
Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για την εύρυθμη λειτουργία των υδατοκαλλιεργειών και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος οφείλουμε να προσεγγίσουμε τις 

υδατοκαλλιέργειες ως «ανοικτού» τύπου οικοσυστήματα δηλαδή να εκτιμούμε τις «εισροές» και τις «εκροές» τους.

Στη διαφάνεια παρατηρούμε μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε πλωτή μυδοκαλλιέργεια (Μ) και πλωτό ιχθυοκλωβό (Ι):

Οι οστρακοκαλλιέργειες διαφοροποιούνται, ως προς τις εισροές τους στο ότι δεν χορηγείται πρόσθετη τροφή και ως προς τις εκροές 

τους στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούνται φαρμακευτικές αγωγές ή άλλες χημικές ουσίες.

Μ Ι



ΟΙ ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

• το νερό και τα ποικίλης φύσεως συστατικά του, 

• η τροφή (φυσική, καλλιεργούμενη  ή χορηγούμενη), 

• τα υλικά κατασκευής του συστήματος εκτροφής, και 

• οι καλλιεργούμενοι οργανισμοί στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους 

(γεννήτορες, γόνος, ιχθύδια).

Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι:

 Το νερό μέσα στο οποίο γίνεται η εκτροφή μπορεί να προέρχεται από γεώτρηση, από ποταμό, να είναι λιμναίο ή θαλασσινό.

 Η παρουσία άφθονης φυσικής τροφής (πλαγκτόν) συνεισφέρει στην οικονομία της υδατοκαλλιεργητικής μονάδας.

 Τα υλικά κατασκευής απαιτούν καθαρισμό, πολλές φορές με τη χρήση χημικών ουσιών.

 Τα διάφορα στάδια ανάπτυξης υλοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους (π.χ. δεξαμενές σε χερσαίο χώρο). 



 τα εμπορεύσιμα καλλιεργούμενα είδη, νεκροί ιχθύες, 

 κόπρανα και ούρα, 

 προϊόντα μεταβολισμού (CO2, NH4), 

 υπολείμματα της χορηγούμενης τροφής, 

 χημικές ουσίες (φάρμακα, εμποτιστικά δικτυών),

 μικροοργανισμοί και παράσιτα. 

 Στην περίπτωση ατυχήματος, που θα προκαλέσει την καταστροφή των 

εγκαταστάσεων, έχουμε τη διαφυγή μεγάλου αριθμού ιχθύων στο φυσικό 

οικοσύστημα. 

ΟΙ ΕΚΡΟΕΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



Το μέγεθος και η φύση των εκροών από τις υδατοκαλλιέργειες στο περιβάλλον εξαρτάται από:

α) Τη βιομάζα της καλλιέργειας έχει άμεση σχέση με το μέγεθος των εκροών, επειδή αυτή καθορίζει την ποσότητα της 

χορηγούμενης τροφής και τις ανάλογες ποσότητες τροφής που χάνονται, καθώς επίσης και την ποσότητα των κοπράνων 

που αποβάλλεται.

β) Το μέγεθος των εγκαταστάσεων έχει άμεση επίδραση στη συνολική ποσότητα του παραγόμενου επίφυτου.

γ) Το μέγεθος των καλλιεργούμενων οργανισμών είναι σημαντικός παράγοντας επειδή καθορίζει τόσο το μέγεθος των 

σωματιδίων της τροφής όσο και των κοπράνων που παράγονται.

δ) Το μέγεθος των σωματιδίων της τροφής και των κοπράνων όπως και η υγρασία που περιέχουν καθορίζουν το 

βαθμό διασποράς καθόσον η διασπορά και το μέγεθος των σωματιδίων είναι αντιστρόφως ανάλογα. Επίσης η υγρασία που 

περιέχουν καθορίζει τον βαθμό διάσπασης των σωματιδίων και ως εκ τούτου τη διασπορά τους.

ε) Τη μέθοδο παροχής της τροφής είναι σημαντικός παράγοντας επειδή επηρεάζει την ποσότητα της τροφής που 

συλλαμβάνεται από τα ψάρια. Αυτόματες συσκευές παροχής της τροφής, σωστά προγραμματισμένες, είναι δυνατόν να 

μειώσουν τις απώλειες της τροφής.

