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Πρόλογος 1 

Πρόλογος 
Στο παρόν σύγγραµµα επιχειρείται µία όσο το δυνατόν πρακτικότερη 

προσέγγιση στο θέµα της αλιευτικής διαχείρισης τυπικών Μ εσογειακών 
λιµνοθαλασσών είτε µε τον παραδοσιακό είτε µε τον εξελιγµένο τρόπο. Στο κεφάλαιο 1 
αναφέρονται όλα τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις λιµνοθάλασσες, ενώ 
στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται πιο αναλυτικά η µοντέρνα λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια 
όπως αυτή διεξάγεται σε µια τυπική valle της  Ιταλίας. 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται µια µέθοδος καλλιέργειας των - κατά τα άλλα 
τυπικών ιχθύων των λιµνοθαλασσών - Mugilidae στο Ισραήλ µε τη µέθοδο του 
ηµιεντατικού τύπου πολυκαλλιέργειας. Τέλος στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η µέθοδος 
της χελοκαλλιέργειας µε την κλασσική Ιαπωνική εντατική µέθοδο.  

Στις σηµειώσεις αυτές περιγράφονται εκτατικά, ηµιεντατικά και εντατικά 
συστήµατα καλλιέργειας ειδών ιχθύων οι οποίοι αποτελούν τα σηµαντικότερα αλιεύµατα 
των µεσογειακών λιµνοθαλασσών. 

Είναι εµφανής στο παρόν η έκταση που αφιερώνεται στα κεφαλοειδή. Το 
γεγονός αυτό ήταν απόρροια της επιδίωξης να  καλυφθεί η εξέταση των συνθηκών 
παραγωγής αυτών των ψαριών από την υδατοκαλλιεργητική σκοπιά. Μαζί µε τα χέλια 
και άλλα ευρύαλα είδη (τσιπούρα και λαβράκι) αποτελούν τα πλέον ενδιαφέροντα 
ψάρια για καλλιέργεια από αυτά που ενδηµούν στα παράκτια νερά. Η πα ραγωγή 
τσιπούρας και λαβρακιού αποτελεί το θέµα του αντίστοιχου µαθήµατος του 6ου 
εξαµήνου και δεν θα µας απασχολήσει εδώ. 

Τα κεφαλοειδή αποτελούν τυπικούς εκπροσώπους (ίσως τους 
αντιπροσωπευτικότερους) από αυτούς που βρίσκονται χαµηλά στην τροφική αλυσίδα. 
Η µε την ευρεία έννοια ιχθυοκαλλιεργητική τους εκµετάλλευση, αποτελεί ένα από τα 
εντυπωσιακότερα και πλέον συµφέροντα από οικολογική άποψη παραδείγµατα 
παραγωγής ιχθυοπρωτεϊνών. Βρίσκονται παντού και µπορούν να τραφούν µε φθηνή 
οργανική ύλη όπως και συµβαίνει άλλωστε σε πολλά µέρη της γης. Στην Ελλάδα όµως 
παρά τις κάποιες σποραδικές µονάδες που µε επιτυχία λειτούργησαν και λειτουργούν, 
ο σχετικός κλάδος βρίσκεται εν υπνώσει. Η αιτία για αυτό δεν είναι άλλη παρά µόνο η 
αδιαφορία. Ιδιαίτερα τώρα που η ελεγχόµενη παραγωγή του γόνου του Κεφάλου (Mugil 
cephalus) είναι πλέον πραγµατικότητα σε µεγάλο ιχθυογεννητικό σταθµό της Δ. 
Ελλάδος, δεν υπάρχει δικαιολογία καθυστέρησης. Η κεφαλοκαλλιέργεια χρειάζεται και 
πρέπει να αναπτυχθεί. Η χώρα µας µε τις ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες προσφέρει 
ιδανικό περιβάλλον από ενεργειακή και τοπογραφική άποψη για την ίδρυση µονάδων 
κεφαλοκαλλιέργειας. Ο γράφων έχει τη γνώµη ότι αν υπάρξει η κατάλληλη 
πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά µε τη νοστιµιά και θρεπτικότητα των 
κεφαλοειδών, τότε η προτίµησή του σε αυτά θα δηµιουργήσει µια θετική έκρηξη στον 
κλάδο. 

Τα κεφαλοειδή σήµερα αποτελούν το κυριότερο αλίευµα των λιµνοθαλασσών και 
η κατανάλωσή τους είναι σηµαντική. Η παραγωγή σε αυτά (άλλα και των άλλων 
ψαριών) πρέπει να προσεχθεί και να βελτιωθεί µέσω κατάλληλων µεθόδων, αλλά για 
να γίνει αυτό απαιτείται πρωτίστως η προστασία των λιµνοθαλασσών και επιστηµονική 
γνώση για αυτό το περιβάλλον. Αυτό άλλωστε πραγµατεύεται σε µεγάλη έκταση και το 
παρόν σύγγραµµα.  

Οι απόφοιτοι το υ τ µήµατος Ιχθυοκοµίας - Αλιείας έχουν συµβάλλει τα µέγιστα 
µέχρι τώρα στην καθιέρωση τη Ελλάδος ως πρωτοπόρου χώρας στις θαλασσινές 
ιχθυοκαλλιέργειες. Το ίδιο καλούνται να πράξουν και στο µέλλον για τις ανάλογες των 
κεφαλοειδών. 

Γεώργιος Χώτος 
Μεσολόγγι 1995
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Ως λιµνοθάλασσες ορίζονται γενικά εκείνες οι περιοχές των αλµυρών ή υφάλµυρων 
νερών οι οποίες διαχωρίζονται από τη θάλασσα µε νησίδες ή  και άλλης µορφής φράγµατα 
(Barnes 1980, 1984). Ο ορισµός αυτός αν και είναι γενικά αποδεκτός, δεν θεωρείται επαρκής 
διότι δεν καθορίζει ικανοποιητικά το βαθµό διαχωρισµού των παράκτιων περιοχών από την 
ανοικτή θάλασσα, κύρια ιδιότητα η οποία καθορίζει τις λιµνοθάλασσες σαν διακριτά 
οικοσυστήµατα από άλλους φυσικούς σχηµατισµούς µε τους οποίους θα  µπορούσαν να 
συγχυστούν (π. χ. αλµυρά τέλµατα, εκβολές ποταµών, παράκτιες φυσικές δεξαµενές ). 
  

Κατά τη γνώµη του γράφοντος, ο παραπάνω ορισµός του Barnes πρέπει να 
συµπληρωθεί και µε το χαρακτηρισµό “αβαθής” για να είναι ορθότερος, δηλαδή: “Ως 
λιµνοθάλασσες ορίζονται γενικά εκείνες οι αβαθείς περιοχές των αλµυρών ή υφάλµυρων 
νερών οι οποίες διαχωρίζονται από τη θάλασσα µε νησίδες ή και άλλης µορφής φράγµατα”. Ο 
όρος αβαθής εµπεριέχει βεβαίως κάποια ασάφεια, αλλά είναι προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί 
παρά να παραληφθεί και να συχγισθεί η έννοια της λιµνοθάλασσας (π.χ. Μεσολογγίου) µε 
αυτή της κλειστής θάλασσας (π.χ. Αµβρακικός κόλπος). 
  

Επειδή οι λιµνοθάλασσες χαρακτηρίζονται από αλµυρά ή υφάλµυρα νερά, είναι 
προφανές ότι ο διαχωρισµός τους από τη θάλασσα ποτέ σχεδόν δεν είναι πλήρης. Η 
λιµνοθάλασσα επικοινωνεί µε τη θάλασσα µέσω κάποιας ή κάποιων διωρύγων επικοινωνίας, 
µέσω των οποίων γίνεται συνεχής ανταλλαγή υδάτινων µαζών. Οι διώρυγες αυτές είναι 
συνήθως στενές σε σχέση µε το µήκος του φράγµατος. Υπάρχει όµως και η άλλη περίπτωση 
όπου το φράγµα που οριοθετεί µια λιµνοθάλασσα σε σχέση µε τη θάλασσα να µην είναι 
συνεχές και να παρουσιάζει µεγάλα ανοίγµατα. Τυπικό παράδειγµα µιας τέτοιας περίπτωσης 
είναι η κυρίως λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου δυτικά της πόλης του Μεσολογγίου και µέχρι 
περίπου τους πρόποδες του όρους Κουτσιλάρη, παρουσιάζοντας ένα εκτεταµένο µέτωπο 
επαφής µε τον Πατραϊκό κόλπο. Τ ο µέτωπο αυτό αποτελείται από µια σειρά αµµ ονησίδων 
ποικίλων µεγεθών και σχηµάτων. Ενα τυπικό παράδειγµα λιµνοθάλασσας µε διώρυγα 
επικοινωνίας, είναι η σε άµεση γειτνίαση µε την πόλη του Μεσολογγίου λιµνοθάλασσα 
Κλείσοβας η οποία µε αναχώµατα διαχωρίστηκε από την κυρίως επιφάνεια της 
λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. Η Κλείσοβα επικοινωνεί µε τον Πατραϊκό µέσω 3 διωρύγων 
πλάτους 15 - 20 µέτρων περίπου και µήκους 200 - 300 µέτρων. Οι διώρυγες αυτές (οι 
λεγόµενες µπούκες) είναι οι “αρτηρίες” τροφοδοσίας της Κλείσοβας µε φρέσκο θαλασσινό νερό 
και γόνο ψαριών, αλλά συνάµα και οι “φλέβες της” µέσω των οποίων “διοχετεύει” προς τη 
θάλασσα νερό και ψάρια. Θάλασσα λοιπόν και λιµνοθάλασσα βρίσκονται σε µια δυναµική 
ισορροπία από την οποία ο άνθρωπος έχει κάθε συµφέρον για να φροντίσει αυτή να 
υφίσταται, άλλως τα οφέλη από τη λιµνοθάλασσα (ψάρια) πιθανώς να µηδενιστούν. 
  

Σχετικά µε τις διώρυγες επικοινωνίας θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι είναι δυνατή και η 
περίπτωση όπου δεν υφίστανται διώρυγες και οι αποµονωµένες λιµνοθάλασσες 
ανταλλάσσουν τα νερά τους µε τη θάλασσα µέσω υπόγειων διόδων. Μια τέτοια αποµόνωση 
βεβαίως, µε την πάροδο του χρόνου οδηγεί σε µετατροπή του οικοσυστήµατος σε λίµνη 
γλυκού νερού (Remane & Schlieper 1971, Barnes 1980). Είναι προφανές ότι σε µία 
αποµονωµένη λιµνοθάλασσα δεν µπορεί να υπάρξει φυσική εσόδευση γόνου και τα µόνα 
ψάρια που δύνανται να υπάρξουν εκεί, θα είναι αυτά που ο άνθρωπος θα τοποθετήσει. 
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Από τους παραπάνω ορισµούς είναι δυνατό να δηµιουργηθεί σύγχυση κατά το 
διαχωρισµό και την ταξινόµηση ορισµένων συγγενών συστηµάτων ως “αληθών 
λιµνοθαλασσών”. Τέτοια συστήµατα που µοιάζουν µε λιµνοθάλασσες δηµιουργούνται συχνά 
στις εκβολές των ποταµών (στο “δέλτα” των ποταµών), από αναπτυσσόµενες λουρονησίδες 
λόγω µετακινήσεως ιζηµατογενών πετρωµάτων (Odum 1971, Hedgpeth 1983, Barnes 1984). 
Αυτοί οι σχηµατισµοί δεν έχουν σταθερή επικοινωνία µε τη θάλασσα και όσο διαρκούν 
παρουσιάζουν οµοιότητες είτε µε τις τυπικές λιµνοθάλασσες, είτε µε αβαθή αλµυρά τέλµατα, 
είτε και µε λίµνες θινών στις οποίες η ανταλλαγή νερού µε τη θάλασσα γίνεται κατά ακανόνιστα 
χρονικά διαστήµατα. 
  

Παρ’ όλο που ένα τυπικό δέλτα και µια τυπική λιµνοθάλασσα διακρίνονται σαφώς 
µεταξύ τους, οι διάφοροι ενδιάµεσοι τύποι σχηµατισµών προκαλούν σύγχυση εφόσον οι δύο 
αυτοί σχηµατισµοί (δέλτα και λιµνοθάλασσες) παρουσιάζουν αρκετά κοινά οικολογικά 
χαρακτηριστικά. Το κύριο διακριτικό τους γνώρισµα θα µπορούσε να εντοπισθεί στη σχέση 
όγκου (νερού) του συστήµατος προς το πλάτος της διώρυγας ανταλλαγής των νερών. Τα 
δέλτα συνήθως έχουν σχετικά πλατιά ανοίγµατα (στόµατα) και µεγάλη ανταλλαγή νερού σε 
σχέση µε τον όγκο τους, αν και µερικές φορές µπορούν να αποκλείονται (ένα µέρος τους) από 
ενιαία λουρονησίδα. Αντιθέτως οι λιµνοθάλασσες έχουν µικρές διώρυγες (µπούκες) και µικρή 
ανταλλαγή νερού σε σχέση µε τον όγκο τους (Hedgpeth 1957, 1983, Barnes 1980, 1984). 
Επιπρόσθετα ένα χαρακτηριστικό των λιµνοθαλασσών είναι η τοποθέτηση του µακρύτερου 
άξονά τους παράλληλα προς την ακτή. Είναι όµως δυνατόν µέσω διάφορων τεκτονικών κ.λπ. 
φαινοµένων να προκύψουν και λιµνοθάλασσες µε άξονα κάθετο προς την ακτή π.χ. 
αποκλεισµός ή καταβύθιση κοιλάδων , ποταµών,  ή µικρών δέλτα. 
  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό το πόσο δύσκολο είναι να ορίσουµε αυστηρά τις 
λιµνοθάλασσες και να τις διαχωρίσουµε από άλλους συγγενείς σχηµατισµούς, οι οποίοι µε τις 
διάφορες διαβαθµίσεις των µπορεί να αντιπροσωπεύουν “οντογενετικά” στάδια εξέλιξης προς 
λιµνοθάλασσες. 
 Οι λιµνοθάλασσες µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες κατηγορίες µε βάση: 
• Την αλατότητα των νερών τους. 
• Τον τύπο του υποστρώµατος και τον τρόπο δηµιουργίας του. 
• Το µέγεθός των. 
• Την ποικιλία των υποσυστηµάτων που ενδεχοµένως περιέχουν (καλαµιώνες, τέλµατα 
υπεράλµυρα κοµµάτια κ.λπ.). 

• Το βαθµό αποµόνωσής των από τη θάλασσα. 
  

