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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 
 

Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει της δυνατότητες ανάπτυξης του 
κλάδου των εκτατικών ηµι-εντατικών υδατοκαλλιεργειών στις χώρες της νότιας 
Ευρώπης και πιο συγκεκριµένα στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα. Η µελέτη αυτής της δραστηριότητας και µάλιστα στις συγκεκριµένες χώρες 
δε γίνεται τυχαία.  

Η ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθαρός εισαγωγέας αλιευµάτων µε συνέπεια να 

υπάρχει ανάγκη αύξησης της παραγωγής. Συγκεκριµένα το εµπορικό ισοζύγιό της 

ήταν -6,8 εκ τόνους και -14,8 δις ευρώ το 2010, µε επάρκεια 45%(EUMOFA,2014)   

Με δεδοµένο πως η περαιτέρω αύξηση της αλιευτικής παραγωγής είναι 

ανέφικτη ή θα προκαλούσε κατάρρευση των αποθεµάτων πρέπει ν’ αναζητηθεί άλλη 

πηγή. Οι υδατοκαλλιέργειες εντατικής µορφής έχουν αυξηθεί αλµατωδώς τα 

τελευταία χρόνια και υπάρχει πλέον σκεπτικισµός για την παραπέρα ανάπτυξή τους. 

Η τάση παγκόσµια αλλά ακόµα περισσότερο στην Ε.Ε. είναι σε κάθε δραστηριότητα 

να µπαίνει το κριτήριο της αειφορίας. Επιπλέον πρέπει να συνυπολογιστεί πως 

υπάρχει διαρκής αναζήτηση νέων πεδίων οικονοµικής δραστηριότητας. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα σχεδιάστηκε το πρόγραµµα SEACASE ( 

Sustainable Extensive and semi-intensive Coastal Aquaculture in Southern Europe) 

προκειµένου να συµβάλλει στην αξιοποίηση ενός συνόλου παραδοσιακών µεθόδων 

υδατοκαλλιέργειας που µε διάφορες παραλλαγές, εφαρµόζονται εδώ και αιώνες σ’ 

αυτές τις χώρες αλλά είναι τώρα σε φθίνουσα πορεία. 

Η παρούσα µελέτη θα εξετάσει τη σηµερινή τους κατάσταση, τα περιθώρια 

για την παραπέρα ανάπτυξή τους καθώς και ποια µπορεί να είναι τα προσδοκώµενα 

οφέλη από αυτές.  
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Abstract 

 

The development of intensive forms of aquaculture in recent years in 
Southern Europe has been tremendous. Part of the scientific community questions 
whether further development is a way out or a problem. 

This form of aquaculture presents a number of environmental, social and 
economic problems. This study will examine whether the development of traditional 
forms of aquaculture may contribute in resolving those issues. 

Traditional forms are friendlier to the environment and ensure sustainability. 
They produce high quality product that's often only missing the label. They help 
maintain important ecosystems as they are developed in lagoons and estuaries. 
Lastly, they are a source of extra income to residents of the areas. 

Typical areas of such cultures in Southern Europe are Ria Formosa in 
Portugal, Cadiz bay in Spain, the lagoons of northern Italy and western Greece. In all 
these areas the extensive and semi-intensive form of aquaculture is facing problems 
that largely have to do with the overall degradation of these ecosystems. 

However the situation in all theses areas can be reversed as the problems 
faced can be scientifically addressed by taking certain measures. Based on this, the 
SEACASE program was developed that promoted a number of studies. A set of rules 
for the sustainable development of traditional methods of aquaculture has all been 
produced. 
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Κεφάλαιο 2 Η σηµερινή κατάσταση στις 
υδατοκαλλιέργειες στη Νότια Ευρώπη 

2.1 Αλιευτική παραγωγή και η ανάπτυξη του κλάδου 
υδατοκαλλιέργειας 
Τα ψάρια και γενικότερα οι υδρόβιοι οργανισµοί υπήρξαν σηµαντικά στοιχεία 

της ανθρώπινης διατροφής ήδη απ’ την πρωτόγονη εποχή. Σε όλα τα µέρη του 
κόσµου δεν υπάρχει σχεδόν πουθενά λαός που να µην τα έχει λιγότερο ή 
περισσότερο τµήµα του σιτηρεσίου του. 

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Αποτελούν σηµαντική πηγή ζωικών 
πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας,  αναπόσπαστο στοιχείο µιας ισορροπηµένης 
διατροφής. Επιπλέον µε την κατανάλωσή τους αξιοποιούνται τα εσωτερικά ύδατα και 
οι θάλασσες στις οποίες παράγεται η µεγαλύτερη ποσότητα βιοµάζας και συνιστούν 
διέξοδο στο διατροφικό πρόβληµα για εκατοµµύρια ανθρώπους. 

Ωστόσο η αλιευτική παραγωγή έχει µια βασική διαφορά σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα ήδη της ζωικής παραγωγής. Ο άνθρωπος έχει εξηµερώσει εδώ και 
χιλιάδες χρόνια τα περισσότερα ζώα, το κρέας των οποίων καταναλώνει, 
γλιτώνοντας την αβεβαιότητα του κυνηγιού. Έχει βελτιώσει τις αποδόσεις, έχει φτιάξει 
βελτιωµένες ποικιλίες παράγοντας την ποσότητα και την ποιότητα που απαιτούν οι 
ανάγκες του. Τα ψάρια αντίθετα εξακολουθούν να είναι προϊόν θήρευσης, έστω και 
µε αρκετά εξελιγµένα µέσα πολλές φορές. 

Αυτό έχει επιπτώσεις στον εφοδιασµό µε το προϊόν. Δεν είναι βέβαιο ότι η 
αλιευτική προσπάθεια θα αποδώσει. Το περιβάλλον έχει όρια στη φυσική 
αναπαραγωγή των πληθυσµών τα οποία έχουν ήδη ξεπεραστεί. Η ρύπανση καθώς 
και η ανθρώπινη παρέµβαση σε διάφορα οικοσυστήµατα έχει προκαλέσει µείωση 
των αποθεµάτων. Απ’ την άλλη έχει ανέβει η ζήτηση για ψάρια αφενός λόγω της 
αύξησης του πληθυσµού αφετέρου λόγω του ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
στρέφονται προς την κατανάλωση ψαριών, προκειµένου να έχουν πιο υγιεινή 
διατροφή. Το κενό  στην παραγωγή γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί µε την 
ελεγχόµενη εκτροφή ψαριών και υδρόβιων οργανισµών µε τη χρήση τεχνικών µέσων 
διαδικασία γνωστή ως ιχθυοκαλλιέργεια  (IPFC 1988). Έτσι ενώ από το 1970 και 
µετά η αύξηση της αλιευτικής παραγωγής είναι της τάξης του 1,4% ετησίως, η 
αύξηση της παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών είναι 9.2% (Κεντούρη Μ. 2007). 

Η δραστηριότητα αυτή υπάρχει απ’ τ’ αρχαία χρόνια και στην Ευρώπη και 
στην Ασία. Για αιώνες λάµβανε χώρα σε µικρή κλίµακα και µε τη βοήθεια της φύσης,  
χωρίς τον απόλυτο έλεγχο του ανθρώπου και κυρίως χωρίς παροχή τροφής. Η 
µορφή αυτή ονοµάζεται εκτατική ή ηµιεντατική αν έχουµε µερικό έλεγχο. Απ’ τον 
προηγούµενο αιώνα έχουν ξεκινήσει µορφές ιχθυοκαλλιέργειας µε έλεγχο των 
παραµέτρων του περιβάλλοντος των εκτρεφόµενων ψαριών και παροχή τροφής. Η 
καλλιέργεια αυτή ονοµάζεται εντατική και έχει κυριαρχήσει ανεβάζοντας κατά πολύ 
την  παραγωγή. (ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture) 

Σήµερα η υδατοκαλλιέργεια είναι δραστηριότητα που ασκείται σ’ όλο τον 
κόσµο. Αφορά όλα τα είδη των υδρόβιων οργανισµών, ψάρια, καρκινοειδή, µαλάκια 
κ.α. Εφαρµόζονται όλων των ειδών οι µέθοδοι απ’ τις πιο παραδοσιακές σε 
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αποµακρυσµένες περιοχές της Ασίας, έως και τις πιο σύγχρονες σε ανεπτυγµένα 
κράτη. 

Ειδικά η καλλιέργεια υψηλής εµπορικής αξίας ιχθύων γίνεται σήµερα σε 
βιοµηχανική κλίµακα σε µεγάλες σύγχρονες µονάδες. Πρόκειται για µια 
δραστηριότητα που συνεχώς διευρύνεται, ως προς το οικονοµικό της µέγεθος, ως 
προς τον όγκο της παραγωγής αλλά και ως προς τη γεωγραφική εξάπλωση καθώς 
όλο και περισσότερες χώρες την αναπτύσσουν. Παράλληλα εξελίσσεται τεχνολογικά 
και επιστηµονικά. Οι σύγχρονες µονάδες έχουν αυτοµατοποιήσει την παραγωγή και 
υπάρχουν πλέον εξειδικευµένοι µηχανολογικοί εξοπλισµοί για τις ιχθυοκαλλιέργειες.  

Έχουν δηµιουργηθεί επιστηµονικές ειδικότητες, πανεπιστηµιακές και 
τεχνολογικές σχολές, µεταπτυχιακά τµήµατα ειδικά για το αντικείµενο. Υπάρχει 
πλούσια βιβλιογραφία µε µεγάλη εξειδίκευση ακόµα και κατά είδος καλλιεργούµενου 
οργανισµού. Έχουν γίνει αναρίθµητες, έρευνες επιστηµονικές εργασίες και 
δηµοσιεύσεις ακόµα και επιστηµονικά συνέδρια  και ηµερίδες που αναλύουν όλες τις 
παραµέτρους των µεθόδων καλλιέργειας και της βιολογίας των εκτρεφόµενων ειδών. 
Σε πολλά κράτη και στην Ε.Ε., υπάρχουν ειδικές κρατικές υπηρεσίες για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, εξειδικευµένη νοµοθεσία και χάραξη στρατηγικής σε εθνικό και 
κοινοτικό επίπεδο. 

Ο κλάδος λοιπόν της ιχθυοκαλλιέργειας έχει ήδη µεγάλη οικονοµική βαρύτητα 
µε µεγάλες προοπτικές καθώς έχει τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Επιπλέον 
αποτελεί το µέλλον όχι µόνο της αλιευτικής παραγωγής αλλά και διέξοδο, υπό 
συνθήκες και στο διατροφικό πρόβληµα.(Σχήµα 1). 
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Σχήµα 1 Παγκόσµια κατανάλωση ιχθύων και παραγωγή υδατ/γειών σε εκ. τόνους (FAO 
2014)  *εκτίµηση (Κεντούρη Μ. 2007) 

 

2.2 Ιχθυοκαλλιέργειες στη Νότια Ευρώπη 
Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης υπάρχουν εντατικές και παραδοσιακές 

µορφές εκτροφής. Τα είδη αυτά υδατοκαλλιέργειας δεν είναι το ίδιο ανεπτυγµένα σε 
όλες τις χώρες,  παρόλο που το κλίµα είναι σχεδόν ίδιο. Το γεγονός αυτό οφείλεται 



 8 

στο ότι  δεν είναι ίδιες οι ακτογραµµές και γενικότερα το παράκτιο ανάγλυφο. Επίσης 
δεν είναι στον ίδιο βαθµό ανεπτυγµένη η αλιεία. Τα καλλιεργούµενα είδη είναι σε 
γενικές γραµµές ίδια. 

Στην περιοχή υπήρχε εκτατική καλλιέργεια εδώ και αιώνες σε περιοχές 
λιµνοθαλασσών, εκβολές ποταµών και γενικά σε παράκτιες υδατοσυλλογές µε ρηχά 
νερά όπου διαβιούν ευρύαλα είδη. Αυτό που στην ουσία γινόταν και συνεχίζεται σε 
αρκετές περιοχές ακόµα είναι η εκµετάλλευση ενός περιβάλλοντος µε υψηλή 
παραγωγικότητα αποµονωµένο από θηρευτές. Η ανθρώπινη παρέµβαση συνίσταται 
σε τοποθέτηση ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. Με τα χρόνια τέτοιες 
εκµεταλλεύσεις δέχτηκαν διάφορες βελτιώσεις τόσο ως προς τις εγκαταστάσεις όσο 
και ως προς τη διαχείριση των ψαριών και τη σύλληψή τους. 

Όλες αυτές οι µέθοδοι εκτροφής απ’ την πιο πρωτόγονη ως την πιο σύγχρονη 
έχουν το χαρακτηριστικό ότι βασίζονται στην παροχή τροφής απ’ τη φύση για την 
ανάπτυξη των ψαριών, την οποία εκµεταλλεύονται έτσι ώστε να έχουν τη µέγιστη 
δυνατή απόδοση. 

Το επόµενο στάδιο εξέλιξης είναι η ενίσχυση της φυσικής εκτροφής µε 
συµπληρωµατική  παροχή τροφής απ’ τον άνθρωπο. Αυτό αύξησε και τη µάζα των 
ψαριών ανά όγκο νερού άρα και την ανάγκη για καλλίτερη διευθέτηση των 
υδατοσυλλογών. Σε αυτού του είδους τις εκµεταλλεύσεις, δηλαδή, γίνεται µερικός 
έλεγχος του περιβάλλοντος των ψαριών και γι’ αυτό λέγονται ηµιεντατικές. 

Απ’ τη φύση της αυτή η µορφή καλλιέργειας έχει όρια στον όγκο της 
παραγωγής που µπορεί να δώσει. Έτσι σήµερα παρόλο που παραµένει ένα µέρος 
από αυτές τις εκµεταλλεύσεις, στην πορεία επικράτησαν οι εντατικές µορφές 
εκτροφής οι οποίες γίνονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον µε παροχή τροφής 
αποκλειστικά απ’ τον άνθρωπο. 

2.2.1 Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια στη Νότια Ευρώπη 
 

Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια στη Νότια Ευρώπη ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘70 
µε την εκτροφή τσιπούρας και λαυρακιού τα οποία παρουσίαζαν συγκεκριµένα 
πλεονεκτήµατα. 

• Είναι είδη που παράγονται από παλιά µε τις παραδοσιακές µορφές 
εκτροφής και έτσι ήταν πιο γνωστές οι συνήθειες και η βιολογία τους. 

• Υπήρχε δυνατότητα εφοδιασµού µε γόνο. Αρχικά απ’ το φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και η παραγωγή γόνου απ’ τον άνθρωπο είναι 
συγκριτικά µε άλλα είδη πιο εύκολη. 

• Είναι είδη µε σχετικά γρήγορο ρυθµό ανάπτυξης και φθάνουν στο 
εµπορικό µέγεθος αρκετά σύντοµα ώστε να είναι βιώσιµη η εκτροφή 
τους. 

• Έχουν καλή ποιότητα σάρκας,  µεγάλη ζήτηση και υψηλή εµπορική 
αξία. 
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• Έχουν παρόµοια βιολογία και συνήθειες µε είδη που παράγονται στην 
Ιαπωνία, (π.χ. ιαπωνική τσιπούρα) που είναι χώρα στην οποία το 
ψάρι είναι βασικό στοιχείο της διατροφής και έχει ανεπτυγµένη 
ιχθυοκαλλιέργεια, απ’ όπου µέσω επιστηµονικής συνεργασίας 
διευκολύνθηκε η εξέλιξη της τεχνογνωσίας. 

Αρχικά φτιάχτηκαν κάποιες µικρές µονάδες µε χερσαίες δεξαµενές, παροχή 
τροφής από υπολείµµατα από ιχθυόσκαλες και µικρή παραγωγή που κάλυπτε 
τοπικές ανάγκες. Σήµερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική καθώς η εξέλιξη και 
ανάπτυξη του κλάδου στη Νότια Ευρώπη ήταν ραγδαία. Οι συνθήκες στη Μεσόγειο 
είναι ιδανικές για την ανάπτυξη της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας. 

• Είναι θάλασσα ολιγοτροφική µε χαµηλό οργανικό φορτίο.  

• Έχει αρκετά ρεύµατα που βοηθούν στην κυκλοφορία του νερού και 
την ανανέωσή του σε αρκετές περιοχές, παρόλο που συνολικά τα 
νερά της ανανεώνονται αργά.  

• Έχει περιοχές που συνδυάζουν  προστασία απ’ τον κυµατισµό µε 
καλή ανανέωση των νερών.  

• Σε αρκετές περιοχές το ιδανικό βάθος για την τοποθέτηση κλωβών  
βρίσκεται σχετικά κοντά στην ακτή απαραίτητη προϋπόθεση για να 
είναι βιώσιµη µια µονάδα. 

• Έχει τα ιδανικά νερά κυρίως από άποψη θερµοκρασίας, που αποτελεί 
έναν απ’ τους κρισιµότερους παράγοντες για τη βιώσιµη εκτροφή 
ψυχρόαιµων ειδών όπως είναι τα ψάρια. 

• Έχει χαµηλή αλιευτική παραγωγή, ειδικά σε υψηλής εµπορικής αξίας 
ψάρια. 

• Ο κλάδος ενισχύθηκε από κοινοτικούς πόρους που αρχικά έφταναν 
ακόµα και το100% της επένδυσης. 

Έτσι αυτή τη στιγµή οι πρώτες µικρές µονάδες έχουν δώσει τη θέση τους σε 
τεράστιες εκµεταλλεύσεις µε πολλούς και µεγάλους κλωβούς που παράγουν 
εκατοντάδες τόνους. Έχει µηχανοποιηθεί κατά µεγάλο µέρος η παραγωγική 
διαδικασία και έχει πολλαπλασιαστεί η παραγωγικότητα της εργασίας.(σχήµα 1) 
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Σχήµα 1. Μεγάλη µονάδα µε κλωβούς στο Μύτικα Αιτ/νίας. 

Έχει αναπτυχθεί η παραγωγή γόνου µε ιχθυογεννητικούς σταθµούς που 
παράγουν εκατοµµύρια ιχθύδια. Έχουν δηµιουργηθεί εργοστάσια ιχθυοτροφών που 
παράγουν ελεγµένες τροφές µε καθορισµένη σύσταση και µέγεθος κόκκων ανάλογα 
µε την ηλικία του ψαριού, που καλύπτουν πλήρως τις διατροφικές ανάγκες και δίνουν 
υψηλό ρυθµό αύξησης. Έχουν δηµιουργηθεί εξειδικευµένα φαρµακευτικά προϊόντα 
όπως εµβόλια και έχει προσαρµοστεί η χρήση κτηνιατρικών προϊόντων στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Έχουν δηµιουργηθεί εργοστάσια συσκευασίας και επεξεργασίας 
των εκτρεφόµενων ειδών. 

Έχει αναπτυχθεί ο κλάδος της έρευνας. Πρώτ’ απ’ όλα έχουν δηµιουργηθεί 
τµήµατα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση των χωρών της Νότιας Ευρώπης που 
ασχολούνται µε το συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο, ενώ µεγάλες επιχειρήσεις 
του κλάδου έχουν ερευνητικές πειραµατικές µονάδες. Έτσι έχουν δοκιµαστεί πολλά 
νέα είδη στην παραγωγή κάποια απ’ τα οποία παράγονται και εµπορικά πλέον αν και 
σε µικρές ποσότητες σε σχέση µε την τσιπούρα και το λαβράκι (συναγρίδα, φαγκρί, 
µυτάκι, σαργός). Αυτό οφείλεται στο ότι αυτά τα είδη έχουν ακόµα χαµηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης και διάφορες δυσκολίες διαβίωσης σε τεχνητό περιβάλλον άρα και είναι 
ασύµφορες οικονοµικά. Έχει προχωρήσει η έρευνα σε µεγάλο βαθµό και στην 
ανάπτυξη γενετικά βελτιωµένων ψαριών ώστε να έχουν γρήγορους ρυθµούς 
ανάπτυξης,  σωστά χαρακτηριστικά, υψηλό βαθµό µετατρεψιµότητας της τροφής, 
υψηλό ποσοστό επιβίωσης και αντοχή στις ασθένειες. Έχει αναπτυχθεί σ’ αυτή τη 
λογική και ο τοµέας της παραγωγής γεννητόρων σε εξειδικευµένες γι’ αυτό µονάδες 
µε συγκεκριµένες γραµµές αναπαραγωγής. Αυτό αφορά κυρίως την τσιπούρα και το 
λαβράκι που καλλιεργούνται και µελετώνται πολλά χρόνια. 

Ως προς τη γεωγραφική της εξάπλωση η δραστηριότητα της 
ιχθυοκαλλιέργειας δεν ασκείται οµοιόµορφα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η 
µεγαλύτερη ποσότητα αλιευµάτων παράγεται στην Ελλάδα, ακολουθεί η Ισπανία και 
µικρότερες ποσότητες παράγουν η Ιταλία και η Πορτογαλία.(σχήµα 2)Αυτό έχει να 
κάνει µε την ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών που στην Ελλάδα είναι ιδανικές 
λόγω και των νερών αλλά και των ακτών. Οι παραδοσιακές µορφές εκτροφής 
ασκούνται και στις τέσσερις χώρες σε πολύ µικρότερη κλίµακα.  
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Ως προς τα οικονοµικά χαρακτηριστικά του κλάδου οι εντατική καλλιέργεια 
ασκείται στο µεγαλύτερο µέρος τις από µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους µε 
καθετοποιηµένη παραγωγή που περιλαµβάνει την παραγωγή γόνου, τροφής, έτοιµου 
προϊόντος συσκευασία και κατεργασία. Μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν παραγωγή 
γεννητόρων ακόµα και παραγωγή µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ακόµα µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Η ζήτηση 
ψαριών έστω και µε διακυµάνσεις συνεχίζει να αυξάνεται ενώ η ικανότητα τις 
θάλασσας να τα παρέχει µειώνεται. Επιπλέον όλο και περισσότεροι καταναλωτές 
άλλων χωρών συνηθίζουν τα µεσογειακά ψάρια. Οι βελτιώσεις στην τεχνική θα 
βοηθήσουν στη µεγαλύτερη αποδοτικότητα συνεπώς και µεγαλύτερη αύξηση της 
παραγωγής. Η επιστηµονική έρευνα θα οδηγήσει σε εµπορικής κλίµακας καλλιέργεια 
περισσότερων ειδών. Η βελτίωση των υποδοµών θα οδηγήσει και σε δυνατότητα 
εκµετάλλευσης περισσότερων περιοχών ειδικά στην Ελλάδα όπου υπάρχουν ακόµα 
αποµακρυσµένες περιοχές µε ιδανικές  κατά τ’ άλλα συνθήκες. 
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Σχήµα 2. Παραγωγή ιχθ/γειών σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία 2007 σε χιλ. τον. 
(Barazi, Yerulanos 2010). 