Β. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



 με τη μορφή Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 

(ΠΟΑΥ), όπου η συνολική έκταση των οποίων ξεπερνά τα 100 στρέμματα.

 με τη μορφή των Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ), 

όπου αναπτύσσονται έως 5 υδατοκαλλιεργητικές μονάδες, συνολικής έκτασης 

μικρότερης από 100 στρέμματα και σε απόσταση μεταξύ τους από 500 έως 

2000 μέτρα.

 Μεμονωμένες ή Σημειακές  μονάδες, για τις οποίες ισχύουν κατά 

περίπτωση περιορισμοί ως προς το μέγεθος, το ύψος της παραγωγής κ.α. Οι 

μεμονωμένες μονάδες δεν δύνανται να υπερβαίνουν σε έκταση τα 40 

στρέμματα για ιχθυοκαλλιέργεια και τα 20 στρέμματα για οστρακοκαλλιέργεια 

ή να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων μεταξύ τους. 

Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ)

Β.1 Το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών 



α) Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

 η γεωμορφολογία της περιοχής,

 τα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων,

 ο ρυθμός ανανέωσης των θαλάσσιων μαζών – ρεύματα,

 ο κυματισμός,

 η ποιότητα υδάτων (τροφική κατάσταση – ρύποι),

 το καθεστώς προστασίας (π.χ. Natura 2000),

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Π.Α.Υ.

Β.1 Το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών 



β. Χαρακτηριστικά χωροταξικού χαρακτήρα

 η παρουσία ανταγωνιστικών με τις υδατοκαλλιέργειες χρήσεων,

 η παρουσία ασύμβατων χρήσεων,

 οι περιοχές ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,

 η ύπαρξη οικισμών,

 η προσβασιμότητα στα εθνικά αστικά κέντρα (πόλοι κατανάλωσης – εμπορικοί

λιμένες),

 η προσβασιμότητα σε χερσαίες εκτάσεις,

γ. Χαρακτηριστικά αναπτυξιακού χαρακτήρα (οικονομικά -κοινωνικά κριτήρια)

- Περιορισμός της ανεργίας,

- Συνεργατικές δραστηριότητες,

- Παραδοσιακή ενασχόληση με την αλιεία ή και τις υδατοκαλλιέργειες,

- Δυνατότητες Δημόσιας ή Κοινοτικής χρηματοδότησης

Β.1 Το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών 



 Σε περιοχές που χρησιμοποιούνται ως πεδία βολής από τις ένοπλες δυνάμεις.

 Σε περιοχές που χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι ναυσιπλοΐας, ως δίαυλοι αγωγών ή

καλωδίων μεταφοράς ενέργειας ή και τηλεπικοινωνιών.

 Σε περιοχές που προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000

και αναπτύσσονται λειμώνες του είδους Posidonia oceanica.

 Σε λίμνες που τα νερά τους προορίζονται για ύδρευση.

 Σε περιπτώσεις που θαλάσσιες περιοχές έχουν κριθεί ακατάλληλες για καλλιέργεια

οστρακοειδών ή σε περιπτώσεις που τα ποτάμια ή τα λιμναία οικοσυστήματα

(καλλιέργεια πέστροφας / κυπρίνου) χρήζουν προστασίας ή βελτίωσης της ποιότητάς

τους.

Με περιοριστικούς όρους, που ορίζονται από τις αρμόδιες αντίστοιχα υπηρεσίες,

επιτρέπεται να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν υδατοκαλλιεργητικές μονάδες σε περιοχές

Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων ή και σε προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura

2000.