Ο βαθµός της αποµόνωσης µιας λιµνοθάλασσας από τη θάλασσα έχει βρει σήµερα 
µεγάλη απόκριση στην επιστηµονική κοινότητα ως ένα χρήσιµο εργαλείο εξέτασης και 
κατανόησης του οικολογικού καθεστώτος µιας λιµνοθάλασσας. Είναι η λεγόµενη θεωρία των 
ζωνών αποκλεισµού των Guelorget και Perthuisot (1983) για την οποία υπάρχει αναφορά 
παρακάτω. 
  

Σύµφωνα µε τον Cromwell (1971) οι λιµνοθάλασσες αποτελούν το 13 % των γήινων 
ακτών. Στη Β. Αµερική το 34 % των ακτών θεωρούνται λιµνοθάλασσες, ενώ στην Ευρώπη το 
5,3 %.  
  

Από τα χρόνια κιόλας της αρχαιότητας οι λιµνοθάλασσες υπήρξαν περιοχές µε 
ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον, όχι µόνο για τα βιολογικά αλλά και για τα ανόργανα 
αποθέµατά τους. Οι Φοίνικες για παράδειγµα, χρησιµοποιούσαν στην Ibiza τέτοιες περιοχές 
για να παράγουν αλάτι. Αργότερα οι Ρωµαίοι εκµεταλλεύτηκαν  τη λίµνη της Diana στην 
Κορσική για να παράγουν στρείδια, όπως φαίνεται από ένα νησί γεµάτο µε κελύφη που 
υπάρχει στη λιµνοθάλασσα. 
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Μια ακόµα δραστηριότητα ιδιαίτερα ακµάζουσα τα χρόνια της αρχαιότητας, ήταν η 
παραγωγή πορφύρας βασιζόµενη στα µαλάκια της λιµνοθάλασσας και συγκεκριµένα µε την 
επεξεργασία του γαστερόποδου Murex (σαλιγκάρι της θάλασσας). Απόδειξη αυτής της 
δραστηριότητας είναι ένας µικρός λόφος από τέτοια κοχύλια στη Bahiret, µια λιµνοθάλασσα 
της νότιας Τυνησίας.    
  

Θα πρέπει να υπογραµµισθεί η σηµασία που έχουν οι λιµνοθάλασσες για την παράκτια 
χειρονακτική αλιεία. Αυτή η δραστηριότητα οδήγησε στη δηµιουργία και ανάπτυξη τεχνικών 
προσαρµοσµένων στις ειδικές απαιτήσεις του χώρου, όπως π.χ. είναι οι µπηγµένες στο βυθό 
αλιευτικές εγκαταστάσεις που συναντάµε παντού στη Μεσόγειο κατασκευασµένες από καλάµια 
ή πασσάλους. Σε αυτούς υπάρχουν κατά διαστήµατα ειδικές δίοδοι - παγίδες, που στην αρχή 
της άνοιξης αφήνουν τα ψάρια να µπουν ελεύθερα στη λιµνοθάλασσα, ενώ αντίθετα τα 
παγιδεύουν προς το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο όταν θέλουν να φύγουν προς τη 
θάλασσα. 
  

Η οικονοµική σηµασία των λιµνοθαλασσών ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων. 
Με την έντονη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και την εκµετάλλευση όλο και περισσοτέρων 
περιοχών, δηµιουργήθηκε ενδιαφέρον για εκµετάλλευση νέων ειδών όπως είναι τα στρείδια και 
οι ιαπωνικές αχιβάδες. Επιπλέον η  βελτίωση των µεθόδων βοήθησε στο να περάσουµε από 
το στάδιο της απλής συλλογής των θαλάσσιων οργανισµών στην οργάνωση 
συστηµατικότερης καλλιέργειας, µετατρέποντας τις παράλιες λεκάνες σε τόπους σηµαντικού 
οικονοµικού ενδιαφέροντος. 
  

Ο πλούτος των παράλιων περιοχών είναι ορυκτός ή βιολογικός. Οι λεκάνες παρέχουν 
ένα πλήθος µετάλλων ή χηµικών στοιχείων απαραίτητων στις ανθρώπινες δραστηριότητες, 
όπως  τα χλωριούχα άλατα, ο γύψος, τα άλατα καλίου, το µαγνήσιο, το κάλιο, το βρώµιο. Το 
1971 για παράδειγµα, η  γαλλική παραγωγή αλατιού προήλθε αποκλειστικά σχεδόν από 
παράλιες περιοχές φτάνοντας τους 143 εκατοµµύρια τόνους. 
  

Το µέγεθος της παραγωγής ψαριών από παράλιες περιοχές δεν είναι το ίδιο παντού 
ανά το κόσµο και κυµαίνεται από λίγα κιλά ως ένα τόνο ανά εκτάριο το χρόνο. Στη Μεσόγειο οι 
λιµνοθάλασσες συµµετέχουν κατά 8 - 10%, στη συνολική παραγωγή. Η µεταξύ τους 
παραγωγή διαφέρει κατά πολύ (Σχήµα 1.1) και παραδειγµατικά αναφέρεται ότι είναι 6 κιλά ανά 
εκτάριο το χρόνο στη λιµνοθάλασσα του Nabor στο Μαρόκο και 172 κιλά ανά εκτάριο το χρόνο 
στο Ebre της Ισπανίας. Αντιθέτως η παραγωγή οστρακοειδών στη Μεσόγειο είναι περίπου 15 
τόνοι ανά εκτάριο το χρόνο. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1.1. Ενδεικτικός χάρτης αλιευτικής παραγωγής της Μεσογείου στη θάλασσα και στις κυριότερες 
λιµνοθάλασσες. 
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Εκτός από την οστρακοκαλλιέργεια και το ψάρεµα στις λιµνοθάλασσες, η παράλια 
ζώνη είναι κατάλληλη για καλλιέργεια ψαριών και καρκινοειδών. Ορισµένοι τρόποι 
καλλιέργειας γίνονται σύµφωνα µε παραδοσιακές µεθόδους, όπως είναι η "βαλικολτούρα" στην 
Ιταλία, ενώ άλλοι εξελίσσονται ακόµα. Η βαλικολτούρα πρωτοδηµιουργήθηκε στα valli (βάλες), 
δηλαδή στις λιµνοθάλασσες της Βόρειας Ιταλίας και είναι ένας παραδοσιακός τρόπος κατά τον 
οποίο συνδυάζεται η  χρήση των παγίδων µε τη διαχείριση του νερού, τόσο σε θέµατα 
υδραυλικά όσο και για τη διατροφή ή την παροχή επιπλέον τροφής στα ψάρια. Στην Ιταλία 
παρήχθησαν περίπου 5850 τόνοι ψαριών από καλλιέργειες το 1978, µια τέτοια όµως 
παραγωγή σε περιβάλλον λιµνοθάλασσας είναι εξαίρεση για την περιοχή της Μεσογείου όπου 
το 1978 έφτασαν τους 12.372 τόνους. Αντίστοιχα η υδατοκαλλιέργεια στην Ιαπωνία παρήγαγε 
133.448 τόνους το 1980. 
  

Εκτός από την παραγωγή αλάτων, η βασική λειτουργία της παράλιας ζώνης είναι 
βιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως σε ότι αφορά στην παραγωγή ζώων και φυτών (οι άλλες 
παραµένουν ελάχιστα εκµεταλλεύσιµες επί του παρόντος). Η παράλια ζώνη διαδραµατίζει 
εξίσου σηµαντικό οικοφυσιολογικό ρόλο για τα πολλά είδη των παρακείµενων θαλάσσιων και 
ηπειρωτικών οικοσυστηµάτων, είναι δε απαραίτητη για το βιολογικό κύκλο πολλών ειδών. Για 
ορισµένα ψάρια όπως ο  κέφαλος, το λαβράκι, η  τσιπούρα ή  τα χέλια, οι λιµνοθάλασσες 
αποτελούν χώρους µετανάστευσης καθώς τα ψάρια βρίσκουν εκεί αφθονότερη τροφή και τα 
ιχθύδια που εισέρχονται την άνοιξη ωφελούνται από τις ευνοϊκές συνθήκες (θερµοκρασία, 
τροφή) για να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παράλληλα µε αυτή τη 
"διατροφική" µετανάστευση υπάρχει και η "γεννητική". Κατ' αυτή τα ψάρια που εισέρχονται 
στη λιµνοθάλασσα επισπεύδουν τη γεννητική τους ωρίµανση, επιστρέφοντας µετά έτοιµα να 
γεννήσουν στη θάλασσα. 
  

Η παράλια περιοχή συµβάλλει γενικότερα στον εµπλουτισµό των γύρω 
οικοσυστηµάτων, καθώς τα µεταναστευτικά είδη µε την παρουσία και την ανάπτυξή τους µέσα 
στις λιµνοθάλασσες αυξάνουν τις πυκνότητες των πληθυσµών και τη βιοµάζα. Μελετώντας τα 
στατιστικά στοιχεία αλιείας στη Μεσόγειο, οι M. Amanien και G. Lasserre του πανεπιστηµίου 
του Montpellier, έδειξαν ότι υπάρχει µια άµεση σχέση ανάµεσα στο µέγεθος της επιφάνειας της 
λιµνοθάλασσας και την απόδοση της θαλάσσιας αλιείας, των ψαριών δηλαδή που εξαλιεύοντα 
µε την τράτα βυθού στη γειτονική προς τη λιµνοθάλασσα θαλάσσια περιοχή.  
 
2. ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ 
 
2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά 
  

Οι λιµνοθάλασσες ανήκουν στα πιο παραγωγικά οικοσυστήµατα του κόσµου. Η ηλιακή 
ενέργεια η οποία εισέρχεται στις λιµνοθάλασσες, επηρεάζει τόσο τις φυσικές διεργασίες 
(θερµοκρασία, εξάτµιση, βροχόπτωση), όσο και τις βιολογικές (παραγωγή βιοµάζας). Το µικρό 
βάθος των λιµνοθαλασσών και ο  συνεχής εµπλουτισµός τους σε άλατα (από τις 
αλληλεπιδράσεις ξηράς, γλυκών νερών και θάλασσας) τις κάνει να έχουν πολύ υψηλές τιµές 
πρωτογενούς παραγωγής 10.000 – 35.000 Kcal/m2/έτος. Mε µια τ έτοια υψηλή πρωτογενή 
παραγωγή η οργανική ύλη γενικά που παράγεται εκεί, µπορεί και να πλεονάζει (η παραγωγή 
ξεπερνά την κατανάλωση), µε αποτέλεσµα το πλεόνασµά της να εναποτίθεται τελικά στο ίζηµα 
ή να εξάγεται προς το θαλάσσιο περιβάλλον. Η πρωτογενής παραγωγή των λιµνοθαλασσών 
εκτιµάται ότι είναι 10 - 15 φορές ανώτερη από την αντίστοιχη της γειτονικής θαλάσσιας 
περιοχής. Η υψηλή πρωτογενής παραγωγή οφείλεται στα παρακάτω : 
• Την έντονη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, αποτέλεσµα της διείσδυσης του ηλιακού φωτός 

σε όλο το βάθος. 
• Την αποτελεσµατικότητα και την ταχύτητα της βακτηριδιακής δράσης η οποία εξασφαλίζει 

έντονη αποσύνθεση φυτικής και ζωικής νεκρής ύλης και συνεπώς γρήγορη µεταλλοποίηση 
των αλάτων. 
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• Την ανυπαρξία απωλειών ενέργειας λόγω των µικρών βαθών. Σ υνεπώς δεν απαιτείται 
µετακίνηση του φυτοπλαγκτού για να φθάσει στην άνω ευφωτική ζώνη. 

• Την ευκολία του οικοσυστήµατος να επαναφέρει σε κυκλοφορία τα θρεπτικά άλατα που 
είναι εγκλωβισµένα µέσα στο ίζηµα, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αυτά. 

 
 Αντιθέτως ως σηµαντικοί  παράγοντες οι οποίοι περιορίζουν την πρωτογενή παραγωγή 
αναγνωρίζονται  οι παρακάτω: 
• Η παρεµπόδιση της φωτοσύνθεσης στα κατώτερα στρώµατα του νερού λόγω της 

θολερότητας η  οποία εύκολα προκαλείται από την ανάδευση του σε µικρό βάθος 
ευρισκόµενου πυθµένα ή τη σκίαση που δηµιουργείται από τα µακροφύκη. 

• Οι συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (ανοξία) οι οποίες εµφανίζονται συνήθως όταν η έντονη 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα της ηµέρας κατά τους θερινούς µήνες παραχωρεί τη θέση 
της στην αναπνοή των φυτών κατά τη νύχτα.  

• Η έλλειψη επαρκούς συγκέντρωσης θρεπτικών αλάτων του αζώτου. 
 
Το περιβάλλον των λιµνοθαλασσών µε τις ιδιαίτερες βιοκοινωνίες που είναι 

προσαρµοσµένες να ζουν σε αυτό, χαρακτηρίζεται από ένα σύµπλεγµα αλληλεξαρτήσεων και 
αλληλεπιδράσεων όλων των βασικών συστατικών του (βιοτικών και αβιοτικών) το οποίο τείνει 
προς µια µορφή σταθερότητας. Η σταθερότητα αυτή βέβαια, είναι λιγότερο χαλαρή απ’ότι π.χ 
µιας λίµνης, επειδή το λιµνοθαλάσσιο σύστηµα δέχεται συνεχώς επιδράσεις από τη θάλασσα 
και τα γλυκά νερά. 
  

Αν (µεταφορικά µιλώντας), κάποιος φαντάζονταν τη λιµνοθάλασσα σαν ένα 
«σφουγγάρι» το οποίο απορροφά διάφορα θρεπτικά άλατα που διοχετεύονται εκεί από τη 
θάλασσα και τις γύρω χερσαίες περιοχές, δεν θα  απείχε µάλλον πολύ από την 
πραγµατικότητα. Πράγµατι και το θαλασσινό και το γλυκό νερό που χύνονται εκεί, 
εµπλουτίζουν συνεχώς τη λιµνοθάλασσα µε θρεπτικά άλατα και αιωρούµενη ύλη, τόσο 
ανόργανη (ιζήµατα θαλάσσιας και ποτάµιας προέλευσης), όσο και οργανική, (π.χ. 
υπολείµµατα χερσαίας βλάστησης φύλλα, κλαδιά, σπόροι κ.λπ.). Τελικά όλη αυτή η ποσότητα 
των υλικών είτε εν µέρει ως έχει, είτε εν µέρει µέσω µετατροπής της στη λιµνοθάλασσα σε 
άλλη οργανική µορφή, καταλήγει σε ένα µεγάλο βαθµό στο βένθος. Το βένθος θεωρείται (πάλι 
µεταφορικά), η αποθήκη ενέργειας µιας λιµνοθάλασσας, λόγω ακριβώς των οργανισµών 
(φυτοβένθος και ζωοβένθος) αλλά και των άλλων στοιχείων (αλάτων κ.λπ.) που περιέχει. 
 