2.2.2 Προκλήσεις στην ανάπτυξη εντατικής -δυνατότητες ανάπτυξης 
άλλων ειδών υδατοκαλλιέργειας 
Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια ωστόσο,  παρουσιάζει και µια σειρά από 

αρνητικές παραµέτρους. 

α) Περιβαλλοντικές 

Συγκέντρωση µεγάλης ποσότητας βιοµάζας σε σχετικά περιορισµένο χώρο. 
Αυξάνεται υπερβολικά η κατανάλωση οξυγόνου και η περιεκτικότητά του ειδικά 
ορισµένες εποχές και ώρες µειώνεται επικίνδυνα.  

Επιβαρύνεται µε οργανικό φορτίο το θαλάσσιο περιβάλλον γύρω απ’ τους 
κλωβούς από τροφή που δεν καταναλώνεται, απ’ τα περιττώµατα των ψαριών και 
από νεκρά ψάρια. ( Simard F., Ojeda J., Haroum R.  2008). 
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Με τα µέχρι τώρα δεδοµένα η βάση των ιχθυοτροφών που είναι το 
ιχθυάλευρο παράγεται από αλιεύµατα χαµηλής εµπορικής αξίας ή από υπολείµµατα 
κατεργασίας αλιευµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι η επάρκεια σε ιχθυοτροφές εξαρτάται απ’ 
την αλιεία, η οποία δεν έχει πάντα σταθερή απόδοση. 

Επίσης αυτό προκαλεί και σπατάλη πόρων, καθώς για µια µονάδα 
καλλιεργούµενου υψηλής εµπορικής αξίας ψαριού καταναλώνονται πέντε µε έξι 
µονάδες αλιευµένου χαµηλής εµπορικής αλλά ίδιας διατροφικής αξίας ψάρι. 

Ανησυχίες υπάρχουν και µε τις επιπτώσεις από τη διαφυγή καλλιεργούµενων 
ειδών στο περιβάλλον. 

β) Οικονοµικές 

Μικρό µέρος των εσόδων µένει στις περιοχές όπου βρίσκονται οι καλλιέργειες 
καθώς το µεγαλύτερο µέρος πηγαίνει στην προµήθεια τροφών, ενέργειας, 
αναλωσίµων και σε αποσβέσεις. Δηλαδή επειδή είναι επιχειρήσεις υψηλής οργανικής 
σύνθεσης προσφέρουν ελάχιστο εισόδηµα µε µορφή µισθών στην περιοχή σε σχέση 
µε την αξία του παραγόµενου προϊόντος και των πόρων που καταναλώνουν. 

γ)Παρουσιάζεται πρόβληµα µε άλλους χρήστες του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  

• Με τους αλιείς λόγω του ότι οι µονάδες επηρεάζουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον συνεπώς και τους πληθυσµούς των ψαριών. Επίσης 
λαµβάνουν σχεδόν το σύνολο των χρηµατοδοτήσεων. 

• Υπάρχει πρόβληµα µε τις τουριστικές επιχειρήσεις καθώς η ύπαρξη 
ιχθυοκλωβών σε µια θαλάσσια περιοχή αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για τους τουρίστες. 

• Πρόβληµα υπάρχει και µε τον ντόπιο πληθυσµό που δεν θέλει την 
υποβάθµιση που ακόµα και µε τα κατάλληλα µέτρα προκαλεί µια 
µεγάλη µονάδα. 

δ)Τέλος υπάρχει ζήτηµα και µε το ίδιο το προϊόν γιατί παρ’ όλες τις βελτιώσεις 
τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών θεωρούνται κατώτερα ποιοτικά, γιατί µεγαλώνουν 
στριµωγµένα και σιτίζονται µε τεχνητή τροφή. Έχουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
λίπος που αν και ωφέλιµο είναι αρνητικό για την εικόνα του προϊόντος µε βάση τα 
κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα. (Valente et al 2011). Τίθεται ζήτηµα και για πιθανή 
χρήση αντιβιοτικών ή άλλων χηµικών. Σε σχέση µ’ αυτό πλέον υπάρχει θέµα 
συνολικά, τουλάχιστον στην Ε.Ε., για τις συνθήκες που ζουν τα εκτρεφόµενα είδη 
γενικά στη ζωική παραγωγή. 

Σ’ αυτά πρέπει να προστεθεί πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει γενικά τάση 
για κατανάλωση πιο υγιεινών και φυσικών ειδών διατροφής. Υπάρχει ζήτηση για 
βιολογικά γεωργικά προϊόντα, για κρέας που προέρχεται από ζώα ελευθέρας βοσκής 
και αντίστοιχα αυτό αφορά και τα ψάρια. 
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Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσµα να επανεξεταστεί η πολιτική 
εξάπλωσης της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας και να ερευνηθούν δυνατότητες για πιο 
αποδοτική εκµετάλλευση των εκτατικών και ηµιεντατικών καλλιεργειών. 

Αυτού του είδους η καλλιέργειες  συναντιούνται σε όλες τις εξεταζόµενες 
χώρες κυρίως σε λιµνοθάλασσες, εκβολές και αλυκές. Οι µορφές τους ποικίλουν 
όµως έχουν κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά. 

Αυτό που είναι κοινό σε όλες είναι τα είδη των οργανισµών: κεφαλοειδή, 
τσιπούρα, λαβράκι, γλώσσα, χέλι, σπάρος, γωβιός. Επιπλέον κατά περιοχή διάφορα 
είδη καρκινοειδών και µαλακίων. Αυτό έχει να κάνει µε το ότι το χαρακτηριστικό 
αυτών των οικοσυστηµάτων είναι τα ρηχά νερά τα οποία έχουν µεγάλο εύρος 
διακύµανσης της θερµοκρασίας και της αλατότητας, έτσι µόνο ευρύαλα είδη 
επιβιώνουν.    

Η φιλοσοφία της εκτατικής µορφής είναι η εκµετάλλευση των υψηλής 
παραγωγικότητας νερών αυτών των οικοσυστηµάτων, τα οποία προσφέρουν 
παράλληλα προστασία από θηρευτές και η σύλληψη των ψαριών µε ειδικές 
εγκαταστάσεις κυρίως κατά τις µετακινήσεις τους προς την ανοιχτή θάλασσα. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν γίνει παρεµβάσεις που ενισχύουν την 
παραγωγικότητα του οικοσυστήµατος και βοηθούν συνολικά τη λειτουργία του. 
Τέτοιες είναι: 

-Ο εφοδιασµός µε γόνο που ενισχύει όχι µόνο τον συνολικό όγκο της 
παραγωγής  αλλά και βελτιώνει την αναλογία των αλιευµάτων υπέρ αυτών που 
επιθυµεί ο καλλιεργητής.  

-Η λίπανση, που ενισχύει την πρωτογενή παραγωγή και κατά συνέπεια 
αυξάνει τη διαθέσιµη τροφή για τους εκτρεφόµενους οργανισµούς. 

-Η διευθέτηση της µορφολογίας της λιµνοθάλασσας ώστε να διευκολύνεται η 
κυκλοφορία του νερού καθώς και δηµιουργία λεκανών διαχείµανσης για τα ψάρια. 

Στην ηµιεντατική µορφή ισχύουν όλα τα παραπάνω και επιπλέον: 

-Παρέχεται συµπληρωµατικά τροφή από τον καλλιεργητή. 

-Υπάρχει µεγαλύτερη ανθρώπινη παρέµβαση στο περιβάλλον και οι 
χρησιµοποιούµενες υδατοσυλλογές είναι συνήθως εν µέρει ή και εξ ολοκλήρου 
τεχνητές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλλίτερη δυνατή κυκλοφορία του νερού 
καθώς είναι µεγαλύτερη η ιχθυοπυκνότητα και η πλέον αποτελεσµατική σύλληψη των 
ψαριών, γι’ αυτό και µπορεί ακόµα ν’ αδειάζουν τελείως κατά την εξαλίευση. 

Σήµερα στη Νότια Ευρώπη υπάρχουν όλες αυτές οι µορφές καλλιέργειας σε 
όλους τους συνδυασµούς. Γενικά όµως είναι µειωµένη η σηµασία τους µε πολλές 
µονάδες εγκαταλελειµµένες και άλλες να υπολειτουργούν.   
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Κεφάλαιο 3  Εκτατικές και ηµι-εντατικές 
υδατοκαλλιέργειες στη Νότια Ευρώπη 

 

3.1  Η σηµασία των εκτατικών και ηµι-εντατικών 
υδατοκαλλιεργειών 
Παρόλο που στο σύνολο της υδατοκαλλιεργητικής παραγωγής το ποσοστό 

που προέρχεται από εκτατικές και ηµιεντατικές καλλιέργειες δεν είναι µεγάλο 
εξακολουθούν να έχουν ενδιαφέρον καθώς: 

• Η οικονοµική τους σηµασία δεν µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Σε µια 
συνολική έκταση 92.000 εκταρίων, παράγονται ετησίως κατά µέσο 
όρο100.000 τόνοι (Dinis M. T. 2010). 

• Μπορούν να παραχθούν ποιοτικά προϊόντα. 

• Η σηµασία που έχουν για το περιβάλλον, ειδικά για τα τοπικά 
οικοσυστήµατα είναι κρίσιµη. 

• Η σηµασία που έχουν και µπορούν ν’ αποκτήσουν για τις τοπικές 
κοινωνίες είναι σηµαντική. 

Οι παραδοσιακές υδατοκαλλιέργειες είναι κοµµάτι του πολιτισµού των 
τοπικών κοινωνιών που επηρεάζει την καθηµερινή ζωή και την κουλτούρα τους και 
έχει ακόµα και λαογραφικό ενδιαφέρον, όπως στην περίπτωση Μεσολογγίου, όπου η 
λιµνοθάλασσα και οι ψαράδες της έχουν αναφορά ακόµα και στην τέχνη ( λογοτεχνία, 
ζωγραφική, φωτογραφία ) ή και την αρχιτεκτονική µε τις παραθεριστικές κατοικίες να 
φτιάχνονται στο σχέδιο των παραδοσιακών ψαροκάλυβων.  Πιο αναλυτικά η σηµασία 
τους έγκειται στα εξής: 

3.1.1 Σηµασία για τα οικοσυστήµατα 
Οι παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες βρίσκονται, ως επί το πλείστον µέσα σε 

εξαιρετικής σηµασίας οικοσυστήµατα όπως λιµνοθάλασσες, υγρότοπους, εκβολικά 
συστήµατα κ.τ.λ. Συχνά πρόκειται για τεράστιας περιβαλλοντικής αξίας περιοχές, µε 
µεγάλη βιοποικιλότητα, στις οποίες ζει και αναπαράγεται ένας µεγάλος αριθµός 
ειδών, όχι µόνο υδρόβιων οργανισµών αλλά και αµφίβιων, ερπετών, θηλαστικών και 
κυρίως πουλιών. Πολλά από αυτά τα είδη είναι προστατευόµενα ή και υπό εξαφάνιση 
και η επιβίωση του είδους τους εξαρτάται απ’ την ύπαρξη των συγκεκριµένων 
υδροβιότοπων. Επιπλέον οι υγρότοποι έχουν και έναν άλλο σπουδαίο ρόλο. 
Εµποδίζουν τη διάβρωση απ’ τη θάλασσα µέσω συνεχούς ανταλλαγής των φερτών 
υλών που εναποτίθενται και αυτών που χάνονται απ’ τη δράση των κυµάτων. Τέλος 
απορροφούν µεγάλες ποσότητες νερών από ισχυρές βροχές και πληµµύρες που 
διαφορετικά θα έπλητταν αγροτικές ή κατοικηµένες περιοχές. 

Γι’ αυτούς τους λόγους πολλοί απ’ αυτούς τους υδροβιότοπους είναι 
προστατευόµενες περιοχές συχνά µάλιστα από διεθνείς συµβάσεις (Ramsar κ.τ.λ. ). 
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Η µοναδική παραγωγική δραστηριότητα που όχι µόνο δεν καταστρέφει τους 
υδροβιότοπους αλλά αντίθετα η απόδοσή της εξαρτάται απ’ την όσο πιο καλή τους 
κατάσταση είναι οι εκτατικές και ηµιεντατικές υδατοκαλλιέργειες. Η ύπαρξη και 
εύρυθµη λειτουργία τους ενισχύει την προστασία των οικοσυστηµάτων από πολλές 
απόψεις: 

-Είναι κίνητρο για τον ντόπιο πληθυσµό να ευαισθητοποιηθεί ακόµα και να 
πρωτοστατήσει για την προστασία από ρύπανση ή καταστροφή από άλλες 
παρεµβάσεις (ρίψη µπάζων κ.τ.λ.) 

-Λειτουργούν αποτρεπτικά για τη λαθραλιεία. 

-Αποτελούν εναλλακτική πηγή εισοδήµατος ώστε πιο αποτελεσµατικά να 
εµποδίζονται αλλαγές χρήσης της γης (αγροτική, βιοµηχανική, οικιστική). 

-Βελτιώνουν άµεσα την κατάσταση στον υδροβιότοπο. Οι διευθετήσεις που 
γίνονται για την καλλίτερη κυκλοφορία του νερού δεν επηρεάζουν µόνο την 
παραγωγή αλλά και την υγεία συνολικά του οικοσυστήµατος, καθώς ανανεώνονται τα 
νερά στα πιο αποµακρυσµένα σηµεία πράγµα που είναι απαραίτητο και για την 
οξυγόνωσή τους και για την καθαρότητά τους. 

-Η αποµάκρυνση της πλεονάζουσας φυτοµάζας από τους καλλιεργητές, 
προστατεύει το οικοσύστηµα απ’ τις συνέπειες του σαπίσµατός της που θα οδηγούσε 
πιθανόν σε δηµιουργία ανοξικών συνθηκών, την παραγωγή υδρόθειου κ.τ.λ. 

-Σε αρκετές περιπτώσεις βοηθάνε στη σταθεροποίηση του οικοσυστήµατος 
και η εγκατάλειψή τους προκαλεί προβλήµατα όπως διαβρώσεις και καθιζήσεις. 

-Παράγονται αλιεύµατα, χωρίς την κατανάλωση κάποιου φυσικού πόρου, που 
διαφορετικά ή θα έπρεπε να αλιευθούν απ’ τα ήδη µειωµένα ιχθυαποθέµατα της 
Μεσογείου ή να παραχθούν µε εντατική ιχθυοκαλλιέργεια η οποία και φυσικούς 
πόρους καταναλώνει και επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και είναι ήδη αρκετά 
ανεπτυγµένη στη Μεσόγειο. Και αυτό γιατί στις εκτατικές καλλιέργειες αξιοποιείται 
σαν πηγή τροφής η φυσική παραγωγή των οικοσυστηµάτων και στην περίπτωση των 
ηµιεντατικών µια µικρή ποσότητα τροφής που παρέχεται απ’ τον καλλιεργητή. 

-Οι παραγόµενοι οργανισµοί µέχρι και την εξαλίευσή τους ζουν σε 
φυσιολογικές συνθήκες σε αντίθεση µε την εντατική καλλιέργεια που εκτρέφονται σε 
µεγάλες ιχθυοπυκνότητες. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε µια τάση που υπάρχει τα 
τελευταία χρόνια σε επιστηµονικούς κύκλους, καταναλωτικές και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και διάφορους άλλους φορείς, για περισσότερο σεβασµό των κανόνων 
της φύσης στη ζωική παραγωγή, µε αποφυγή µεθόδων που περιλαµβάνουν πολύ 
µεγάλο συνωστισµό και γενικά αποδόσεις που φτάνουν τα εκτρεφόµενα ζώα έξω απ’ 
τα φυσικά όριά τους. Σε κάποιες χώρες ενδεχόµενα αυτό ν’ αποτελεί σύντοµα και 
κριτήριο για µερίδα καταναλωτών ή και η νοµοθεσία να υποχρεώνει για την 
ενηµέρωση του καταναλωτή για της συνθήκες εκτροφής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο οι εκτατικές όσο και οι ηµιεντατικές καλλιέργειες 
έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν την απόδοση του φυσικού περιβάλλοντος. Δηλαδή 
αλιεύµατα που παράγονται φυσικά στο συγκεκριµένο σηµείο µε τις κατάλληλες 
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παρεµβάσεις παράγονται σε µεγαλύτερη ποσότητα απ’ το ίδιο το οικοσύστηµα. Η 
ίδια θαλάσσια περιοχή είτε λιµνοθάλασσα είτε υδατοσυλλογή παράγει περισσότερη 
ποσότητα από µια ίδιας έκτασης περιοχή έξω στην ανοιχτή θάλασσα. 

3.1.2 Οικονοµική σηµασία 
Οι παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές όπως οι 

λιµνοθάλασσες όπου δεν είναι δυνατή κάποια άλλη δραστηριότητα. Σ’ εκείνα τα 
σηµεία ούτε η αγροτική παραγωγή µπορεί ν’ αναπτυχθεί, ούτε η βιοµηχανία, ούτε ο 
τουρισµός είτε γιατί είναι ακατάλληλο το έδαφος, είτε γιατί είναι προστατευόµενες 
περιοχές. Άλλωστε όπου έγινε προσπάθεια αυτά τα οικοσυστήµατα να 
χρησιµοποιηθούν για κάτι άλλο, όπως να µετατραπούν σε αγροτική γη µε 
αποξηράνσεις και απέτυχε οικονοµικά το εγχείρηµα και το περιβάλλον 
καταστράφηκε. 

Στην περίπτωση των παρατηµένων αλυκών µάλιστα υπάρχει αξιοποίηση των 
υποδοµών µιας οικονοµικής δραστηριότητας που σταµάτησε και τίποτα άλλο δεν 
µπορεί να γίνει στη θέση της. 

Σε κάποιες περιπτώσεις αξιοποιούνται εν λειτουργία αλυκές και συγκεκριµένα 
λιµνοθάλασσες ή άλλες ρηχές θαλάσσιες εκτάσεις που χρησιµεύουν ως 
προθερµαντήρες του νερού που µετά πηγαίνει στις λεκάνες εξάτµισης. 

Σε αντίθεση µε τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγόµενης αξίας µένει στην περιοχή σαν εισόδηµα, άµεσα ή έµµεσα, στον ντόπιο 
πληθυσµό. 

Οι ηµιεντατικές και ακόµα περισσότερο οι εκτατικές ιχθυοκαλλιέργειες, 
απαιτούν πολύ λιγότερο εξοπλισµό και πρώτες ύλες. Στην απλούστερη εκδοχή τους 
δεν απαιτούν σχεδόν τίποτα, στην πιο εξελιγµένη µορφή ηµιεντατικών χρειάζονται 
µόνο λίγες τροφές, λίγο λίπασµα και γόνος. Επίσης η αρχική επένδυση είναι κυρίως 
εργασίες χωµατουργικές που γίνονται από ανάλογες επιχειρήσεις της περιοχής και 
στη συνέχεια µόνο κάποιες εργασίες συντήρησης που µπορεί εν µέρει να τις 
πραγµατοποιούν ακόµα και οι ίδιοι οι καλλιεργητές .Έτσι το µεγαλύτερο µέρος των 
εσόδων µένει και καταναλώνεται στην περιοχή και επειδή πρόκειται για µικρές 
επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς το ίδιο ισχύει και για το κέρδος. 

Οι εκτατικές και ηµιεντατικές υδατοκαλλιέργειες δεν εµποδίζουν άλλες, 
συµβατές προς τα οικοσυστήµατα,  οικονοµικές δραστηριότητες. Είτε γιατί εκεί που 
υπάρχουν δεν µπορεί έτσι κι αλλιώς να γίνει κάτι άλλο είτε γιατί µπορούν να 
συνυπάρξουν. Συγκεκριµένα µπορεί να συνυπάρχουν µε παραγωγή αλατιού, µε 
ήπιες µορφές τουρισµού (οικοτουρισµός, παρατήρηση πουλιών), µε συλλογή 
σκουληκιών, φυκιών κ.τ.λ. 

Αποτελούν ένα απ’ τα λίγα µέσα για να µη συνθλιβούν  µικροί αλιείς απ’ τον 
ανταγωνισµό µε τις µεγάλες επιχειρήσεις εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας απ’ τη µια και 
τη βιοµηχανική αλιεία απ’ την άλλη. Οι παραδοσιακές υδατοκαλλιέργειες αντίθετα 
είναι δραστηριότητα που ασκείται κατά κανόνα, από ατοµικές οικογενειακές 
επιχειρήσεις ή συνεταιρισµούς αλιέων που µε αυτό τον τρόπο επιβιώνουν. 
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3.1.3 Διατροφική αξία 
Όλο και περισσότερο αυξάνεται η ζήτηση για υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα 

πράγµα που αφορά και τα αλιεύµατα.  