Οι απαγορευτικοί όροι της ίδρυσης υδατοκαλλιεργειών :

Β.1 Το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών 



Η Μ.Π.Ε.  η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ, πρέπει 

να είναι κατάλληλη για το μέγεθος της μονάδας, τα εκτρεφόμενα είδη και τις προϋπάρχουσες

περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μελέτη θα πρέπει να αναφέρεται κυρίως στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών της μονάδας

2. Περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής (πυκνότητα ατόμων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ετήσια 

παραγωγή)

3. Πρόβλεψη των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων

4. Μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο η μονάδα θα μπορούσε να ωφελήσει ή να βλάψει την τοπική 

ανθρώπινη κοινωνία 

5. Υπολογισμός του είδους και της ποσότητας των απαιτούμενων πόρων και των εκροών από τη 

μονάδα

6. Δεδομένα για διάφορες παραμέτρους ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος (θερμοκρασία, 

αλατότητα, οξυγόνο, pH, αμμωνία, νιτρικά, φωσφορικά, παροχές ή ρεύματα του νερού κ.λ.π.), 

περιγραφή φυτο – ζωοπλαγκτού και βένθους, αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές 

δραστηριότητες. 

Σε περίπτωση χερσαίων μονάδων επιπλέον απαιτείται:

1. Βιολογικός καθαρισμός για την επεξεργασία των αποβλήτων

2. Έγκριση απόρριψης των εκροών σε αποδέκτη.

Τι απαιτεί το νομικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών ως προς την 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ



Η ιριδίζουσα πέστροφα (trout - Oncorhynchus mykiss). 

Ο κυπρίνος (γριβάδι, σαζάνι, carp, Cyprinus carpio). 

Το χέλι (eel, Anguilla Anguilla). 

Η τσιπούρα (sea bream, Sparus aurata). 

Το λαβράκι (seabass, Dicentrarchuslabrax). 

Το μυλοκόπι, (argyrosomus regius)

Η συναγρίδα, (dentex dentex)

Το φαγκρί, (pagrus pagrus)

Το μυτάκι, (sarago pizzuto)

Ο σολομός του Ατλαντικού (salmon, Salmo salar). 

Ο οξύρυγχος (sturgeon, AcipenserBaerii). 

Ο μπακαλιάρος (codfish, Gadusmorhua)

Το μύδι (mussel, Mytilusgalloprovincialis - μεσογειακό μύδι)

Το στρείδι (Crassostrea gigas)

Τα κυριότερα είδη υδρόβιων οργανισμών που καλλιεργούνται 

στην Ευρώπη



Β.2.1 Ιχθυοκαλλιέργειες

α) Εκτατικές Εκτροφές

Εκτατικές εκτροφές γαρίδας  στη ΝΑ Ασία. Αντίστοιχες εικόνες μπορεί να συναντήσουμε και σε Βαλκανικές χώρες 

όπου χρησιμοποιούνται οι λεκάνες των ορυζώνων ως χώροι πρώτης ανάπτυξης του κυπρίνου. 



Β.2.1 Ιχθυοκαλλιέργειες

α) Εκτατικές Εκτροφές

Ημι - εκτατικές εκτροφές γαρίδας  στη ΝΑ Ασία. 



ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=ep9BPSTJ7KA εκτροφή και αλίευση τσιπούρας

https://www.youtube.com/watch?v=pR09fyANJ_k καλλιέργεια φαγκρί

https://www.youtube.com/watch?v=9uTdYYcLInQ οι εργασίες του ιχθυολόγου - διαχωρισμός 

της έννοιας ιχθυολόγος και ιχθυοπαθολόγος (κτηνίατρος)

https://www.youtube.com/watch?v=duhnZB5Bjcw προβλήματα στο περιβάλλον από την 

εκτροφή σολομού

Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για τις μεθόδους και τα προβλήματα της ανάπτυξης 

ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοκλωβούς σας προτείνω να παρακολουθήσετε τα 

παρακάτω επιλεγμένα videos: 
Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτά οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

https://www.youtube.com/watch?v=ep9BPSTJ7KA
https://www.youtube.com/watch?v=pR09fyANJ_k
https://www.youtube.com/watch?v=9uTdYYcLInQ
https://www.youtube.com/watch?v=duhnZB5Bjcw


β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Οι εγκαταστάσεις των ιχθυοκλωβών γίνονται κατά προτίμηση σε περιοχές που προστατεύονται από τις 

ακραίες καιρικές συνθήκες (άνεμοι, κυματισμός) και έχουν εύκολη πρόσβαση από την ακτή.