 Η ισορροπία και λειτουργία του λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος στηρίζεται σε ένα 
πλέγµα τροφικών διεργασιών οι οποίες αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς της 
λιµνοθάλασσας. Σε γενικές γραµµές ένα τέτοιο τροφικό πλέγµα περιλαµβάνει: 
• Τους παραγωγούς (φυτοπλαγκτόν, µακροφύκη, µακρόφυτα). 
• Τους φυτοφάγους καταναλωτές 1ης τάξεως (ζωοπλαγκτόν, µαλάκια, φυτοφάγα ψάρια). 
• Τους σαρκοφάγους καταναλωτές 2ας τάξεως (ζωοπλαγκτονοφάγα καρκινοειδή και ψάρια, 
ψάρια, πουλιά). 

• Τους σαπροφάγους οργανισµούς (βακτηρίδια, βενθικά ασπόνδυλα και κάποια ιλυοφάγα 
ψάρια όπως οι κέφαλοι) οι οποίοι τρέφονται µε τα νεκρά οργανικά υπολείµµατα, µε 
αποτέλεσµα η νεκρή ύλη να αποσυντίθεται (αποκλειστικός εδώ ο ρόλος των βακτηριδίων) 
και τελικά να καταλήγει σε θρεπτικά συστατικά για τους παραγωγούς (ο κύκλος της φύσης).  

 
 Η παραπάνω περιγραφή εν µέρει µόνο µπορεί να αποδώσει την πολυπλοκότητα του 
τροφικού πλέγµατος, µια και το κάθε καταναλωτικό του στοιχείο ποτέ σχεδόν δεν είναι 
αποκλειστικά φυτοφάγο ή  σαρκοφάγο. Για παράδειγµα τα νεαρά κεφαλοειδή στην αρχή είναι 
σαρκοφάγα (ζωοφάγα) τρεφόµενα µε ζωοπλαγκτόν, µετά γίνονται φυτοφάγα αλλά και 
σαπροφάγα σε ποικίλο βαθµό  ανάλογα µε το τι είναι περισσότερο διαθέσιµο  στο 
οικοσύστηµα. Τα βακτηρίδια, ένας µεγάλος αριθµός καρκινοειδών (Idotea, Gammarus, 
Sphaeroma, Orchestria spp.), πλατυέλµινθων, νηµατωδών µαλακίων, ακόµη και το Mugil 
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cephalus µπορούν να χρησιµοποιούν τη νεκρή οργανική - φυτική ύλη. Ετσι η ανάπτυξη των 
σαπροφάγων αλλάζει ουσιαστικά την εικόνα της τροφικής αλυσίδας, αφού οι σαπροφάγοι 
οργανισµοί (ή οι δυνητικά και σαπροφάγοι) έχουν το δικό τους τρόπο διατροφής, 
απεξαρτούµενοι άµ εσα από την πρωτογενή παραγωγή µπορώντας να χρησιµοποιούν µια 
ανεξάντλητη (πρακτικά) ενεργειακή πηγή από το ίζηµα. Αυτή η δυνατότητα αποκλείει σχεδόν 
κάθε ανταγωνισµό των ειδών, µε αποτέλεσµα την υπερβολική ποσοτική τους ανάπτυξη. 
Εποµένως οι καταναλωτές 2ης τάξης (σαρκοφάγοι) έχουν στη διάθεσή τους πέραν  των 
φυτοφάγων οργανισµών και µια σχεδόν ανεξάντλητη παρουσία των σαπροφάγων. Η 
δυνατότητα αυτή συµβάλλει στην αύξηση του πληθυσµού των. Τα ζωικά πτώµατα που 
χρησιµοποιούν τα νεκροφάγα είδη (καρκινοειδή, δακτυλιοσκώληκες κ.λπ.) έχουν σε όλο αυτό 
το σύστηµα, µια ιδιαίτερη σηµασία την ίδια που έχουν και τα περιττώµατα των οργανισµών 
(λίπανση). Το πλούσιο βένθος λοιπόν των λιµνοθαλασσών είναι εκείνο που στηρίζει 
ουσιαστικά τα τροφικά πλέγµατα των λιµνοθαλασσών. Με τη σειρά του το βένθος αυτό 
στηρίζεται σε ένα πλούσιο ίζηµα του πυθµένα. 
  

Το τροφικό πλέγµα ενέχει µέσα του µεγάλη “πλαστικότητα”  µεταβαλλόµενο ανάλογα 
µε εξωτερικές επιδράσεις ή  εσωπλεγµατικές ανάγκες. Σε µια τυπική λιµνοθάλασσα 
διακρίνονται δύο ακραίες περιπτώσεις τροφικού πλέγµατος σύµφωνα µε τον Lassere (1979): 
1. Η πρώτη περίπτωση χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλότητα ειδών και ισορροπηµένη 
δοµή των πληθυσµών. Το χαρακτηριστικό αυτό δηµιουργεί ένα σταθερό οικοσύστηµα. 

2. Η δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται και αυτή από περιόδους σταθερότητας λόγω της 
ανθεκτικής δοµής των πληθυσµών της λιµνοθάλασσας. Οι περίοδοι σταθερότητας 
εξαρτώνται από τις φυσικοχηµικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν στις αλληλοεξαρτώµενες 
βιοκοινωνίες. Αυτές οι περίοδοι σταθερότητας ενίοτε διακόπτονται από διαταράξεις που 
προκαλούνται είτε από φυσικές αιτίες είτε από τον άνθρωπο. Συνήθως παρατηρείται οι 
περίοδοι ισορροπίας και ανισορροπίας του οικοσυστήµατος να εναλλάσσονται. Η µελέτη 
των µηχανισµών που προκαλούν αυτή την τάξη ή αταξία στο λιµνοθαλάσσιο οικοσύστηµα 
είναι πολύπλοκη και απαιτεί έρευνα στο πεδίο της δυναµικής πληθυσµών (δηµογραφική 
προσέγγιση), στην προσαρµοστικότητα των αυτοχθόνων και µεταναστευτικών πληθυσµών 
(οικοφυσιολογική προσέγγιση) και τέλος έρευνα στις βιολογικές και βιοχηµικές µετατροπές 
της ενέργειας (παραγωγή, κατανάλωση τροφής, ανακύκλωση ενέργειας). 

  
 
2.2  Δηµιουργία των λιµνοθαλασσών και τύποι αυτών 
  

Οι λιµνοθάλασσες γενικώς δηµιουργήθηκαν µε την παρατεταµένη και συνδυασµένη 
δράση των κυµάτων της θάλασσας, των ρευµάτων της θάλασσας, των παλιρροιών και των 
εκβολών του ή των ποταµών. Ολοι αυτοί οι µηχανισµοί στη διάρκεια των αιώνων µε την 
αδιάλειπτη δράση τους, δηµιούργησαν αυτούς τους παραθαλάσσιους αβαθείς χώρους οι 
οποίοι βρίσκονται σε άµ εση επικοινωνία µε τη θάλασσα, µε το νερό τους να είναι συνήθως 
υφάλµυρο και τους οποίους ονοµάζουµε λιµνοθάλασσες. 

Η συνδυασµένη δράση των παραπάνω συνοψίζεται γενικά στα παρακάτω: 
• Ο ποταµός συµβάλλει στην προοδευτική απόθεση αλλουβίων ιζηµάτων τα οποία λόγω της 

δυναµικής της ροής του ποταµού τείνουν να επιµηκύνονται κατά διεύθυνση κάθετη προς 
την ακτογραµµή. 

• Συγχρόνως ο κυµατισµός και τα παράκτια ρεύµατα τείνουν να κλείσουν τη λιµνοθάλασσα 
κατά διεύθυνση παράλληλη προς την ακτή, µέσω της αλλαγής διεύθυνσης της εξάπλωσης 
των αποθέσεων του ποταµού και συγχρόνως τις ενισχύουν  µε τη µεταφορά νέων υλικών, 
σχηµατίζοντας µε αυτό τον τρόπο τις λουρονησίδες που χωρίζουν συνήθως τις 
λιµνοθάλασσες από τη θάλασσα. 

• Τέλος η παλίρροια δρα συµπληρωµατικά  στην υδραυλική και ενεργειακή ροή του όλου 
συστήµατος που δηµιουργείται, συντηρώντας διαύλους επικοινωνίας της λιµνοθάλασσας 
µε την ανοικτή θάλασσα. Έτσι ανάλογα µε τον επικρατέστερο από τους παραπάνω 
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παράγοντες, οι λιµνοθάλασσες καλύπτουν όλο το φάσµα των συνδυασµών από τις 
εντελώς κλειστές έως τις ανοιχτές. 

  
 Οι λιµνοθάλασσες οφείλουν τη σηµαντική ποικιλοµορφία της γεωµορφολογίας των, στη 
δηµιουργία και ύπαρξη των φραγµάτων ή λουρονησίδων οι οποίες διαχωρίζουν τις παράκτιες 
αυτές περιοχές από την ανοικτή θάλασσα. Κατά τους Barnes (1980) και Hedgpeth (1983), 
διακρίνονται δύο βασικοί τρόποι δηµιουργίας λιµνοθαλασσών όσον αφορά τη 
φραγµατοποίησή τους: 
• Ο αποκλεισµός λιµνοθαλασσών από λουρονησίδες κατά µήκος της ακτής. 
• Ο αποκλεισµός λιµνοθαλασσών από φράγµατα µακράν της ακτής. 
  

Τα φράγµατα µακράν της ακτής σχηµατίζονται από τη δράση των κυµάτων σε αβαθείς 
περιοχές όπου το υπόστρωµα είναι αµµώδες, χαλικώδες ή µικτό. Η ενέργεια των κυµάτων 
µπορεί να είναι δηµιουργική ή  καταστροφική. Ως δηµιουργικά κύµατα αναγνωρίζονται εκείνα 
που προσπίπτουν στην ακτή υπό γωνία µεταφέροντας προς αυτή σηµαντικές ποσότητες 
υλικών. Τα κύµατα αυτά αφού εκτονώσουν την ενέργειά τους στην ακτή, δεν µπορούν µε την 
απόσυρση του νερού (του κύµατος) να αποµακρύνουν περισσότερα υλικά απ’ότι έφεραν. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι να συσσωρεύονται υλικά σταδιακά µακράν της ακτής και να 
δηµιουργούνται φράγµατα (φυσικά αναχώµατα) σε κάποια απόσταση από την ακτή. Αντίθετη 
είναι η δράση των καταστροφικών κυµάτων τα οποία προσπίπτουν στην ακτή κάθετα και 
αποσύρονται διατηρώντας µεγάλη ενέργεια. Αποτέλεσµα αυτού είναι να αποµακρύνουν από 
την ακτή περισσότερα υλικά απ’ότι έφεραν. Με αυτό τον τρόπο όταν το δηµιουργούµενο 
ανάχωµα υψωθεί επάνω από τη στάθµη της θάλασσας, αυξάνεται επιπλέον µε τη βοήθεια του 
ανέµου που µεταφέροντας και εναποθέτοντας εκεί διάφορα υλικά (κυρίως άµµο) συντελεί 
αποφασιστικά στη δηµιουργία αµµοθινών. 
  

Τα φράγµατα µακράν της ακτής (του συνηθέστερου τύπου λιµνοθαλασσών) οφείλουν 
την απαρχή της δηµιουργίας των, στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας κατά 100 m περίπου 
τα τελευταία 15.000 χρόνια. Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου ήταν η κατάκλιση των 
χαµηλότερων παράκτιων περιοχών και κατά συνέπεια η δηµιουργία εκτεταµένων αβαθών 
ακτών. Ετσι τα δηµιουργικά κύµατα είχαν την ευκαιρία µεταφοράς πολλαπλάσιας ποσότητας 
υλικών. Το µήκος αυτών των φραγµάτων εξαρτάται από το µήκος της ακτής και την 
τοπογραφία του βυθού, είναι δε δυνατό να προσλάβουν µεγάλες διαστάσεις (Laguna Madre 
του Texas 200 km, Kamchatka 600 km). 
  

Οι λουρονησίδες-φράγµατα κατά µήκος της ακτής δηµιουργούνται σε ακτές µε απότοµη 
κλίση, όπου τα κύµατα εκτονώνουν την ενέργειά τους επί της ακτής και όχι µακράν αυτής. 
Καθώς αυτά τα κύµατα προσπίπτουν συχνά υπό γωνία, έχουν ως αποτέλεσµα τη µεταφορά 
υλικού κατά µήκος της ακτής. Τα δηµιουργικά κύµατα καθώς προσπίπτουν υπό γωνία και 
αποµακρύνονται κάθετα, δηµιουργούν ένα ρεύµα που κινείται κατά µήκος της ακτής 
µεταφέροντας άµµο  και κροκάλες. Αυτές οι δηµιουργούµενες λουρονησίδες είναι δυνατό να 
έχουν σηµαντικό µήκος και τείνουν να διατηρήσουν τον προσανατολισµό τους ανεξάρτητα από 
τη µορφολογία της ακτής. Αποτέλεσµα αυτού είναι ο αποκλεισµός θαλάσσιων κόλπων που οι 
λουρονησίδες “βρίσκουν στο δρόµο τους” και ο σχηµατισµός λιµνοθαλασσών. Το συνηθέστερο 
υλικό των λουρονησίδων είναι τα χαλίκια, τα οποία προέρχονται από τη διάβρωση των 
βράχων από τα προσπίπτοντα κύµατα, από χαλίκια και άµµο που φθάνουν στις εκβολές των 
ποταµών και τέλος άµµο και χαλίκια από τη διάβρωση της ξηράς που συνέβη κατά την εποχή 
των παγετώνων (Remane & Schlieper 1971, Barnes 1980). 
  