Η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια, παρά την αισθητή βελτίωση των προϊόντων της 
µε το πέρασµα των χρόνων, δε µπορεί ν’ ανταποκριθεί πλήρως σ’ αυτή την 
απαίτηση. Η χρήση βιοµηχανοποιηµένων τροφών, παρά τη συνεχή ποιοτική 
αναβάθµισή τους, η χρήση χηµικών ( φορµόλη, οξυτετρακυκλίνη,  ενροφλοξακίνη 
κ.τ.λ.), η χρήση εµβολίων και αντιβιοτικών και ο προαναφερθείς συνωστισµός ακόµα 
και αν δε ρίχνουν αισθητά την ποιότητα του ψαριού, έχουν σα συνέπεια να µην 
καλύπτει τις προδιαγραφές ενός όσο γίνεται πιο φυσικού προϊόντος. 

Ούτε η αλιεία δε µπορεί ν’ ανταποκριθεί πλήρως σ’ αυτήν την απαίτηση. Τ’ 
αλιεύµατα είτε έρχονται από µακριά οπότε δεν είναι φρέσκα, είτε αλιεύονται µε 
µεθόδους που προκαλούν αργό και επίπονο θάνατο είτε είναι πολύ ασταθείς ο 
εφοδιασµός. Συχνά υπάρχει συνδυασµός των παραπάνω προβληµάτων. 

Αντίθετα οι παραδοσιακές υδατοκαλλιέργειες είναι σε θέση να παράγουν 
εξαιρετικά ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα σε σηµαντικές ποσότητες και άµεση 
διοχέτευση στην κατανάλωση. 

Πρόκειται στην ουσία για βιολογικά προϊόντα που τρέφονται µε φυσική κυρίως 
τροφή, αναπτύσσονται σε φυσιολογικές συνθήκες και δεν καταναλώνουν ή έρχονται 
σε επαφή µε φάρµακα και χηµικά. Οι µέθοδοι εξαλίευσης δεν ταλαιπωρούν τα ψάρια, 
κρίσιµος παράγοντας για την ποιότητα της σάρκας. Αντίθετα σε κάποιες περιπτώσεις 
(Ελλάδα),  λόγω της παραµονής στις ιχθυοσυληπτικές εγκαταστάσεις και το 
αναµενόµενο stress τα ψάρια αδειάζουν το στοµάχι τους και βελτιώνεται πολύ η 
ποιότητά τους. 

 Με τις παραδοσιακές καλλιέργειες αξιοποιούνται και µη εµπορικά είδη 
ψαριών που διαφορετικά θα πήγαιναν χαµένα παρά τη διατροφική τους αξία. 
Συγκεκριµένα στα υφάλµυρα νερά αναπτύσσονται κάποια είδη κεφαλοειδών 
(µαυράκι, µυξινάρι, γάστρος), γοβιοί, σπάροι, που ακόµα και αν δεν πουληθούν στις 
αγορές καλύπτουν διατροφικές ανάγκες των ντόπιων. 

Αποτελούν ένα σύνολο από παραδοσιακές τεχνικές που ενσωµατώνουν 
συσσωρευµένη εµπειρική γνώση αιώνων πάνω στην οποία έχει βασιστεί και η 
ανάπτυξη των σύγχρονων υδατοκαλλιεργειών. Γι’ αυτό και σε αρκετές περιοχές είναι 
κάτι παραπάνω από µια απλή οικονοµική δραστηριότητα. 

3.2 Προβλήµατα εκτατικών και ηµι-εντατικών υδατοκαλλιεργειών 
στη Νότια Ευρώπη 
Παρά τη σηµασία τους οι εκτατικές και ηµιεντατικές υδατοκαλλιέργειες έχουν 

σε κάποιες περιπτώσεις εγκαταλειφθεί ή παρουσιάζουν διάφορα προβλήµατα που 
µπορεί και να καθιστούν αβέβαιο το µέλλον τους. 

Τα προβλήµατα του κλάδου µπορούν να χωριστούν,  προκειµένου να 
διευκολυνθεί µεθοδολογικά η µελέτη τους σε πέντε κατηγορίες. 
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3.2.1 Παραγωγικά, που έχουν να κάνουν µε τη φύση της παραγωγής και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
Βασικό ζήτηµα που περιορίζει το ενδιαφέρον για τις εκτατικές και ηµιεντατικές 

ιχθυοκαλλιέργειες είναι η παραγωγικότητά τους σε σχέση µε τις εντατικές. Η µέγιστη 
απόδοση στις εκτατικές είναι 300kgr/ ha (Cataudella et al 2005) και στις ηµιεντατικές 
2kgr/m3 (Fereira 2010) ενώ οι εντατικές σε κλωβούς φτάνουν τα 25kgr/m3.(Pavlidis 
M, Mylonas C 2011). 

Σ’ αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί και το εξής: 

Στις εκτατικές καλλιέργειες στον όγκο της παραγωγής βρίσκονται διαφόρων 
ειδών ψάρια και µάλιστα στη µεγαλύτερη αναλογία τα λιγότερο εµπορικά. Επιπλέον η 
δυνατότητα παρέµβασής µας ως προς αυτό είναι περιορισµένη καθώς παίζει µεγάλο 
ρόλο το φυσικό περιβάλλον. Έτσι δεν µπορεί να λυθεί αυτό µε στοκάρισµα µεγάλης 
ποσότητας γόνου εµπορικών ειδών (τσιπούρα, λαβράκι), καθώς µε δεδοµένο και ότι 
είναι είδη σαρκοφάγα, δεν θα επαρκεί η φυσικά παραγόµενη τροφή. 

Στις ηµιεντατικές η παραγωγή είναι µεγαλύτερη και η σύνθεση καλλίτερη 
καθώς έχει στοκαριστεί συγκεκριµένος γόνος αλλά και τα’ αποτελέσµατα πιο κοντά 
στ’ αναµενόµενα γιατί η ανθρώπινη παρέµβαση είναι περισσότερη. Ωστόσο εδώ 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πως χρησιµοποιούνται πιο πολλοί πόροι ( λιπάσµατα, 
γόνος, τροφές) και πάλι όµως η απόδοση είναι κατά πολύ χαµηλότερη των 
εντατικών. 

Άλλος ανασχετικός παράγοντας για την παραπέρα εξάπλωσή τους είναι τα 
περιορισµένα γεωγραφικά πλαίσια. Οι περιοχές που µπορούν ν’ αναπτυχθούν είναι 
πολύ συγκεκριµένες (εκβολές, λιµνοθάλασσες, αλυκές κ.τ.λ.). Άρα ως προς αυτό τον 
τοµέα οι δυνατότητες είναι αρκετά µικρές,  µόνο σε παρόµοιες περιοχές που ακόµα 
δεν έχουν γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης. Εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να 
εξαπλωθούν, παρ’ ότι γίνεται τεχνικά, σε άλλες περιοχές που έχουν άλλες χρήσεις 
όπως αγροτικές, γιατί είναι πιο αποδοτικές. 

Δυσκολία υπάρχει και στην επέκταση των υπαρχόντων µονάδων στις 
περιοχές που ήδη βρίσκονται καθώς πρόκειται για προστατευόµενες περιοχές, µε 
νοµοθετικό πλαίσιο που θέτει αυστηρούς περιορισµούς και στην παραµικρή 
ανθρώπινη παρέµβαση. 

Τέλος τα είδη που µπορούν να παραχθούν είναι τα συγκεκριµένα που 
µπορούν ν’ αναπτυχθούν σε ευρύαλα συστήµατα και σε αντίθεση µε τις εντατικές δεν 
µπορούν να καλλιεργηθούν νέα είδη γιατί δεν αντέχουν σε τέτοιες µεταβολές 
θερµοκρασίας και αλατότητας. 

3.2.2 Περιβαλλοντικά, όπου εξετάζονται στην αλληλεπίδρασή τους µε το 
περιβάλλον και τα προβλήµατά του. 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν είναι απόρροια των 

προβληµάτων των αντίστοιχων οικοσυστηµάτων. Κατ’ αρχή πρόκειται για πολύ 
εύθραυστα συστήµατα. Ο σχηµατισµός τους σχετίζεται µε την επίδραση ποταµών ή 
µικρότερων ρευµάτων που µε τις προσχώσεις τους έχουν δηµιουργήσει 
λιµνοθάλασσες, αλµυρόβαλτους και γενικά διάφορα εκβολικά συστήµατα. Επιπλέον 
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η ανθρώπινη παρέµβαση µε τη δηµιουργία αλυκών ή άλλων φραγµένων περιοχών 
έχει δηµιουργήσει συστήµατα µε παρόµοιες συνθήκες. 

Η πλέον επικίνδυνη επιβάρυνση είναι η ανθρωπογενής ρύπανση του 
οικοσυστήµατος και µόλυνση των υδάτων. Οι πηγές είναι πολλές.  

Πρώτα και κύρια από την αστικοποίηση σε γειτονικές περιοχές που µπορεί να 
επηρεάσει µε αστικά λύµατα την ποιότητα των νερών. Τα άµεσα αποτελέσµατα είναι 
ευτροφισµός, άφρισµα από απορρυπαντικά, θολερότητα από αιωρούµενα κ.α. Το 
πρόβληµα αντιµετωπίζεται σε µερικές περιπτώσεις µε επεξεργασία λυµάτων σε 
βιολογικούς καθαρισµούς αλλά συχνά δε λύνεται λόγω ελλιπούς λειτουργίας, βλαβών 
κ.τ.λ. 

Επίσης η γειτνίαση µε πόλεις έχει σαν αποτέλεσµα κάποιες φορές τη 
ρύπανση µε οικιακά απορρίµµατα. Περιοχές ακόµα και µέσα στους βιότοπους 
µετατρέπονται σε σκουπιδότοπους, επειδή είναι ακατοίκητες,  που έχει σαν 
αποτέλεσµα τη ρύπανση µε πολύ επικίνδυνες ουσίες. 

Σε ορισµένες περιοχές παρατηρείται και βιοµηχανική µόλυνση. Βέβαια τα 
εργοστάσια υποχρεούνται απ’ το νόµο να καθαρίζουν τ’ απόβλητά τους όµως αυτό 
είτε δεν τηρείται είτε τηρείται πληµελλώς. Το πρόβληµα δεν εµφανίζεται µόνο από 
µεγάλα εργοστάσια αλλά και µικρές επιχειρήσεις, ελαιοτριβεία, σφαγεία κτλ. Μάλιστα 
η βιοµηχανία έχει πολύ πιο επικίνδυνους ρυπαντές και µια µικρή ποσότητα µπορεί να 
προκαλέσει µεγάλη καταστροφή ενώ αν πρόκειται για βαρέα µέταλλα ακόµα και 
βιοσυσσώρευση µε πιθανές επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία.  

Πολύ µεγάλο πρόβληµα που µάλιστα είναι δύσκολο ν’ αντιµετωπιστεί είναι η 
ρύπανση από αγροτική δραστηριότητα. Οι κύριοι ρυπαντές εδώ είναι τα λιπάσµατα 
και τα φυτοφάρµακα. Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα απ’ τα πρώτα είναι ο 
ευτροφισµός που οδηγεί σε ανοξικές συνθήκες, ύπαρξη υδρόθειου,  µείωση της 
βιοποικιλότητας, θνησιµότητα και δραστική µείωση της ιχθυοπαραγωγικής 
ικανότητας. Τα φυτοφάρµακα, αναλόγως γιατί χηµικό πρόκειται, προκαλούν ένα 
πλήθος από συµπτώµατα,  αρρώστιες και βλάβες στους υδρόβιους οργανισµούς 
που επηρεάζουν την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή επιφέρουν ακόµα και εξαφάνιση 
του είδους απ’ το συγκεκριµένο οικοσύστηµα. 

Το πρόβληµα είναι εξαιρετικά σύνθετο, γιατί εδώ δεν µπορεί να γίνει 
επεξεργασία αποβλήτων ενώ και η πηγές µπορεί να εκτείνονται πολύ µακριά καθώς 
τα ποτάµια µπορεί ν’ αποστραγγίζουν τεράστιες εκτάσεις. Επιπλέον εδώ δεν 
πρόκειται για δραστηριότητα που µπορεί να διακοπεί ή να µεταφερθεί. 

Δευτερεύουσας σηµασίας αγροτική ρύπανση είναι τα απόβλητα 
κτηνοτροφικών µονάδων και απόρριψη περισσευούµενων ή χαλασµένων αγροτικών 
προϊόντων. Το αποτέλεσµα και σ’ αυτήν την περίπτωσή είναι ο ευτροφισµός. Το 
συγκεκριµένο πρόβληµα µπορεί να λυθεί από τεχνικής άποψης πολύ εύκολα και έχει 
µόνο υποκειµενικά αίτια. 

Σε κάποιες περιπτώσεις το πρόβληµα του ευτροφισµού µπορεί να προέλθει 
και από εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες που βρίσκονται µέσα στο οικοσύστηµα. 
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Σηµαντικός παράγοντας είναι και οι κάθε είδους ανθρώπινες παρεµβάσεις 
µέσα στο οικοσύστηµα. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν γίνει µια σειρά από έργα προκειµένου να 
διευκολύνουν την παραγωγή όµως τελικά δηµιούργησαν προβλήµατα είτε λόγω 
ανεπαρκούς µελέτης είτε γιατί κάποιες φορές τα’ αποτελέσµατα φαίνονται µετά. 
Τέτοια έργα είναι άνοιγµα ή εµβάθυνση καναλιών, δηµιουργία φραγµών, αµµοληψίες 
κ.τ.λ. τα οποία όταν δε γίνονται σωστά µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα στην 
κυκλοφορία του νερού και στην εδαφική σταθερότητα του συστήµατος. 

 Υπάρχουν οικιστικές παρεµβάσεις που δε θα έπρεπε να είχαν γίνει καθόλου, 
αλλά έγιναν σ’ εποχές που υπήρχε χαλαρή ή και καθόλου νοµοθεσία. Το αποτέλεσµα 
είναι ρύπανση του νερού, απορρίµµατα, άνοιγµα πολλών δρόµων  έντονη 
κυκλοφορία ανθρώπων και οχηµάτων. Προκαλούνται καθιζήσεις, αποσταθεροποίηση 
των νησίδων κ.τ.λ. 

Το τελευταίο µπορεί να γίνει και λόγω καταστροφής της χλωρίδας όπως τα 
zostera, που κοντά στ ‘άλλα κρατούν σταθερό το υπόστρωµα. 

Σηµαντικές καταστροφές έχουν γίνει από παρεµβάσεις για αλλαγή χρήσεις 
της γης. Αποξηράνσεις για αγροτικές καλλιέργειες, προσπάθειες για µετατροπή 
λιµνοθαλασσών σε αλυκές, διοχέτευση γλυκών νερών, δηµιούργησαν προβλήµατα 
χωρίς το παραµικρό κέρδος (π.χ. τα αποξηραµένα εδάφη είναι άγονα και αποτελούν 
πλέον άχρηστη γη). Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηµένες µονάδες έχουν 
αποξηρανθεί ή και µπαζωθεί. 

Παρεµβάσεις έξω απ’ τα οικοσυστήµατα µπορεί να δηµιουργήσουν 
πρόβληµα. Τα φράγµατα ή η άντληση νερών απ’ τα ποτάµια µπορεί να ανατρέψουν 
την ισορροπία των φερτών υλών που έρχονται µε αυτούς που χάνονται απ’ τα 
θαλάσσια ρεύµατα. 

Υπάρχουν προβλήµατα που δηµιουργούνται απ’ τη µη ανθρώπινη 
παρέµβαση. Παρατηµένες υδατοσυλλογές που δεν τις προσέχει ο άνθρωπος 
καταστρέφονται. 

Υπάρχουν προβλήµατα που δεν οφείλονται σε ανθρώπινη παρέµβαση στο 
συγκεκριµένο  οικοσύστηµα, άµεσα ή έµµεσα. Τέτοια είναι η κλιµατική αλλαγή η 
οποία µπορεί να προκαλέσει καταστροφές σ’ αυτά τα οικοσυστήµατα µε αύξηση του 
κυµατισµού,  της παλίρροιας, της θερµοκρασίας. Το πιο επικίνδυνο είναι η στάθµη 
της θάλασσας που αν ανέβει θα καταστρέψει συνολικά το οικοσύστηµα. 

Προβλήµατα δηµιουργούνται και από τη φυσική λειτουργία του 
υδροβιότοπου. Περιοχές στο εσωτερικό των συστηµάτων µπορεί να µένουν χωρίς 
κυκλοφορία του νερού και χωρίς οξυγόνο. Σε συνδυασµό µε υψηλή θερµοκρασία 
µπορεί να προκληθούν θνησιµότητες. 

Το χειµώνα η θερµοκρασία πέφτει πολύ χαµηλά και τα περισσότερα εµπορικά 
είδη δεν µπορούν να επιβιώσουν. 

Μεγάλο πρόβληµα αποτελούν και τα αρπακτικά κυρίως τα πουλιά. 
Καταστρέφουν ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγής γιατί εκτός από τις ποσότητες 
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που καταναλώνουν τραυµατίζουν ψάρια που τους διαφεύγουν και τα οποία στη 
συνέχεια δεν επιβιώνουν. Επιπλέον προκαλούν προβλήµατα στις µετακινήσεις των 
ψαριών.  Η αντιµετώπισή τους δεν είναι εύκολη, δε γίνεται να κυνηγηθούν ούτε καν 
να τροµάξουν µε τους υπάρχοντες µηχανισµούς καθώς πρόκειται για 
προστατευόµενες περιοχές. Συχνά το µόνο που µπορεί να γίνει είναι να σκεπαστούν 
µε δίχτυα οι µονάδες 

Τέλος όπως και σε κάθε φυσικό πόρο υπάρχει πρόβληµα µε την 
υπερεκµετάλλευση και εξάντληση της παραγωγικής ικανότητας των φυσικών 
συστηµάτων. 

3.2.3 Οικονοµικά, σε σχέση τόσο µε την παραγωγή όσο και µε την 
κυκλοφορία των προϊόντων. 
Βασικό πρόβληµα οικονοµικού χαρακτήρα είναι η σχέση κόστους τιµής. Σε 

αρκετές αγορές δεν µπορούν να πιάσουν τιµή τα προϊόντα είτε λόγω, χαµηλής 
εµπορικής αξίας του είδους είτε λόγω του ότι το ίδιο είδος παράγεται µε χαµηλότερο 
κόστος απ’ την εντατική ιχθυοκαλλιέργεια. 

Σηµαντικό ζήτηµα είναι πως τα αλιεύµατα αυτά δεν είναι «στανταρισµένα» 
στην αγορά µε συνέπεια αν και έχουν καλλίτερη ποιότητα να µην µπορούν ν’ 
αναγνωριστούν. Καθοριστικός παράγοντας γι’ αυτό είναι πως δεν υπάρχει 
τυποποίηση λόγω του µεγέθους των µονάδων αλλά και του βαθµού οργάνωσης της 
παραγωγής. 

Μια άλλη οικονοµική παράµετρος είναι ότι συνήθως πρόκειται για µικρές 
εκµεταλλεύσεις, είτε είναι οικογενειακές επιχειρήσεις (Πορτογαλία), είτε αλιευτικοί 
συνεταιρισµοί (Ελλάδα), είτε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (Ιταλία, Ισπανία). 

Αυτό σηµαίνει ότι: 

• Δεν µπορούν ν’ ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες όπως παρατεταµένες 
περιόδους χαµηλών τιµών.    

• Δεν µπορούν να έχουν φθηνές πρώτες ύλες, πράγµα που αφορά 
κυρίως τις ηµιεντατικές, όπως λιπάσµατα γόνο και τροφές. 

• Δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδιαίτερα µε χαµηλό τόκο, 
καθώς οι τράπεζες δεν δανείζουν µε προνοµιακούς όρους µικρού 
µεγέθους επισφαλείς οικονοµικές δραστηριότητες,  

• Δεν παίρνουν αρκετές κρατικές, ή κοινοτικές ενισχύσεις γιατί λόγω του 
µεγέθους τους αλλά και του ότι δεν είναι οµαδοποιηµένοι δεν είναι σε 
θέση ν’ ασκήσουν ανάλογες πιέσεις. 

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα να µην µπορούν ν’ ανταγωνιστούν την 
εντατική ιχθυοκαλλιέργεια η οποία ασκείται από µεγάλες µονοπωλιακές επιχειρήσεις 
που έχουν τη δυνατότητα να αντέχουν τις µεταπτώσεις των τιµών αλλά και να τις 
επηρεάζουν, έχουν πρόσβαση σε φθηνά τραπεζικά κεφάλαια είτε µε δανεισµό είτε µε 
είσοδο των τραπεζών στο µετοχικό τους κεφάλαιο, παίρνουν µεγάλες κρατικές και 
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κοινοτικές ενισχύσεις καθώς λόγω µεγέθους και µεταξύ τους οργάνωσης έχουν 
επιρροή σε κυβερνήσεις και Ε.Ε. 

Σηµαντικός ανασχετικός παράγοντας για επένδυση χρηµάτων είναι ότι οι 
παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες βρίσκονται µέσα σε προστατευόµενες περιοχές 
όπου η γη δεν είναι δυνατόν ν’ αποτελεί ιδιοκτησία. Κι αυτό γιατί ο καλλιεργητής, που 
έχει µόνο δικαίωµα χρήσης, δεν θέλει να ξοδέψει κεφάλαια για κάτι που δε θα του 
ανήκει. 

