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Τα υπέρ και τα κατά των ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Στις μέρες αυτές, όπου όλη η Ελλάδα βρίσκεται  σε οικονομική κρίση, καλό θα 

ήταν να γίνουν κάποιες αλλαγές και εξελίξεις  για να αναπτυχθεί  το εμπόριο και η 
Ελλάδα να ξαναβγεί στις αγορές. ΄Ενας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι οι 

ιχθυοκαλλιέργειες. 

Από τη μία πλευρά οι ιχθυοκαλλιέργειες προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Ετσι 
πολλοί άνθρωποι μπορούν να εργάζονται χωρίς να έχουν κάποιο πανεπιστημιακό 

πτυχίο και κατά αυτόν τον τρόπο  έχουν ένα σταθερό μηνιαίο μισθό. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι  στην οικονομική κρίση που ζούμε, οι μοναδικοί 
άξονες ανάπτυξης  είναι η παραγωγή προϊόντων τροφής  σε συνδυασμό με τον 

τουρισμό και τον πολιτισμό. 

 Επίσης χάρη στα ιχθυοτροφεία, διακινείται το εμπόριο τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό, αφού εξάγονται τα  προϊόντα τους και δεν χρειάζεται  να εισάγονται  

από άλλες χώρες. Τα ιχθυοτροφεία  ωφελούν εμπορικά μια περιοχή, διότι εκεί που 

εγκαθίστανται  παρατηρείται οικονομική και εμπορική ανάπτυξη. 

Εκτός από τα παραπάνω λόγω της παραγωγής και ανταγωνισμού των 

ιχθυοκαλλιεργειών  οι τιμές των προϊόντων τους μειώνονται. Με αυτόν τον τρόπο τα 

προϊόντα αυτά  βρίσκονται σε χαμηλές τιμές, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές. Ετσι 
οι καταναλωτές  αγοράζουν ελληνικά, φθηνά και ποιοτικά προϊόντα, χωρίς να 

καταφεύγουν  στα εισαγόμενα. Τέλος , δεν χρειάζεται να εισαχθούν  παρόμοια 

προϊόντα, αφού υπάρχουν στην εγχώρια αγορά, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

Από την άλλη πλευρά όμως τα ΚΑΤΑ φαίνεται να ξεπερνούν τα υπέρ. 

Για τους περισσότερους  οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι συνώνυμες με τη ρύπανση. 
Πράγματι, όταν η  παραγωγή είναι εντατική, το περιβάλλον ρυπαίνεται σε βαθμό που 

καθιστούν απαγορευτική κάθε  άλλη χρήση  τη θάλασσα και τις ακτές, ειδικότερα για 

κολύμβηση και τουρισμό, παραθερισμό και θαλάσσια σπόρ. 

Στη συνέχεια  αναφέρουμε τις διάφορες  περιπτώσεις ρύπανσης που προκαλούνται 
από τις μονάδες σε λειτουργία ή μη: 

- Τα νεκρά  ψάρια που βλέπουμε έξω από τα κλουβιά, και  κατ’ επέκταση στη 
γύρω περιοχή. 

- Την πιθανότητα μόλυνσης από τις τροφές  και τα φάρμακα που δίνονται στα 

ψάρια του ιχθυοτροφείου. 

- Με τις σακούλες και τα φελιζόλ που τοποθετούν τα ψάρια, τα οποία παρασύρει ο 

αέρας μέσα στη θάλασσα και στη συνέχεια βγαίνουν στις ακτές. 



- Με τις εγκαταλελειμμένες μονάδες, τα ερείπια, και τα κλουβιά που 

«διακοσμούν» τις παραλίες μας. 

- Τη θολότητα που παρουσιάζεται  στη θάλασσα μερικές φορές και που πρέπει  να 

εξετάζεται η πιθανότητα να προέρχεται από τις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες. 

- Τη πιθανότητα μόλυνσης των υπολοίπων ψαριών που βρίσκονται  έξω από τα 
κλουβιά και που πιθανόν να τρέφονται με τις  τροφές  και τα περιττώματα των 

ψαριών  και των κλουβιών. 

- Τα ιχθυοτροφεία απελευθερώνουν στο περιβάλλον  περιττώματα  ψαριών, 
χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των διχτυών, φάρμακα  

κατά παρασίτων και ασθενειών, αλλά και σημαντική ποσότητα τροφής. 