Ο προσανατολισµός  των λιµνοθαλασσών εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο 
σχηµατισµού των. Στα συστήµατα εκείνα που δηµιουργούνται από τον αποκλεισµό αβαθών 
ακτών, παρατηρείται ο  µεγαλύτερος άξονάς τους να βρίσκεται παράλληλα προς την ακτή. 
Αντιθέτως εκείνα που προήλθαν από κατάκλιση κοιλάδων ποταµών κατά την προϊστορική 
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άνοδο του επιπέδου της θάλασσας, παρουσιάζουν ακανόνιστο σχήµα και διεύθυνση κάθετη 
προς την ακτή  (Remane & Schlieper 1971, Barnes 1980). Μετά τον αποκλεισµό η τελική 
διαµόρφωση της λιµνοθάλασσας γίνεται µε εναπόθεση ιζήµατος και µεταφοράς του από θέση 
σε θέση. Συχνά δηµιουργούνται δευτερογενή αναχώµατα στο εσωτερικό της λιµνοθάλασσας 
και µε διεύθυνση κάθετη στον κύριο άξονά της, µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό της σε 
µικρότερες κυκλικές ή  ωοειδείς αβαθείς λεκάνες. Η θέση της διώρυγας επικοινωνίας της 
λιµνοθάλασσας µε τη θάλασσα δεν είναι τυχαία αλλά εντοπίζεται στο σηµείο εκείνο του 
φράγµατος όπου η ενέργεια των κυµάτων είναι ελάχιστη. Οι διώρυγες διατηρούνται ανοιχτές 
λόγω της ικανοποιητικής ταχύτητας των ρευµάτων που τις διατρέχουν. Εάν για οποιοδήποτε 
λόγο η ταχύτητα των ρευµάτων αυτών µειωθεί, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυξηµένη ποσότητα 
προσχωµατικών υλικών, είναι δυνατόν η διώρυγα να κλείσει. Ο αποκλεισµός της 
λιµνοθάλασσας που ακολουθεί, είναι πιθανό να διατηρηθεί µόνιµα ή να προκαλέσει τη 
δηµιουργία νέων διωρύγων στην ίδια ή άλλη περιοχή του αναχώµατος (Barnes 1980, 1984). 
  

Από τα παραπάνω δεν πρέπει να σχηµατισθεί η εντύπωση ότι οι λιµνοθάλασσες 
οφείλουν τη δηµιουργία τους µόνο στη δράση των κυµάτων. Πιο ακριβές θα ήταν αν λέγαµε ότι 
η δράση των κυµάτων θεωρείται ως η  πρωταρχική και κύρια ενέργεια σε ένα πρόσφορο 
τοπογραφικά µέρος για να  δηµιουργήσει το περίγραµµα µιας λιµνοθάλασσας. Στη συνέχεια η 
δράση των κυµάτων φυσικά εξακολουθεί, αλλά τώρα πλέον η αιολική ενέργεια, η παροχή των 
πλησιέστερων ποταµών και οι παλίρροιες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να τροποποιήσουν 
τη δηµιουργηθείσα λιµνοθάλασσα. Ανάλογα µε την τοπογραφία και το κλίµα της περιοχής, ο 
καθένας ή και σε συνδυασµό οι παραπάνω παράγοντες αποκτούν κυρίαρχη  σηµασία για τη 
µορφοποίηση των λιµνοθαλασσών. Διακρίνονται λοιπόν 4 βασικοί τύποι δυναµικής 
µορφολογίας λιµνοθαλασσών: 

 
 Κλειστή µε κυρίαρχη δράση του κυµατισµού  
 Οταν η ροή ενός ποταµού µειώνεται και αυτό συνδυάζεται µε ισχυρούς θαλάσσιους 
κυµατισµούς, τότε οι δηµιουργούµενες λουρονησίδες αποµονώνουν τη δηµιουργούµενη 
λιµνοθάλασσα από τη θάλασσα. Περιοδικά µπορεί να δηµιουργούνται και ρήγµατα στις 
λουρονησίδες αλλά πρόκειται για µια προσωρινή κατάσταση. Τέτοιοι σχηµατισµοί απαντώνται 
στη Γαλλία και στο Ισραήλ. 
 
Λιµνοθάλασσες εκβολής µε κυρίαρχη δράση του ποταµού   
 Σε αυτές η στάθµη του νερού ποικίλλει πολύ εξ’αιτίας της έντονης παλίρροιας. Η 
παροχή από τον ποταµό είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τη λειτουργία και 
παραγωγικότητα του λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος. Τέτοιοι σχηµατισµοί είναι διαδεδοµένοι 
στη Β.  Ευρώπη (Γερµανία, Βέλγιο). 
 
Ανοικτές λιµνοθάλασσες, µε κυρίαρχη δράση του κυµατισµού και της παλίρροιας   
 Ο συνδυασµός της δράσης του ποταµού και των παρακτίων δράσεων (παλίρροια, 
κύµα, θαλάσσια ρεύµατα) δηµιουργεί σειρές από νησίδες (λουρονησίδες) οι οποίες ουσιαστικά 
οριοθετούν τον υγρότοπο της λιµνοθάλασσας από τη θάλασσα. Η παροχετευτική ικανότητα 
του ποταµού τείνει να συντηρεί και να επεκτείνει τις λουρονησίδες µε την απόθεση σε αυτές 
των φερτών υλικών, ενώ η  θαλάσσια δράση διατηρεί τα περάσµατα και τους διαύλους. Η 
απόθεση ιζηµάτων λάσπης στο εσωτερικό των λουρονησίδων δηµιουργεί έλη ή  βαλτώδεις 
εκτάσεις ή ένα σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών. Τέτοιοι σχηµατισµοί είναι οι βάλτοι του NORFOLK 
στην Μ. Βρετανία, τα POLDERS στην Ολλανδία και τα Δανέζικα VADER. 
 
Μερικώς κλειστή µε κυρίαρχη δράση του κυµατισµού και των παράκτιων ρευµάτων   
 Σε αυτή την περίπτωση, η δράση των παράκτιων κυµάτων είναι πολύ σηµαντική και 
υπεύθυνη για το σχηµατισµό ανθεκτικών λουρονησίδων. Η παροχετευτική ικανότητα των 
ποταµών αλλάζει την παράκτια διάταξη σε ένα µέρος δηµιουργώντας φθαρµένα δέλτα που 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - Λιµνοθάλασσες - Σύγχρονη Διαχείριση 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

11 

είναι σχεδόν κλειστά. Τέτοιοι σχηµατισµοί είναι οι περισσότερες λιµνοθάλασσες της Μεσογείου 
(Ισπανία, Αδριατική, Ελλάδα). 

Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι η µείωση της παροχής των νερών των ποταµών, λόγω 
των φραγµάτων που δηµιουργούνται για τον έλεγχό τους, αλλοιώνει και µεταβάλλει τους 
τύπους των λιµνοθαλασσών που προαναφέρθηκαν ανάλογα µε τον παράγοντα που ενισχύει ή 
µειώνει την παροχή του ποταµού. 

 
 
2.3 Οικολογικά χαρακτηριστικά των λιµνοθαλασσών 
  
 Ο οικολογικός χαρακτηρισµός του περιβάλλοντος των λιµνοθαλασσών είναι δύσκολος 
να ορισθεί, επειδή κάθε λιµνοθάλασσα αντιπροσωπεύει µια διαφορετική οικολογική 
περίπτωση µε την έννοια του σύνθετου πλέγµατος σχέσεων και επιδράσεων των οργανισµών 
µεταξύ των και µε το περιβάλλον. Παρ’όλα αυτά αν θεωρήσουµε την αλατότητα ως τον 
σπουδαιότερο παράγοντα που επηρεάζει τη ζωή στη λιµνοθάλασσα, διακρίνονται 4 βασικοί 
τύποι ζωνών στις λιµνοθάλασσες που µπορούν να υπάρξουν είτε µόνοι τους είτε από κοινού 
µεταξύ τους στις διάφορες λιµνοθάλασσες: 
• Ζώνη γλυκών νερών ή ζώνη που δέχεται έντονη επίδραση από γλυκά νερά. 
• Ζώνη υφάλµυρων νερών. 
• Ζώνη αλµυρών νερών µε άµεση επίδραση από την άµεσα γειτονική θάλασσα. 
• Ζώνη υπεράλµυρων νερών είτε σε µόνιµη βάση είτε παροδικά. 
  

Επειδή όπως προαναφέρθηκε η(οι) διώρυγα(ες) επικοινωνίας λιµνοθάλασσας-
θάλασσας είναι σχετικά µικρές (σε σχέση µε τον όγκο της λιµνοθάλασσας), η δηµιουργούµενη 
κλιµάκωση αλατότητας είναι συνήθως σταθερή σε 24ωρη βάση και επηρεάζεται αρκετά από 
την παλίρροια. Σε εποχιακή όµως βάση η κλιµάκωση αυτή ποικίλλει, ιδιαίτερα στα µέρη εκείνα 
όπου παρουσιάζουν εναλλασσόµενο υγρό και ξηρό κλίµα κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό 
συµβαίνει επειδή οι παράγοντες που καθορίζουν την αλατότητα είναι ο  όγκος των 
εισερχόµενων γλυκών νερών από τη βροχόπτωση και η συνολική µάζα νερού που εξατµίζεται 
κατά τη θερµή ξηρή εποχή. Οπως είναι φυσικό η υπερβολική παροχή νερών κατά τους 
βροχερούς µήνες µειώνει σε µεγάλο βαθµό  την αλατότητα της λιµνοθάλασσας και ιδιαίτερα 
στη ζώνη εκείνη που χαρακτηρίζεται ως ζώνη γλυκών νερών. Σε µερικές ακραίες περιπτώσεις 
κάτω από τέτοιες επιδράσεις η ζώνη αυτή (των γλυκών νερών) µπορεί να επεκταθεί σε 
ολόκληρη την έκταση της λιµνοθάλασσας. Αντιθέτως εάν η  ξηρή περίοδος είναι µακρά και 
έντονη, είναι δυνατό από τη συνεχιζόµενη εξάτµιση που µπορεί να είναι µεγαλύτερης έντασης 
απ’ότι η  προσφορά γλυκών νερών στη λιµνοθάλασσα, να παρατηρηθεί επέκταση της 
υπεράλµυρης ζώνης σε όλη σχεδόν την έκταση του υδάτινου οικοσυστήµατος.  
  

Οσον αφορά την κάθετη κατανοµή της αλατότητας στις λιµνοθάλασσες µπορούµε µε 
σιγουριά να θεωρήσουµε ότι αυτή δεν υπάρχει. Η αλατότητα λόγω του µικρού βάθους των 
λιµνοθαλασσών είναι η ίδια σε όλη τη στήλη του νερού και σε αυτό αποφασιστικά επιδρά ο 
άνεµος που σε τέτοια µικρά βάθη µε την ανατάραξη και ανάµιξη των νερών δεν επιτρέπει 
δηµιουργία σταθερής στρωµάτωσης αλατότητας. Αν όµως το βάθος σε ορισµένες περιοχές 
λιµνοθαλασσών είναι µεγάλο τότε µπορεί να παρατηρηθεί στρωµάτωση ιδιαίτερα στην αλµυρή 
ζώνη που επηρεάζεται άµ εσα από εισροές θαλασσινών νερών (Remane & Schlieper 1971, 
Barnes 1980).  
  

Οι 4 παραπάνω ζώνες διάκρισης των λιµνοθαλασσών ανάλογα µε την αλατότητα 
αναλύονται περισσότερο παρακάτω σχετικά µε τις βιοκοινωνίες και τις οικολογικές 
παραµέτρους που τις χαρακτηρίζουν  (Remane & Schlieper 1971, Barnes 1980). 
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1. Ζώνη δεχόµενη την έντονη επίδραση των γλυκών νερών. 
 Η ζώνη γλυκών υδάτων του λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος η οποία παρουσιάζεται 
ως η πλέον σταθερή, αντιπροσωπεύει το ένα άκρο της οριζόντιας κλιµάκωσης της αλατότητας 
σε µια λιµνοθάλασσα. Οι διακυµάνσεις της αλατότητας και του υψοµετρικού επιπέδου των 
νερών στη ζώνη αυτή είναι ελάχιστες µε εξαίρεση τις περιόδους ιδιαίτερα µεγάλης και 
παρατεταµένης ξηρασίας. Σε περιόδους µε πολύ αυξηµένη εισροή γλυκών νερών πέρα από 
την αυξηµένη ταχύτητα των ρευµάτων και τη θολερότητα που θα αυξηθούν στη ζώνη αυτή, οι 
υπόλοιπες τυπικές οικολογικές συνθήκες της δεν θα επηρεάσουν παρά ελάχιστα την υπόλοιπη 
λιµνοθάλασσα. Αιτία για αυτό είναι βεβαίως η σταθερή ανταλλαγή θαλασσινών νερών µέσω 
της διώρυγας από το υπόλοιπο κοµµάτι της λιµνοθάλασσας. Με άλλα λόγια η ύπαρξη της 
διώρυγας επικοινωνίας δεν επιτρέπει τη µετατροπή της λιµνοθάλασσας σε λίµνη γλυκού νερού 
όσα γλυκά νερά και αν εισρεύσουν.  
 Η ζώνη του γλυκού νερού από κοινού µε τη ζώνη υφάλµυρων νερών µπορούν να 
θεωρηθούν ως υποαλώδεις ζώνες, έχουσες έντονο το χαρακτήρα του εφήµερου περισσότερο 
απ’ότι οι υπόλοιπες ζώνες. Στη ζώνη αυτή η εισροή γλυκών νερών µπορεί βαθµ ιαία να 
οδηγήσει είτε στη δηµιουργία δέλτα στο εσωτερικό της λιµνοθάλασσας µε αποτέλεσµα τον 
κατακερµατισµό της και στη συνέχεια την πλήρωση από το προσφερόµενο ίζηµα, είτε µέσω 
της διατήρησης χαµηλής αλατότητας να επιτρέψει την εποίκιση της περιοχής από καλαµώνες 
και άλλες σχετικές φυτοκοινωνίες, µε αποτέλεσµα την ελάττωση έως εξαφάνιση του βάθους 
νερού και τη µετατροπή της περιοχής σε βάλτο ή τέλµα. 
 
2. Zώνη υφάλµυρων νερών. 
 Ως υφάλµυρη ζώνη χαρακτηρίζεται εκείνη η περιοχή της λιµνοθάλασσας που είναι 
µεταβατική µεταξύ των γλυκών και θαλασσινών νερών. Από τη βιβλιογραφία δεν είναι δυνατό 
να ορισθούν ως οικουµενικώς αποδεκτά τα ακραία όρια των θεωρούµενων ως υφάλµυρων 
νερών. Ως κατώτερο όριο αναφέρεται συνήθως αλατότητα 5 ppt και ως ανώτερο το 20 ppt, 
που φαίνεται να αντιπροσωπεύει το φυσικό όριο για τα αληθώς θαλάσσια είδη οργανισµών. 
Αυτό βέβαια το τελευταίο είναι µια θεωρητική προσέγγιση επειδή και τα τυπικά ψάρια των 
λιµνοθαλασσών (χέλια, κεφαλοειδή, λαβράκια, τσιπούρες) είναι ευρύαλα είδη και ζουν (µε 
εξαίρεση την τσιπούρα όπου το 20 ppt θεωρείται ως όριο ανοχής) πρακτικά σε όλες της ζώνες 
(µε εξαίρεση ίσως την υπεραλώδη). Στην υφάλµυρη ζώνη οι κινήσεις των ρευµάτων και οι 
διακυµάνσεις του επιπέδου του νερού είναι ελάχιστες. Στις ακτές η αλατότητα αποτρέπει την 
εποίκισή τους από καλαµώνες ή άλλες φυτοκοινωνίες αλµυρών τελµάτων, µε αποτέλεσµα να 
µην παρουσιάζεται στη ζώνη αυτή παράκτια υδρόβια βλάστηση. 
 