Ένα µέρος της παραγωγής δεν φαίνεται πουθενά είτε γιατί προέρχεται από 
επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς άδεια, είτε γιατί δεν δηλώνεται η παραγωγή και 
διοχετεύεται µέσα από ανεπίσηµο δίκτυο πώλησης. Αυτό έχει σα συνέπεια να 
φαίνεται ακόµα µικρότερη η συνολική παραγωγή και να υπάρχει ακόµα µικρότερο 
ενδιαφέρον αφενός απ’ το κράτος για διευθέτηση µιας σειράς προβληµάτων,  
αφετέρου από την επιστηµονική κοινότητα για περαιτέρω έρευνα. 

3.2.4 Κοινωνικά, όπου εξετάζονται στην αλληλεπίδρασή τους µε κοινωνικά 
προβλήµατα και δραστηριότητες. 
Βασική αιτία εκτοπισµού εκτατικών και ηµιεντατικών  ιχθυοκαλλιεργειών είναι 

ο ανταγωνισµός µε πιο επικερδής δραστηριότητες όπως βιοµηχανία, τουρισµός, 
οικιστική ανάπτυξη, µεταφορές κτλ. Η σύγκρουση µε την ύπαρξη αυτών 
δραστηριοτήτων έχει να κάνει είτε ότι µοιράζονται τον ίδιο χώρο είτε ότι 
καταστρέφουν το οικοσύστηµα. Στην ουσία πρόκειται για δραστηριότητες που δε θα 
έπρεπε να γίνονται µέσα ή κοντά σε υδροβιότοπους ενώ αρκετές απ’ αυτές είναι 
συχνά παράνοµες. Το πρόβληµα είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες  ή τµήµα τους ασκεί ή 
υπερασπίζεται τέτοιες δραστηριότητες. Πολλές φορές αυτό συµβαίνει γιατί πρόκειται 
για συνήθειες δεκαετιών ή και γιατί η ανάγκη για επιβίωση ωθεί αρκετούς να µην 
ενδιαφέρονται ούτε για τα οικοσυστήµατα ούτε για τις υδατοκαλλιέργειες. Κάποιες 
φορές µάλιστα προκύπτουν λεπτά κοινωνικά ζητήµατα.(οικιστική δραστηριότητα 
Ροµά στο Μεσολόγγι κ.α.) που είναι δύσκολο να αντιµετωπιστούν καθώς η λύση τους 
είναι ζήτηµα συνολικότερης αντιµετώπισης κοινωνικών προβληµάτων. 

Σηµαντικό πρόβληµα είναι η κλοπή και η λαθραλιεία. Η πρώτη αφορά κυρίως 
τις ηµιεντατικές καλλιέργειες που η πυκνότητα εκτροφής είναι αρκετή για να επιτρέψει 
κάτι τέτοιο. Η δεύτερη αφορά κυρίως τις εκτατικές στις οποίες συλλαµβάνονται ψάρια 
από µια ολόκληρη λιµνοθάλασσα. Η µεγαλύτερη ζηµιά δεν είναι τα ψάρια που 
αλιεύονται αλλά ότι µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται καταστρέφεται το 
οικοσύστηµα,  ο γόνος κ.τ.λ. Οι πρακτικές αυτές συχνά ασκούνται σε µεγάλη κλίµακα 
στο σηµείο που να αντιµετωπίζονται εν µέρει ως κάτι φυσικό. 

3.2.5 Νοµοθετικά,  που έχουν να κάνουν µε ελλείψεις των κρατικών ή της 
κοινοτικής πολιτικής και µε δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης. 
Επειδή ο κλάδος δεν είναι αρκετά µεγάλος δεν υπάρχει επαρκές και ξεκάθαρο 

νοµοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία και την προστασία του. 

Για την προστασία των οικοσυστηµάτων κατ’ αρχήν, εµπλέκονται αρκετοί 
κρατικοί φορείς και δίπλα σ’ αυτούς ένα πλέγµα από κάθε είδους προέλευσης και 
σκοπών,  ιδιώτες και ΜΚΟ χωρίς φυσικά την αποτελεσµατικότητα που θα είχε ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο από έναν συγκεκριµένο κρατικό φορέα. 
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Πόσο µάλλον που, µε βάση τα προβλήµατα που περιγράψαµε, απαιτούν ένα 
τρόπο διαχείρισης που θα λαµβάνει υπόψη όλων των ειδών τις παραµέτρους 
(οικονοµικές, περιβαλλοντικές, οικονοµικές, κοινωνικές)Δεν υπάρχει ολοκληρωµένη 
επιστηµονική έρευνα και φορέας 

Σε κάποιες χώρες υπάρχει πρόβληµα µε τις αδειοδοτήσεις καθώς 
εµπλέκονται αρκετοί φορείς και υπάρχει γραφειοκρατία. 

Δεν υπάρχει αρµόδια αρχή να καταπολεµήσει τις παραβιάσεις είτε είναι 
ρύπανση είτε βιοµηχανία. Δεν υπάρχει µόνιµος µηχανισµός που να ελέγχει όλες τις 
παραβιάσεις και να επεµβαίνει να τις καταπολεµήσει, καθώς και να προλάβει 
περιβαλλοντικές καταστροφές ή και να τις διορθώσει. Συχνά το κάνουν οι 
καλλιεργητές από µόνοι τους βλέποντας µακροσκοπικές ενδείξεις. 

Δεν υπάρχει φορέας που να πιστοποιεί την προέλευση των προϊόντων και 
τον τρόπο εκτροφής τους πράγµα που θα βελτίωνε κατά πολύ τις τιµές τους.  

Οι νόµοι της Ε.Ε. αλλάζουν συχνά σε σχέση µε το περιβάλλον και 
µπερδεύουν την κατάσταση. Η όποια σχετική νοµοθεσία µέχρι τώρα, είναι 
µεροληπτική υπέρ των εντατικών καλλιεργειών. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Κεφάλαιο 4 Παρουσίαση των κύριων τρόπων εκτροφής 
 

Και στις τέσσερις υπό εξέταση χώρες υπάρχουν αρκετές περιοχές όπου 
ασκείται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ωστόσο, για να βγουν σωστά 
συµπεράσµατα, θα γίνει ανάλυση των πιο χαρακτηριστικών και αντιπροσωπευτικών 
περιπτώσεων, όπου εφαρµόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές, υπάρχει η µαζικότερη 
παραγωγή και το πιο έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό. Με βάση αυτή τη λογική θα 
εξεταστούν, η Ria Formosa στην Πορτογαλία, ο κόλπος του Cadiz στην Ισπανία,  η 
valliculture στις λιµνοθάλασσες της βόρειας Ιταλίας και τα διβάρια στις 
λιµνοθάλασσες της δυτικής Ελλάδας. Οι παραπάνω περιοχές παρουσιάζουν εκτός 
των άλλων και µεγάλο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον το οποίο σχετίζεται άµεσα και µε 
την αλιευτική τους αξιοποίηση 

4.1 Πολυκαλλιέργεια εκτατικής µορφής στην Ισπανία 

4.1.1 Κόλπος του Cadiz : γενικά χαρακτηριστικά 
Ο κόλπος του cadiz βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της ιβηρικής χερσονήσου 

στις ακτές του Ατλαντικού στην επαρχία του cadiz της Ανδαλουσίας. Εκτός απ’ την 
πόλη του cadiz  που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου, συνορεύει µε άλλους 
τέσσερις δήµους που συνολικά έχουν 400.000 πληθυσµό, ο οποίος διπλασιάζεται το 
καλοκαίρι.(εικόνα 2) 

 

Σχήµα 2. Χάρτης της περιοχής του Cadiz 

Ο κόλπος έχει συνολικά έκταση περίπου 100 km Αποτελείται από έναν 
εξωτερικό τοµέα ανοιχτό προς τον ωκεανό µε µέσο βάθος γύρο στα 20 µέτρα και 
έναν εσωτερικό τοµέα που είναι ρηχός µε µέσο βάθος γύρω στα 2 µέτρα και 
επικοινωνεί µε τον εξωτερικό µέσω των στενών Puntales, χάρη στο οποίο 
ανανεώνονται τα νερά. 



 25 

Πρόκειται για ένα οικοσύστηµα που περιλαµβάνει λιµνοθάλασσες, έλη, 
αλµυρόβαλτους, κανάλια, εγκαταλελειµµένες αλυκές, αµµόλοφους,  αµµώδεις 
παραλίες,  µικρές βραχώδεις ακτές και παράκτια πευκοδάση.(σχήµα 3) 

Η δηµιουργία του οφείλεται στις φερτές ύλες κυρίως απ’ τον ποταµό 
Guatalete και σε µικρότερο βαθµό από άλλα ποτάµια και ρεύµατα. 

Είναι ένα µεσοπαλιρροιακό περιβάλλον µε µέσο εύρος παλίρροιας 2, 4 µέτρα 
και µέγιστο την άνοιξη 3, 7. Η θερµοκρασία κυµαίνεται από 11 έως 24 βαθµούς 
κελσίου αλλά σε µέρη µε πιο στάσιµα νερά η µεταβολή είναι µεγαλύτερη.  

Η περιοχή έχει τεράστια οικολογική αξία καθώς είναι οικοσύστηµα υψηλής 
παραγωγικότητας βιοµάζας, µε µεγάλες εκτάσεις που είναι αρκετούς µήνες 
καλυµµένες µε νερό, που δίνει τη δυνατότητα ν’ αναπτύσσεται µια µεγάλη ποικιλία 
υδρόβιων οργανισµών, ν’ αποτελεί καταφύγιο, τόπο αναπαραγωγής, αλλά και 
φυσικό βιότοπο για αρκετούς πληθυσµούς ψαριών. 

Παράλληλα είναι διεθνούς σηµασίας βιότοπος, όπου τρέφονται, φωλιάζουν 
και αναπαράγονται πολλά είδη πουλιών και ακόµα περισσότερο για πολλά 
µεταναστευτικά είδη είναι σταθµός ή και τόπος διαχείµασης. 

Γι’ αυτούς τους λόγους η περιοχή έχει ανακηρυχθεί περιβαλλοντικό πάρκο, 
ενώ περιλαµβάνεται και στη συνθήκη Ramsar. Συγκεκριµένα το πάρκο έχει έκταση 
10.000 εκτάρια και περιλαµβάνει 5.500 εκτάρια πρώην αλυκών, 3.000 εκτάρια 
ενδοπαλιροιακής ζώνης, κανάλια κ.τ.λ.  (Michler T. 2003) 

Στο παρελθόν οι περισσότεροι αλµυρόβαλτοι είχαν µετατραπεί σε αλυκές, 
δραστηριότητα που τώρα έχει σταµατήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Οι πρώην αλυκές 
(salinas) χρησιµοποιούνται για ιχθυοκαλλιέργεια που αποτελεί πλέον την πιο 
σηµαντική δραστηριότητα και τα συγκεκριµένα εκτροφεία ονοµάζονται “esteros”. 

 

Σχήµα 3. γενική άποψη του οικοσυστήµατος του Cadiz. 
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4.1.2 Υδατοκαλλιέργειες : µορφές, καλλιεργούµενα είδη, προβλήµατα  
Στην περιοχή διακρίνονται τρεις µορφές καλλιέργειας: εκτατική, ηµι-εντατική 

και εντατική. Πραγµατοποιούνται κυρίως στις εγκαταλελειµµένες αλυκές, τα esteros. 
Η κύρια µέθοδος είναι η πολυκαλλιέργεια εκτατικής µορφής και η βελτιωµένη ηµι-
εντατική, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση στις µονάδες εντατικής 
µονοκαλλιέργειας τσιπούρας. Υπάρχει ακόµα και καλλιέργεια µυδιών σε 
υδατοσυλλογές. 

Τα είδη που κυρίως παράγονται είναι: 

• Τσιπούρα Sparus auratus 

• Λαβράκι, Dicentrarchus labrax 

• Κέφαλος, Mugil cephalus,  

• Βελάνισσα, Chelon labrosus 

• Χέλι, Anguilla anguilla 

• Γλώσσα, Solea senegalensis 

Υπάρχουν συνολικά 5500 εκτάρια Salinas,  απ’ τα οποία το 60% είναι 
αδειοδοτηµένες εκτάσεις για υδατοκαλλιέργεια. Το 60% αυτής της έκτασης (56 
µονάδες) το είναι εκτατικής και ηµι-εντατικής µορφής, 20% (17 µονάδες) είναι 
εντατικής µορφής και 20% (13 µονάδες) εγκαταλελειµµένες ή εκτός παραγωγικής 
διαδικασίας. Οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις έχουν έκταση 15-50 εκτάρια και είναι 
οικογενειακές επιχειρήσεις που συχνά λειτουργούν ως συµπληρωµατική 
απασχόληση. Ωστόσο αυτές αποτελούν µόλις το 18% της συνολικής αδειοδοτηµένης 
έκτασης. Το υπόλοιπο το ανήκει σε εταιρείες εκ των οποίων µία (Cupimar) έχει πάνω 
απ’ το 50%. Στις εκτατικές καλλιέργειες το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής είναι 
κεφαλοειδή και λιγότερο εµπορικά είδη (τσιπούρα, λαβράκι κ.τ.λ.) στις ηµι-εντατικές 
υπάρχει βελτιωµένη αναλογία τσιπούρας, λαβρακίου ή γλώσσας) και στις εντατικές 
µόνο τσιπούρα.(σχήµα 3 ) 
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Σχήµα 3. παραγωγή παραδοσιακών ιχθ/γειών στο Cadiz κατά έτος και είδος.  
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4.1.2.1 Εκτατικές καλλιέργειες 
Η δραστηριότητα ασκείται παραδοσιακά στα Salinas, πρώην αλυκές που 

έχουν την εξής διάταξη: Το νερό εισέρχεται σε µία πρώτη λίµνη απευθείας απ’ το 
θαλάσσιο κανάλι που λειτουργεί σαν προθερµαντήρας. Στη συνέχεια µέσω ενός 
καλόγερου εισέρχεται σ’ ένα σύστηµα λιµνών εξάτµισης και τελικά οδηγείται σε µια 
λίµνη κρυσταλλοποίησης. Το βάθος του νερού ξεκινάει από 1-1.5 µέτρα στην πρώτη 
λίµνη και καταλήγει λίγα εκατοστά στη λίµνη κρυσταλλοποίησης. Η πρώτη λίµνη 
ονοµάζεται estero και χρησιµοποιείται για ιχθυοκαλλιέργεια. Αποτελεί το 1/3 της 
έκτασης της αλυκής. (Σχήµα 4). 

Η κανονική διαδικασία καλλιέργειας αποτελείται από έναν ετήσιο κύκλο που 
αρχίζει το χειµώνα µε την εκκένωση των λιµνών και τη συλλογή των ψαριών που 
παρήχθησαν την προηγούµενη περίοδο. 

 

 

Σχήµα 4.  Παραδοσιακά συστήµατα εκτροφής στον κόλπο του Cadiz. 

Μετά την εξαλίευση, οι καλόγεροι παραµένουν ανοιχτοί για µερικούς µήνες το 
χειµώνα και την άνοιξη. Μία επαρκής υδρολογική διαχείριση, επιτρέπει στο νερό να 
ρέει µέσα στο σύστηµα των λιµνών µε την ενέργεια της παλίρροιας. Έτσι εισέρχεται 
γόνος και κατακρατείται. Μετά από αυτή την περίοδο φυσικού εφοδιασµού µε γόνο, 
οι καλόγεροι µένουν µόνιµα κλειστοί επιτρέποντας µόνο µερική ανανέωση του νερού, 
όντας εξοπλισµένοι µε δίχτυα που εµποδίζουν τα ψάρια να διαφύγουν. 
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Αρχικά τα ιχθύδια τρέφονται αποκλειστικά µε βένθος ενώ προς το τέλος όταν 
έχουν αναπτυχθεί και µε µικρά ψάρια. Η αλίευση γίνεται τέλος φθινοπώρου ή αρχές 
χειµώνα. 

Με την παρακµή της βιοµηχανίας άλατος, η εκτατική πολυκαλλιέργεια έγινε η 
κύρια δραστηριότητα για τους ιδιοκτήτες. Σε αρκετές αλυκές έγιναν εκσκαφές 
εκβάθυνσης των λιµνών εξάτµισης και ανοίχτηκαν νέα κανάλια. Με τις προσαρµογές 
αυτές, αυξάνεται η έκταση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια και 
βελτιώνεται η κυκλοφορία του νερού. Πρόκειται για ένα τεχνητό περιβάλλον, που αν 
δε συντηρείται σωστά και συχνά, κινδυνεύει συνεχώς από την διάβρωση και την 
ιζηµατοποίηση. Γι’ αυτό άλλες λίµνες βυθίζονται τελείως κάτω απ’ το νερό και άλλες 
αποξηραίνονται. 

Η εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια συνέβαλλε στη διατήρηση αυτού του σπουδαίου 
φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο η χαµηλή οικονοµική απόδοση µπορεί να οδηγήσει 
στην εγκατάλειψή της. Ένας τρόπος για βελτίωση της παραγωγής, είναι ν’ αυξηθεί η 
καλλιεργήσιµη επιφάνεια, καλύπτοντας αποξηραµένες λίµνες και αχρησιµοποίητες 
ζώνες. Σ’ αυτή την περίπτωση έχουµε αναγέννηση της ικανότητας του πυθµένα να 
παράγει φυσική τροφή. Η προσπάθεια έγκειται στο ότι το νέο «estero» ενώνεται µε το 
ίδιο κανάλι και ακολουθεί τις ίδιες διαδικασίες εκτροφής µε τα παλιά. 

  

4.1.2.2 Μελέτη µονάδας εκτροφής παραδοσιακής µεθόδου  
Η µελέτη έγινε σε µονάδα, που είναι παράδειγµα εκτατικής καλλιέργειας, 

ανεπτυγµένης σε παλιά αλυκή. Παράγει διάφορα είδη ψαριών. Βρίσκεται σε 
προστατευόµενη περιοχή και τη διασχίζει οικοτουριστικό µονοπάτι. Έχει πολλές 
διασυνδεδεµένες λίµνες ακανόνιστου σχήµατος και έκταση 64 εκτάρια. 

Στην αρχή της µελέτης µόνο 36 εκτάρια ήταν διαθέσιµα για καλλιέργεια. 
Σήµερα η παλιά λίµνη κρυσταλλοποίησης καλύφθηκε µε νερό έτσι η µονάδα έχει δύο 
ζώνες. Μία που χρησιµοποιείται για εκτροφή εδώ και δεκαετίες (Α) και αποτελείται 
από δύο λίµνες και µία που γέµισε µερικώς το 2007 και µπήκε σε λειτουργία το 2008 
(Β). 

Εξετάστηκαν οι φυσικοχηµικές παραµέτρους και τις βιοκοινωνίες πλαγκτόν 
και βένθους κατά το 2007 και το 2008. Τελικά καθορίστηκε το συνολικό όγκο της 
παραγωγής ανά χρονιά σε κάθε «estero». Η συγκοµιδή έγινε σε διάστηµα δύο 
εβδοµάδων. Χαµήλωσε η στάθµη του νερού και αλιεύθηκαν ψάρια και καρκινοειδή µε 
δίχτυα, ενώ χέλια και καβούρια µε παγίδες.  

Οι µετρήσεις θερµοκρασίας, αλατότητας, pH και θρεπτικών ( NO3, NO2, NH4, 
SiO2, PO4 και αδρανοποιηµένη οργανική ύλη), ήταν παρόµοιες και για τις τρεις 
λίµνες. 

Οι συνθήκες του νερού ήταν οι αναµενόµενες για εύκρατο αλµυρό ή 
υπεράλµυρο περιβάλλον µε τη θερµοκρασία να κυµαίνεται 9°C – 28°C και την 
αλατότητα 27-50 ppt. 
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Η ποσότητα και η σύνθεση του ζωοπλαγκτόν ήταν παρόµοια για την παλιά 
και την καινούρια ζώνη. Περιλαµβάνει κωπήποδα που είναι και η κύρια οµάδα, 
προνύµφες δίθυρων, ενώ παρατηρήθηκαν ακόµα και τυπικά φθινοπωρινά blooming 
από βραχιονίδες. Η σύνθεση του ζωοπλαγκτόν ήταν ανάλογη µε παλαιότερες 
µετρήσεις στον κόλπο του Cadiz. 

Μετρήθηκαν πάνω από 40 είδη βένθους, κυρίως σκουλήκια (ανελίδες, 
νεµετρίνες, και νηµατώδεις ), µαλάκια (δίθυρα, γαστερόποδα ), καρκινοειδή ( κυρίως 
αµφίποδα ) και έντοµα ( κυρίως χειρονοµίδες ). Η σύνθεση του βένθους ήταν επίσης 
ανάλογη µε παλαιότερες µετρήσεις στην περιοχή. 

Στο νέο «estero» το βένθος εµφανίστηκε γρήγορα αφότου το νερό άρχισε να 
ρέει µε τις πρώτες παλίρροιες. Παρόλο που υπήρχαν µικρές διαφορές( λιγότερα 
σκουλήκια ) η συνολική βιοµάζα στο ίζηµα ήταν ίδια µε το παλιό «estero». 

Σε όλες της περιπτώσεις η βιοµάζα του βένθους αυξάνει γρήγορα µετά το 
µόνιµο άνοιγµα των καλόγερων, µειώνεται κατά την αυξητική περίοδο και πρακτικά 
εξαφανίζεται κατά την αλίευση. 