- Η τροφή των ψαριών είναι  πλούσια σε άζωτο και φώσφορο, με αποτέλεσμα να 

προκαλεί ευτροφισμό επειδή λειτουργεί ως λίπασμα για τα φύκια και οδηγεί  σε 

υποβάθμιση που πυθμένα σε λίμνες και στη θάλασσα. Επίσης η καλλιέργεια σε 

ιχθυοκλωβούς ενισχύει  σημαντικά την παραγωγή οργανικής ύλης από τη «σκόνη 
της τροφής», τις απώλειες τροφής και τα περιττώματα των ψαριών με αποτέλεσμα 

να προκληθεί  αλλοίωση του περιβάλλοντος και ευτροφισμός. 

Η πρασινοκίτρινη  θολή θάλασσα, οι επιπλέοντες αφροί, ο γλοιώδης 
πρασινοκίτρινος πυθμένας, η μόνιμη εμφάνιση πλαγκτόν, η έντονη δυσοσμία από τον 

ψόφο των ψαριών και τα ιζήματα που δημιουργούνται κάτω από τα κλουβιά όπου έχει 

παρατηρηθεί , είναι αποτέλεσμα  κακής λειτουργίας των μονάδων. 

Τόνοι  τροφών που κατακάθονται καθημερινά κάτω από τα κλουβιά, περιττώματα 

ψαριών, αντιβιοτικών και χημικές ουσίες που προέρχονται από τον  εμποτισμό των 

διχτυών με χημικές  ουσίες για να μη πιάνουν ασβεστοφυσικούς οργανισμούς 

(πομπορέλα) παράγουν οργανικό φορτίο που χρειάζεται πολύ οξυγόνο για να 
αποσυντεθούν.  

Από τις μετρήσεις που έγιναν, από τα Ινστιτούτα Θαλασσιων Ερευνών στην 

Γερμανία και Τουρκία, στο ίζημα των ιχθυοκαλλιεργειών  ευδοκιμεί το φύκι (Collerpe 
Assemosa) το οποίο  εκτοξεύει τοξικό υγρό και σκοτώνει κάθε ζωντανό οργανισμό στο 

περίγυρό του. Επίσης καταστρέφει  την ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ το οποίο είναι το φύκι που 

φιλτράρει το βυθό από βλαβερές ουσίες όπως υδράργυρο, μόλυβδο και κάδμιο, και το 

οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενο είδος από την Ε.Ε. (Λιβάδια 
Ποσειδωνίας). 

Η εντατική εκτροφή ψαριών συσσωρευμένα σε μια τεχνητά διαμορφωμένη 

περιοχή από  κλωβούς ευνοεί τη διάδοση ασθενειών μεταξύ τους. Αυτό οδηγεί τους 
ιχθυοκαλλιεργητές στην τακτική χορήγηση αντιβιοτικών στα ψάρια των ιχθυοτροφείων 

μέσω της τροφής τους για να προστατεύονται από τις συγκεκριμένες  ασθένειες. Τα 

αντιβιοτικά αυτά, με τη σειρά τους δημιουργούν  βακτήρια που συσσωρεύονται  σε 

ιζήματα κάτω από τα κλουβιά και αποδεικνύονται καταστροφικά για τον άνθρωπο αφού  
μπορούν να δημιουργήσουν  δερματοπάθειες, κολπίτιδες, σαλπιγγίτιδες, αλλεργικό 

άσθμα και στομαχικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ υψηλής συγκέντρωσης 

αμμωνιακών, νιτρικών και άλλων ιόντων  του αζώτου. 

Στις συνθήκες αυτές  ευνοείται η ανάπτυξη  αναερόβιων  μικροοργανισμών 
πολλοί από τους οποίους είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο. Ο κατάλογος των 

παθογόνων  οργανισμών που αναπτύσσονται σε συγκεντρωμένες ιχθυοκαλλιέργειες 

είναι μεγάλος  και τρομακτικός. Συνοψίζουμε  κυρίως την ανάπτυξη παρασίτων 
(τρηματώδεις και νηματώδεις σκώληκες) και τοξικών φυκιών, όπως οι 



δεινοφλαγελλάτες και τα διατομα που προκαλούν γαστρεντερικές διαταραχές, μυϊκά 

άλγη και νευρολογικά νοσήματα. 

Συνοψίζοντας, από την παραπάνω καταγραφή, διαπιστώνεται κάνεις πώς οι 

ιχθυοκαλλιέργρειες σε μία περιοχή καταστρέφουν, ρυπαίνουν, αλλοιώνουν την 

αισθητική και την ευεξία ενός τοπίου.Ταυτόχρονα όμως,αν και εμφανίζονται κάποιες 
θετικές συνέπειες, φαίνεται πως οι αρνητικές  τις υπερβαίνουν. 
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