3. Αλµυρή ζώνη. 
 Η ζώνη αυτή επειδή βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τον ή τους διαύλους επικοινωνίας 
(διώρυγες) µε τη θάλασσα, παρουσιάζει τις µεγαλύτερες οµοιότητες µε τη γειτονική θάλασσα 
όσον αφορά την αλατότητα και τη στάθµη των νερών. Οι ετήσιες διακυµάνσεις της αλατότητας 
και της στάθµης του νερού στην περιοχή αυτή είναι ελάχιστες ιδιαίτερα δε αν δεν υπάρχει 
έντονη παλίρροια. Η παράκτια ζώνη τους (συνήθως στην περιοχή προς το εσωτερικό της 
λιµνοθάλασσας και όχι προς τη θάλασσα), αποικίζεται συνήθως από χαρακτηριστικές 
φυτοκοινωνίες αλµυρών τελµάτων (Salicornia, Arthrocnamum). Oι λιµνοθάλασσες των οποίων 
όλη η  έκταση χαρακτηρίζεται ως αλµυρή ζώνη (προφανής η απουσία µιας ζώνης γλυκών 
νερών), δηλαδή επηρεαζόµενη καθ’ολοκληρία από τη θάλασσα, µοιάζουν περισσότερο µε 
προστατευµένους θαλάσσιους κόλπους και διαφέρουν ως προς την παραγωγικότητά τους από 
µια ανάλογη λιµνοθάλασσα ίδιας έκτασης και µορφολογίας, η οποία όµως παρουσιάζει 
διαβαθµίσεις αλατότητας. Το ποια περίπτωση όµως από τις δύο παραπάνω είναι η 
παραγωγικότερη είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων, γενικά όµως η διαβάθµιση 
αλατότητας προσφέρει περισσότερα στην παραγωγικότητα του οικοσυστήµατος α π’ότι η 
απουσία της. 
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4. Υπεραλώδης ζώνη. 
 Σε µερικές λιµνοθάλασσες µπορεί είτε καθ’ολόκληρη την έκτασή τους είτε σε ορισµένο 
τµήµα τους να παρουσιάζουν είτε εποχιακά είτε µόνιµα υπεράλµυρα νερά σε βαθµό που τα 
άλατα να κρυσταλλώνονται στις ακτές και τον πυθµένα. Στις περιοχές αυτές αντίθετα µε ότι 
συµβαίνει σε µια τυπική λιµνοθάλασσα υπάρχει επικρατούσα ροή νερού από τη θάλασσα 
προς τη λιµνοθάλασσα (λείπει και εδώ η ζώνη γλυκών νερών). Το νερό στις περιοχές αυτές 
εξατµίζεται προκαλώντας έτσι είσοδο καινούργιου νερού από τη θάλασσα το οποίο µε τη σειρά 
του θα εξατµισθεί κ.ο.κ. Το περιβάλλον στις περιοχές αυτές είναι ακραίο και δυσµενές για την 
αποίκησή του µε οργανισµούς. Οι ακτές παρουσιάζονται γυµνές από βλάστηση. Σε ακραίες 
περιπτώσεις η επιβίωση των ζώων είναι αδύνατη και µόνο αλόφιλα φύκη αναπτύσσονται σε 
τεράστιους αριθµούς ελλείψει ανταγωνισµού και βόσκησης. Οι αλυκές του Μεσολογγίου είναι 
ένα πολύ αντιπροσωπευτικό παράδειγµα τέτοιου περιβάλλοντος όπου σε λεκάνες τµήµατα της 
λιµνοθάλασσας (τεχνητά αποκοµµένα), οι µόνοι οργανισµοί που αναπτύσσονται σε 
εντυπωσιακό βαθµό είναι τα αλόφιλα χλωροφύκη Asteromonas gracilis, Dunaliella salina και 
το καρκινοειδές Artemia sp. Η Artemia σε αυτό το περιβάλλον όπου η αλατότητα ξεπερνά κατά 
πολύ το 100 ppt, αναπτύσσεται σε µονοπληθυσµούς τρεφόµενη µε τα παραπάνω φύκη και 
µε αλόφιλα βακτήρια που αναπτύσσονται εκεί. Εχοντας τον καλλίτερο οσµωρυθµιστικό 
µηχανισµό στο ζωικό βασίλειο και ζώντας εκεί όπου κανένα άλλο ζώο είτε ανταγωνιστής της 
είτε θηρευτής της δεν µπορεί να επιβιώσει, κατακλύζει το χώρο. 
 Η υπεραλώδης ζώνη θεωρείται πολύ παραγωγικό οικοσύστηµα έστω και µε την 
παρουσία τόσων λίγων ειδών οργανισµών διότι στην προκειµένη περίπτωση η συνολική 
παραγόµενη βιοµάζα είναι το σηµαντικό. Αιτία για τη µεγάλη παραγωγικότητα είναι η  µεγάλη 
συγκέντρωση θρεπτικών υλικών που συσσωρεύονται εκεί λόγω της υπέρµετρης 
συµπύκνωσής των από την εξάτµιση των επιφανειακών νερών.  
  
2.4 Βαθυµετρία 

 
Μετά την αλατότητα, η πλέον σηµαντική περιβαλλοντική παράµετρος που καθορίζει τα 

όρια διακύµανσης πολλών άλλων παραµέτρων είναι το βάθος των νερών. Το βάθος της 
λιµνοθάλασσας είναι υπεύθυνο και σχετίζεται ή επηρεάζει άµεσα ή έµµεσα  µε: 
• Τη θερµοκρασία και την αλατότητα. 
• Το βαθµό φωτοσύνθεσης και τη βλάστηση. 
• Την κυκλοφορία και ανανέωση των νερών. 
• Την περίοδο µετανάστευσης ή µετακίνησης των οργανισµών. 
• Τη γενικότερη λειτουργία του οικοσυστήµατος. 
  

Στις τυπικές λιµνοθάλασσες το µέσο βάθος για το µεγαλύτερο µέρος της έκτασής τους 
κυµαίνεται στο 1 µέτρο. Συνήθης είναι η περίπτωση το βάθος των παράκτιων περιοχών τους 
αλλά και άλλων ενιαίων µεγάλων κοµµατιών τους να είναι µόλις 10 - 20 εκατοστά. Σπάνιες 
είναι οι περιπτώσεις όπου απαντάται βάθος µεγαλύτερο των 10 µέτρων και αν απαντάται, τότε 
σίγουρα δεν πρόκειται για µια τυπική λιµνοθάλασσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται ότι 
πρόκειται για “ατυπικές” λιµνοθάλασσες που δηµιουργήθηκαν από τη βύθιση και τον 
αποκλεισµό κοιλάδων ποταµών ή  παράκτιων λιµνών. Αυτοί οι σχηµατισµοί (κλασσικό 
παράδειγµα η λιµνοθάλασσα Αιτωλικού µε µέγιστο βάθος 33 µέτρα), παρουσιάζουν βάθη 
µεγαλύτερα των 20 m και τυπική στρωµάτωση λιµνών µε επιλίµνιο και υπολίµνιο. 
 
 Οι ακτές των λιµνοθαλασσών λόγω της φύσεως της πρώτης ύλης από την οποία 
δηµιουργούνται, αποτελούνται συνήθως από αδρόκκοκα υλικά σε αντίθεση µε το βυθό τους 
στον οποίο απαντάται χαλαρή ύλη που εισέρχεται στο σύστηµα από τα ποτάµια ή ρυάκια που 
χύνονται εκεί. Ετσι λοιπόν το ίζηµα στις περιοχές επιρροής πρωτίστως των γλυκών νερών και 
δευτερευόντως στην υφάλµυρη ζώνη, αποτελείται από πολύ µικρά σωµατίδια ενώ στις 
περιοχές επικοινωνίας µε τη θάλασσα, αποτελείται από πιο αδρόκκοκα, µια και µόνο αυτά 
µπορούν να καθιζάνουν εκεί λόγω της εντονότερης κίνησης των νερών. Η δράση του ανέµου 
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στις λιµνοθάλασσες επεκτείνεται λόγω του µικρού βάθους σε όλη τη µάζα του νερού, οπότε η 
ανακίνηση των λεπτότερων ιζηµάτων προκαλεί έντονη θολερότητα. 
  
2.5  Κλίµα 
 
 Η γεωγραφική θέση της λιµνοθάλασσας καθορίζει και την φωτοπερίοδο . Το ποσό της 
ηλιακής ενέργειας που εισέρχεται στη λιµνοθάλασσα ρυθµίζει σε σηµαντικό βαθµό τόσο τις 
βιολογικές διεργασίες, όσο και τους σηµαντικότερους φυσικούς παράγοντες, όπως τη 
θερµοκρασία, εξάτµιση και βροχόπτωση. Ανάλογα µε το κλίµα και το γεωγραφικό πλάτος οι 
λιµνοθάλασσες διακρίνονται σε: 
• Βόρειες 
• Μεσογειακές 
• Τροπικές 
• Υπερύαλες 
 Ειδικά για τη Μ εσογειακή λεκάνη και ανάλογα µε το γεωγραφικό πλάτος έχει γίνει 
παραδεκτή η τριµερής ζώνωση στην οποία κατανέµονται οι λιµνοθάλασσες. Οι 3 ζώνες Μ1, 
Μ2 και Μ 3 διαφέρουν στο κλίµα και ως εξ’αυτού, τα οικολογικά χαρακτηριστικά των 
λιµνοθαλασσών τους διαφέρουν ανάλογα µε τη ζώνη στην οποία ανήκουν (Σχήµα 1.2). Οι 
λιµνοθάλασσες της ζώνης Μ1 υφίστανται την επίδραση από δριµείς χειµώνες ενώ της ζώνης 
Μ2 όχι τόσο έντονα. Τέλος οι της ζώνης Μ3 δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα ψύχους.  
 

 
Σχήµα 1.2. Χάρτης ενδεικτικός των τριών χαρακτηριστικών ζωνών της Μεσογειακής λεκάνης ως προς 
τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά των λιµνοθαλασσών της κάθε ζώνης. 
 
2.6 Φυσικοχηµικές συνθήκες 
   

Οι λιµνοθάλασσες, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν ένα ιδιαίτερο οικοσύστηµα 
συνδεδεµένο µε την γειτονική θάλασσα και την λεκάνη απορροής από την οποία δέχονται 
γλυκά νερά. Οι τιµές λοιπόν των φυσικοχηµικών παραµέτρων των νερών τους δεν µπορεί 
παρά να  εξαρτώνται άµεσα από την ευρύτερη περιοχή τους. 
  

Η διακύµανση της θερµοκρασίας του νερού των λιµνοθαλασσών (επειδή είναι 
αβαθείς) επηρεάζεται σηµαντικά και αντανακλά τη θερµοκρασία της ατµόσφαιρας. Αν τώρα 
προστεθεί και το γεγονός του επηρεασµού της και από τη θάλασσα µε την οποία βρίσκεται σε 
επικοινωνία, τότε η µέση διαµορφούµενη θερµοκρασία της εξισορροπείται απ’ότι αν αφήνετο 
να ακολουθήσει την του αέρα. Στη Μεσόγειο θάλασσα οι µέγιστες ετήσιες θερµοκρασίες νερού 
κυµαίνονται σε 25 - 30 οC και οι ελάχιστες σε 3 - 12 οC. Ως αποτέλεσµα των παραπάνω κατά 
κανόνα είναι υψηλότερη από εκείνη της ανοιχτής θάλασσας το καλοκαίρι και χαµηλότερη το 
χειµώνα. Τα φαινόµενα αυτά της εποχιακής διαφοροποίησης της θερµοκρασίας µεταξύ 
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θάλασσας και λιµνοθάλασσας, είναι υψίστης σηµασίας για τον ιχθυοτρόφο χαρακτήρα των 
λιµνοθαλάσσιων νερών. Χωρίς αυτές τις θερµοκρασιακές διαφορές, η λιµνοθάλασσα δεν θα 
ήταν ίσως τίποτα παραπάνω από ένα προστατευµένο αβαθές µέρος της θάλασσας και όχι ένα 
“πολυπόθητο” αναθρεπτήριο για τα ψάρια.  Σε µερικά αβαθή σηµεία των λιµνοθαλασσών κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες η θερµοκρασία µπορεί να υψωθεί υπερβολικά κ αι αυτό γίνεται 
ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους ζωικούς οργανισµούς λόγω της µείωσης της διαλυτότητας 
οξυγόνου (περίπτωση Παλαιοµάνας Δ. Κλείσοβας, Χώτος και συν., 1994). Επίσης είναι 
χαρακτηριστική η ηµερήσια µεταβολή στη θερµοκρασία η οποία µπορεί να φτάσει ακόµη και 
σε 10 οC. Προφανώς τα ψάρια για να αντιµετωπίσουν τέτοιες διαφορές θα µετακινούνται από 
το ένα µέρος της λιµνοθάλασσας σε άλλο σε αναζήτηση σταθερότερων συνθηκών (δεν 
αναφερόµαστε στη µαζική µετανάστευση εξόδου). Το γεγονός όµως αυτό όπως και τόσα άλλα 
κατά τη γνώµη του γράφοντος, έχει παραβλεφθεί από την επιστηµονική εξέταση των 
λιµνοθαλασσών και βάζει υποψηφιότητα για πακέτο προτάσεων έρευνας των Ελληνικών 
λιµνοθαλασσών, (κατά προτίµηση της λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού κοντά στην 
οποία έχει άλλωστε δηµιουργηθεί από το Ελληνικό κράτος το µοναδικό ανώτατο τεχνολογικό 
εκπαιδευτικό ίδρυµα υδροβιολογικής κατεύθυνσης). 
 
 Το pH των λιµνοθαλασσών σε αντίθεση µε αυτό της θάλασσας το οποίο παραµένει 
σταθερό στην περιοχή (8,3 – 8,6) δεν είναι σταθερό και ποικίλλει από µέρος σε µέρος, τόσο 
εποχιακά όσο και κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Εξαρτάται άµεσα από το σύστηµα διοξειδίου 
του άνθρακα στο νερό το οποίο ως γνωστόν εξαρτάται κυρίως από τη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα των νερών. Εντονη φωτοσύνθεση προκαλεί άνοδο του pH σε επίπεδα 9,0 – 
9,5 (Χώτος και συν., 1994), ενώ κατά τη νύχτα η αναπνοή που ακολουθεί χαµηλώνει το pH. 
 