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Υπερ – απλουστευμένες  εγκαταστάσεις των ιχθυοκλωβών



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών στην Ελλάδα κατά τη 10ετία του 1980. Η δημιουργία αυτών των εγκαταστάσεων 

έδωσε την εμπειρία για τη μεγάλη εξέλιξη της τεχνογνωσίας στην ιχθυοκαλλιέργεια, τόσο στο επίπεδο των 

εγκαταστάσεων όσο και στο επίπεδο της ιχθυοπονίας, στη χώρα.



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών στην Ελλάδα κατά τη 10ετία του 1980. Στη διαφάνεια διακρίνεται η συσκευή διαλογής 

του μεγέθους των ιχθύων ώστε να τοποθετούνται σε ανάλογους κλωβούς. Οι κλωβοί καλύπτονται με δίχτυ ώστε να 

προστατεύονται τα ψάρια από τους θηρευτές τους (θαλασσοπούλια)

ταϊστρα

Συσκευή διαλογής 

μεγέθους ιχθύων



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Σύγχρονες εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών στην Ελλάδα για την καλλιέργεια κυρίως τσιπούρας και λαβρακιού. Οι 

κλωβοί καλύπτονται με δίχτυ ώστε να προστατεύονται τα ψάρια από τους θηρευτές τους (θαλασσοπούλια)



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Σύγχρονες εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών στην Ελλάδα για την καλλιέργεια κυρίως τσιπούρας και λαβρακιού. 

Στη διαφάνεια παρουσιάζεται χειρωνακτικός τρόπος ταϊσματος.



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Σύγχρονες εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών στη Β. Ευρώπη. Διακρίνεται ο σωλήνας μηχανικής χορήγησης της τροφής 

από το σκάφος τροφοδοσίας. 



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Σύγχρονες εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών στη Β. Ευρώπη. Εσωτερική εικόνα του κλωβού, πάνω στα δίχτυα του 

οποίου εμφανίζονται επικαθήσεις.



β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί

Σύγχρονες προτάσεις για εγκαταστάσεις κλειστών κυκλωμάτων ιχθυοκλωβών μέσα στο υδάτινο περιβάλλον 

με στόχο τον περιορισμό της ρύπανσης του υδάτινου οικοσυστήματος



β.2 Δεξαμενές - Λεκάνες

Εγκαταστάσεις δεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας σε χερσαίο περιβάλλον. Οι εγκαταστάσεις απαιτούν μεγάλες 

ποσότητες νερού και επιβάλλεται η χρήση βιολογικού καθαρισμού πριν την απόρριψη του στον υδάτινο αποδέκτη.



Νερό ποταμού Εκροή 

ιχθυοκαλλιέργειας

Αστικά λύματα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά εκροών ιχθυοκαλλιέργειας που 

χρησιμοποιεί νερό ποταμού

β.2 Δεξαμενές - Λεκάνες



β.2 Δεξαμενές - Λεκάνες

Εγκαταστάσεις δεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας κλειστού κυκλώματος σε χερσαίο περιβάλλον. Στις εγκαταστάσεις 

αυτές το νερό ανακυκλώνεται σε μεγάλο ποσοστό αφού πρώτα υποστεί καθαρισμό, συνήθως με βιολογικά φίλτρα, 

ώστε να περιοριστούν οι μεγάλες ποσότητες νερού που απαιτούνται.



Οξύρυγχος

β.2 Δεξαμενές - Λεκάνες

Εγκαταστάσεις δεξαμενών ιχθυοκαλλιέργειας οξύρυγχου (παραγωγή χαβιαριού) κλειστού κυκλώματος, σε χερσαίο 

περιβάλλον. 



β.2 Δεξαμενές - Λεκάνες

Εντατικές εκτροφές γαρίδας  στη ΝΑ Ασία. Στη διαφάνεια διακρίνονται οι αναδευτήρες που οξυγονώνουν το νερό 

για την αποφυγή δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών.



 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι ιχθυοκλωβοί τοποθετούνται σε

θαλάσσιες περιοχές με βάθος τουλάχιστον 18 μέτρων και σε κάθε περίπτωση με

βάθος διπλάσιο του ύψους των κλωβών εκτροφής.