Παρόλο που πολλά εµπορικά είδη συναντώνται σε αυτές τις λιµνοθάλασσες, 
η κύρια παραγωγή αποτελείται από κεφαλοειδή και ακολουθούν τα σπαροειδή και τα 
χέλια. Τα καρκινοειδή αποτελούν το 6%-8% άλλο τόσο χαµηλότερης αξίας ψάρια 
όπως οι γοβιοί και οι αθερίνες. Αυτά τα τελευταία καθώς και άλλα µικρά, αποτελούν 
τροφή για σαρκοφάγα όπως το λαβράκι και το χέλι. Στην πραγµατικότητα µια 
σύνθετη τροφική αλυσίδα έχει δηµιουργηθεί ανάµεσα στα διάφορα είδη και στις 
βιοκοινωνίες του βένθους. 

Γι’ αυτό και η ποσότητα της παραγωγής είναι συνάρτηση αυτών των 
διατροφικών σχέσεων, του εφοδιασµού µε γόνο και της διαχείρισης της λίµνης. 

Η τοποθεσία αυτής της εκµετάλλευσης είναι κοντά στον κόλπο και ευνοεί τον 
εφοδιασµό µε γόνο τσιπούρας, γι’ αυτό και η παραγωγή αυτού του είδους είναι 
µεγαλύτερη απ’ ό,τι σε άλλες που είναι περιορισµένες στην περιοχή των ελών. 

Ο µέσος όρος παραγωγής στην περιοχή του Cadiz είναι 200kgr/ha/έτος. Αυτή 
η εκτατική παραγωγή εξαρτάται απ’ την κατάσταση του νερού, την παλίρροια και τη 
διαχείριση των λιµνών και µπορεί να διαφέρει από µονάδα σε µονάδα. 

Στην παρούσα µελέτη ο µέσος όρος παραγωγής ήταν 306 χγρ/εκτ/έτος και για 
τις δύο περιόδους. Η παραγωγή του νέου «estero» ήταν 320 χγρ/εκτ/έτος όσο 
δηλαδή και των παλιών. (Yúfera M. and Arias A.M. 2010) 

Αυτά τα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την υψηλή φυσική 
παραγωγικότητα της περιοχής και τη δυνατότητα ταχείας αναγέννησης της υδάτινης 
µάζας που συνδέεται µε τα κανάλια και το δίκτυο των ελών του κόλπου. Το κύριο 
συµπέρασµα που βγαίνει απ’ τη µελέτη είναι πως οι καινούργιες λίµνες αποικίζονται 
γρήγορα από πλαγκτόν βένθος και γόνο φυσικών πληθυσµών και αποκτούν 
κανονική παραγωγή απ’ τον πρώτο χρόνο, µε παραδοσιακό εκτατικό σύστηµα, χωρίς 
παροχή τροφής. 
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4.1.2.3 Προβλήµατα 

Οι εκτατικές ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή του Cadiz αντιµετωπίζουν 
σήµερα µια σειρά από προβλήµατα. 

i) Περιβαλλοντικά 

Έχουν να κάνουν, σε µεγάλο βαθµό, µε τα συνολικά προβλήµατα του 
οικοσυστήµατος. Το βασικότερο πρόβληµα ξεκινάει απ’ το γεγονός πως ο υγρότοπος 
και οι καλλιέργειες περιτριγυρίζονται από αστικές περιοχές µε 400.000 πληθυσµό 
που ασκούν µεγάλη περιβαλλοντική πίεση. 

Παρόλο που υπάρχουν βιολογικοί καθαρισµοί, αστικά απόβλητα, καθώς και 
σκουπίδια, καταλήγουν για διάφορους λόγους στο περιβάλλον. Στην περιοχή 
λειτουργούν βιοµηχανικές µονάδες που επιβαρύνουν επίσης. Επιπλέον διάφορες 
κατασκευές, κτήρια, δρόµοι και παρεµβάσεις σε ποτάµια και ρεύµατα επηρεάζουν 
τον βιολογικό κύκλο πολλών ειδών. Σ’ αυτά πρέπει να προστεθούν ναυτικές και 
τουριστικές δραστηριότητες. Το κύριο πρόβληµα που δηµιουργείται είναι 
ευτροφισµός, blooming αλγών και πολύ χαµηλό οξυγόνο, που µπορεί να οδηγήσει σε 
κατάρρευση πληθυσµούς καλλιεργούµενων ειδών. 

Το ίδιο πρόβληµα δηµιουργείται και από αγροτικά απόβλητα, λιπάσµατα και 
φυτοφάρµακα όπου εκεί µάλιστα οι πηγές είναι ακαθόριστες. Οι εντατικές και 
λιγότερο οι ηµι-εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες αποβάλλουν και αυτές οργανική ύλη 
όπως τροφές και απορρίµµατα ψαριών. 

Τα έργα εµβάθυνσης και διαπλάτυνσης καναλιών, αν δεν γίνει σωστά η 
µελέτη, µπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή επιπέδου νερού και υδροδυναµικών 
συνθηκών. 

Με την αύξηση της παραγωγικότητας αυξήθηκε και το ποσοστό απωλειών 
(15-30%) από ιχθυοφάγα πουλιά πρόβληµα ιδιαίτερα σύνθετο καθώς η 
δραστηριότητα ασκείται σε προστατευόµενη περιοχή και τα όποια µέτρα πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς κανόνες. 

ii) Οικονοµικά-νοµικά 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα µεγάλη κερδοφορία 
χαµηλή τιµή για το κόστος, έτσι δεν υπάρχει και µεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις. 
Τα ψάρια εντατικής καλλιέργειας σε κλωβούς απ’ την Ελλάδα και την Τουρκία 
έρχονται σε πολύ ανταγωνιστικές τιµές. Το γεγονός αυτό ενισχύεται απ’ το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς οι εκτάσεις είναι δηµόσιες πράγµα που αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για επένδυση σε εγκαταστάσεις και γενικά µη µετακινούµενο 
εξοπλισµό σε µη ιδιόκτητη γη. 

Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν έχουν ν’ αντιµετωπίσουν την 
έλλειψη δικτύων διανοµής καθώς και «ετικέτας» για τα προϊόντα τους που έχουν 
αρκετά καλή ποιότητα που όµως δεν πιστοποιείται. Είναι επίσης αντιµέτωποι µε 
παντός είδους γραφειοκρατικά προβλήµατα και για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
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παραπάνω αποφεύγουν να προχωρήσουν σε επεκτάσεις ή βελτιώσεις των 
εγκαταστάσεών τους. 

iii) Κοινωνικά 

Η ληστεία ψαριών είναι ένας παράγοντας που όχι µόνο µειώνει την 
παραγωγή όταν συµβαίνει αλλά και αυξάνει το κόστος γενικά καθώς απαιτούνται 
έξοδα φύλαξης. Το πρόβληµα αφορά κυρίως τις ηµι- εντατικές καλλιέργειες. Η 
κατάσταση κατά καιρούς ξεφεύγει απ’ τον έλεγχο και τα κλεµµένα αλιεύµατα 
πωλούνται στους δρόµους. 

Η λαθραλιεία µειώνει τα φυσικά αποθέµατα των αλιευµάτων. Επίσης γίνεται 
σχεδόν πάντα µε ακατάλληλα εργαλεία που καταστρέφουν το γόνο και εµποδίζουν το 
φυσικό εφοδιασµό των εκτατικών καλλιεργειών. 

4.1.3 Συµπεράσµατα-προοπτικές  
Οι παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή του Cadiz αξιοποιούν µε 

τον καλύτερο τρόπο φυσικούς πόρους που βρίσκονται σε προστατευόµενη περιοχή 
χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς πρόβληµα 
µε άλλες παρόµοιες δραστηριότητες όπως είναι η αλιεία, η καλλιέργεια οστρακοειδών 
και η συλλογή οργανισµών. Παράγουν ένα υψηλής ποιότητας προϊόν διατροφής 
χωρίς να καταναλώνουν φυσικούς πόρους. Συµβάλουν στην οικονοµική επιβίωση 
πολλών ανθρώπων. 

Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της παραγωγής. Μέχρι τώρα µε 
την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των νερών, τη δηµιουργία λεκανών διαχείµασης, 
του εφοδιασµού µε γόνο κ.τ.λ. αυξήθηκε η παραγωγικότητα απ’ τα 30 στα 
300χγρ/εκτ/έτος. Πλέον η διαχείριση δεν µπορεί να βοηθήσει άλλο στην αύξηση της 
παραγωγής, χρειάζονται επενδύσεις. Η έρευνα έδειξε ότι τόσο τα εγκαταλελειµµένα 
«estero» όσο και τα αχρησιµοποίητα τµήµατά τους αποκτούν γρήγορα παραγωγική 
ικανότητα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός πως οι αιτήσεις για άδεια είναι 
περισσότερες για παραδοσιακές καλλιέργειες παρά για εντατικές. 

Υπάρχουν δυνατότητες και για επιπλέον είδη όπως η αρτέµια  Artemia salina 
και τα ασκίδια Ecteinaskidia turbinata που θεωρείται πως χρησιµεύουν σε 
αντικαρκινικά σκευάσµατα. 

Βασικό ζήτηµα που παραµένει είναι η αναγνώριση των προϊόντων επίσηµα 
ώστε να ξεχωρίζουν απ’ τα ψάρια εντατικής καλλιέργειας, να παρθούν µέτρα για την 
αντιµετώπιση ανθρωπογενών περιβαλλοντικών προβληµάτων και η λύση 
οικονοµικών και γραφειοκρατικών προβληµάτων.       

4.2 Ηµι-εντατική καλλιέργεια γλώσσας και τσιπούρας στην 
Πορτογαλία 

4.2.1 Ria Formosa: γενικά στοιχεία 
Η Ria Formosa βρίσκεται στην νότια ακτή της Πορτογαλίας στην επαρχία της 

Algarve. Εκτείνεται για 55 χλµ. κατά µήκος της ακτογραµµής. (σχήµα 5) 
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Σχήµα 5. Χάρτης της περιοχής της Algarve. 

Πρόκειται για ένα σύστηµα µεσοπαλιρροιακών, ρηχών λιµνοθαλασσών που 
σχηµατίζεται από πέντε επιµήκη νησιά φράγµατα και επικοινωνεί µε τον ωκεανό από 
έξι βαθειά σηµεία εισόδου. Το µέσο βάθος των λιµνοθαλασσών δεν ξεπερνά τα 3-4 
µέτρα µε ένα µέγιστο τα 6. Το εύρος της παλίρροιας κυµαίνεται από 2, 8 έως 0, 6 
µέτρα µε µέσο όρο 1, 3. Η θερµοκρασία κυµαίνεται από 12 έως 28 βαθµούς Κελσίου. 
Η ανανέωση του νερού είναι αρκετά εντατική και φθάνει το 50 µε 75% σε κάθε 
παλιρροιακό κύκλο. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί εθνικό πάρκο πανευρωπαϊκής 
σηµασίας. Είναι οικοσύστηµα υψηλής παραγωγικότητας και βιοποικιλότητας. 
Προστατεύεται και απ’ τη συνθήκη RAMSAR. Η έκτασή του είναι 163 τετ. χλµ. απ’ τα 
οποία τα 105 είναι ο υγρότοπος και τα 36 απ’ αυτά είναι µόνιµα καλυµµένα µε νερό. 
Αποτελείται από λουρονησίδες, αµµοθίνες, έλη, αλµυρόβαλτους αµµόλοφους και 
περιοχές µε zostera.(Gamito S. 1997). Με εξαίρεση κάποιες µεγάλες βροχοπτώσεις 
το χειµώνα και κάποιους χείµαρρους, δεν δέχεται µεγάλες εισροές γλυκού νερού. 

Η σπουδαιότητά του είναι µεγάλη: 

• Λόγω του ρόλου του στη διατήρηση της άγριας ζωής ιδιαίτερα πτηνών 
και υδρόβιων ζώων. 

• Λόγω της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή. 

• Λόγω της αλιευτικής δραστηριότητας και τις συλλογής υδρόβιων 
οργανισµών 

• Λόγω της ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κυρίως εκτατικής και ηµι-
εντατικής µορφής. 

Παλαιότερα η κύρια δραστηριότητα στην περιοχή ήταν η παραγωγή 
αλατιού που όµως σταδιακά σχεδόν εγκαταλείφθηκε τον προηγούµενο αιώνα, 
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καθώς σταµάτησε να είναι βιώσιµη και οι εγκαταλελειµµένες αλυκές έγιναν 
κοµµάτι του οικοσυστήµατος, αλλά κυρίως χρησιµοποιήθηκαν στην 
ιχθυοκαλλιέργεια.  

 

Σχήµα 6. Γενική άποψη της  Ria Formosa. 

4.2.2 Υδατοκαλλιέργειες: µορφές, είδη, προβλήµατα 
Από την αρχαιότητα ασκείται στην περιοχή η εκτροφή υδρόβιων οργανισµών. 

Σήµερα αποτελεί την πιο χαρακτηριστική τοπική οικονοµική δραστηριότητα. Οι κύριες 
µορφές που συναντώνται είναι η εκτατική και η ηµιεντατική. Η εντατική 
υδατοκαλλιέργεια δεν έχει αναπτυχθεί πολύ στην Πορτογαλία. Η πιο σηµαντική 
δραστηριότητα στον τοµέα στην περιοχή είναι η καλλιέργεια δίθυρων και η συλλογή 
οργανισµών που απασχολεί άµεσα ή έµµεσα χιλιάδες ανθρώπους. Μαζί µε την αλιεία 
συνολικά στον κλάδο της αλιευτικής παραγωγής απασχολούνται γύρω στα 8-10.000 
άτοµα το 20% περίπου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της περιοχής. Τα είδη 
που περισσότερο παράγονται είναι: 

• Τσιπούρα Sparus aurata 

• Λαβράκι Dicentrarchus labrax 

• Γλώσσες Solea vulgaris,  Solea senegalensis 

• Χέλι Anguila anguila 

Παράγονται ακόµα, σε καθαρές καλλιέργειες, δύο είδη αλγών, Nanochloropsis 
oculata και Phaeodactylum tricomutum, σε ειδικά κατασκευασµένα πάνελ, 
εκµεταλλευόµενα την ηλιακή ενέργεια. Χρησιµοποιούνται είτε ως συστατικά 
ιχθυοτροφών, είτε στην βιοµηχανία καλλυντικών. Επίσης παράγεται τελευταία µε την 
παραδοσιακή µέθοδο αλάτι υψηλής ποιότητας (Flor de sal). 

Οι παραδοσιακές υδατοκαλλιέργειες υπάρχουν εν µέρει στην ίδια µορφή µε 
την Ισπανία. Στην περιοχή λειτουργούν εννιά επιχειρήσεις, που ως προς τη µορφή 
καλλιέργειας έχουν ως εξής, τρεις µε εκτατική πολυκαλιέργεια, δύο µε ηµι-εκτατική 
(γίνεται και τεχνητό στοκάρισµα γόνου), τσιπούρας και λαβρακίου, τρεις µε ηµι-
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εντατική τσιπούρας - λαβρακίου και τσιπούρας - γλώσσας και µία µε εντατική 
τσιπούρας και λαβρακίου. Οι περισσότερες είναι οικογενειακές επιχειρήσεις εκτός απ’ 
την τελευταία που είναι εταιρεία και παράγει και γόνο. Συνολικά στην περιοχή είναι 
εγκεκριµένα 460 εκτάρια, αλλά αξιοποιούνται µόνο εκατό. Ωστόσο εδώ θα µελετηθεί 
κυρίως η ηµι-εντατική µορφή και πιο αναλυτικά η κοινή καλλιέργεια τσιπούρας και 
γλώσσας. Πρόκειται για σχετικά καινούργια µέθοδο που µπορεί να είναι αρκετά 
αποδοτική.(σχήµα 7) 

 

Σχήµα 7 Μονάδα ηµι-εντατικής εκτροφής (Pushao P. 1995). 

Οι υδατοσυλλογές είναι η κύρια µορφή παραγωγής σε τσιπούρα και        
λαβράκι. Υπάρχουν διάφορες φάρµες µε ποικιλία µεγεθών και ιχθυοπυκνοτήτων, 
αλλά γενικά κυµαίνονται από ένα έως µερικά εκτάρια και από 0,5 έως 6 kgr/m² 
κυρίως κάτω από 2kgr/m².Παραδοσιακά είδη είναι η τσιπούρα και το λαβράκι αλλά 
γίνεται και φυσικός εφοδιασµός µε άλλα είδη όπως γλώσσα. Έχει δοκιµαστεί η 
συµπληρωµατική καλλιέργειά της µε τα’ άλλα δύο και έδωσε ποικίλα αποτελέσµατα 
αλλά αρκετά υποσχόµενους ρυθµούς αύξησης, (Σχήµα 4). 
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Σχήµα 4. Παραγωγή ανά σε είδος σε τόνους στη Ria Formosa. 
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Η καλλιέργεια τσιπούρας και λαβρακίου γίνεται συνήθως σε αναλογία 1/4. 
Όταν είναι πρωτεύον είδος το λαβράκι η τσιπούρα βοηθάει στον έλεγχο της αύξησης 
των µακροαλγών και γενικά καθαρίζει την υδατοσυλλογή. Όταν είναι η τσιπούρα 
πρωτεύον το λαβράκι µε τη φύση του αρπακτικού καθαρίζει την υδατοσυλλογή από 
εισερχόµενα είδη που µπορεί να είναι και ανταγωνιστές στην τροφή. 

Πολυκαλλιέργεια ψαριών µε διαφορετικό επίπεδο στην τροφική αλυσίδα 
συνίσταται σαν περιβαλλοντικά ορθή καθώς εκµεταλλεύονται όλη την τροφή και 
µειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον ενώ το οργανικό φορτίο µένει µέσα στη 
δεξαµενή και ανακυκλώνεται.  

H βελτίωση της παραγωγής δίνει µεγαλύτερη απόδοση µε µικρότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (σωστή αναλογία πρωτεΐνης / ενέργεια, εύπεπτη τροφή 
για διευκόλυνση αφοµοίωσης, καλύτερος συντελεστής µετατρεψιµότητας). Με 
αντικατάσταση των ιχθυάλευρων από φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες µειώνεται η 
πίεση στα ιχθυαποθέµατα. 

Η µέθοδος παρουσιάζει και µειονεκτήµατα: 

Υψηλό κόστος, εξάρτηση από φυσικές πηγές, ενώ υπάρχουν και τεχνικά όρια 
καθώς µέχρι τώρα έχει γίνει µικρή επιστηµονική έρευνα και κυρίως αξιοποιείται 
εµπειρική γνώση απ’ τους καλλιεργητές. Υπάρχει πρόβληµα οικονοµικής 
βιωσιµότητας, δεν υπάρχει διάκριση των προϊόντων και απαιτείται βελτιστοποίηση 
της παραγωγής. 

Προκειµένου ν’ αναδειχθεί η δυνατότητα ενίσχυσης της παραγωγικότητας µε 
ορθούς περιβαλλοντικούς όρους στο πλαίσιο του Sea case σχεδιάστηκε µια µελέτη 
περίπτωσης. Τα αποτελέσµατα περιλαµβάνουν διαφορετικά πρωτόκολλα 
βελτιωµένης παραγωγής που σήµερα χρησιµοποιούνται για τσιπούρα λαβράκι. 

Η παραγωγή ενισχύεται µε διαφορετικές προσεγγίσεις: 

1) Αυξάνοντας τα έσοδα ανά µονάδα παρεχόµενης τροφής, διαµέσου 
πολυκαλλιέργειας ειδών µε διαφορετική θέση στην τροφική αλυσίδα (Τσιπούρα- 
µακροάλγη, γλώσσα- βένθος). 

2) Αυξάνοντας την παραγωγή ανά εκτάριο ενώ διατηρούνται ορθές 
περιβαλλοντικές συνθήκες. 

3) Λανσάροντας βάση για αύξηση της προστιθέµενης αξίας µέσω 
πιστοποίησης διαδικασιών. 

Μία ελεγχόµενη δοκιµή έγινε στον πειραµατικό σταθµό της IPIMAR στην 
Πορτογαλία. 

Σε έξι υδατοσυλλογές 385 m² και 765 m³, στοκαρίστηκαν τσιπούρες Sparus 
aurata 24, 2 gr και γλώσσες Solea senegalensis 2, 05 gr. Δοκιµάστηκαν τρία είδη 
εκτροφής: 

α) Χαµηλή ιχθυοπυκνότητα και παροχή εµπορικής τροφής. 

β) Υψηλή ιχθυοπυκνότητα και παροχή εµπορικής τροφής. 
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γ) Χαµηλή ιχθυοπυκνότητα και παροχή φιλικής στο περιβάλλον τροφής. 
Συγκεκριµένα τροφή µε ίδια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, λίπη και ενέργεια που 
όµως είναι 60% φυτικής προέλευσης η πρωτεΐνη (σόγια, µπιζέλια, γλουτένη κ.τ.λ.) 
και 30% φυτικής προέλευσης τα λίπη (σογιέλαιο). 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ύψος παραγωγής για την τσιπούρα ανάλογα µε την 
πυκνότητα και ίδια περίπου παραγωγικότητα και για τα δύο είδη τροφής.(Fereira H. 
2010) 

Για τη γλώσσα όµως, απ’ την οποία αναµένεται να προέλθει η προστιθέµενη 
αξία στην εκτροφή, η παραγωγικότητα είχε να κάνει µε την υγεία του πυθµένα και την 
παραγωγή βενθικών οργανισµών, πράγµα που σε πολύ υψηλές πυκνότητες δεν 
επιτυγχάνεται, καθώς το υψηλό οργανικό φορτίο απ’ τις τροφές δηµιουργεί νερό 
χαµηλής ποιότητας και πιθανόν ανοξικές συνθήκες. 

Το συµπέρασµα είναι πως µπορούν ν’ αναπτυχθούν βιώσιµες µονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας, µε ήπια ηµι-εντατική µορφή και µε φιλική στο περιβάλλον τροφή. 