 Η αλατότητα παρουσιάζει έντονη εποχιακή διακύµανση η οποία καθορίζεται από τον 
τύπο της λιµνοθάλασσας και τις υδατικές της ανταλλαγές. Γενικά τα νερά µπορούν να 
χαρακτηρισθούν υφάλµυρα (10 - 30 ppt σε σχέση µε την αλατότητα της Μεσογείου (35 - 38 
ppt). Παρόλα αυτά σε ορισµένους τύπους λιµνοθαλασσών και για ορισµένες εποχές του έτους 
η αλατότητα πέφτει στο 2 - 5 ppt ή  ξεπερνάει το 40 ppt (περίπτωση Α. Κλείσοβας και Δ. 
Κλείσοβας αντιστοίχως, Χώτος και συν.,1994). Οι µεταβολές της αλατότητας και της 
θερµοκρασίας αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες στην αλιευτική της διαχείριση 
  
 Το διαλυµένο οξυγόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας βρίσκεται συνήθως σε κορεσµό. 
Aιτία για αυτό είναι η έντονη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, η δράση του ανέµου και η 
παλίρροια. Μερικές φορές σε ιδιαίτερα εύτροφες περιοχές λιµνοθαλασσών (περίπτωση 
Ανατολικής Κλείσοβας, Χώτος και συν.,1994) λόγω της έντονης φωτοσυνθετικής 
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ηµέρας, παρουσιάζεται υπερκορεσµός σε οξυγόνο. Σε 
αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας οι τιµές του οξυγόνου πέφτουν και σε 
ορισµένες περιπτώσεις σε συνδυασµό µε υψηλή θερµοκρασία παρουσιάζονται ανοξικές 
συνθήκες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ηµέρας. Αν τύχει δε να επικρατεί και µεγάλη τιµή 
αλατότητας, το ανοξικό αυτό φαινόµενο χειροτερεύει λόγω της ελαττούµενης διαλυτότητας του 
οξυγόνου σε αλµυρά νερά. 
  

Σε λιµνοθάλασσες µε µεγάλα βάθη και µεγάλη πρωτογενή παραγωγή παρουσιάζονται 
συνήθως ανοξικές συνθήκες στα βαθύτερα στρώµατα, µε αποτέλεσµα την επικράτηση µόνο 
αναερόβιων µικροοργανισµών και των περιορισµό των υπόλοιπων αερόβιων βιολογικών 
διεργασιών (φυσικά και των ψαριών) στα ανώτερα στρώµατα νερού. Τέτοια είναι και η 
περίπτωση του Αιτωλικού όπου από το βάθος περίπου των 18,5 m το οξυγόνο σχεδόν 
µηδενίζεται και στον πυθµένα υπάρχουν ανιχνεύσιµα επίπεδα υδρόθειου (Χώτος, αδηµοσίευτα 
στοιχεία προκαταρκτικών παρατηρήσεων,1993).   
  

Στις υπεράλµυρες ζώνες των λιµνοθαλασσών παρ’όλο που θα υπέθετε κάποιος ότι το 
οξυγόνο θα  ευρίσκετο σε ελάχιστα επίπεδα στα βαθύτερα νερά λόγω της πολύ υψηλής 
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αλατότητας, αυτό δεν ισχύει. Αιτία για αυτό είναι η βύθιση των επιφανειακών υδάτων προς τα 
βαθύτερα επειδή λόγω εξάτµισης γίνονται πυκνότερα. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνονται µε την 
κάθετη µεταφορά τα αποθέµατα του οξυγόνου των βαθύτερων στρωµάτων.  
  

Οι λιµνοθάλασσες χαρακτηρίζονται από την παρουσία άφθονων θρεπτικών αλάτων 
τα οποία προέρχονται είτε απ’ευθείας από τα εισρέοντα νερά είτε από τη διεργασία της 
εύκολης ανακύκλωσης (λόγω µικρού βάθους) θρεπτικών µεταξύ ιζήµατος και νερού. Η 
παρουσία περίσσειας θρεπτικών αλάτων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας του 
οικοσυστήµατος και καταλήγει στον εµπλουτισµό µε οργανικό υλικό των επιφανειακών 
ιζηµάτων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε µεγάλη κατανάλωση οξυγόνου για την αποσύνθεσή του 
µε αποτέλεσµα τα ιζήµατα να παραµένουν ανοξικά λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του 
βυθού.  

 
Τα τροφικά άλατα απαντώµενα σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στις λιµνοθάλασσες 

είναι υπεύθυνα για τον χαρακτηρισµό των λιµνοθαλασσών ως εύτροφα περιβάλλοντα. Τα 
επίπεδα των συγκεντρώσεών τους δεν είναι σταθερά αλλά κυµαίνονται και εξαρτώνται από το 
κλίµα της περιοχής. Γενικά υπάρχει ένας εποχιακός κύκλος στις συγκεντρώσεις φωσφορικών, 
και αζωτούχων ενώσεων η αλάτων, µε ένα ελάχιστο το χειµώνα και ένα µέγιστο το καλοκαίρι. 
Αυτή η εποχιακή διακύµανση δεν είναι σύγχρονη µε εκείνη της θάλασσας λόγω της θερµικής 
υστέρησης και του διαφορετικού ρυθµού µεταλλοποίησης των αλάτων. Αποτέλεσµα του 
εύτροφου χαρακτήρα των λιµνοθαλασσών είναι κάτι που οποιοσδήποτε εύκολα διαπιστώνει 
αν επιχειρήσει να περπατήσει στο βυθό της λιµνοθάλασσας στα πιο εύτροφα σηµεία της (π.χ 
Ανατολική Κλείσοβα). Η κίνηση γίνεται δύσκολα, µερικές φορές είναι αδύνατη καθώς το πόδι 
βουλιάζει σε ένα παχύ στρώµα βούρκου. Τα κάτω της επιφάνειας του πυθµένα στρώµατα είναι 
µαύρου χρώµατος και ποικιλότροπα δύσοσµα. Πρόκειται φυσικά για οργανική ύλη που µετά 
την καθίζησή της στο βυθό σαπίζει (αποσυντίθεται). Αυτή η αποσύνθεση στα µεν επιφανειακά 
στρώµατα γίνεται αεροβίως µε τελική παραγωγή µεταλλικών αλάτων και διοξειδίου του 
άνθρακα, στα δε κατώτερα στρώµατα αναεροβίως µε τελική παραγωγή µεθανίου και 
υδρόθειου, ενώσεις που προσδίδουν στο ίζηµα τη δυσάρεστη οσµή και το χρώµα του. Τα 
κάτω στρώµατα του βυθού εκτός από µια ενδεχόµενη πηγή προβληµάτων (τοξικό υδρόθειο 
για τα ψάρια πάνω από 0,02 mg/L), είναι και παγίδες θρεπτικών αλάτων τα οποία δεν 
αφήνουν να ανακυκλωθούν ελεύθερα στη στήλη του νερού. Μια καλή λύση για την αξιοποίησή 
τους είναι η µε µελετηµένο τεχνητό τρόπο αναµόχλευσή τους έτσι ώστε ερχόµενα σε επαφή µε 
οξυγονωµένο νερό, η αναερόβια ζύµωση να διακοπεί και να δώσει τη θέση της στην αερόβια 
αποσύνθεση. Η λύση αυτή όπως θα  δούµε παρακάτω ακολουθείται στη µοντέρνα 
“βαλικόλτουρα” των λιµνοθαλασσών της Β. Ιταλίας.  

 
Γενικά µπορεί να διαπιστωθεί ότι οι παλιρροιακές κινήσεις του νερού σε συνδυασµό 

µε την εισροή γλυκών νερών στη λιµνοθάλασσα καθορίζουν τη φυσιογνωµία του 
οικοσυστήµατος µια και επιδρούν άµεσα στη διαµόρφωση των τιµών όλων των παραπάνω 
παραµέτρων. 
 
 
2.7 Φυσική παραγωγικότητα και τροφικά πλέγµατα 
 
 Κύρια πηγή των αποδοµούµενων υλικών είναι η βυθισµένη µακροχλωρίδα, ο ρυθµός 
αποδόµησης της οποίας εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το είδος του 
αποδοµούµενου οργανισµού. Υπολογίζεται ότι ο  ρυθµός αποδόµησης στις λιµνοθάλασσες 
είναι ιδιαίτερα υψηλός και απαιτείται περίπου ένα έτος για την πλήρη αποικοδόµηση του 
οργανικού υλικού που περιέχεται σε ένα µακροφύκος. Η αποδόµηση είναι πιο γ ρήγορη σε 
αερόβιες συνθήκες και αυτές επικρατούν στα αβαθή  νερά των λιµνοθαλασσών και στα 
επιφανειακά στρώµατα του βυθού. Στα αρχικά στάδια της αποδόµησης (αποσύνθεσης) ως 
αρχικοί αποδοµητές δρουν κυρίως τα µαστιγωτά και ακολουθούν τα βακτηρίδια και οι µύκητες. 
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Ολοι αυτοί οι οργανισµοί µε τη σειρά τους αποτελούν τροφή για άλλους µικροοργανισµούς του 
βένθους (π.χ. σκώληκες, νηµατώδεις) ή ψαριών (π.χ. κέφαλος).  
  

Το αποδοµούµενο οργανικό υλικό και η συνδεδεµένη µε αυτό βιοµάζα της µικροβιακής 
χλωρίδας και της πανίδας συσσωρεύεται στον πυθµένα αναµειγνυόµενο µε τα επιφανειακά 
στρώµατα του ιζήµατος. Στον πυθµένα επίσης αναπτύσσονται και άλλα είδη χλωρίδας όπως 
τα βενθικά διάτοµα ή τα µπλε-πράσινα φύκη (blue-green algae) ή  και άλλα µικροφύκη, που 
συµµετέχουν στη βενθική αυτή δεξαµενή τροφής για τους καταναλωτές του ιζήµατος. Επίσης 
διάφορα µικροφύκη αναπτύσσονται και ως επίφυτα στα στελέχη των βυθισµένων 
µακροφυκών, πολλές φορές σε βιοµάζα τέτοια που ξεπερνά τη βιοµάζα των φυτών που τα 
φιλοξενούν. Αυτή η περιφυτική ύλη αποτελεί µιας πρώτης τάξεως τροφή για τα κεφαλοειδή και 
ο ρόλος της δεν θα πρέπει να παραβλέπεται στις περιπτώσεις µελέτης της παραγωγικότητας 
µιας λιµνοθάλασσας. Στους προσεκτικούς παρατηρητές της υδρόβιας ζωής δεν θα έχει ξεφύγει 
σίγουρα της παρατήρησής των,  το γεγονός ότι στη γλοιώδη περιφυτική µάζα που 
αναπτύσσεται σε στερεά σώµατα βυθισµένα στο νερό (πάσσαλοι, σηµαδούρες, πέτρες), 
προσέρχονται και “βόσκουν” κοπάδια από κεφαλοειδή. Πολλές φορές κατά τα τελευταία χρόνια 
οι ψαράδες παραπονούνται γ ια χαµηλές αποδόσεις και ως µια από τις αιτίες αναφέρουν την 
εξαφάνιση µεγάλων “λιβαδιών” από µακροφύκη που κάποτε απ’ότι αναφέρουν, κάλυπταν τα 
κεντρικά τµήµατα των λιµνοθαλασσών. Μια ανέξοδη και οικολογική λύση ίσως θα ήταν η 
τοποθέτηση αρκετών ξύλινων π ασσάλων σε επιλεγµένα σηµεία των λιµνοθαλασσών όπου 
λείπουν τα µακρόφυτα. Στους πασσάλους αυτούς θα αναπτυχθεί περίφυτον και θα προσφέρει 
µια ακόµα διατροφική ευκαιρία στα ψάρια που θα το προτιµήσουν.  

 
Η συνολικά παραγόµενη οργανική ύλη στη  λιµνοθάλασσα θα καταναλωθεί από τους 

ζωικούς οργανισµούς της (ασπόνδυλα και σπονδυλωτά). Το παραγόµενο φυτοπλαγκτόν θα 
καταναλωθεί από το ζωοπλαγκτόν αλλά όχι ολοκληρωτικά, καθώς ένα πολύ µεγάλο µέρος του 
θα παραµείνει περίσσεια. Η βιοµάζα αυτή είτε θα εξαχθεί εν µέρει προς τη γειτονική θάλασσα 
εµπλουτίζοντάς τη, είτε θα καθιζάνει ως ίζηµα στον πυθµένα για αποσύνθεση. Τα ασπόνδυλα 
στην πλειοψηφία τους τρέφονται από το ίζηµα το οποίο (µερικά από αυτά) ανακατεύουν 
πρώτα και το φέρουν σε εναιώρηση. Στις  µπούκες των λιµνοθαλασσών όπου υπάρχει µεγάλη 
ροή νερού ευδοκιµούν και τα µύδια (Mytilus galloprovincialis) τα οποία εκµεταλλεύονται τη σε 
µεγάλες ποσότητα  διερχόµενη εν αιωρήσει µικροσκοπική οργανική ύλη (κυρίως 
φυτοπλαγκτόν), την οποία διηθούν αποτελεσµατικά. Εχουν παρατηρηθεί σε πολλές ακτές 
λιµνοθαλασσών µεγάλες µάζες από κελύφη µικρών µυδιών που ξεβράστηκαν εκεί επειδή 
προφανώς δεν είχαν που να προσκολληθούν για να αυξηθούν (Χώτος, προσωπικές 
παρατηρήσεις στη λιµνοθάλασσα Αράξου, 1991-94). Θα ήταν ίσως µια καλή ιδέα η δηµιουργία 
απλών εγκαταστάσεων µε σκοινιά ή  πασσάλους σε επιλεγµένα σηµεία κοντά ή  στις µπούκες 
των λιµνοθαλασσών, όπου θα ήταν δυνατή η παραγωγή µυδιών µέσω της φυσικής 
προσκόλλησης του γόνου τους. 
  

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό το πολυδιάστατο τροφικό πλέγµα των 
λιµνοθαλασσών και δηµιουργείται µια εύλογη απορία: Τι συµβαίνει µε όλη αυτή τη βιοµάζα 
που παράγεται στη λιµνοθάλασσα; Τελικά πως και δεν εξαφανίζεται η λιµνοθάλασσα αφού 
λόγω της συνεχούς ιζηµατοποίησης αυτή διαρκώς “µπαζώνεται”; Το ερώτηµα αυτό είναι έτσι 
όπως τίθεται απλοϊκό, αλλά η  προσέγγιση στην απάντησή του κρύβει όλη τη φιλοσοφία της 
αλιευτικής διαχείρισης µιας λιµνοθάλασσας. Η ύλη που εισέρχεται στο σύστηµα από 
εξωτερικές πηγές, υφίσταται µετατροπές και µέσω των τροφικών επιπέδων καταλήγει στους 
ανώτερους καταναλωτές που είναι κυρίως τα ψάρια. Εφόσον τα ψάρια αλιεύονται και συνεχώς 
εξέρχονται από το σύστηµα, το λιµνοθαλάσσιο σύστηµα συνεχώς έχει το περιθώριο να δεχθεί 
καινούργια ύλη για να τη ξαναµετατρέψει σε ζωική σάρκα. Η ισορροπία αυτή βεβαίως 
εξαρτάται και από πλήθος άλλων παραµέτρων (πολλές από αυτές πολύπλοκες και µη 
επαρκώς µελετηµένες), αλλά γίνεται κατανοητό ότι ο βιοµηχανικός άνθρωπος-καταναλωτής µε 
το διαρκώς αυξανόµενο φορτίο θρεπτικών και ρυπαντών που συνεχώς επιβάλλει στις 
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λιµνοθάλασσες (και όχι µόνο), ανατρέπει αυτή την ισορροπία και οδηγεί τις λιµνοθάλασσες σε 
αφανισµό. 