 Οι μονάδες οφείλουν να απέχουν μεταξύ τους 500 μέτρα ή 300 μέτρα στην

περίπτωση βιολογικών εκτροφών.

 Η απόσταση του θαλάσσιου «οικοπέδου» από την ακτογραμμή πρέπει να είναι

κατ’ ελάχιστον 50 μέτρα, και

 η κάλυψη της έκτασής του από τις εγκαταστάσεις της υδατοκαλλιέργειας να μην

υπερβαίνει το 50% ή το 60% (βιολογικές εκτροφές).

ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΟΙ

Οι ιχθυοκλωβοί σε λίμνες πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές με βάθος – κατά την 

χαμηλότερη στάθμη του νερού - τουλάχιστον τριπλάσιο του ύψους των κλωβών εκτροφής.

β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί



ειδικοί όροι:

 τουριστικές μονάδες, βιομηχανικές μονάδες, μεταλλεία, λιμενικές εγκαταστάσεις

φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών, όπου η ελάχιστη απόσταση προσδιορίζεται στο 1

km.

 Παραλίες κολύμβησης πλησίον οικισμών ή τουριστικών εγκαταστάσεων και

καταδυτικά πάρκα, όπου η ελάχιστη απόσταση προσδιορίζεται στο 0,5 km.

 Αεροδρόμια κοντά στην ακτογραμμή, όπου η ελάχιστη απόσταση προσδιορίζεται στα

2 ναυτικά μίλια.

 Αιολικά πάρκα, των οποίων η απόσταση από τις υδατοκαλλιέργειες ορίζεται στο 0,5

km.

Η ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία απαγορεύεται σε απόσταση 50 μέτρων από τη

μισθωμένη θαλάσσια έκταση για τους ιχθυοκλωβούς. Η αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει

και στην περίπτωση των ιχθυοκλωβών που είναι εγκατεστημένοι σε λίμνες, με το όριο να

ανέρχεται στα 100 μέτρα.

β) Εντατικές εκτροφές

β.1 Ιχθυοκλωβοί



ΤΡΟΦΗ

N  100%

P  100%

ΚΑΤΑΚΡΑΤHΣΗ ΣΤΑ

ΨΑΡΙΑ

N  25%

P  23%

ΔΙΑΛΥΜΕΝΑ ΣΤΟ

ΝΕΡΟ

N  62%

P  11%

ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΝΕΡΟΥ

N  13%

P  66%

ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ

Κύρια συστατικά των εκροών σε ιχθυοκαλλιέργειες



Φυσικές επιπτώσεις

1.Ζημίες και καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος.

2.Προβλήματα αισθητικής, αντικρουόμενων χρήσεων και αλλαγών στη ροή των 

νερών.

3.Επιπτώσεις από τα αιωρούμενα στερεά

4.Επιπτώσεις από τον εμπλουτισμό με θρεπτικά: C, N, P

5.Επιπτώσεις από την παραγωγή αερίων NH4+, CH4, H2S και τη μείωση του Ο2.

Επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών στο υδάτινο περιβάλλον  

Βιολογικές επιπτώσεις

Προσέλκυση άλλων οργανισμών στις υδατοκαλλιέργειες

Επιδράσεις στους φυσικούς πληθυσμούς

Παθογόνοι μικροοργανισμοί



2.3 Υποδομές των υδατοκαλλιεργειών 

στο χερσαίο περιβάλλον 

Στη διαφάνεια βλέπουμε λεκάνες γεννητόρων κυπρίνου όπου γινόταν η αναπαραγωγή τους. 

Τα ιχθύδια μεταφέρονταν για ανάπτυξη – πάχυνση σε κανάλια που επικοινωνούσαν με τη λίμνη Βιστωνίδα ή 

εμπλούτιζαν τον φυσικό ιχθυοπληθυσμό της λίμνης.



