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Συναγερμός ξηρασίας 2022
Ο Ποταμός Πάδος βρίσκεται κάτω 
από τα ασφαλή επίπεδα στάθμης 
νερού εξαιτίας της ξηρασίας
Η μακρά περίοδος ξηρασίας προκάλεσε μια δραστική μείωση της ροής των 
ποταμών, συμπεριλαμβανομένου και του Πάδου. Ρωτήσαμε τον καθηγητή 
Castaldeli του Πανεπιστημίου της Φεράρα, εταίρου του προγράμματος 
LEFEEL, να μας καταδείξει ποιες οικολογικές επιπτώσεις επιφέρει αυτή 
η κατάσταση στα είδη της ιχθυοπανίδας που διαβιούν στον Πάδο και 
ειδικότερα στο χέλι. 

«Ο Πάδος είναι κάτω από το επίπεδο ασφαλείας. Η ΑIPO (διαπεριφερειακή 
εταιρεία για τον ποταμό Πάδο) προτείνει την απαγόρευση της 
ναυσιπλοΐας», «Ρεκόρ όλων των εποχών: το επίπεδο του Πάδου ποτέ δεν 
ήταν τόσο χαμηλό», «Ο Ποταμός Πάδος στέγνωσε, απομένει μια τεράστια 
έκταση άμμου και μια μικρή ποσότητα νερού: βίντεο μεταξύ Μάντοβα και 
Φεράρα», Εθνικός Οργανισμός άδρευσης, «Anbi»: Ο μεγάλος ποταμός που 
δεν υπάρχει πια». «Η εισβολή αλμυρού νερού έχει φτάσει τα 40 χιλιόμετρα 
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Tελευταία νέα από το έργο

Στη φωτογραφία: Το LIFEEL παρουσιάζεται σε μαθητές του σοχλείου . Βλέπε σελίδα 6 
(Φωτογραφία: ΕλΓΟ Δήμητρα)
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στο Po di Goro». 

Η λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί. Παρόμοιοι τίτλοι έχουν γίνει 
στην πραγματικότητα κοινοί σε όλες τις χώρες, σ’ ένα καλοκαίρι δίχως 
προηγούμενο. Στο μεταξύ, μέρα με τη μέρα η στάθμη του νερού   μειώνεται 
και συνεχώς πέφτει και η ροή του ποταμού, φτάνοντας σε τιμές που δεν έχουν 
καταγραφεί ξανά, της τάξεως των εκατό κυβικών μέτρων ανά δευτερόλεπτο, 
στο πιο στενό τμήμα της λεκάνης απορροής του Pontelagoscuro της Ferrara.

Ο Πάδος, ο ποταμός των ποταμών, είναι σχεδόν στάσιμος από τη Ferrara 
μέχρι τη θάλασσα. Οι συνήθεις ταχύτητες ροής, μερικών δεκάδων εκατοστών 
το δευτερόλεπτο, ακόμα και το καλοκαίρι, είναι πλέον συγκρίσιμες με αυτές 
των πλωτών καναλιών και βρίσκονται εκτός των ορίων του ποταμού, ίσες με 
μερικά εκατοστά το δευτερόλεπτο. Για όποιον ενδιαφέρεται για το υδάτινο 
οικοσύστημα, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες 
αυτής της καταστάσης στους οργανισμούς και στα προστατευόμενα είδη 
που διαβιούν σε αυτό το οικοσύστημα. Όπως συμβαίνει συχνά με τα υδάτινα 
οικοσυστήματα, δεν υπάρχει μια και μοναδική απάντηση. Ας προσπαθήσουμε 
να εξηγήσουμε μερικούς όρους. 