 
2.7.1 Οι οργανισµοί των λιµνοθαλασσών 
  
 Οι οργανισµοί που ζουν στις λιµνοθάλασσες παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον από 
επιστηµονική άποψη επειδή καταφέρνουν να επιβιώνουν και ευδοκιµούν στις ακραίες και 
ευµετάβλητες συνθήκες που επικρατούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Οι φυσιολογικές τους 
προσαρµογές χαρακτηρίζουν αυτά τα είδη ως ευρύαλα και ευρύθερµα. Σχετικά µε τα ψάρια 
των λιµνοθαλασσών διαπιστώνεται ότι ο αριθµός των ειδών που απαντούν εκεί είναι πολύ 
µικρότερος συγκρινόµενος ακόµη και µε τη ζώνη υφαλοκρηπίδας της γειτονικής θάλασσας, για 
να µην αναφέρουµε το ανοικτό πέλαγος. Χαρακτηριστικά ενώ στο Ιόνιο συναντώνται περίπου 
300 είδη ψαριών, στη λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου δεν ανευρίσκονται παραπάνω από 15. Από 
αυτά δε, τα 8 (τσιπούρα, λαβράκι, χέλι και τα 5 κεφαλοειδή), αποτελούν τα µόνιµα εµπορικώς 
σηµαντικά αλιεύµατα των λιµνοθαλασσών, ενώ τα υπόλοιπα 7  (αθερίνα, γωβιός, σπάρος, 
γλώσσα κ.ά.), παρουσιάζουν µια λιγότερο σταθερή παρουσία στα αλιεύµατα.   
  

Οι ακτές των λιµνοθαλασσών καλύπτονται από χαρακτηριστική βλάστηση που 
καθορίζεται από τις κλιµατικές συνθήκες απόρροια της γεωγραφικής τοποθεσίας του 
οικοσυστήµατος. Ετσι ενώ σε τροπικές περιοχές επικρατεί η µανγκρόβια βλάστηση, στις 
εύκρατες και περισσότερο ξηρές επικρατεί η χαρακτηριστική βλάστηση αλµυρών τελµάτων 
(Salicornia, Arthrocnamum και άλλα γένη της οικογένειας Chenopodiaceae). Πολλά από τα 
είδη της οικογένειας Chenopodiaceae αντέχουν και σε υπεράλµυρες συνθήκες εµφανιζόµενα 
έτσι ως η κυρίαρχη βλάστηση γύρω από υπεράλµυρες λιµνοθάλασσες. Στις εύκρατες 
λιµνοθάλασσες όµως η πλέον χαρακτηριστική παράκτια βλάστηση είναι οι καλαµώνες που 
αποτελούνται από το κοινό καλάµι (Phragmites communis L.). Oι καλαµώνες σχετίζονται και 
αναπτύσσονται στη ζώνη γλυκών νερών αλλά µπορούν να εξαπλωθούν και στην υφάλµυρη 
ζώνη µέχρι περίπου την αλατότητα των 20 ppt. Ολόκληρος ο πολύτιµος οικολογικά 
καλαµώνας του ΒΑ τµήµατος της Α. Κλείσοβας είναι ένα τυπικό παράδειγµα µιας τέτοιας 
φυτοκοινωνίας. Σε στενή σύνδεση µε το καλάµι είναι και τα είδη των γενών Typha  και Scirpus. 
Το µεν πρώτο αντέχει αλατότητες 10 - 15 ppt το δε δεύτερο και σε επίπεδα αλατότητας 
θάλασσας. Στα ήρεµα, αβαθή  και εύτροφα νερά των λιµνοθαλασσών προσφέρεται ιδανικό 
περιβάλλον ανάπτυξης για βυθισµένα µακρόφυτα και µακροφύκη που προσαρτώνται στα 
χαλαρά ιζήµατα µε ειδικές κατασκευές (ριζοειδή, ριζώµατα). Στις αλµυρές ζώνες µε έντονη την 
επίδραση του θαλασσινού νερού τυπική είναι παρουσία ειδών των οικογενειών Zosteraceae 
και Hydrocharitaceae. Oι ζώνες υφάλµυρων νερών παρουσιάζουν τυπική χαρακτηριστική 
παρουσία των οικογενειών Potamogenaceae, Zannichelliaceae, Ruppiaceae και Najadaceae. 
Mαζί µε αυτά παρουσιάζονται συχνά και αντιπρόσωποι των Χαροφυκών και Χλωροφυκών και 
πολύ λιγότερο των Φαιοφυκών και Ροδοφυκών.  Στις υπεράλµυρες ζώνες δεν ευδοκιµούν 
βυθισµένα µακρόφυτα,  µε εξαίρεση είδη των γενών  Halodule και  Halophila που  αντέχουν σε  
αλατότητες  και  άνω  των 50-60 ppt. 
  

Σχετικά µε τη χλωρίδα των µικροφυκών στις λιµνοθάλασσες πολύ λίγα είναι γνωστά για 
τη συστηµατική και την οικολογία τους, αν και η σηµασία τους είναι η µέγιστη για τις 
λιµνοθάλασσες µια και αυτά είναι κυρίως η πρωτογενής παραγωγή επάνω στην οποία 
στηρίζεται η µέσω ενδιάµεσων τροφικών επιπέδων τελική παραγωγή σε ψάρια. Προφανώς η 
βιοµάζα τους είναι πολύ µεγάλη στις λιµνοθάλασσες. Οι πλέον σηµαντικοί αντιπρόσωποί τους 
φαίνεται να είναι τα διάτοµα (Gilmartin & Revelante, 1978) αλλά φαίνεται να συµµετέχουν σε 
σηµαντικό ποσοστό και είδη δινοµαστιγωτών, χλωροφυκών και κρυπτοφυκών. Είναι πιθανόν, 
σύµφωνα µε αναφορές που υπάρχουν (Comin & Ferrer, 1978, Barnes 1980), η υπερβολική 
ανάπτυξη δινοµαστιγωτών και άλλων µαστιγωτών να µπορεί να µολύνει το νερό µε τοξικές 
ουσίες που εκλύουν αυτά τα κύτταρα, µε αποτέλεσµα θανάτους ακόµα και µαζικούς για τα 
ψάρια. Ενα από αυτά τα είδη το Prymnesium parvum είναι υπεύθυνο για µαζικούς θανάτους 
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ψαριών (κυρίως κεφαλοειδών) σε δεξαµενές µε υφάλµυρο νερό στο Ισραήλ. Είναι πιθανόν η 
παρουσία του και η καταστροφική του δράση να είναι η αιτία για τους κατά καιρούς 
συµβαίνοντες µαζικούς θανάτους ψαριών σε Ελληνικές λιµνοθάλασσες (Πρόκοπος, Αραξος, 
Κοτύχι). Μετά από τέτοια φαινόµενα και «κατόπιν εορτής» το µόνο που ακούγεται είναι 
υποθέσεις που φυσικά δεν αποδεικνύονται, µια και λείπει ένα σωστό πρόγραµµα 
παρακολούθησης (monitoring) των λιµνοθαλάσσιων νερών.   
  

Tο ζωοπλαγκτόν αντίθετα µε το φυτοπλαγκτόν δεν παρουσιάζει πάντοτε αφθονία. Σε 
άλλες λιµνοθάλασσες παρουσιάζεται σε µεγάλους αριθµούς σε άλλες όχι. Ακόµη όµως και στις 
περιπτώσεις ποσοτικής αφθονίας του αποτελείται από µικρό αριθµό ειδών, δηλαδή µικρή 
ποικιλότητα. 
  

Οι βενθικοί όµως οργανισµοί στις λιµνοθάλασσες παρουσιάζουν µεγάλη αφθονία και 
ποικιλότητα. Σε µη ανοξικές συνθήκες παρουσιάζεται µεγάλη ανάπτυξη από διάτοµα, 
κυανοφύκη, νηµατώδεις και άλλους σκώληκες, αρπακτικά κωπήποδα, ακάρεα και άλλα. Η 
βακτηριδιακή χλωρίδα του βενθικού υποστρώµατος είναι επίσης πολύ πλούσια και σε 
αντίθεση µε τους παραπάνω οργανισµούς που περιορίζονται στα ανώτερα οξυγονωµένα 
στρώµατα του ιζηµατογενή πυθµένα, παρουσιάζονται και στα βαθύτερα ανοξικά στρώµατα. Οι 
βενθικοί  οργανισµοί αποτελούν την κύρια τροφή των αλιευόµενων ψαριών στις 
λιµνοθάλασσες και ως εκ τούτου η σηµασία τους είναι µεγίστη. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι φυσικό διατροφικό µενού των ψαριών δεν αποτελούν µόνο αυτοί οι µικροσκοπικοί 
οργανισµοί αλλά και τα βακτηρίδια από κοινού µε την αποσυντιθέµενη οργανική ύλη του 
ιζήµατος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο κέφαλος (Mugil cephalus) 

 

 
 

Σχήµα 1.3. Δυστροφικές κρίσεις σ ε λιµνοθάλασσες προξενούµενες από έντονη ανάπτυξη µακροφύτων το 
καλοκαίρι (Α) και έντονη ανάπτυξη φυτοπλαγκτού (Β). Στην περίπτωση (Α) τα µακρόφυτα κατά τη νύχτα 
καταναλώνουν πολύ οξυγόνο και σε συνδυασµό µε αυτά που σαπίζουν καθώς και λόγω των υψηλών 
θερµοκρασιών δηµιουργούν ανοξικές συνθήκες και έκλυση τοξικού υδρόθειου (H2S). Στην περίπτωση (Β) η πυκνή 
µάζα φυτοπλαγκτού εµποδίζει το φως να φθάσει στα κατώτερα στρώµατα και σε συνδυασµό µε το νεκρό 
φυτοπλαγκτόν που συσσωρεύεται στο πυθµένα δηµιουργούν ανοξικές συνθήκες και έκλυση υδρόθειου. 
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2.7.2  Δυστροφικές κρίσεις 
 

Οταν η πρωτογενής παραγωγή στο οικοσύστηµα γίνει ιδιαίτερα έντονη, τότε το 
οικοσύστηµα εισέρχεται σε µια περίοδο κρίσης που καλείται δυστροφική και συνοδεύεται από 
ιδιαίτερα θεαµατικά φαινόµενα, όπως το χρωµάτισµα του νερού (κοκκίνισµα ή άσπρισµα), την 
απελευθέρωση υδροθείου και ακετυλενίου, ακόµα και το µαζικό θάνατο των ψαριών. Οι 
δυστροφικές κρίσεις είναι περισσότερο συχνές στις λιµνοθάλασσες των εύκρατων και 
υποτροπικών περιοχών και ιδιαίτερα σε εκείνες που δέχονται υπερβολικές ποσότητες 
οργανικών υλικών (αστικά, γεωργικά και βιοµηχανικά λύµατα). 

Ο υψηλός ευτροφισµός κατά τους θερµούς µήνες του έτους δηµιουργεί στη διάρκεια 
των νυχτών ανοξικές συνθήκες, κατά τις οποίες ευνοείται η ανάπτυξη αναερόβιων βακτηριδίων 
τα οποία χρησιµοποιούν τις ενώσεις που ανήκουν στον κύκλο του θείου και έτσι εκτός της 
έλλειψης οξυγόνου προστίθεται στις δυσµενείς συνθήκες και η απελευθέρωση του τοξικού για 
τα ψάρια υδρόθειου (Σχήµα 1.3).  
 
2.7.3 Ιχθυοπανίδα των λιµνοθαλασσών 
 

Στις λιµνοθάλασσες λόγω των έντονων µεταβολών της θερµοκρασίας και αλατότητας 
ενδηµεί πολύ µικρότερος αριθµός ειδών  συγκρινόµενος µε  αυτόν της θάλασσας ή των 
γλυκών νερών. Τα επικρατούντα είδη  είναι ευρύαλα και ευρύθερµα και κατά κανόνα µάλλον 
θαλάσσιας προέλευσης παρά γλυκών νερών. Τα είδη αυτά λόγω του χαµηλού βαθµ ού 
ανταγωνισµού αφθονούν και παρουσιάζουν υψηλότερο βαθµό  ανάπτυξης συγκρινόµενα µε 
εκείνα που παρέµειναν στη θάλασσα, ακριβώς επειδή το λιµνοθαλάσσιο περιβάλλον αν και 
πιο ε υµετάβλητο είναι ευνοϊκότερο για τη διαβίωση και αύξησή τους (εύτροφο, υψηλότερη 
µέση θερµοκρασία και χαµηλότερη µέση αλατότητα από τη θάλασσα κατά µέσο όρο). 
  
Τα κυριότερα, από εµπορική άποψη, είδη που ζουν στις λιµνοθάλασσες αναφέρονται 
παρακάτω: 

 
• ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus aurata) 
 Το εµπορικότερο είδος των λιµνοθαλασσών µε τη µεγαλύτερη αξία. Το εµπορεύσιµο 
µέγεθος των 250 - 350 gr αποκτάται συνήθως το δεύτερο έτος της ζωής του. Αντέχει σε 
υψηλές τιµές θερµοκρασίες (30 - 32 οC) και αλατότητας (40 ppt ) αλλά όχι σε πολύ χαµηλές. 
Δεν συναντάται εύκολα σε νερά µε αλατότητα κάτω από 15 ppt. Για παράδειγµα στη 
λιµνοθάλασσα του Αιτωλικού και στην Ανατολική Κλείσοβα (δίαυλος Κλείσοβας) όπου λόγω 
της υπερβολικής παροχής γλυκών νερών η αλατότητά τους έχει χαµηλώσει πολύ, η κάποτε 
αφθονούσα τσιπούρα έχει πρακτικά εξαφανισθεί. Είναι προφανές ότι το ψάρι αυτό αποφεύγει 
να εισέλθει εκεί. Σταµατάει να τρέφεται κάτω από 12 oC και κινδυνεύει σε θερµοκρασίες κάτω 
από  5 oC. Είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται κυρίως µε τα ασπόνδυλα του πυθµένα. Στη 
λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου µεγάλες ποσότητες από αυτό το ψάρι εµπορεύονται σε 
υπερβολικά µικρό µέγεθος (50-150 g), ως η  λεγόµενη λίγδα. Οι ντόπιοι το θεωρούν νοστιµιά 
σε τέτοιο µέγεθος αλλά είναι προφανές ότι πρόκειται για καταστροφική πρακτική για πολλούς 
προφανείς λόγους (µια καλή άσκηση είναι να αναρωτηθεί κάποιος για ποιούς;). Aναπαράγεται 
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τους χειµερινούς µήνες στην ανοικτή θάλασσα προς την οποία µεταναστεύει αφήνοντας τις 
λιµνοθάλασσες. 