2.3 Υποδομές των υδατοκαλλιεργειών 

στο χερσαίο περιβάλλον 

Στη διαφάνεια βλέπουμε λεκάνες προ- ανάπτυξης ιχθυδίων



2.3 Υποδομές των υδατοκαλλιεργειών 

στο χερσαίο περιβάλλον 

Στη διαφάνεια βλέπουμε λεκάνες προ- ανάπτυξης ιχθυδίων



ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

https://www.youtube.com/watch?v=9xXANblxqQ0 εκτροφή και αλίευση γαρίδων

https://www.youtube.com/watch?v=UX1AKc0ghQE οστρακοκαλλιέργειες

https://www.youtube.com/watch?v=nJ8FdhquPLY μυδοκαλλιέργειες long - line

Για ν’ αποκτήσετε εικόνες για τις μεθόδους και τα προβλήματα της ανάπτυξης 

οστρακοκαλλιεργειών σας προτείνω να παρακολουθήσετε τα παρακάτω επιλεγμένα 

videos: 
Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτά οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.

Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

https://www.youtube.com/watch?v=9xXANblxqQ0
https://www.youtube.com/watch?v=UX1AKc0ghQE
https://www.youtube.com/watch?v=nJ8FdhquPLY


Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Μυδοκαλλιέργειες τύπου long – line στο Θερμαϊκό κόλπο.

Διακρίνουμε τους πλωτήρες που διατηρούν στην επιφάνεια το κεντρικό σκοινί από το 

οποίο κρέμονται οι αρμαθιές (κάλτσες) με τα μύδια



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Μυδοκαλλιέργειες τύπου long – line στο Θερμαϊκό κόλπο.

Η μεγάλη πυκνότητα των μυδοκαλλιεργειών αυτού του τύπου, διαταράσσει την κίνηση των θαλάσσιων 

ρευμάτων με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η ποιότητα του νερού και να δημιουργούνται αναερόβιες συνθήκες 

κάτω από τις μυδοκαλλιέργειες.



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Μυδοκαλλιέργειες τύπου long – line στο Θερμαϊκό κόλπο.

Διακρίνουμε το κεντρικό σκοινί από το οποίο κρέμονται οι αρμαθιές (κάλτσες) με τα μύδια



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Μυδοκαλλιέργειες τύπου long – line στο Θερμαϊκό κόλπο.

Διακρίνουμε την αρμαθιά (κάλτσα) με τα μύδια κατά τη διάρκεια της αλίευσης των μυδιών από την καλιέργεια



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Μυδοκαλλιέργειες τύπου «πασσαλωτών» (bouchots) σε περιοχή 

των ακτών της Δ. Ευρώπης, όπου επικρατεί το φαινόμενο της 

παλίρροιας – άμπωτης.

Διακρίνουμε τους πασσάλους πάνω στους οποίους αφού 

τοποθετηθεί δίκτυ (κάλτσα) αναπτύσσονται τα μύδια.

Κατά τη διάρκεια της παλίρροιας τα μύδια είναι βυθισμένα στο νερό 

οπότε οξυγονώνονται και διατρέφονται. Κατά την άμπωτη, τα μύδια 

για την επιβίωσή τους διατηρούν νερό στο εσωτερικό τους και οι 

καλλιέργειες είναι προσβάσιμες στους μυδοκαλλιεργητές.



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Καλλιέργειες στρειδιών τύπου πλωτών long line σε περιοχή των ακτών της Δ. Ευρώπης, όπου επικρατεί το φαινόμενο της 

παλίρροιας – άμπωτης.

Διακρίνουμε τους πλωτούς σάκους μέσα στους αναπτύσσονται τα όστρακα.



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Καλλιέργειες στρειδιών τύπου «σταθερά δοχεία» σε περιοχή των ακτών της Δ. Ευρώπης, όπου επικρατεί το φαινόμενο της 

παλίρροιας – άμπωτης.



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Καλλιέργειες στρειδιών τύπου «σταθερής εξέδρας» σε περιοχή των ακτών της Δ. Ευρώπης, όπου επικρατεί το φαινόμενο 

της παλίρροιας – άμπωτης.



Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες

Καλλιέργειες χτενιών σε δεξαμενές σε περιοχή της ΝΑ Ασίας.



 η έκταση της εγκατάστασης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας πρέπει να απέχει

τουλάχιστον 200 μέτρα από μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών.

 Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μονάδων οστρακοκαλλιέργειας ορίζονται τα 150

μέτρα.