Πρώτα απ’ όλα, η εισβολή του αλμυρού νερού. Στον Πάδο, όπως σε όλα τα 
ποτάμια ή κανάλια που εκβάλλουν στη βορειοδυτική Αδριατική, η εισβολή 
αλμυρού νερού είναι ένα φαινόμενο που το καλοκαίρι επηρεάζει κυρίως 
εκτάσεις κοντά στο δέλτα του ποταμού, όπου οι τιμές της αλατότητας 
κυμαίνονται κοντά σ’ αυτές της θάλασσας, ενώ μόνο το επιφανειακό 
στρώμα έχει χαρακτηριστικά γλυκού νερού. Όσο μειώνονται οι εκροές, 
τόσο περισσότερο αυξάνει το θαλασσινό νερό και μειώνεται το επιφανειακό 
στρώμα του γλυκού νερού.
 
Εάν οι συνθήκες αυτές παραμείνουν, το θαλασσινό νερό εκτείνεται δυτικά 
και μπορεί να εισέρθει στον κύριο ρου του ποταμού και να φτάσει ακόμα 
και τα πιο ψηλά τμήματα του. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να έχει πολλές 
επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα του οικοσυστήματος. Τα υδρόβια 
φυτά του γλυκού νερού μπορεί να εξαφανιστούν, τα ασπόνδυλα του γλυκού 
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The saltwater intrusion. 
That is how it manifests 
(modified from:
@wikimedia commons)
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Release of eels at sea with 
the collaboration of fishermen 
involved in the project

νερού που εντοπίζονται στον πυθμένα, οι βενθικοί οργανισμοί του ποταμού 
που κινούνται ελάχιστα ή και καθόλου, μπορεί να πεθάνουν όσο αυξάνεται η 
αλατότητα του νερού και εκτείνεται προς τα ανώτερα τμήματα του ποταμού, 
όπου συνήθως δεν υπάρχει αλμυρό νερό. Ωστόσο, τα παραπάνω είδη, 
μπορούν να επιστρέψουν σε σύντομο χρονικό διάστημα σ’ αυτά τα τμήματα 
του ποταμού, εφόσον μειωθεί η αλατότητα. Τα ψάρια του γλυκού νερού, 
όπως ο Κυπρίνος, η Αλάια του Δούναβη, το Αμερικάνικο γατόψαρο και το 
Ποταμολάβρακο, κινούνται προς τα ανάντη, όταν οι τιμές της αλατότητας 
ανεβαίνουν και επιστρέφουν, είτε όταν οι τιμές της μειώνονται είτε όταν 
αποκαθίστανται οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα ρέοντα ύδατα. Όσο 
αφορά τα ευρύαλα είδη, δηλαδή τα είδη που είναι ικανά να διαβιούν σ’ ένα 
ευρύ φάσμα αλατότητας, όπως ο Κέφαλος, ο Οξύρρυγχος και το Χέλι, δεν 
αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρό πρόβλημα. 

Πέρα από την αλατότητα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν 
να έχουν απροσδόκητες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς, μετά τη 
δραστική μείωση της ροής του ποταμού, οι οποίοι μερικές φορές γίνονται 
λιγότερο αντιληπτοί. Για παράδειγμα, ο Πάδος, για διάφορους παράγοντες, 
ανθρωπογενείς και φυσικούς, τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει χάσει 
τη επικοινωνία του με τις πλημμυρικές πεδιάδες. Με έναν όρο καθαρά 
οικολογικό, λέγεται ότι ο Πάδος έχει χάσει την πλευρική συνδεσιμότητα 
του. Λίγες είναι πλημμυρικές πεδιάδες που έχουν απομείνει και γενικά έχουν 
χαμηλή οικολογική ποιότητα. Το νερό φτάνει στις πλημμυρικές πεδιάδες 
μια φορά το χρόνο, κατά τη διάρκεια μεγάλων πλημμυρών, και παραμένουν 
βυθισμένες για μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ένταση της 

Ο Ποταμός Πάδος το καλοκαίρι του 2022( 
εικόνα https://www.agrapress.it/)



πλημμύρας και την εποχή του χρόνου. Επομένως, σχεδόν όλο το χρόνο, η 
παροχή νερού αφορά τον κύριο ρου του ποταμού, μακριά από τις πλημμυρικές 
πεδιάδες. Οι ταχύτητες ροής είναι κατά μέσο όρο υψηλές, της τάξεως των 
δεκάδων εκατοστών ανά δευτερόλεπτο, συνθήκες που δεν ευνοούν την 
ανάπτυξη της βυθισμένης βλάστησης, η οποία είναι απούσα. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι οργανισμοί οι οποίοι χρειάζονται υδρόβια 
βλάστηση, είτε για να ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής ή μέρος αυτού, 
να απουσιάζουν, ενώ κυριαρχούν είδη που συνήθως βρίσκονται σε γυμνούς, 
αμμώδεις ή ιλυώδεις βυθούς και είναι προσαρμοσμένα σε υψηλές ταχύτητες 
ροής.