4.2.2.1 Προβλήµατα 
Παρόλο που η ανανέωση του νερού είναι υψηλή και δηµιουργήθηκε νέο 

άνοιγµα το ’97 σε κάποια σηµεία το νερό δεν ανανεώνεται πράγµα που σε νεκρές 
παλιρροιακές περιόδους σε συνδυασµό µε υψηλές θερµοκρασίες και άνθηση τοξικού 
φυτοπλαγκτόν µπορεί να προκαλέσει θνησιµότητα και ανοξικές συνθήκες.  

Τέτοια φαινόµενα ευτροφισµού προκαλούνται και από οργανικά απόβλητα 
που έχουν διάφορες πηγές όπως αστικές ή και αγροτικές καθώς στην περιοχή 
υπάρχει εντατική κτηνοτροφία. Οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες είναι κι αυτές µια πηγή 
που εκτός των άλλων αποβάλλει και αντιβιοτικά. 

Η υπερεκµετάλλευση των αποθεµάτων µειώνει τους φυσικούς πληθυσµούς. 
Η λαθραλιεία µε παράνοµα µέσα καταστρέφει το γόνο. 

Η κλοπή αλιευµάτων δηµιουργεί επιπλέον πρόβληµα και αφορά κυρίως τα 
δίθυρα. 

Η ιχθυοκαλλιέργεια χωρίς άδεια δεν καταγράφεται πουθενά κι έτσι η συνολική 
παραγωγή φαίνεται µικρή και δεν παίρνονται µέτρα για τη στήριξή της. 

Δεν υπάρχει αποτελεσµατικό δίκτυο διανοµής και τα προϊόντα περνούν από 
µεσάζοντες για να φτάσουν στον καταναλωτή. 

Δεν υπάρχει ταµπέλα για τα αλιεύµατα µε συνέπεια να έχουν πολύ χαµηλή 
τιµή λόγω των εισαγωγών φθηνών ψαριών απ’ την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Υπάρχει γραφειοκρατία καθώς πολλοί φορείς και πολλοί νόµοι συµπλέκονται 
στο καθεστώς αδειοδότησης, λειτουργίας και προστασίας πράγµα που αποθαρρύνει 
επενδύσεις. 

Το σύστηµα δέχεται πίεση από τις γύρω αστικές περιοχές λόγω 
ανοικοδόµησης γύρω αλλά και µέσα στο οικοσύστηµα. Στα νησιά υπάρχουν 
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παράνοµα κτίσµατα που εκτός ότι αποσταθεροποιούν το έδαφος, είναι πηγές 
αποβλήτων. 

Οι τουριστικές δραστηριότητες δηµιουργούν επιπλέον προβλήµατα. Εκτός 
από απορρίµµατα, η κυκλοφορία µεγάλων σκαφών προκαλεί κυµατισµό που 
καταστρέφει τα πρανή των λιµνοθαλασσών. 

Οι διαπλατύνσεις και οι εκβαθύνσεις στα κανάλια δηµιούργησαν προβλήµατα 
αποσταθεροποίησης και καθιζήσεων. Η µείωση της zostera έχει σαν αποτέλεσµα 
δύο προβλήµατα. Παραµένουν ποσότητες αιωρούµενης άµµου που κατακρατά η 
zostera,  η οποία βοηθά και στη σύλληψη του γόνου των δίθυρων.  

4.2.2.2 Συµπεράσµατα 
Υπάρχουν µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης των παραδοσιακών 

ιχθυοκαλλιεργειών στη Ria Formoza.  

Πρώτον,  µεγάλες εκτάσεις κατάλληλες γι’ αυτό το σκοπό είναι αναξιοποίητες 
άρα υπάρχει δυνατότητα εδαφικής εξάπλωσης. 

Δεύτερον,  η µέχρι τώρα λίγη έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί, δίνει τη 
δυνατότητα για αύξηση της παραγωγής ανά χρησιµοποιούµενη έκταση. Περεταίρω 
ερευνητικές προσπάθειες µπορούν να δώσουν ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Τρίτον,  η συγκεκριµένη δραστηριότητα µπορεί να συνδυαστεί χωρίς 
πρόβληµα µε την εκµετάλλευση των υπόλοιπων φυσικών πηγών της περιοχής. 

Επιπλέον τα όποια εµπόδια δεν είναι αντικειµενικές δυσκολίες, αλλά είτε 
πρόκειται για περιβαλλοντικά προβλήµατα που µπορούν και πρέπει έτσι κι αλλιώς να 
λυθούν, είτε οφείλονται σε διοικητικές και νοµικές ελλείψεις που είναι ζήτηµα 
βούλησης ν’ αντιµετωπιστούν. 

Τα αποτελέσµατα θα είναι θετικά για το βιοπορισµό πολλών ανθρώπων, για 
τη σωστή διατροφή και για το περιβάλλον. 

4.3 Εκτατικές καλλιέργειες στις λιµνοθάλασσες της Ιταλίας 

4.3.1 Λιµνοθάλασσες βόρειας Ιταλίας, γενικά στοιχεία 
Μέσα σε χιλιάδες χρόνια στα εκβολικά συστήµατα των ιταλικών ποταµών της 

Βόρειας Αδριατικής (Πάδος, Αδίγης, Reno και Isonso)έχουν δηµιουργηθεί µοναδικά 
οικοσυστήµατα, που η περιβαλλοντική τους σηµασία έχει διεθνή εµβέλεια. Στην 
περιοχή υπάρχουν µεγάλα συστήµατα λιµνοθαλασσών,  όπως του Comachio, της 
Βενετίας και της Τεργέστης (Σχήµα 8). 

Η περιοχή του δέλτα του Πάδου έχει ανακηρυχθεί εθνικό πάρκο. Καλύπτει 
52.000 εκτάρια και είναι εξαιρετικά πλούσιο σε παραγωγικότητα και βιοποικιλότητα. 
Παρόλο που είναι η πιο κατοικηµένη και οικονοµικά ανεπτυγµένη περιοχή της Ιταλίας 
εξακολουθεί να είναι µία απ’ τις πιο µεγάλες προστατευµένες εκτάσεις. 
Περιλαµβάνεται και στη σύµβαση Ramsar. 
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Σχήµα 8. Χάρτης της περιοχής του δέλτα του Πάδου. 

Αποτελείται από έλη, αλµυρόβαλτους, κανάλια και διακλαδώσεις ποταµών και 
πευκοδάση. Αρκετές περιοχές κάποιες εποχές είναι κάτω απ’ το νερό και γενικότερα 
τα όρια ανάµεσα στη γη και το νερό είναι δυσδιάκριτα. Στην ουσία είναι πάρκο της 
ξηράς, παραποτάµιο και παράκτιο ταυτόχρονα. 

Φιλοξενεί ένα µεγάλο αριθµό σπονδυλόζωων, αλλά κυρίως σχεδόν 300 είδη 
πουλιών απ’ τα οποία τα µισά σχεδόν φωλιάζουν εκεί και τ’ άλλα µισά είναι 
µεταναστευτικά. 

Στα νερά ζουν και αναπαράγονται πολλά είδη ψαριών και υδρόβιων 
οργανισµών. 

Στην περιοχή υπάρχει µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα όπως η αγροτική 
παραγωγή µε καλλιέργεια αγρωστωδών και κτηνοτροφία. Ακόµα αλιεία, ερασιτεχνική 
αλιεία, κυνήγι, τουρισµός, παρατήρηση πουλιών και ιχθυοκαλλιέργειες. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα στην περιοχή ασκείται εδώ και αιώνες µε την 
εκτατική µέθοδο. Στην Ιταλία έχει εξελιχθεί η πιο οργανωµένη, λειτουργική και 
αποδοτική µέθοδος αυτής της µορφής καλλιέργειας, η vallicultura. 

4.3.2 Vallicultura, µέθοδος, είδη, προβλήµατα 
Η ονοµασία προέρχεται απ’ τη λέξη valli που σηµαίνει περίπου φραγµός. Και 

αυτό γιατί στην ουσία πρόκειται για εντελώς φραγµένες λιµνοθάλασσες που ο 
άνθρωπος διαχειρίζεται την επικοινωνία τους µε τη θάλασσα. Η εκµετάλλευση των 
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valli για ιχθυοπαραγωγή αναφέρεται απ’ τον 12° αιώνα τουλάχιστο, ενώ λίγους 
αιώνες αργότερα ξεκίνησαν να παίρνουν τη σηµερινή τους µορφή.(σχήµα 9) 

 

Σχήµα 9. Παραδοσιακές υδατοκαλλιέργειες στην Ιταλία. 

Είναι η πιο χαρακτηριστική, πιο διαδεδοµένη και πιο πετυχηµένη µορφή 
εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας. Στην περιοχή του Πάδου περίπου 19.000 εκτάρια 
καταλαµβάνουν αυτές οι µονάδες, αν και οι χρησιµοποιούµενες εκτάσεις έχουν 
µειωθεί λόγω διάφορων προβληµάτων και λόγω της ανάπτυξης της εντατικής 
ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς που λειτούργησε ανταγωνιστικά. Έτσι µια καταγραφή 
στην περιοχή της Βενετίας το 2009 έδειξε 15 µονάδες και 5.800 εκτάρια (Pellizato M. 
2012). Η παραγωγή φθάνει τους 4.600 τόνους 

Ωστόσο οι σύγχρονες απαιτήσεις για καλής ποιότητας διατροφικά προϊόντα, 
σε συνδυασµό µε την αναζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων, έφερε ξανά 
στο προσκήνιο τους παραδοσιακούς τρόπους εκτροφής που µε τη βοήθεια της 
έρευνας, µπορούν να γίνουν πιο αποδοτικοί. Παράλληλα η ανάγκη να 
προστατευθούν τα ευπαθή οικοσυστήµατα οδηγεί σε οικονοµικές δραστηριότητες 
που συνδυάζουν βιωσιµότητα και αειφορία, µε δυνατότητα λειτουργίας αρµονικά 
δεµένης µε τις φυσικές διαδικασίες του υδροβιότοπου. 

Οι εκτατικές καλλιέργειες όχι µόνο δεν καταστρέφουν, αλλά αντίθετα 
συµβάλουν στην προστασία καθώς οι καλλιεργητές πραγµατοποιούν οι ίδιοι πολλές 
εργασίες συντήρησης όπως να καθαρίζουν τα κανάλια απ’ τη λάσπη και την 
αποσυντεθηµένη φυτοµάζα.  

 

4.3.2.1 Παραγόµενα είδη 
Τα είδη που παράγονται στη valliculture είναι τα ευρύαλα που συναντώνται 

στις λιµνοθάλασσες: 

• Τσιπούρα Sparus aurata 

• Λαβράκι Dicentrarchus labrax 
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• Κεφαλοειδή Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza aurata, Liza 
saliens, Liza ramanda 

• Γλώσσα Solea vulgaris 

• Χελι Anguilla anguilla 

4.3.2.2 Μέθοδος 
Το κάθε valli είναι µια κλειστή λιµνοθάλασσα που επικοινωνεί µε τη θάλασσα 

µέσω των πορτών που ανοίγουν και κλείνουν κατά τη βούληση του καλλιεργητή. 
Ανοίγουν όταν πρέπει να γίνει ο εφοδιασµός σε γόνο ο οποίος µέσω των καναλιών 
εισέρχεται µέσα στο Vali και παγιδεύεται. Αυξάνεται σε µέγεθος εκµεταλλευόµενος τη 
φυσική τροφή που αναπτύσσεται στη λιµνοθάλασσα. Κατά την έξοδό του παγιδεύεται 
και εξαλιεύεται (Eικόνα 10) 

Προκειµένου να γίνουν πιο αποτελεσµατικά τα valli µε την πάροδο των 
χρόνων εξοπλίστηκαν µε αντλίες(γλυκού και αλµυρού νερού) και λεκάνες 
διαχείµασης ενώ έγιναν και διευθετήσεις στη µορφολογία τους ώστε να διευκολύνεται 
η κυκλοφορία του νερού και να ενισχύεται η φυσική παραγωγή. Πιο αναλυτικά η 
λειτουργία τους έχει ως εξής: 

 Η είσοδος του γόνου γίνεται την άνοιξη κατά τη φυσική µετανάστευση του 
προς τις λιµνοθάλασσες. Εκεί τα ιχθύδια εκµεταλλεύονται την πλούσια τροφή και την 
απουσία θηρευτών και αυξάνονται σε µέγεθος. Η συγκοµιδή γίνεται κατά το τέλος του 
φθινόπωρου. Με τη βοήθεια της αντλίας δηµιουργείται ροή προς τη λιµνοθάλασσα. 
Τα ψάρια λόγω του αρνητικού ρεοτακτικισµού πάνε κόντρα στο ρεύµα και 
παγιδεύονται στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Από εκεί αλιεύονται µε δίχτυα. 
Επίσης επειδή προσπαθούν να βρουν τη θάλασσα έλκονται απ’ το αλµυρό νερό που 
το χρησιµοποιούν κάποιοι παραγωγοί για να τα οδηγήσουν στις παγίδες. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές αποτελούνται από δύο τµήµατα. Μόλις τα ψάρια εισέλθουν στο 
πρώτο µε τη βοήθεια ενός τεχνητού ρεύµατος, όσα δεν έχουν φθάσει το εµπορικό 
µέγεθος, έλκονται και περνάν µέσα από σχάρες που δεν χωράν τα µεγαλύτερα και 
οδηγούνται στις λεκάνες διαχείµασης. Πρόκειται για βαθιές επιµήκεις δεξαµενές που 
διατηρούν υψηλή θερµοκρασία το χειµώνα σε αντίθεση µε τη λιµνοθάλασσα που 
επειδή είναι ρηχή έχει πολύ χαµηλή θερµοκρασία. Την άνοιξη επιστρέφουν στη 
λιµνοθάλασσα για να τραφούν και ν’ αναπτυχθούν. 

Οι αντλίες εκτός απ’ την παραπάνω λειτουργία χρησιµεύουν στον έλεγχο της 
ποιότητας του νερού. Αν πέσει η θερµοκρασία ή δηµιουργηθούν συνθήκες έλλειψης 
Ο² κτλ, δουλεύει η αντλία του θαλασσινού νερού. Αν αυξηθεί το καλοκαίρι η 
αλατότητα δουλεύει η αντλία του γλυκού νερού. Οι φυσικοχηµικοί παράµετροι 
άλλωστε ελέγχονται.  

Ο εφοδιασµός µε γόνο µπορεί να γίνει και τεχνητά. Οι πηγές είναι είτε από 
εκκολαπτήριο είτε από αλίευση. Υπάρχουν σχετικές άδειες αλιείας στην περιοχή για 
τρεις µήνες το χρόνο και εξειδικευµένοι αλιείς που κάνουν αυτή τη δουλειά.Σ’ αυτή 
την περίπτωση στοκάρονται 3.000-4.000 ιχθύδια ανά εκτάριο. 
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Σχήµα 10. Ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση σε valli. 

Η παραγωγή µπορεί να φθάσει τα 20 kg το στρέµµα και υπό συνθήκες και 
πιο πάνω. Το 60 µε 70% της παραγωγής είναι κεφαλοειδή. H έκταση της κάθε 
εκµετάλλευσης ποικίλει από 50 έως 500 εκτάρια περίπου αλλά οι πιο αποδοτικές 
είναι γύρω στα 300. (Σχήµα 5). 

λαβράκι

τσιπούρα

κεφαλοειδή

χέλι

 

             Σχήµα 5. Τυπική αναλογία παραγόµενων ειδών στη valliculture. 

 

λαβράκι τσιπούρα κεφαλοειδή χέλι 

13% 17% 63% 7% 
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4.3.2.3 Προβλήµατα 
i)Το πρώτο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτού του είδους η δραστηριότητα 

είναι τα γενικά περιβαλλοντικά προβλήµατα του οικοσυστήµατος στο οποίο 
βρίσκεται. 

Οι λιµνοθάλασσες της βόρειας Ιταλίας αντιµετωπίζουν επιβλαβείς ανθρώπινες 
παρεµβάσεις εδώ και 150 χρόνια. Η πρώτη ήταν οι αποξηράνσεις που έγιναν τόσο 
για να εξοικονοµηθεί αγροτική γη όσο και για ν’ αντιµετωπιστεί η ελονοσία. Έτσι οι 
υγρότοποι µειώθηκαν κατά 80% περίπου σ’ αυτό το διάστηµα. Επιπλέον οι 
αποξηράνσεις, αλλά και συνολικά η αγροτική παραγωγή, απαιτεί διευθετήσεις 
ποταµών και ρευµάτων, που σηµαίνει αλλαγή τόσο στα γλυκά νερά που δεχόταν 
πριν το οικοσύστηµα, όσο και στις φερτές ύλες που είναι απαραίτητες για να ‘ναι το 
σύστηµα σε ισορροπία µε τη διαβρωτική δράση των κυµάτων.  

Οι υγρότοποι δέχονται υπερβολική ποσότητα θρεπτικών µε αποτέλεσµα να 
εµφανίζεται ευτροφισµός. Οι πηγές είναι αστικά λύµατα που εισρέουν στον υγρότοπο 
παρά τους βιολογικούς καθαρισµούς, καθώς και αγροτική ρύπανση. Η δεύτερη είναι 
το µεγαλύτερο πρόβληµα γιατί, µε εξαίρεση τις κτηνοτροφικές µονάδες που 
λειτουργούν στην περιοχή, δεν υπάρχει κεντρική πηγή ρύπανσης που να µπορεί να 
ελεγχθεί. Αντίθετα οι πολλές χιλιάδες τόνοι λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται στην 
εντατικά καλλιεργούµενη πεδιάδα του Πάδου αποστραγγίζονται και καταλήγουν στα 
εκβολικά συστήµατα των ποταµών. Σ’ αυτή την κατηγορία πρέπει να ενταχθεί και το 
οργανικό φορτίο που αποβάλλουν οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες στην περιοχή. Ο 
ευτροφισµός δηµιουργεί ανοξικές συνθήκες, πράγµα που είναι πιο έντονο στα 
στάσιµα νερά των λιµνοθαλασσών. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε ανάδευση των 
νερών που όµως ανεβάζει το κόστος. Επίσης πρέπει να συνυπολογιστεί πως η 
αγροτική ρύπανση εκτός από ευτροφισµό προκαλεί και µόλυνση µε χηµικά απ’ τα 
φυτοφάρµακα. 

Τα δέλτα των ποταµών και οι λιµνοθάλασσες γειτνιάζουν µε µεγάλες 
βιοµηχανικές περιοχές και µεγάλα λιµάνια µε έντονη κυκλοφορία πλοίων που 
προκαλούν µεγάλη περιβαλλοντική πίεση. Σ’ αυτό πρέπει να προστεθεί πως η 
συνολική λεκάνη απορροής των ποταµών που τροφοδοτούν τους υγρότοπους 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος της βιοµηχανικής παραγωγής της Ιταλίας, της 
τέταρτης δηλαδή πιο ανεπτυγµένης χώρας της Ευρώπης.  

Ένα επιπλέον πρόβληµα είναι ότι στην περιοχή του δέλτα έχει γίνει βύθιση 
του εδάφους λόγω εξαγωγής αερίου, έτσι µε την παλίρροια εισέρχεται περισσότερο 
θαλασσινό νερό και χρειάζεται ξόδεµα ενέργειας και εργασίας για τη διατήρηση του 
οικοσυστήµατος.  

ii) Οικονοµικά, νοµικά, διοικητικά 

Τα πλέον εµπορικά είδη της valliculture, παράγονται µε ανταγωνιστικές τιµές 
απ’ τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες. Η Ιταλία, εκτός απ’ τη δική της παραγωγή, 
απορροφά και το 30% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου της Ελλάδας, που 
είναι πρώτη στον κόσµο στον συγκεκριµένο κλάδο. Για τη µείωση του κόστους οι 
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καλλιεργητές προτιµούν ν’ απασχολούν ανειδίκευτο προσωπικό πράγµα που όµως 
στο µέλλον θα έχει συνέπεια να µην υπάρχουν καθόλου ειδικευµένοι.  

Υπάρχει πρόβληµα µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς οι εκτάσεις που 
βρίσκονται οι εκµεταλλεύσεις είναι δηµόσιες, στη λογική ότι αποτελούν κοινωνικό 
αγαθό, πράγµα που όµως αποτελεί αντικίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις σε 
υποδοµές. Έχουν γίνει δικαστήρια και βρίσκονται άλλα σε εξέλιξη για να 
αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό ζήτηµα και να λήξουν διενέξεις που προκαλεί. 

Η εδαφική περιοχή που περικλείει το οικοσύστηµα είναι διοικητικά 
διασπασµένη.  Ανήκει σε τρεις επαρχίες (Rovigo, Ravenna, Ferrara), δύο 
περιφέρειες (Veneto, Emilia Romagna) και δύο τοπικά πάρκα, το πάρκο του βόρειου 
δέλτα του Πάδου και αυτό του νότιου. Το καθένα από αυτά έχει τους δικούς του 
κανόνες και τις δικές του αρχές, ενώ το οικοσύστηµα αποτελεί περιβαλλοντικά,  ένα 
ενιαίο σύνολο και για τη διαχείρισή του άλλες φορές δηµιουργούνται συγκρούσεις και 
άλλες κενά. Πολυδιάσπαση υπάρχει και στις ενώσεις των παραγωγών κατά συνέπεια 
και στις διεκδικήσεις τους. 

iii)Θηρευτές 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα για τη valliculture είναι οι θηρευτές και πιο 
συγκεκριµένα οι κορµοράνοι. Η ζηµιά που κάνουν είναι τεράστια και όχι µόνο για τα 
ψάρια που τρώνε αλλά γιατί επιπλέον θανατώνουν πολλά περισσότερα καθώς 
πολλά τους ξεφεύγουν τραυµατισµένα και δεν επιβιώνουν. Επίσης δηµιουργούν 
διαταραχές στη µετανάστευση του γόνου. Οι απώλειες φθάνουν στο 30% της 
παραγωγής  (Anras L. et al 2010). 