 Ανεξάρτητα από την απόστασή της από την ακτογραμμή θα πρέπει να βρίσκεται

σε περιοχή με βάθος το διπλάσιο ή τριπλάσιο του μήκους της αρμαθιάς ανάλογα

με το σύστημα εκτροφής (πλωτό ή πασσαλωτό).

 Οι ειδικοί όροι που αφορούν στην απόσταση μονάδας οστρακοκαλλιέργειας από

περιοχές με άλλες δραστηριότητες είναι οι ίδιοι με αυτούς των ιχθυοκαλλιεργειών

σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς περιορισμένοι σε ποσοστό 50%.

ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Β.2.2 Οστρακοκαλλιέργειες



ΜΥΔΙΑ

Ν  25%

N  45%

ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ

ΣΤΟ ΝΕΡΟ

N  100%

ΦΥΣΙΚΗ

ΤΡΟΦΗ

ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΝΕΡΟΥ

N  30%

ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

¥

ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ
























Κύρια συστατικά των εκροών σε μυδοκαλλιέργειες



Επιπτώσεις των οστρακοκαλλιεργειών στο υδάτινο περιβάλλον  

Τα κυριότερα προβλήματα που δημιουργούνται από την μη ορθολογική ανάπτυξη των 

μυδοκαλλιεργειών είναι:

α) Αύξηση του οργανικού υλικού των ιζημάτων 

β) Αύξηση του ρυθμού κατανάλωσης του οξυγόνου (αερόβια αποικοδόμηση οργανικών).

γ) Μείωση του δυναμικού οξειδοαναγωγής (δημιουργία αναερόβιων συνθηκών αποικοδόμησης 

οργανικών).

δ) Παραγωγή δύσοσμων και τοξικών αερίων (Η2S, CH4), επικίνδυνων για τους υδρόβιους 

οργανισμούς αλλά και για την ίδια την μυδοκαλλιέργεια 

ε) Αύξηση του οργανικού και ανόργανου αζώτου και φωσφόρου και αύξηση των συγκεντρώσεων 

της αμμωνίας (ευτροφισμός).

στ) Αλλαγές στη σύνθεση και την αφθονία της πανίδας του βένθους με αποτέλεσμα την 

διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του οικοσυστήματος.

ζ) Μεταβολές στα ρεύματα της περιοχής με αποτέλεσμα την αδυναμία διασποράς των οργανικών 

και των ρύπων. 



Γ.3  Η αντιμετώπιση της ανάπτυξης επικαθήσεων, (fouling).

Στη διαφάνεια παρατηρούμε την ανάπτυξη (επικάθηση) φυτικών οργανισμών επάνω στο δίκτυ του 

ιχθυοκλωβού. Σύντομα οι επικαθήσεις θα κλείσουν τα ανοίγματα του δικτυού και δεν θα επιτρέπουν 

την ανανέωση του νερού μέσα στον ιχθυοκλωβό.

Μπορείτε να δείτε ένα τρόπο καθαρισμού του στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.youtube.com/watch?v=2ofMszDLL-M

https://www.youtube.com/watch?v=2ofMszDLL-M


Γ.3  Η αντιμετώπιση της ανάπτυξης επικαθήσεων, (fouling).

Στη διαφάνεια παρατηρούμε την ανάπτυξη επικαθήσεων επάνω σε πλωτήρα (φελλό) που βοηθάει στην 

πλεύση του επάνω τμήματος του δικτυού σε ιχθυοκλωβό. 

Ο πλωτήρας έχει εξαφανιστεί (μόλις διακρίνεται τμήμα του σχοινιού) και φυσικά έχει χάσει τις ιδιότητές του.



1. LINACIVET Premix (Οxolinic acid)

2. OXYTETRACYCLINE 50% Premix

3. TERRAMYCIN Powder Oral Solution 

4. FLUMEQUINE Powder Oral Solution (Flumequine)

5. TRIBISEN 40% premix (Trimethoprim – Sulphadiazine)

6. SYNUTRIM premix (Trimethoprim – Sulphadiazine)

7. ΑQUAFLOR Premix, (Florfenicol). 

