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Δελτίο Τύπου 

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τους Αγγελοκαρχαρίες της Μεσογείου 

 
Η Μεσόγειος αποτελεί μια επικίνδυνη περιοχή για χονδριχθείς (καρχαρίες, σαλάχια, βάτους και 
χίμαιρες), καθώς σύμφωνα με τον IUCN από τα 73 είδη χονδριχθύων το 50% των σαλαχιών και το 
54% των καρχαριών αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Στη Μεσόγειο η οικογένεια των 
αγγελοκαρχαρίων αποτελείται από 3 είδη, τα οποία είναι κρισίμως κινδυνεύοντα και τόσο ο 
αυξημένος αριθμός παράκτιων κρατών, όσο και η πολύπλοκη φύση της Μεσογείου δημιουργεί 
περαιτέρω ανάγκη για διακρατικές συνεργασίες και απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διατήρηση των 
αγγελοκαρχαριών. Για τους παραπάνω λόγους αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης για τους 
αγγελοκαρχαρίες της Μεσογείου, που θέτει μέτρα διατήρησης και προστασίας σε μεσογειακό 
επίπεδο βασισμένο στις κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν, την αλιεία και την υποβάθμιση των 
οικοτόπων τους και με στόχο την εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου που θα προστατεύει τα είδη 
αυτά και τους οικοτόπους τους. 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω, τοπικοί φορείς περιοχών προτεραιότητας συνέβαλαν στη 
διαμόρφωση τοπικών σχεδίων δράσης λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής 
και τις απειλές που δέχονται τα είδη. Η iSea συνείσφερε και συμμετείχε στην παραγωγή του 
Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες έχει αναλάβει το σχέδιο 
δράσης για την περιοχή του Αιγαίου, του Κρητικού και του Ιονίου πελάγους. 
 
Το σχέδιο δράσης αναπτύχθηκε από τη Shark Trust σε συνεργασία με το Δίκτυο Διατήρησης για 
τους Αγγελοκαρχαρίες*, τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), τη Σύμβαση για τη 
Διατήρηση Αποδημητικών Ειδών Άγριων Ζώων (CMS) και το Ειδικό  κέντρο Περιφερειακής 
Δραστηριότητας Προστατευόμενων Περιοχών (SPA / RAC) με γνώμονα την επιστημονική γνώση και 
τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Επιπλέον, το Σχέδιο Δράσης θα παρουσιαστεί στα Κράτη 
Μέλη του CMS, ώστε να αναπτυχθεί παράρτημα που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες υψηλής 
προτεραιότητας οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν σε κρατικό επίπεδο από τα μέλη του. Η 
δημιουργία του Μεσογειακού αυτού Σχεδίου Δράσης αποτελεί μια πρόσκληση συνεργασίας σε 
κυβερνήσεις, ενδιαφερόμενους και οργανώσεις. 
 

Όραμα του Περιφεριακού σχεδίου δράσης για τους Αγγελοκαρχαρίες στη Μεσόγειο.  

Ανάκαμψη του πληθυσμού αγγελοκαρχαριών σε σημείο που εκπληρώνονται οι οικολογικοί τους 

ρόλοι σε ένα υγειές οικοσύστημα. 

 

Στόχος 1 - Ελαχιστοποίηση θανάτων ατόμων που σχετίζεται με την Αλιεία στην Μεσόγειο  
Στόχος 2 – Εντοπισμός οικοτόπων αγγελοκαρχαριών και προστασία τους. 
Έμμεσος στόχος  3 – Θεσμοθέτηση, επιβολή και εφαρμογή εθνικών νομοθεσιών.  

 

https://www.iucn.org/
https://www.sharktrust.org/https:/www.sharktrust.org/
https://angelsharknetwork.com/#whoisinvolved
https://angelsharknetwork.com/#whoisinvolved
https://www.iucn.org/
https://www.cms.int/
http://www.rac-spa.org/
https://www.cms.int/
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