Το παράδοξο του φετινού καλοκαιριού είναι ότι η καταγεγραμμένη μείωση 
της παροχής νερού έχει αυξήσει την ποικιλομορφία των οικοτόπων, σε 
αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Το φαινόμενο αυτό, παρατηρήθηκε 
στον Ποταμό Πάδο, όπου αυξήθηκε η ποικιλομορφία των οικοτόπων, καθώς 
επίσης και εκείνη των κοινοτήτων των υδρόβιων οργανισμών. Η μορφολογία 
της φυσικής κοίτης έχει αλλάξει, πλέον υπάρχουν οικοσυστήματα με ρηχά 
νερά, μέτριου βάθους, με σύντομες πορείες, καθώς και τμήματα με μικρή 
επικοινωνία με τον κυρίως ρου του ποταμού. Σ’ αυτά τα περιβάλλοντα, οι 
ασπόνδυλοι οργανισμοί, οι προνύμφες των εντόμων, τα καρκινοειδή και 
τα μαλάκια, καθώς και οι γόνοι, έχουν βρει διαφορετικά περιβαλλοντικές 
συνθήκες και τροφές από αυτές που συνήθως ήταν διαθέσιμες κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο, και ως εκ τούτου να είναι εμφανής η αύξηση των ήδη 
υπαρχόντων ειδών, όπως προκύπτει από τη συστηματική παρακολούθηση. 
Ωστόσο, πρόκειται για παροδικά φαινόμενα, τα οποία θα εξαφανιστούν με την 
επιστροφή χαρακτηριστικών υδρολογικών συνθηκών των γλυκών νερών. Σ’ 
αυτό το περιβαλλοντικό πλαίσιο, πρέπει να γίνει ειδική μνεία στο Ευρωπαϊκό 
Χέλι, ένα από τα πολύ λίγα αυτόχθονα είδη ψαριών που παρατηρούνται 
ακόμα στον Πάδο. Το Ευρωπαϊκό Χέλι προστατεύεται από την ευρωπαϊκή 
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Ο Ποταμός Πάδος στο Polesine 
Zibello, στα περίχωρα της Parma 
(φωτογραφία: Paolo Panni/ADBPO - 
CC-BY 3.0, from: Le Scienze.it)
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νομοθεσία, καθώς έχει κηρυχθεί σε είδος προς εξαφάνιση.

Τα αποτελέσματα της διαρκούς μελέτης στο πρόγραμμα LIFEEL, έχουν 
αναδείξει μια κατάσταση πιο δραματική από την αναμενόμενη, στην οποία 
οι πληθυσμοί του Πάδου υφίστανται μια περαιτέρω δραστική μείωση. 
Συγκεκριμένα, αυτό που προέκυψε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2021 και του 2022, τα νεαρά χέλια που 
πιάστηκαν στο δέλτα και στα περίχωρα του Pontelagoscuro της Φερράρα, 
δείχνουν μια μείωση σε αυτούς τους πληθυσμούς. Αυτό το φαινόμενο 
επιβεβαιώθηκε εμμέσως και το 2019, μέσω ανάλυσης δεδομένων από την 
επαγγελματική αλιεία. Αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία θα παρουσιαστούν 
αναλυτικά και θα συζητηθούν στα επόμενα ενημερωτικά δελτία, 
υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. 
Επιστρέφοντας στις επιπτώσεις της μείωσης της στάθμης του νερού, μπορεί 
να επιβεβαιωθεί ότι η κατάσταση δεν ωφελεί το Χέλι αλλά, αντιθέτως, μπορεί 
να έχει προκαλέσει κάποιες περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις. Στον ποταμό 
Πάδο, μάλιστα, οι σπάνιοι υπολειπόμενοι πληθυσμοί χελιών εντοπίζονται 
γενικά στα τεχνητά αναχώματα, που έχουν δημιουργηθεί. Η σχεδόν πλήρης 
απουσία βλάστησης στο ποταμό στην πραγματικότητα δεν επιτρέπει στο χέλι 
να χρησιμοποιήσει άλλους βιότοπους, γιατί διαφορετικά τα Χέλια θα ήταν 
πολύ εκτεθειμένα σε θηρευτές. Επομένως, εκτός από ειδικές καιρικές και 
υδρολογικές συνθήκες, καθώς και τις φάσεις της σελήνης, τα λίγα χέλια στο 
Πάδο περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κρυμμένα σε εσοχές στις 
όχθες του ποταμού που και αυτές έχουν εξαφανιστεί με αποτέλεσμα τα χέλια 
να πρέπει να κινηθούν «παρά τη θέλησή τους», εκθέτοντας τον εαυτό τους σε 
υψηλότερο κίνδυνο θήρευσης.

Semi-submerged river brush 
due to extremly low flow 
conditionsPoris
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ΕΛΛΑΔΑ  
Η ομάδα του LIFEEL παρουσιάζεται. 
30 ΧΡΟΝΙΑ LIFE. Στις 28 Ιουνίου 2022, o Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 
- Δήμητρα (ΕΛΓΟ), διοργάνωσε μία συνάντηση για τον εορτασμό των 
τριάντα χρόνων του προγράμματος LIFE. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 
και Δασικών Προϊόντων Τεχνολογίας στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης οι ερευνητές του ΕΛΓΟ παρουσίασαν και τα εννέα προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από το LIFE, συμπεριλαμβανομένου και του 
LIFEEL. Η παρουσίαση του προγράμματος LIFEEL έγινε από τον Δρ. 
Αργύριο Σαπουνίδη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΝΑΛΕ, υπεύθυνο έργου 
της ελληνικής ομάδας. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την παρουσίαση των 
αντικείμενων και της δομής της έρευνας, την έρευνα που έχει ήδη γίνει στο 
LIFEEL και τι αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του έργου. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν στους συμμετέχοντες φυλλάδια για 
το πρόγραμμα στην ελληνική γλώσσα.
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Από την εκδήλωση για τον εορτασμό 30 
χρόνων LIFE, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα. Στη φωτογραφία ο Δρ. 
Αργύριος Σαπουνίδης.
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Η ομάδα του LIFEEL συναντιέται με μαθητές σχολείων. Τους μήνες Μάιο και 
Ιούνιο, περισσότεροι από 100 μαθητές από 10 διαφορετικές τάξεις σχολείων 
της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώθηκαν 
για τη σημασία του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla). Οι διά ζώσης 
παρουσιάσεις έγιναν είτε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής 
Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε), είτε στο πεδίο όπου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
ψαριών με συσκευή ηλεκτραλιείας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τον κύκλο ζωής των Ευρωπαϊκού χελιού, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το είδος και για ποιο λόγο το πρόγραμμα LIFEEL ένα πολύ 
σημαντικό για την προστασία και την ανάκτηση του.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΝΕΣΤΟ 
Παράλληλα και εφόσον έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες άδειας από 
την Περιφερειακή Αρχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο διαγωνισμός 
για την κατασκευή και εγκατάσταση διόδου χελιού στο φράγμα Τοξότων στον 
ποταμό Νέστο είναι έτοιμος για δημοσίευση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ελληνική 
ομάδα προσέλαβε έναν επικοινωνιολόγο, ο οποίος θα αναλάβει και θα 
οργανώσει όλες τις προσεχείς εκδηλώσεις στην περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Μετά τη δημοσίευση ανοιχτού διαγωνισμού, η 
εταιρεία ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 
ανέλαβε υπεύθυνος επικοινωνίας του προγράμματος και πραγματοποιήθηκε 
ένας πρώτος προγραμματισμός για τις μελλοντικές δράσεις.
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LIFE Programme
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Πρόγραμμα LIFE
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Έχετε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να 
μας ενδιαφέρουν;
Θέλετε να κάνετε μια αναφορά;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
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Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ συγχρηματοδοτεί και 
υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFEEL. 
Το LIFEEL επωφελείται από τη συμβολή συγχρηματοδοτών που από την 
αρχή, αποφάσισαν να το υποστηρίξουν με συγκεκριμένο τρόπο. Κάναμε 
μερικές ερωτήσεις στον Maurizio Braghittoni, Προέδρου του Ψυχαγωγικού 
και Αθλητικού Συλλόγου, φορέα που συγχρηματοδοτεί το έργο.
«Η Ιταλική Ένωση Ψυχαγωγικής και Αθλητικής Αλιείας είναι ένας 
σύλλογος που ιδρύθηκε το 1984. Σκοπός της Ένωσης δεν είναι μόνο να 
οργανώνει και να συντονίζει δραστηριότητες ψυχαγωγικής αλιείας που 
πραγματοποιούνται από τους ιδιοκτήτες αλιευτικών δομών στην περιοχή 
της Emilia-Romagna, αλλά να ενεργεί ως θεματοφύλακας μιας κοινωνικής 
και πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει τις ρίζες της στην ιστορία, την τέχνη 
και τη ζωή του λαού και της επικράτειάς μας. Κατά μήκος της ακτογραμμής, 
στις λιμνοθάλασσες και κατά μήκος των ποταμών, στην εναλλαγή τοπίων 
με διάφορα περιγράμματα, εντοπίζονται καλύβες ψαρέματος σε πλήρη 
αρμονία με το περιβάλλον. Ήδη από το 2015, χάρη σε μια συνάντηση με 
τον καθ. Mordenti, ενημερωθήκαμε για τα έργα του Πανεπιστημίου της 
Μπολόνιας σχετικά με την προστασία του Οξύρρυγχου της Αδριατικής και 
του Ευρωπαϊκού χελιού. Προσωπικά εισηγήθηκα στη γενική συνέλευση των 
μετόχων και πέρασε ομόφωνα η πρόταση να βοηθήσουμε αυτού του είδους 
τα έργα με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και όχι μόνο οικονομικά. 
Χάρη στη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Μπολόνιας, κάθε μέλος 
μπορεί να αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα παρατηρείται στα ύδατα, στον 
ερευνητικό φορέα, ενώ ακόμη πραγματοποιούμε και αναφορές στο δασαρχείο 
εάν αντιληφθούμε ενέργειες λαθροθηρίας. ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΝΕΙ ΈΝΑ ΕΙΔΟΣ 
«ΦΥΛΑΚΩΝ» ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΑΣ και επειδή η ψαροκαλύβα, με τα χρόνια, 
έχει χάσει όλο και περισσότερο τον ρόλο της στην αλιεία, έχει μετατραπεί 
σε χώρο κοινωνικοποίησης. Ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην Περιφερειακή 
Επιτροπή Αλιείας, συνεχίζει να παρακολουθεί τα ύδατα της επικράτειας και 
γνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή εδώ και λίγα χρόνια έχει οδηγήσει στην 
παρουσία ειδών ψαριών που δεν υπήρχαν πριν. Όσον αφορά το έργο LIFEEL, 
θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε, έχοντας επίγνωση της σημασίας της 
προστασίας αυτού του υπέροχου είδους, που έχει δυστυχώς αντιμετωπίσει 
πολλές δυσκολίες για αρκετές δεκαετίες».

 Στη φωτογραφία ο Maurizio Braghittoni, 
Πρόεδρος του Ψυχαφωγικού και Αλιευτικού 
Συλλόγου έως το 2022.  

9TH September 2022 - Bologna
with the organization by Emilia-Romagna 
Region

LIFEEL at SANA 2022
34th International Exhibition of Organic 
and Natural