8. AQUACEN ( formaldehyde). 

9. AQUACEN OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 1000 mg/g Premix

Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν αδειοδοτηθεί στην 

Ελλάδα (έως το 2018) για χρήση στις υδατοκαλλιέργειες. 

Γ.2 Η εκτίμηση της δράσης των φαρμάκων στο υδάτινο περιβάλλον.

Η χρήση των αντιβιοτικών μειώνεται διαρκώς στις ιχθυοκαλλιέργειες ενώ επικρατεί η πρόληψη μέσω 

εμβολιασμών. Ο προβληματισμός για τη ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος με φαρμακευτικά σκευάσματα 

στρέφεται κυρίως στη χρήση αντιπαρασιτικών.



Ως όριο της Εισαγόμενης στο υδάτινο Περιβάλλον Συγκέντρωσης των δραστικών 

ουσιών (Environmental Introduction Concentration, EIC aquatic), για την αποδοχή 

έλλειψης κινδύνου για το περιβάλλον, ορίζεται το 1μg της ουσίας/lit νερού. 

Για κάθε ουσία, της οποίας η προβλεπόμενη συγκέντρωση στο περιβάλλον (EIC

aquatic), είναι μεγαλύτερη από τα παραπάνω όρια απαιτείται συνέχεια της έρευνας, ως 

προς τους περιβαλλοντικούς κινδύνους,

Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact 

Assessment, EIAs) από τη χρήση των δραστικών  φαρμακευτικών 

ουσιών ή και από τα έκδοχά τους

Γ.2 Η εκτίμηση της δράσης των φαρμάκων στο υδάτινο περιβάλλον.



H οριζόντια απόσταση διασποράς των αποβλήτων και των υπολειμμάτων 

της τροφής από ιχθυοκαλλιέργεια σε πλωτούς κλωβούς δίνεται από τη 

σχέση:

D = d V / v           

όπου: D = η οριζόντια απόσταση διασποράς (m)

d = το βάθος κάτω από τους κλωβούς (m)

V = η ταχύτητα των ρευμάτων (m/sec)

v = η ταχύτητα καθιζήσεως των αποβλήτων και των υπολειμμάτων της 

τροφής (m/sec).

(Gowen and Brandbury, 1987)

Γ.1 Η χρήση μαθηματικών υποδειγμάτων (μοντέλα).

Η χρήση του παραπάνω μοντέλου διασποράς είναι υπεραπλουστευμένη. Για τον καθορισμό του ίχνους (footprint) 

κάθε ιχθυοτροφικής μονάδας που χρησιμοποιεί ιχθυοκλωβούς χρησιμοποιούνται πλέον πολύπλοκα μοντέλα.



Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Τη χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργητικών μονάδων σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά κριτήρια και τη σχετική ισχύουσα 

νομοθεσία.

 Τη διατήρηση του πληθυσμού (βιομάζας) των υδρόβιων οργανισμών που εκτρέφονται στα επίπεδα που επιτρέπει η 

ποιότητα του οικοσυστήματος.

 Την εκπαίδευση του προσωπικού. Την ορθολογική χρήση ιχθυοτροφών.

 Την εφαρμογή κανόνων υγιεινής στις χερσαίες συνοδευτικές εγκαταστάσεις με στόχο την παραγωγή υγειών ιχθυδίων και 

την πρόληψη της μεταφοράς ασθενειών στην εκτροφή.

 Την εφαρμογή θεραπειών με τη χρήση αντιβιοτικών ή αντιπαρασιτικών μόνο μετά από κτηνιατρική γνωμάτευση. 

 Την απομάκρυνση των νεκρών ψαριών.

 Την τήρηση της καταγραφής όλων των δεδομένων που αφορούν στην υγεία των ψαριών, 

 Την συχνή, καταγραφή των δεδομένων για τις μεταβολές της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και του ιζήματος της 

περιοχής. 

 Την εφαρμογή μέτρων υδρανάπαυσης. 

 Την αποκατάσταση του χερσαίου και του υδάτινου χώρου μετά από παύση λειτουργίας της μονάδας. 

Η λήψη μέτρων τόσο για την αποφυγή της ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων όσο και για 

επιτυχή όσο και την αειφόρο λειτουργία τους είναι επιβεβλημένη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:


