιγαίο – μια θάλαζζα σπό πολιορκία 

 

Δπιζηημονική Πεπιοσή: 
Περιβάλλον και Ενέργεια - Οικολογία 

 

Φοπέαρ Τλοποίηζηρ: 
Τμήμα Ωκεανογραθίας και Θαλαζζίων Βιοεπιζηημών, 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίοσ 

 

Ιζηοζελίδα πποβολήρ ηος Έπγος  

(αν ςθίζηαηαι): 
https://alas.edu.gr 
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Βαζίληρ Γεποβαζιλείος 

Μεηαδιδακηοπικόρ Δπεςνήηήρ 

Κυνζηανηίνορ Σζιπινηάνηρ 

Τποτήθιορ διδάκηοπαρ 

Μισάληρ Ραγκούζηρ 

Τποτήθιορ διδάκηοπαρ 

Νικολέηηα Κοςκοςποςβλή 

Τποτήθια διδάκηοπαρ 
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ύνοτη Δπεςνηηικού Έπγος 

To έξγν ALAS «Ξεληθά είδε ζην Αηγαίν – κηα ζάιαζζα ππό πνιηνξθία» είλαη έλα εξεπλεηηθό πξόγξακκα ηξηεηνύο δηάξθεηαο 

πνπ πινπνηείηαη ζην Αηγαίν Πέιαγνο από ην εξγαζηήξην Θαιάζζηαο Βηνπνηθηιόηεηαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Οηθνζπζηεκάησλ ηνπ 

ηκήκαηνο Ωθεαλνγξαθίαο θαη Θαιαζζίσλ Βηνεπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Απνζθνπεί ζηε βεληίυζη ηηρ γνώζηρ ζρεηηθά κε ηνλ θύθιν δσήο, ηα πξόηππα θαηαλνκήο θαη ηηο νηθνινγηθέο επηπηώζεηο ησλ 

μεληθώλ εηδώλ ζηα είδε θαη νηθνζπζηήκαηα ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, ώζηε λα παξέρεη ηελ απαηηνύκελε επηζηεκνληθή 

πιεξνθνξία γηα ηελ πιο αποηελεζμαηική ιεπάπσηζη και εθαπμογή καηάλληλυν δπάζευν πποζηαζίαρ.  

Ξεληθά είλαη ηα είδε εθείλα πνπ, κέζσ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ, έρνπλ εηζέιζεη ζε πεξηνρέο πέξα από ηε θπζηθή ηνπο 

θαηαλνκή, μεπεξλώληαο βηνγεσγξαθηθνύο θξαγκνύο. Οη βηνινγηθέο εηζβνιέο απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ 

Αλζξσπόθαηλνπ θαζώο νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο δηακνξθώλνπλ έληνλα ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηδώλ. Η 

απμαλόκελε κεηαθίλεζε αλζξώπσλ θαη αγαζώλ ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηνπ ξπζκνύ ησλ βηνινγηθώλ εηζβνιώλ. Ο 

παγθόζκηνο ξπζκόο λέσλ εηζβνιώλ απμάλεηαη δηαξθώο, ρσξίο λα επέξρεηαη θνξεζκόο ζηε ζπζζώξεπζε μεληθώλ εηδώλ. Τόζν 

ζε Δπξσπατθό (~1300 ζαιάζζηα μεληθά είδε) όζν θαη ζε Μεζνγεηαθό (~1000 είδε) επίπεδν ν αξηζκόο ησλ λέσλ αθίμεσλ 

απμάλεηαη ζπλερώο. Πνιιά από ηα μεληθά είδε απνθηνύλ εηζβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε 

βηνπνηθηιόηεηα, ζηηο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο θαη ζηελ αλζξώπηλε πγεία. Ωζηόζν, ε ππάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηώζεηο ησλ μεληθώλ εηδώλ βαζίδεηαη θπξίσο ζε πνηνηηθά θαη ειιηπώο ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα.  

Τν ALAS εζηηάδεη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ μεληθώλ εηδώλ κε απηόρζνλα είδε θαη ζαιάζζηνπο νηθόηνπνπο πξνηεξαηόηεηαο 

(όπσο νη ύθαινη θαη ηα ζαιάζζηα ζπήιαηα – Οηθόηνπνη 1170 θαη 8330 - Οδεγία 92/43/EEC), θαη ζπλδπάδεη πνιπεπίπεδεο 

πξνζεγγίζεηο, όπσο εξεπλεηηθέο απνζηνιέο κεγάιεο θιίκαθαο, πεηξάκαηα πεδίνπ, ρξήζε δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ, κνληέια 

θαηαλνκήο εηδώλ θαη κεζόδνπο εθηίκεζεο ζσξεπηηθώλ επηπηώζεσλ.  

Σηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη να δώζει απάνηηζη ζε ζημανηικά οικολογικά επυηήμαηα για ηοςρ μησανιζμούρ επιπηώζευν 

ηυν ξενικών ειδών, βνεζώληαο έηζη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο δξάζεηο ζαιάζζηαο δηαηήξεζεο, ζην 

πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο ζαιάζζηαο δηαρείξηζεο. 
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Ππυηοηςπία ηος Δπεςνηηικού Έπγος 

Η Σύκβαζε γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε πεξεηαίξσ κειέηεο ησλ επηπηώζεσλ πνπ επηθέξνπλ ηα μεληθά 

εηζβνιηθά είδε ζηε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα. Ωζηόζν, ε ππάξρνπζα γλώζε ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε πνηνηηθά θαη επηζηεκνληθώο αδύλακα 

δεδνκέλα, ελώ ππάξρνπλ αθόκα ζεκαληηθά θελά ζε όηη αθνξά ηελ θαηαλόεζε ηεο δπλακηθήο ησλ εηζβνιηθώλ εηδώλ θαη ησλ επηδξάζεσλ 

πνπ  απηά επηθέξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Η θαηαλόεζε ηεο θαηαλνκήο, εμάπισζεο, αθζνλίαο, ρώξν-ρξνληθήο δπλακηθήο ησλ 

πιεζπζκώλ, ηθαλόηεηαο επηηπρνύο εγθαηάζηαζεο, ηνπ βαζκνύ εηζβνιηθόηεηαο, θαη θαη’ επέθηαζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ εθάζηνηε μεληθνύ 

είδνπο, είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε δηαδηθαζία, θαζώο δηαθνξεηηθνί βηνινγηθνί, γεσγξαθηθνί, νηθνλνκηθνί θαη θιηκαηηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ εηζάγεηαη ην θάζε είδνο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηα απηόρζνλα είδε.  

 Τν ALAS: 

• ζπλδπάδεη ηερληθέο θαη αλαιύζεηο κε λένπο ηξόπνπο θαη ζα πξνζθέξεη δεδνκέλα μεγάληρ συπικήρ έκηαζηρ και ςτηλήρ ανάλςζηρ 

• ζπλδπάδεη κλαζζικά και καινοηόμα επγαλεία (π.ρ. ηειεπηζθόπεζε, απνζηνιέο πεδίνπ, πεηξάκαηα πεδίνπ, ζπλεληεύμεηο, κνληέια 

θαηαλνκήο εηδώλ, κεζόδνπο εθηίκεζεο ζσξεπηηθώλ επηπηώζεσλ) θαη αθνινπζεί κία δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ ζπλδέεη γλώζεηο 

από δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο, όπσο βηνινγία ησλ εηζβνιώλ, βηνινγία ηεο δηαηήξεζεο, βηνγεσγξαθία, αιηεπηηθή βηνινγία, ζαιάζζηα 

νηθνινγία, ηειεπηζθόπεζε, θαη ζηαηηζηηθά κνληέια 

• ζα εθαξκόζεη γηα πξώηε θνξά ζην Αηγαίν Πέιαγνο κία νινθιεξσκέλε αλάιπζε εθηίκεζεο ζυπεςηικών επιπηώζευν από ηα 

θαλάζζια ξενικά είδη, ε νπνία ζα βαζηζηεί ζε ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε νηθνηόπσλ, λέεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ηεο θαηαλνκήο 

ησλ εηδώλ, θαη εληαηηθέο εξγαζίεο πεδίνπ 

• πξαγκαηνπνηεί έπεςνα μεγάληρ κλίμακαρ πνπ θαιύπηεη νιόθιεξν ην Αηγαίν Πέιαγνο 

• ζα πξνζθέξεη απνηειέζκαηα ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηνπο ζαιάζζηνπο δηαρεηξηζηέο, ηηο νκάδεο ιήςεσλ απνθάζεσλ θαη ηελ 

θνηλσλία. Με ηνλ ηξόπν απηό ρξεζηκνπνηεί επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε γλώζε για να ενημεπώζει και να επηπεάζει ηιρ πολιηικέρ 

αποθάζειρ και ηο εςπύ κοινό 

• ζα πξνζθέξεη διεπιζηημονικά παπαδοηέα πνπ αθνξνύλ ζηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε θαηαλόεζε ησλ βηνινγηθώλ εηζβνιώλ, 

ελώ παξάιιεια ζα παξαρζνύλ επηζηεκνληθά πξντόληα κε ρξήζε ηερλνινγηώλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθόξεζεο (π.ρ. GIS), 

βνεζώληαο έηζη ζηελ απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ μεληθώλ εηδώλ 
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Αναμενόμενα αποηελέζμαηα & Ανηίκηςπορ ηος Δπεςνηηικού Έπγος 

Τν ALAS αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ανάπηςξη ηηρ επιζηήμηρ ηυν θαλάζζιυν βιολογικών ειζβολών εθαξκόδνληαο 

θαηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο. Θα βειηηώζεη ηελ ππάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο επηπηώζεηο 

ησλ ζαιάζζησλ εηζβνιώλ, θαζώο θαη ηα ρσξν-ρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ. Τα 

απνηειέζκαηα ζπκπεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πςειήο αλάιπζεο θαη επξείαο ρσξηθήο εκβέιεηαο, θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο.  

Οη ζαιάζζηεο βηνινγηθέο εηζβνιέο έρνπλ ηεξάζηην θόζηνο ζηην οικονομία και ζηην ανθπώπινη ςγεία κέζσ ηεο π.ρ. κείσζεο 

ησλ αιηεπκάησλ, ππνβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ θαη ησλ νηθνηόπσλ, αύμεζεο ηεο παξάθηηαο δηάβξσζεο, κείσζεο ηεο 

ηνπξηζηηθήο αμίαο παξάθηησλ πεξηνρώλ. Με ηε δηεξεύλεζε ησλ κεραληζκώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο εηζβνιέο θαη ηελ αλαιπηηθή 

ρσξηθή ραξηνγξάθεζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπο, ην ALAS ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ βηνινγηθώλ εηζβνιώλ 

θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ. 

Τν ALAS έρεη ζημανηική πολιηική ζςνάθεια θαη ζα ζηεξίμεη ηελ εζληθή, επξσπατθή, θαη δηεζλή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη 

ηνπο θαλνληζκνύο. Σπγθεθξηκέλα ζα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή: 

• ηεο ύμβαζηρ για ηη Βιολογική Ποικιλόηηηα - Σηξαηεγηθόο Σηόρνο Β (Aichi Target) - Σηόρνο 9, πνπ απαηηεί ηνλ εληνπηζκό 

θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ μεληθώλ εηδώλ. Η πξνζέγγηζε CIMPAL πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ALAS επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκό 

πεξηνρώλ πςεινύ πνζνζηνύ εηζβνιώλ, θαζώο θαη ηελ ηεξάξρεζε πεξηνρώλ, δηαδξνκώλ εηζαγσγήο θαη εηδώλ, θαη ζα 

ζπκβάιεη ζηνλ θαζνξηζκό δηαρεηξηζηηθώλ δξάζεσλ θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ Σηόρνπ 9 ζηελ πεξηνρή 

• ηεο Δςπυπαφκήρ ηπαηηγικήρ για ηη Βιοποικιλόηηηα, Σηόρνο 5 θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Καλνληζκνύ 1143/2014, πνπ 

πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ιίζηαο εηζβνιηθώλ εηδώλ γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ δηαρεηξηζηηθά κέηξα. Βειηηώλνληαο 

ηελ ππάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ ζαιάζζησλ μεληθώλ εηδώλ θαη κε ηελ πξνζζήθε ζαιάζζησλ εηδώλ 

ζηελ ππάξρνπζα ιίζηα, ην ALAS ζα ελδπλακώζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Καλνληζκνύ. 

• ηεο Οδηγίαρ για ηη Θαλάζζια ηπαηηγική, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γείθηε Πνηνηηθήο Πεξηγξαθήο 2 θαη ησλ Κξηηεξίσλ D2C2 θαη 

D2C3 ηεο αλαζεσξεκέλεο απόθαζεο 2017/848  
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

Η ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδόηεζε δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί έπεςνα ςτηλού επιπέδος 

πάλσ ζε έλα επίθαηξν ζέκα παγκόζμιος ενδιαθέπονηορ, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ κλιμαηική 

αλλαγή θαη ηε γενικόηεπη ςποβάθμιζη ηος θαλάζζιος πεπιβάλλονηορ, θαη έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ζηελ ανθπώπινη ςγεία και ζηα κοινυνικό-οικονομικά. 

Δπηπιένλ, πξνζθέξεη κία μοναδική εςκαιπία ζε νέοςρ επιζηήμονερ λα ελδπλακώζνπλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο πξννπηηθέο θαη λα ιάβνπλ δηεζλή αλαγλώξηζε κέζσ ηεο ελαζρόιεζεο ηνπο κε 

θαηλνηόκεο δξάζεηο κε κεγάιν αληίθηππν, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ζε 

πεξηνδηθά πςειήο απήρεζεο. Η γλώζε, νη επηζηεκνληθέο δεμηόηεηεο θαη ε εκπεηξία πνπ ζα 

απνθηήζνπλ από ηηο δξάζεηο πεδίνπ θαη από ηελ εκπινθή ηνπο ζε έλα ζέκα πςειήο πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθό-νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, ζα απμήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία θαη ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο 

ηθαλόηεηεο, δηεπξύλνληαο έηζη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο επθαηξίεο. 
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