Το πρόβληµα είναι σύνθετο γιατί πρόκειται για προστατευµένες περιοχές και 
στα µέτρα που θα εφαρµοστούν πρέπει να το ληφθεί υπόψη τους και αυτό. Δεν 
µπορεί ούτε να θανατωθούν ζώα εύκολα ούτε να γίνει χρήση µέσων που θα 
δηµιουργήσει ρύπανση ή πρόβληµα σε άλλα ζώα. Έχει τέτοια έκταση το πρόβληµα 
που έχουν γίνει ξεχωριστές έρευνες µόνο γι’ αυτό. 

 

4.3.3 Δυνατότητες 
Υπάρχουν µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του κλάδου εκτατικά, παραγωγικά 

και ποιοτικά.  

Το πρώτο πεδίο περαιτέρω ανάπτυξης είναι τα εγκαταλελειµµένα valli. Τις 
τελευταίες δεκαετίες για τους παραπάνω λόγους η δραστηριότητα  συρρικνώθηκε 
αφήνοντας πολλές εγκαταστάσεις ανεκµετάλλευτες που µπορούν να ξαναµπούν σε 
λειτουργία. Επιπλέον µε αυτόν τον τρόπο µπορεί ν’ αξιοποιηθεί αγροτική γη που έχει 
υποστεί αύξηση της αλατότητας του εδάφους και δεν µπορεί να γίνει κάτι άλλο. 

Σηµαντική βελτίωση της παραγωγής θα προκύψει απ’ την αντιµετώπιση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων που πρέπει να γίνει έτσι κι αλλιώς στους 
υδροβιότοπους. Επέκταση και βελτίωση των βιολογικών καθαρισµών  και της 
επεξεργασίας των βιοµηχανικών αποβλήτων, ιδιαίτερα µέτρα για την προστασία των 
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ποταµών, περιορισµοί σε ρυπογόνες δραστηριότητες, καθώς και περιορισµοί στην 
ανοικοδόµηση και γενικότερα τις παρεµβάσεις στο οικοσύστηµα. 

Χρειάζονται έργα συντήρησης που να βοηθούν στην κυκλοφορία του νερού, 
να διατηρούν τις λουρονησίδες και γενικά να προστατεύουν το οικοσύστηµα από 
φαινόµενα διάβρωσης, πληµµυρών, αλλά και αποξήρανσης. 

Βελτιώσεις µπορούν να γίνουν και στην παραγωγική διαδικασία. Να υπάρχει 
σύστηµα ολοκληρωµένου ελέγχου όλων των φυσικοχηµικών παραµέτρων 
(αλατότητα, θερµοκρασία, pH  κτλ) και έγκαιρη παρέµβαση όπου χρειάζεται. 

Έλεγχος και διαχείριση της αναλογίας γλυκού και αλµυρού νερού και 
συνολικά υδρολογική διαχείριση. Βάθος και µορφολογία του valli έτσι ώστε να 
ενισχύεται η φυσική παραγωγή. Έλεγχος του κύκλου εκτροφής ώστε να µη 
συµπέφτει η µέγιστη πυκνότητα µε το µέγιστο πληθυσµό θηρευτών. Έλεγχος ώστε 
να µη γίνεται εξαλίευση όταν κάποια είδη της λιµνοθάλασσας είναι σε αναπαραγωγή. 
Θανάτωση, συσκευασία και διακίνηση µε τον ενδεδειγµένο τρόπο (Vaz-Pires P. et al 
2007). 

Αναγνωρισιµότητα του προϊόντος σαν παραδοσιακό και όλων των µεθόδων 
που ακολουθήθηκαν. 

Αντιµετώπιση του προβλήµατος των θηρευτών. Υπάρχουν ήδη αρκετές 
µέθοδοι και προτάσεις που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και συνδυασµένα. 
Κάλυψη µε δίχτυα, καλώδια µε πολύχρωµες ταινίες, κάθετα δίχτυα τοποθετηµένα 
ανά δέκα µέτρα ώστε να εµποδίζεται το πέταγµα, τεχνητά καταφύγια για να 
κρύβονται τα ψάρια κ.α. (Carss D.N. Marzano M. 2007). Εφαρµόζεται και η λύση του 
πυροβολισµού, αλλά κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αφεθεί στην ευθύνη των 
καλλιεργητών. Αν εφαρµοστεί θα πρέπει να γίνεται µε ευθύνη των αρχών µετά από 
σύσταση αρµόδιων επιστηµόνων που θα πρέπει να λαµβάνει τέτοια µέτρα µόνο αν 
παράλληλα τίθεται και θέµα υπερπληθυσµού των πουλιών . 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες θα µπορούσαν να στηρίξουν τη 
βιωσιµότητα της παραγωγής. Πρώτον και άλλου είδους εκτροφή όπως τα όστρακα 
που ήδη γίνεται σε µεγάλο βαθµό ή και άλλα όπως οι γαρίδες που ήδη δοκιµάζεται 
από µεµονωµένους παραγωγούς. 

Δραστηριότητες όπως ο οικοτουρισµός και η παρατήρηση πουλιών. Θα 
µπορούσε να συνδυάζει και την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής 
που σ’ ένα βαθµό σχετίζεται και µε τη vallicultura. Κάποιοι καλλιεργητές ήδη έχουν 
ξεκινήσει και διατηρούν παράλληλα εστιατόρια, ενώ παλιά εργαλεία και κτήρια 
µπορούν ν’ αξιοποιηθούν ως µουσειακά είδη. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα το 
παλιό εργοστάσιο µαρινάτων χελιών του Comachio που µπορεί να συνδυάσει και 
µουσείο και παραγωγή ενός παραδοσιακού προϊόντος της λιµνοθάλασσας. 

Τέλος η vallicultura µπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση των 
ιχθυαποθεµάτων απελευθερώνοντας συγκεκριµένο αριθµό ψαριών ή και ν’ 
αξιοποιηθούν κάποια valli για τη διατήρηση ειδών υπό εξαφάνιση.  
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4.4 Ελλάδα,  ιχθυοτροφεία στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου-
Αιτωλικού 

 

Σχήµα 11. Χάρτης εκβολικού συστήµατος Αχελώου-Εύηνου.  

Η Ελλάδα είναι χώρα µε τεράστια ανάπτυξη της εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας 
σε κλωβούς. Είναι πρώτη στον κόσµο στην παραγωγή µεσογειακών ψαριών 
τσιπούρα και λαβράκι, καθώς και στην κατ’ άτοµο κατανάλωση αυτών. Τα προϊόντα 
εξάγονται σε 40 περίπου χώρες σαν έτοιµο προϊόν, επεξεργασµένο, ή και γόνος Τα 
συγκεκριµένα είδη είναι τα ίδια που παράγονται και στις παραδοσιακές καλλιέργειες 
και παρόλο που η παραγωγή δεν είναι µεγάλη έχει για πολλούς λόγους αξία να 
µελετηθεί και στην αλληλεπίδραση, µεταξύ άλλων, των δύο µεθόδων. 

4.4.1 Σύµπλεγµα Λ/Θ Μεσολογγίου – Αιτωλικού, γενικά 
Στο νοτιοδυτικό άκρο του διαµερίσµατος της Στερεάς Ελλάδας, στη δυτική 

Ελλάδα στο εκβολικό σύστηµα των ποταµών Αχελώου και Εύηνου, έχει δηµιουργηθεί 
απ’ τις φερτές ύλες τους και απ’ τη δράση των θαλάσσιων ρευµάτων, ένα εκτεταµένο 
σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών. Πρόκειται για έναν εξαιρετικής σηµασίας υδροβιότοπο, 
υψηλής παραγωγικότητας που προστατεύεται απ’ τη συνθήκη Ramsar. Ο ποταµός 
Αχελώος, πολύ πλούσιος σε νερά, στον κάτω ρου του αφού συνέβαλε στη 
δηµιουργία τριών λιµνών (Οζερός, Λυσιµαχία, Τριχωνίδα που είναι και η µεγαλύτερη 
στην Ελλάδα) αποθέτει κυρίως στα δυτικά του και ο ποταµός Εύηνος κυρίως στα 
ανατολικά του οπότε µεταξύ τους σχηµατίζεται ένα ολόκληρο οικοσύστηµα από 
λιµνοθάλασσες, γλυκόβαλτους, αλµυρόβαλτους, αµµοσύρτεις, λουρονησίδες 
αµµοθίνες, στο οποίο συναντώνται πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας χερσαίας και 
υδάτινης, βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη και γενικότερα παίζει πολύ σηµαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της άγριας ζωής και της συνολικής περιβαλλοντικής ισορροπίας 
στην ευρύτερη περιοχή (Σχήµα 11). 

Σήµερα στην περιοχή υπάρχουν έξι λιµνοθάλασσες, µικρές και µεγάλες, όλων 
των τύπων, υφάλµυρες και υπεράλµυρες, όλων των ειδών αλιευτικής διαχείρισης, µε 
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όλων των ειδών τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες. Έχουν συνολική έκταση 130.000 
στρέµµατα, το 40% της συνολικής έκτασης των ελληνικών λιµνοθαλασσών. 

Στην περιοχή ασκείται από πολύ παλιά αλιευτική εκµετάλλευση των 
λιµνοθαλασσών που είναι συστατικό στοιχείο όχι µόνο της οικονοµίας αλλά, της 
ιστορίας και της κουλτούρας των ντόπιων. Οι δύο πόλεις της περιοχής, το Μεσολόγγι 
και το Αιτωλικό περιτριγυρίζονται απ’ τις λιµνοθάλασσες και τα σηµάδια της 
αλιευτικής δραστηριότητας βρίσκονται παντού. Στο Μεσολόγγι, που τ’ όνοµά του 
σηµαίνει «µέσα στη λιµνοθάλασσα», λειτουργεί τµήµα υδατοκαλλιεργειών και αλιείας 
στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµά του,  ενώ στο δέλτα του Αχελώου λειτουργεί 
ένα απ’ τα µεγαλύτερα θαλάσσια ερευνητικά κέντρα της χώρας. 

Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί εθνικό πάρκο ενώ αρκετά σηµεία της ανήκουν 
στο δίκτυο NATURA 2000. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τη µελέτη αυτού του οικοσυστήµατος πολύ 
σηµαντική, ιδιαίτερα αν προσθέσουµε το γεγονός πως έχουν γίνει καταστροφικές 
ανθρώπινες παρεµβάσεις και υπάρχει άµεση ανάγκη για εφαρµογή ολοκληρωµένου 
σχεδίου που θα άρει τις συνέπειές τους στο µέγιστο δυνατό βαθµό. 

4.4.2 Παρεµβάσεις στο οικοσύστηµα 
Η µορφή του οικοσυστήµατος τη δεκαετία του ’60 ήταν πολύ διαφορετική, 

πριν τις παρεµβάσεις. Η έκταση του συµπλέγµατος των λιµνοθαλασσών ήταν 
220.000 στρέµµατα. Περιελάβανε τρεις λιµνοθάλασσες, την κλειστού τύπου Κλείσοβα 
µε βάθος 1, 5 µ., την ανοιχτού τύπου κεντρική µε βάθος 1, 5 µ., την εσωτερική του 
Αιτωλικού µε µέγιστο βάθος 30 µ. καθώς και ελώδης εκτάσεις που ήταν πηγές 
γλυκού νερού. Το σύστηµα βρισκόταν σε ισορροπία και η εκτιµώµενη αλιευτική 
παραγωγή ήταν στους 1500 τόνους. 

Τη δεκαετία του 1950 εκπονήθηκαν σχέδια πλήρους αποξήρανσης των 
υγροτόπων και µετατροπή τους σε χωράφια. Το ’70 ξεκίνησαν να εφαρµόζονται 
µέρος από αυτά. Αποµονώθηκαν µεγάλες εκτάσεις µε σκοπό την αποξήρανσή τους. 
Τα αποτελέσµατα τελικά ήταν να µειωθεί κατά 40% η έκταση των λιµνοθαλασσών. 
Μικρό µέρος αυτής της έκτασης αξιοποιήθηκε στη γεωργία. Το µεγαλύτερο µέρος 
είναι χέρσα γη ή υπεράλµυρες ζώνες Καταστράφηκαν όλες οι ελώδεις περιοχές. 
Διαµορφώθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι δύο αλυκές της περιοχής. Οι 
λιµνοθάλασσες χωρίστηκαν και από τρεις έγιναν έξι: 

α) Κεντρική λιµνοθάλασσα, έκταση 80.000 στρ. µέσο βάθος 0, 8 µ. ανοιχτού 
τύπου, έχει 5 παραδοσιακά ιχθυοτροφεία. 

β) Λιµνοθάλασσα Αιτωλικού – κανάλι Αιτωλικού, έκταση 16.000 στρ. κλειστού 
τύπου εσωτερική µε µέγιστο βάθος 32 µ. Χαρακτηριστικό της η ανοξική ζώνη βάθους 
12 µ. που προκαλεί έκλυση υδρόθειου. Το ιχθυοτροφείο της έκλεισε µετά από 
µαζικούς θανάτους ψαριών. 

γ) Λιµνοθάλασσα βόρειας ανατολικής και διαύλου Κλείσοβας κλειστού τύπου 
έκταση 5.000 στρ. διαθέτει µόνιµες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Δέχεται 
επεξεργασµένα λύµατα της πόλης του Μεσολογγίου. 
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δ) Λιµνοθάλασσα Κλείσοβας, κλειστού τύπου έκταση18.000 στρ. µέσο βάθος 
0, 8 µ. Διαθέτει δύο τσιµεντένιες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις µε τάφρους 
διαχείµασης. Τροφοδοτεί µε νερό τις αλυκές. 

ε) Λιµνοθάλασσα Θολής, κλειστού τύπου έκταση 8.000 στρ. µέσο βάθος 0.8 
µ. Διαθέτει τσιµεντένιες ιχθυοσσυληπτικές εγκαταστάσεις. 

στ) Λιµνοθάλασσα Παλαιοπόταµου, κλειστού τύπου έκταση 4.500 στρ. 
µέγιστο βάθος 6 µ.  

Τέλος ανατολικά του συµπλέγµατος βρίσκεται η µικρή λιµνοθάλασσα της 
Μπούκας που διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και έχει παραχωρηθεί για 
ερευνητικούς σκοπούς στο Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου. 

Δηµιουργήθηκαν χωρίσµατα και δρόµοι που δυσκόλεψαν την κυκλοφορία των 
νερών. Γλυκά νερά από αποστραγγίσεις πέφτουν στις λιµνοθάλασσες το οποίο στο 
Αιτωλικό είχε δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα επιπλέον του µόνιµου προβλήµατος 
της ανοξικότητας που προκαλεί και έκλυση υδρόθειου. Εγκαταστάθηκαν δύο 
σκουπιδότοποι στην παράκτια ζώνη ενώ απορρίπτονται και επεξεργασµένα λύµατα 
βιολογικού καθαρισµού. Αυξήθηκαν οι καλλιεργούµενες εκτάσεις και αντίστοιχα η 
ποσότητα λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που καταλήγουν στις λιµνοθάλασσες. 
Παράλληλα για την αποστράγγιση των γεωργικών εκτάσεων λειτουργούν εφτά 
αντλιοστάσια που αποβάλλουν τα νερά τους µέσα στις λιµνοθάλασσες. Σοβαρό 
πρόβληµα δηµιουργείται απ’ την απόρριψη βιοτεχνικών απόβλητων κυρίως απ’ τα 
ελαιοτριβεία. Τα συγκεκριµένα απόβλητα αποικοδοµούνται πολύ δύσκολα 
προκαλούν απευθείας θανάτους στα ψάρια αλλά και δηµιουργούν ανοξικές συνθήκες 
(Καραΐσκου Φ. 2012).  Γίνεται συχνά απόθεση απορριµµάτων, µπάζων, ή και 
αγροτικών απόβλητων µες στον υδροβιότοπο. Υπάρχει παράνοµη δόµηση ακόµα και 
µέσα στις λιµνοθάλασσες. Τα παραδοσιακά σπίτια µε πασσάλους των ψαράδων οι 
πελάδες χρησιµοποιούνται σήµερα σαν εξοχικά και έχουν αυξηθεί κατά εκατοντάδες. 
Το καλοκαίρι κάποιες περιοχές παρουσιάζουν τουριστική κίνηση µε αντίστοιχη 
επιβάρυνση από κτίσµατα σκουπίδια οχήµατα κ.τ.λ. Η δηµιουργία των αλυκών µέσα 
στη λιµνοθάλασσα είναι στην ουσία καταστροφή ενός µέρους της. Τα φράγµατα στον 
Αχελώο και τον Εύηνο καθώς και η υπεράντληση υπόγειων νερών προκαλούν 
διαταράξεις στην υδρολογία. Τέλος η παράνοµη αλιεία και ειδικά όταν γίνεται µε 
παράνοµα αλιευτικά εργαλεία εξαντλεί τα αποθέµατα και ακόµα χειρότερα 
καταστρέφει το γόνο. 

Τµήµατα του υγρότοπου είναι πολύ υποβαθµισµένα όπως η λιµνοθάλασσα 
του Αιτωλικού που µεγάλωσε η ανοξική της ζώνη και έκλεισε το ιχθυοτροφείο της 
µετά από µαζικούς θανάτους ψαριών. Η βόρεια Κλείσοβα είναι επίσης πολύ 
υποβαθµισµένη και έχουν παρατηρηθεί κι εκεί θάνατοι ψαριών.  

Τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποια έργα για να αποκατασταθούν τα 
προβλήµατα, ωστόσο είναι πολύ µικρής κλίµακας σε σχέση µε τις παρεµβάσεις που 
τα δηµιούργησαν. Τέτοια έργα είναι η απελευθέρωση της κυκλοφορίας του νερού 
προς τη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού, η επέκταση των γεφυριών του Αιτωλικού για 
τη διευκόλυνση της εισόδου του νερού στη λιµνοθάλασσα, η άρση των αναχωµάτων 
στην Κλείσοβα, η βελτίωση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού και η 
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αποµάκρυνση των σκουπιδότοπων. Για τη συνολική διαχείριση του υδροβιότοπου 
έχει συσταθεί ο Φορέας διαχείρισης λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου το 2003 που είναι 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

4.4.3 Ιχθυοκαλλιέργεια 

 

Σχήµα 12. Άποψη της λιµνοθάλασσας: ιχθυοπαγίδες και η χαρακτηριστική «πελάδα».  

Στις λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου Αιτωλικού συναντάται η πιο απλή µορφή 
ιχθυοτροφείων. Στην ουσία δεν πρόκειται για εκτροφή αλλά για σύλληψη των ψαριών 
της λιµνοθάλασσας κατά τη µετακίνησή τους προς τη θάλασσα. Οι συγκεκριµένες 
εκµεταλλεύσεις δεν περιλαµβάνουν κάποιο περιφραγµένο χώρο αλλά περιορίζονται 
στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα σηµεία επικοινωνίας της 
λιµνοθάλασσας µε τη θάλασσα. Η υπόλοιπη υδάτινη έκταση δεν ανήκει στον 
καλλιεργητή και εκεί γίνεται αλιεία (Σχήµα 12). 

 

Σχήµα 13. Ιχθυοσυλληπτική εγκατάσταση σε ιβάρι στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου. 

Τα ιχθυοτροφεία τα εκµεταλλεύονται κυρίως συνεταιρισµοί µετά από 
διαγωνισµό, και λίγοι ιδιώτες τελευταία, ενώ η αλιεία γίνεται κυρίως από 
µεµονωµένους αλιείς.   

Πιο συγκεκριµένα κατά την άνοιξη που ανεβαίνει η θερµοκρασία στις 
λιµνοθάλασσες τα ψάρια και ειδικά ο γόνος µετακινούνται προς αυτές για να 
εκµεταλλευτούν την άφθονη τροφή που παρέχουν τα ρηχά ευτροφικά νερά τους και 
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την προστασία από θηρευτές. Τότε οι ιχθυοπαγίδες συλλαµβάνουν τα εµπορικού 
µεγέθους ψάρια αλλά επιτρέπουν στα µικρά να εισέλθουν στη λιµνοθάλασσα. Εκεί 
αυξάνουν το µέγεθός τους και το χειµώνα που πέφτει πολύ η θερµοκρασία στα ρηχά 
νερά επιστρέφουν στη θάλασσα. Τότε όµως οι ιχθυοπαγίδες είναι κλειστές. Τα ψάρια 
παγιδεύονται και αλιεύονται.(σχήµα 13) Τελευταία αρχίζουν να µπαίνουν σε 
λειτουργία τάφροι διαχείµασης ώστε να οδηγούνται εκεί τα µη εµπορικού µεγέθους 
ψάρια ώστε ν’ απελευθερωθούν την άνοιξη ξανά στη λιµνοθάλασσα και ν’ αλιευθούν 
όταν θα ‘χουν αναπτυχθεί. 

Η αλιευτική προσπάθεια εκµεταλλεύεται τον αρνητικό ρεοτακτικισµό των 
ψαριών. Οι εγκατάσταση βρίσκεται σ’ ένα στόµιο της λιµνοθάλασσας προς τη 
θάλασσα και αποτελείται από ένα ιβάρι τραπεζοειδούς σχήµατος, από πλαστικό 
πλέγµα, µε τη µικρή βάση προς τη θάλασσα. Στης κορυφές του υπάρχουν παγίδες. 
Ανάλογα µε την παλίρροια ή την άµπωτη ο ψαράς ανοίγει ή κλείνει το ιβάρι και τα 
ψάρια εισέρχονται παγιδεύονται και πιάνονται ανάλογα στις µπρος ή πίσω παγίδες. 
Η εγκατάσταση µπορεί και να µετακινηθεί αν χρειαστεί για καλύτερη απόδοση. 
Υπάρχουν και τσιµεντένιες µόνιµες εγκαταστάσεις που αποτελούνται από ένα κανάλι 
στην είσοδο της λιµνοθάλασσας και δύο διαδοχικούς φραγµούς σε σχήµα V ή W. Οι 
κορυφές του ανοίγουν και κλείνουν ανάλογα µε τη ροή του νερού και µε την ίδια 
λογική παγιδεύουν τα ψάρια.  

Στη συγκεκριµένη µέθοδο δε συλλαµβάνεται όλο το ιχθυαπόθεµα ούτε η 
παραγωγή βγαίνει µε µια συγκοµιδή. Η λειτουργία του ιβαριού ξεκινάει τον Ιούνη και 
τελειώνει το Φλεβάρη.  Γι’ αυτό και ένα µέρος της παραγωγής πραγµατοποιείται από 
ελεύθερους αλιείς. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούν είναι πυροφάνι, συρτή, παραγάδι 
και στη λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού το σταφνοκάρι. Παράνοµα χρησιµοποιούνται 
και δίχτυα. Τα είδη που αλιεύονται είναι τα τυπικά ευρύαλα που συναντώνται στις 
λιµνοθάλασσες της Νότιας Ευρώπης. 

• Τσιπούρα, Sparus auratus 

• Λαβράκι, Dicentrarchus labrax 

• Χέλι, Anguilla anguilla 

• Κεφαλος, Mugil cephalus 

• Βελάνισσα, Chelon labrosus 

• Μαυράκι, Liza  ramanda 

• Μυξινάρι, Liza aurata 

• Γάστρος, Liza saliens 

• Γλώσσα, Solea solea 

Στην περιοχή έχει µια αυξηµένη συµµετοχή η τσιπούρα. Ο κέφαλος διατηρεί 
σηµαντική θέση λόγω του ότι παράγεται πολύ υψηλής ποιότητας παραδοσιακό 
αυγοτάραχο. Μεγάλης σηµασίας αλίευµα είναι και το χέλι χαρακτηριστικό προϊόν της 
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περιοχής. Στις παγίδες συλλαµβάνονται σε µικρές ποσότητες και διάφορα άλλα είδη 
που πλησιάζουν στις ακτές. 

Προσπάθεια για βελτίωση της παραδοσιακής µεθόδου έγινε τη δεκαετία του 
’90 µε εµπλουτισµό των λιµνοθαλασσών µε γόνο τσιπούρας. Τ’ αποτελέσµατα ήταν 
αντιφατικά, ωστόσο µε µια πιο προσεκτική µατιά µπορούν να βγουν συµπεράσµατα. 
Έγιναν διάφοροι εµπλουτισµοί πειραµατικού χαρακτήρα, µε ψάρια διαφόρων 
µεγεθών και σε διαφορετικές εποχές µε ψάρια µαρκαρισµένα. Φάνηκε ότι παίζουν 
ρόλο πολλοί παράγοντες όπως η εποχή, οι τραυµατισµοί, η συνύπαρξη µεγάλης 
ιχθυοπυκνότητας µε το µέγιστο αριθµό αρπακτικών. Το συµπέρασµα είναι πως όταν 
ληφθούν υπόψη όλες οι παράµετροι και γίνει σωστή επιλογή του γόνου µπορεί να 
βγει ένα καλό παραγωγικό αποτέλεσµα (Β. Δηµητρίου 2007). Αυτό φαίνεται και απ’ 
το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση της παραγωγής τσιπούρας απ’ τον ακούσιο 
εµπλουτισµό που προκαλείται απ’ τη διαφυγή γόνου απ’ τις εντατικές 
ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτό ωστόσο δεν µπορεί να εκληφθεί ως θετική συνεισφορά 
καθώς οι εµπλουτισµοί είναι κάτι πολύ λεπτό που µπορεί να φέρει οικολογικές 
ανατροπές αν δε γίνει µελετηµένα. Την ίδια περίοδο αναδείχθηκε και ένα σηµαντικό 
πρόβληµα που αφορά τα ιχθυοφάγα πουλιά, ειδικά τους κορµοράνους. Μπορούν να 
προκαλέσουν υπολογίσιµη ζηµιά στην παραγωγή πολλαπλάσια απ’ τις διατροφικές 
τους ανάγκες. Η αντιµετώπισή τους θέλει πολύ προσοχή γιατί πρόκειται για άγριο 
είδος µέσα σε εθνικό πάρκο. Θα πρέπει ν’ αξιοποιηθεί εµπειρία και από χώρες όπως 
η Ιταλία όπου αντιµετωπίζουν χρόνια το ίδιο πρόβληµα. 

Το σύνολο της παραγωγής είναι δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς, αφενός 
γιατί προέρχεται σ’ ένα βαθµό από παράνοµη αλιεία αφετέρου γιατί και οι παραγωγοί 
την κρύβουν επειδή το νοίκι για τις εγκαταστάσεις είναι σε ποσοστό (Σχήµα 6). 
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Σχήµα 6. Πηγή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

55,5t 72,7t 52,5t 124,5t 144,5t 166t 142,3t 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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4.4.4 Συµπεράσµατα 
Απ’ τα παραπάνω προκύπτει πως οι παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες στις 

λιµνοθάλασσες του Μεσολογγίου είναι ωφέλιµη δραστηριότητα από πολλές απόψεις. 

Είναι η µοναδική παραγωγική δραστηριότητα που βρίσκεται σε πλήρη 
αρµονία µε ένα τόσο εύθραυστο και ταυτόχρονα πολύτιµο οικοσύστηµα. Εφόσον 
ασκηθεί µε όλους τους κανόνες απαιτεί τη µέγιστη περιβαλλοντική υγεία του 
υδροβιότοπου. 

Επιπλέον µπορούν να συνδυαστούν και µε άλλες δραστηριότητες κατάλληλες 
για προστατευόµενη περιοχή. Τέτοιες είναι η συλλογή οργανισµών όπως το δόλωµα, 
οικοτουρισµός, παρατήρηση πουλιών, λασπόλουτρα, αλλόλουτρα κ.α. 

Τα προϊόντα έχουν ζήτηση καθώς παρά την αλµατώδη ανάπτυξη των 
εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα οι καταναλωτές προτιµούν πολύ 
περισσότερο τα ψάρια αλιείας. 

Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της δραστηριότητας και σε άλλες περιοχές 
που βρίσκονται µικρά ή µεγάλα εκβολικά συστήµατα και λιµνοθάλασσες που 
αξιοποιούνται ελάχιστα. 

Μπορούν να εφαρµοστούν διάφορες µέθοδοι αύξησης της παραγωγής. 
Τέτοιες είναι ο εκσυγχρονισµός των ιχθυοπαγίδων, οι τάφροι διαχείµασης και οι 
εµπλουτισµοί. 

Ωστόσο τα σηµαντικότερα µέτρα που πρέπει να παρθούν είναι αυτά που 
έχουν να κάνουν µε την προστασία του υγρότοπου. Υπάρχουν πρώτ’ απ’ όλα µια 
σειρά από έργα για τη διόρθωση των παλιών παρεµβάσεων που ακόµα δεν έχουν 
γίνει. Τέτοια είναι εκβαθύνσεις ειδικά στην περιοχή του Αιτωλικού άρση αναχωµάτων 
περαιτέρω βελτίωση των γεφυριών του Αιτωλικού, βελτίωση, συντήρηση, 
εκσυγχρονισµός ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων διάνοιξη στοµίων, διάνοιξη 
γεφυριών µεταξύ βόρειας και δυτικής Κλείσοβας κ.α. 

Τα πιο άµεσα όµως µέτρα είναι να σταµατήσουν οι δραστηριότητες που 
καταστρέφουν τον υδροβιότοπο. Τέτοιες είναι η ρύπανση απ’ τις βιοτεχνίες και ειδικά 
τα ελαιοτριβεία, η παράνοµη αλιεία, η ρίψη µπάζων, η βαριά τουριστική 
δραστηριότητα και η ανεξέλεγκτη παράνοµη δόµηση. Όλα αυτά γίνονται κατά 
παράβαση όχι µόνο επιστηµονικών κανόνων αλλά και των υφιστάµενων νόµων µε 
την κάλυψη των τοπικών αρχών ακόµα και απ’ το ίδιο το κράτος.  

Συµπερασµατικά για την αντιµετώπιση των προβληµάτων η επιστήµη έχει και 
µπορεί να βρει και άλλες λύσεις,  αυτό που λείπει είναι η βούληση. 
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Κεφάλαιο 5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

5.1 Συµπεράσµατα 
 

Γενικεύοντας την πείρα από τη µελέτη ξεχωριστών περιπτώσεων βγαίνουν 
χρήσιµα συµπεράσµατα για το αντικείµενο της παρούσας έρευνας. 

Οι παραδοσιακές ιχθυοκαλλιέργειες στη Νότια Ευρώπη έχουν σίγουρα 
µέλλον γιατί µπορούν να καλύψουν αρκετές ανάγκες. 

α) Προστασία του περιβάλλοντος 

Σε όλες τις υπό µελέτη χώρες υπάρχουν σπουδαία υδάτινα οικοσυστήµατα τα 
οποία δεν έχουν µόνο τοπική σηµασία αλλά και διεθνή καθώς αποτελούν σταθµό 
αποδηµητικών πουλιών,  άρα επηρεάζουν την ορνιθοπανίδα περιοχών που 
βρίσκονται χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν 
δραστηριότητες ανταγωνιστικές προς τη συγκεκριµένη που είναι άµεσα πιο 
κερδοφόρες,  αλλά στους υγρότοπους προκαλούν από υποβάθµιση έως πλήρη 
καταστροφή. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα όχι µόνο δεν βλάπτει,  αλλά αντίθετα 
είναι παράγοντας που βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος είτε άµεσα απ’ 
τους ίδιους τους καλλιεργητές είτε έµµεσα γιατί η στήριξή της απαιτεί έργα που 
ωφελούν την καλή υγεία των οικοσυστηµάτων  ενώ το σταµάτηµά της οδηγεί σε 
υποβάθµιση. Σε όλες τις εξεταζόµενες περιοχές δόθηκε τα προηγούµενα χρόνια 
βάση στην αγροτική παραγωγή πράγµα που είχε σα συνέπεια από φαινόµενα 
γεωργικής ρύπανσης µέχρι αποξηράνσεις υγροτόπων που σε αρκετές περιπτώσεις 
είχαν και σαν αποτέλεσµα άγονη γη. Επιπλέον οι ίδιες ποσότητες ψαριών αν 
παραγόντουσαν από εντατική καλλιέργεια θα είχαν σαν αποτέλεσµα σηµαντικές 
ποσότητες οργανικού φορτίου στη θάλασσα. 

β) Αειφορία 

Η παραγωγή επειδή βασίζεται σε φυσικές διαδικασίες δε σπαταλά πόρους,  
ακολουθεί τον κύκλο ζωής του φυσικού περιβάλλοντος στον οποίο τα απαραίτητα 
συστατικά για τη διατήρηση της ζωής,  υπό κανονικές συνθήκες ανακυκλώνονται 
συνεχώς και δεν εξαντλούνται. Ακόµα και στην περίπτωση των ηµιεντατικών  η 
ποσότητα της τεχνητής τροφής είναι σχετικά λίγη και µπορεί να καλυφθεί από 
υπολείµµατα κατεργασίας και ακατάλληλα για τροφή αλιεύµατα. Η εντατική 
καλλιέργεια σε κλωβούς σήµερα δίνει µεγάλη παραγωγή αλλά καταναλώνει πολλούς 
φυσικούς πόρους που δεν µπορεί η φύση συνεχώς ν’ αναγεννά. 

γ)Ποιότητα προϊόντων 

Τα ψάρια στις παραδοσιακές καλλιέργειες εκτρέφονται σε φυσιολογικές 
πυκνότητες,  κινούνται, τρέφονται πιο φυσιολογικά κι αυτό έχει θετική επίδραση στην 
ποιότητά τους. Εφόσον ακολουθηθούν και σωστοί τρόποι διαχείρισης που θα 
αναφερθούν παρακάτω θα είναι και εύγευστα και υγιεινά. Μάλιστα η ποιότητά τους 
είναι ευρέως αναγνωρίσιµη και αρκετά από αυτά είναι χαρακτηριστικά των περιοχών 
αυτών, όπως το αυγοτάραχο Μεσολογγίου και το µαρινάτο χέλι στην Ιταλία. 
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δ) Ευζωία καλλιεργούµενων ειδών  

Σε όλες τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν τα ψάρια ζούσαν σε φυσιολογικές 
συνθήκες χωρίς να ταλαιπωρούνται από δυσµενείς συνθήκες αιχµαλωσίας σε 
αντίθεση µε τις εντατικές που µεγαλώνουν σε συνθήκες συνωστισµού. 

ε) Συνύπαρξη µε άλλες αποδεκτές στους υδροβιότοπους δραστηριότητες  

Στις προστατευόµενες περιοχές δεν µπορούν ν’ αναπτυχθούν όλων των 
ειδών οι οικονοµικές δραστηριότητες. Οι παραδοσιακές καλλιέργειες όχι µόνο 
µπορούν αλλά παράλληλα δεν εµποδίζουν και άλλες όπως η συλλογή οργανισµών, 
σκουληκιών, καρκινοειδών και δίθυρων, η αλιεία η παρατήρηση πουλιών κ.τ.λ. 

5.2 Δυνατότητες βελτίωσης 

5.2.1 SEACASE project 
Εξαιτίας των παραπάνω τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξεταστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης αυτής της 
δραστηριότητας. Υπάρχει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, το SEACASE, στα πλαίσια 
του οποίου γίνονται έρευνες, ηµερίδες κ.τ.λ. για τη δυνατότητα βιώσιµης ανάπτυξής 
της. 

Με βάση τη µέχρι τώρα πείρα µπορεί να βγει ένα σύνολο κανόνων και αρχές 
που πρέπει να διέπουν κάθε προσπάθεια ενασχόλησης µε το αντικείµενο. 

Το σχέδιο εκτροφής,  η επιλογή του είδους, της τοποθεσίας και της µεθόδου 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Συγκεκριµένα τις τοπικές 
πηγές  τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αν υπάρχει κάποιου είδους ρύπανση αν 
υπάρχουν άλλοι εκτροφείς και πως δουλεύουν, αν υπάρχει άλλη ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά για να επιτευχθεί σωστή 
εκµετάλλευση των αντικειµενικών δυνατοτήτων της περιοχής ώστε το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα να συνδυαστεί µε σεβασµό στην περιοχή και τους άλλους 
χρήστες. 

Πρέπει κατά το σχεδιασµό να γίνει σωστή εκτίµηση απαραίτητων 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού βάση και του γεγονότος ότι σχεδόν πάντα πρόκειται 
για προστατευµένες περιοχές. 

Ο αριθµός και τα προσόντα των εργαζοµένων είναι ένα λεπτό ζήτηµα γιατί  η 
παραγωγή είναι σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό εποχική.   

Το νερό είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας και απ’ τη σωστή αρχική µελέτη 
για την επάρκεια και την καθαρότητά του θα εξαρτηθεί η πορεία. Δεν αρκεί να είναι 
εξασφαλισµένη η παροχή αλλά και η απορροή πρέπει να δίνει καθαρό νερό, κυρίως 
αν πρόκειται για ηµιεντατικές. 

Η απόφαση για τα είδη πρέπει να πάρει υπόψη το φυσικό περιβάλλον. Είδη 
που δεν υπάρχουν στην περιοχή µπορεί να προκαλέσουν πρόβληµα αν 
δραπετεύσουν.  
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Η προµήθεια του γόνου πρέπει να είναι από πιστοποιηµένες εταιρείες και ως 
προς την παραγωγή και ως προς την µεταφορά. Στην εκτατική µορφή προτιµάται ο 
φυσικός εφοδιασµός. 

Η πυκνότητα εκτροφής δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλη για να πληρούνται τα 
κριτήρια υγιεινής και ευζωίας αλλά και τα όρια που έχει ορίσει ο FAO. 

Στις ηµιεντατικές η παροχή τροφής πρέπει ν’ ακολουθεί πιστοποιηµένα 
κριτήρια και ως προς την συχνότητα και ως προς το είδος. Παραπάνω ποσότητες 
παραµένουν και δηµιουργούν πρόβληµα. Χρειάζεται ν’ ακολουθούνται και όλοι οι 
κανόνες για φύλαξη και συντήρηση της τροφής. 

Οι µη εντατικές καλλιέργειες απαιτούν την ελάχιστη ανθρώπινη παρέµβαση 
για να µην διαταράσσονται τα ψάρια. Οι όποιοι χειρισµοί πρέπει να γίνονται µε τη 
µεγαλύτερη προσοχή. 

Η θανάτωση των ψαριών πρέπει να γίνεται µε πάγο µε κάπως αυξηµένη 
αναλογία πάγου ψαριών ώστε να είναι όσο γίνεται πιο σύντοµη και ανώδυνη. 

Όλες οι διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και να καταγράφονται για να 
βοηθούν στην αναγνωρισιµότητα και την πιστοποίηση.(Paulo v. Et Al 2010) 

Το πρόγραµµα SEACASE δέχεται τη χρήση φαρµάκων και Γ.Μ.Ο.  κάτι που 
όµως θα ακύρωνε τα όποια πλεονεκτήµατα των παραδοσιακών ιχθυοκαλλιεργειών. 

5.2.2 Παραγωγή γόνου 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα των παραδοσιακών ιχθυοκαλλιεργειών 

είναι η ποιότητα του προϊόντος και ένα από τα βασικά ζητούµενα η αναγνώρισή του. 
Μία από τις προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το να είναι 
γνωστές όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή του. 

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να εξεταστεί και η διαδικασία της παραγωγής του 
γόνου που χρησιµοποιείται σε αυτές τις µεθόδους καλλιέργειας, αν δηλαδή 
παράγεται µε εξίσου οικολογικό τρόπο όπως και το τελικό προϊόν. 

Η παραγωγή από τους ιχθυογεννητικούς των µονάδων εντατικής εκτροφής 
δεν καλύπτει αυτά τα κριτήρια. Αφενός γιατί το ίδιο το προϊόν παράγεται µε τρόπο 
που το επηρεάζει αρνητικά αφεταίρου γιατί επηρεάζεται και το περιβάλλον. 

Μια λύση είναι η παραγωγή µε την εκτατική µέθοδο. Αυτή συνίσταται στη 
χρήση φυσικών µεθόδων. Τα αυγά στοκάρονται σε µεγάλες υδατοσυλλογές οι οποίες 
έχουν εφοδιαστεί φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν. Δηµιουργείται τροφική αλυσίδα 
από την οποία τρέφονται οι λάρβες. Οι υδατοσυλλογές είναι µεγάλου µεγέθους (>100 
m3 ) πυκνότητες µικρές.( 0,1-1 άτοµο ανά λίτρο) Είναι εγκατεστηµένες εξωτερικά και 
γι’ αυτό εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες  (Divanach, P. Kentouri, M. 2000). 

Μια άλλη λύση είναι οι µεσόκοσµοι. Είναι µέθοδος που µπορεί να 
χαρακτηριστεί σαν ηµι-εκτατική. Πραγµατοποιείται σε δεξαµενές 30-100 m3 . η 
πυκνότητα είναι στα 2-8 (Andrade et.al. 2012) άτοµα στο λίτρο. Χρησιµοποιούνται 
φυτοπαγκτόν και ζωοπλαγκτόν για τη δηµιουργία τροφικής αλυσίδας. Οι δεξαµενές 
είναι εσωτερικές γι’ αυτό και ελέγχονται η θερµοκρασία και η φωτεινότητα. 
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5.3 Επίλογος   
Οι εκτατικές και ηµιεντατικές µέθοδοι εκτροφής µπορούν µε βάση τις µέχρι 

τώρα γνωστές τεχνικές ν’ αναπτυχθούν και να δώσουν αξιόλογα αποτελέσµατα. Το 
όφελος θα είναι µεγάλο και για τους υδροβιότοπους και για τους ντόπιους 
πληθυσµούς. Πρόκειται για µια παραγωγική δραστηριότητα που θα µπορούσε να 
καλύψει πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. Απ’ τη µεριά της επιστήµης υπάρχει η 
δυνατότητα στήριξης. Το πρόβληµα εντοπίζεται στην οικονοµία που δεν βάζει 
κριτήριο στην παραγωγή τις ανάγκες αλλά τι θα δώσει άµεσο κέρδος και που γι’ αυτό 
εκτός των άλλων λειτουργεί και άναρχα. Έτσι αναπτύσσονται και µάλιστα 
ανεξέλεγκτα οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες στις ακτογραµµές. Την ίδια στιγµή στα 
συγκεκριµένα υδάτινα οικοσυστήµατα αναπτύσσονται άλλες δραστηριότητες που 
συνήθως είναι επιβλαβείς . Αντίστοιχα απ’ τη µεριά των κρατών δεν υπάρχει 
πραγµατική στήριξη όσον αφορά τουλάχιστον την προστασία των υδροβιότοπων. 
Εφόσον αυτά µπορούσαν να ξεπεραστούν θα ήταν δυνατή η ολόπλευρη αξιοποίηση 
αυτών των εξαιρετικών φυσικών πηγών.  
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