 
• ΛΑΒΡΑΚΙ (Dicentrarchus labrax) 
 Ισης σχεδόν εµπορικής αξίας είδος µε την τσιπούρα. Το κατεξοχήν εµπορικό του 
µέγεθος είναι 350 - 500 gr. Το δεύτερο έτος της ζωής του έχει αποκτήσει ένα µέγεθος 200 - 
250 gr. Είναι κατεξοχήν ευρύαλο και ευρύθερµο ψάρι. Αντέχει σε θερµοκρασίες 3 - 32 οC. 
Προσαρµόζεται και στα γλυκά νερά. Είναι ψάρι κυνηγός σαρκοφάγος θηρευτής. Τρέφεται 
κυρίως µε άλλα ψάρια. Μέγιστο βάρος 8 - 10 Kg. Μεγάλα λαβράκια µεγέθους ανώτερου αυτού 
που αναφέρθηκε παραπάνω ως εµπορικό είναι µια ανεπιθύµητη παρουσία στις 
λιµνοθάλασσες, επειδή καταναλώνουν υπερβολικό αριθµό από γόνο άλλων ειδών (κυρίως 
κεφαλοειδών) χωρίς αναλογικά µεγάλη αύξηση της µάζας τους. Προτιµούν τα πιο βαθιά µέρη 
της λιµνοθάλασσας και πολλές φορές παρατηρούνται να κινούνται “εγκατεστηµένα” στις 
διώρυγες επικοινωνίας (µπούκες) µε τη θάλασσα. Ιδιαίτερα αν αυτές οι µπούκες είναι αρκετά 
βαθιές προσελκύουν µεγάλο αριθµό από ευµεγέθη λαβράκια τα οποία βρέθηκαν εκεί µάλλον 
στην πορεία τους για να εισέλθουν στη λιµνοθάλασσα από τη θάλασσα. Αν οι µπούκες αυτές 
ήταν πιο ρηχές µάλλον δεν θα επιχειρούσαν κάτι τέτοιο σε τέτοια µεγέθη που έχουν φθάσει. Οι 
µπούκες όµως πολλές φορές τροποποιούνται από τον άνθρωπο µε υπερβολικές εκβαθύνσεις 
για καλλίτερη κυκλοφορία νερού. Φυσικά µέσα από τις µπούκες αυτές θα εισέλθουν και γόνος 
λαβρακιού καθώς και των άλλων ειδών. Ο γόνος αυτός θα εµπλουτίσει τη λιµνοθάλασσα µε 
ψάρια. Αν λοιπόν τα ευαίσθητα κοπάδια του γόνου κατά την είσοδό τους συναντήσουν τα 
ενεδρεύοντα στις µπούκες λαβράκια θα αποδεκατισθούν σε µεγάλο βαθµό. Χρειάζεται λοιπόν 
µελέτη η  τροποποίηση ή η  κατασκευή µιας µπούκας για να αποτραπούν τέτοια φαινόµενα. 
Aναπαράγεται τους χειµερινούς µήνες στην ανοικτή θάλασσα προς την οποία µεταναστεύει 
αφήνοντας τις λιµνοθάλασσες. 

 
• ΚΕΦΑΛΟΣ (Mugil cephalus) 
 Το κατεξοχήν είδος που παράγουν οι λιµνοθάλασσες, αρκετά εµπορικό. Κατεξοχήν 
ευρύθερµο και ευρύαλο, συναντιέται και στα γλυκά νερά. Αντέχει θερµοκρασίες 4 - 32 οC. Το 
εµπορεύσιµο µέγεθος των 400 - 1000 g µπορεί να αποκτηθεί από το δεύτερο ή τρίτο έτος της 
ζωής του. Μέγιστο βάρος 4 - 5 Kg. Είναι µικροφάγος οργανισµός που τρέφεται τόσο µε 
πλαγκτόν όσο και από τη λάσπη του πυθµένα. Καταναλώνει οργανική νεκρή ύλη του πυθµένα 
(detritus), και βενθικούς οργανισµούς. Σηµαντικός είναι ο ρόλος του ως αναµοχλευτής του 
πυθµένα της λιµνοθάλασσας καθώς αναζητά τροφή, δίνοντας έτσι ευκαιρία στο ίζηµα να 
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οξυγονώνεται. Στην ιδιαίτερη εµπορική του αξία συµβάλλουν οι ωοθήκες του από τα ώριµα 
θηλυκά άτοµα (µπάφες) από τις οποίες παρασκευάζεται το αυγοτάραχο. Aναπαράγεται τους 
καλοκαιρινούς µήνες στην ανοικτή θάλασσα προς την ο ποία µεταναστεύει αφήνοντας τις 
λιµνοθάλασσες. Κατά την αναπαραγωγική του µετανάστευση συλλαµβάνεται στις πήρες των 
λιµνοθαλασσών (όπως και κάθε άλλο ψάρι άλλωστε), αφαιρούνται οι ωοθήκες οι οποίες 
προορίζονται για αφυδάτωση και κέρωµα ώστε να πουληθούν ως αυγοτάραχο, ενώ το 
ευµεγέθες θηλυκό άτοµο θα προσφερθεί στην κατανάλωση. 

 
• ΒΕΛΑΝΙΣΣΑ (Chelon labrosus) 
 Είδος εξίσου εµπορικό µε τον κέφαλο µε ανάλογους ρυθµούς ανάπτυξης. Ευρύαλο και 
ευρύθερµο  µε σαφή προτίµηση στα αλµυρά νερά. Αντέχει θερµοκρασίες 4 - 32 οC. Τρέφεται 
µε πλαγκτονικούς και βενθικούς οργανισµούς και οργανικά υπολείµµατα οµ οιάζοντας κατά 
πολύ στην τροφοσυλλεκτική ηθολογία του κεφάλου. Εµπορικό βάρος 500 - 800 g. Μέγιστο 
βάρος 3 Kg. Aναπαράγεται τους χειµερινούς µήνες στην ανοικτή θάλασσα προς την οποία 
µεταναστεύει αφήνοντας τις λιµνοθάλασσες. 

 
• ΜΥΞΙΝΑΡΙ (Liza aurata ή Mugil auratus) 
 Είδος µε µικρότερη εµπορική σηµασία απ’ότι ο κέφαλος αλλά παρόλα αυτά σηµαντική. 
Παρουσιάζει µικρή σχετικά ανάπτυξη. Εµπορικό βάρος 250 - 300 g. Μέγιστο βάρος 700 - 800 
g. Ευρύθερµο (4 - 32 οC) και ευρύαλο είδος αλλά δεν προσαρµόζεται εύκολα στα γλυκά νερά. 
Τρέφεται µε πλαγκτονικούς και βενθικούς οργανισµούς και οργανικά υπολείµµατα οµοιάζοντας 
κατά πολύ στην τροφοσυλλεκτική ηθολογία του κεφάλου. Aναπαράγεται τους φθινοπωρινούς 
και χειµερινούς µήνες στην ανοικτή θάλασσα προς την οποία µεταναστεύει αφήνοντας τις 
λιµνοθάλασσες. 
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• ΛΑΥΚΙΝΟΣ ή ΜΑΥΡΑΚΙ (Liza ramada ή Mugil capito)  
 Είδος µε σηµαντική εµπορική αξία. Εµπορικό µέγεθος 500 - 800 g. Μέγιστο βάρος 3 
Kg. Ευρύθερµο (4 - 32 οC) και ευρύαλο , προσαρµόζεται καλά στα γλυκά νερά. Τρέφεται µε 
πλαγκτονικούς και βενθικούς οργανισµούς και οργανικά υπολείµµατα οµοιάζοντας κατά πολύ 
στην τροφοσυλλεκτική ηθολογία του κεφάλου. Aναπαράγεται τους χειµερινούς µήνες στην 
ανοικτή θάλασσα προς την οποία µεταναστεύει αφήνοντας τις λιµνοθάλασσες. 

 
• ΓΑΣΤΡΟΣ (Liza saliens ή Mugil saliens) 

 Είδος µε µικρή σχετικά εµπορική αξία και υπερβολικά αργή ανάπτυξη. Το τρίτο έτος 
της ζωής του σπάνια ξεπερνά τα 150 g µέγεθος που περίπου αντιπροσωπεύει και το εµπορικό 
του. Σπάνια απαντώνται άτοµα άνω των 500 g. Ευρύθερµο (2 - 32 οC) και ευρύαλο είδος αλλά 
δεν προσαρµόζεται στα γλυκά νερά προτιµώντας τα θαλασσινά ή υφάλµυρα. Προτιµά τους 
βιότοπους που συχνάζει ο κέφαλος, τον οποίο ανταγωνίζεται τροφικά µια και αυτό τρέφεται µε 
πλαγκτονικούς και βενθικούς οργανισµούς και οργανικά υπολείµµατα οµοιάζοντας κατά πολύ 
στην τροφοσυλλεκτική ηθολογία του. Ο γάστρος κυριολεκτικά κατακλύζει τις αλµυρές ζώνες 
των λιµνοθαλασσών και ανταγωνίζεται τροφικά ό χι µόνο τον κέφαλο αλλά και τα άλλα 
κεφαλοειδή τα οποία έχουν κατά πολύ καλλίτερους ρυθµούς αύξησης από αυτόν. 
Aναπαράγεται τους καλοκαιρινούς µήνες στην ανοικτή θάλασσα προς την οποία µεταναστεύει 
αφήνοντας τις λιµνοθάλασσες. 

 
• ΧΕΛΙ (Anguilla anguilla) 
 Πολύ µεγάλης εµπορικής αξίας είδος, µε εντελώς ιδιότυπο βιολογικό κύκλο. 
Εµπορεύεται ζωντανό σε υψηλή τιµή, ενώ νεκρό έχει πολύ µικρότερη αξία. Η αλιεία του γίνεται 
µαζικά κατά το τέλος του φθινοπώρου όταν εγκαταλείπει τις λιµνοθάλασσες µέσα σε λίγες 
βραδιές κατά τις οποίες επικρατεί κακοκαιρία. Είναι χαρακτηριστική η αναµονή των ψαράδων 
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στις λιµνοθάλασσες καθώς πλησιάζει ο καιρός για τη µαζική κάθοδο των χελιών. Περιµένουν 
µε αγωνία να χαλάσει ο καιρός (να αστράψει και µπουµπουνίσει όπως λένε) για να κορυφωθεί 
η έξοδος των χελιών από τη λιµνοθάλασσα. Τα χέλια που συλλαµβάνονται αποθηκεύονται 
ζωντανά σε κλωβούς βυθισµένους στο νερό, συχνά σε πολύ µεγάλες πυκνότητες µε ότι 
µειονεκτήµατα έχει αυτή η  τακτική και πωλούνται ζωντανά σε Ιταλούς συνήθως 
χονδρέµπορους. Είναι ευρύθερµο (4 - 32 οC) και ευρύαλο είδος και µάλιστα προτιµά το γλυκό 
νερό αν του δοθεί ευκαιρία. Εµπορικό βάρος 200 - 500 g. Μέγιστο βάρος για τα θηλυκά αρκετά 
κιλά και για τα αρσενικά 500 g. Είναι σαρκοφάγο ψάρι και τρέφεται τόσο µε βενθικά 
µακροασπόνδυλα (σκώληκες, καρκινοειδή) όσο και µικρά ψάρια. 
  

Εκτός από τα παραπάνω είδη ψαριών τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικούς και 
µόνιµους κατοίκους των Μεσογειακών λιµνοθαλασσών, υπάρχουν και άλλα είδη µε µικρότερη 
εµπορική αξία από αυτά αλλά επ’ουδενί τρόπο αµ ελητέα οικολογικά. Τα είδη αυτά είναι 
µικρότερου σωµατικού µεγέθους από τα παραπάνω και ίσως αυτό να είναι η  αιτία για τη 
µικρότερη οικονοµική τους σηµασία (σε σχέση βεβαίως µε τα παραπάνω). Αυτά είναι : 
• ΣΠΑΡΟΣ (Diplodus annularis) 
• ΓΛΩΣΣΕΣ (Solea spp.) 
• ΓΩΒΙΟΙ  (Gobius spp.) 
 Aπό τα παραπάνω µόνο ο γωβιός αναπαράγεται µέσα στη λιµνοθάλασσα 
ολοκληρώνοντας εκεί το βιολογικό του κύκλο. Τα υπόλοιπα µεταναστεύουν και αυτά κατά την 
εποχή της αναπαραγωγής τους στη θάλασσα για να ωοτοκήσουν.  
  

Στη θάλασσα όλα τα παραπάνω γεννητικά ώριµα ψάρια, γεννούν πελαγικά αυγά από 
τα οποία εξέρχονται πελαγικές προνύµφες. Οι λάρβες των ψαριών αυτών για ένα διάστηµα το 
οποίο ποικίλλει για το κάθε είδος, διάγουν πελαγική ζωή τρεφόµενες µε πλαγκτόν και 
µεγαλώνουν αποκτώντας ολοένα και µεγαλύτερη κινητικότητα. Η πελαγική τους φάση διαρκεί 
λίγους µήνες (συνήθως 2 - 4) στη διάρκεια των οποίων πλησιάζουν κοπαδιαστά τις ακτές 
θέλοντας από ένστικτο να εγκατασταθούν σε αβαθή  προστατευµένα νερά. Το ένστικτό τους 
αυτό τα ωθεί κατά συνέπεια να εισέλθουν και στις λιµνοθάλασσες στις οποίες βρίσκουν 
ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη. Ενα σηµαντικό ποσοστό από το γόνο του κάθε είδους δεν 
θα εισέλθει (για τυχαίους λόγους) στις λιµνοθάλασσες και θα  εγκατασταθεί σε θαλάσσιες 
παράκτιες περιοχές. Ε ίναι πολύ πιθανό ένα µέρος από αυτά τα ψάρια να εισέλθει στις 
λιµνοθάλασσες σε µεγαλύτερο µέγεθος, σε µεταγενέστερο χρόνο, συµµετέχοντας έτσι στο 
αέναο “πηγαινέλα” των ψαριών µεταξύ θάλασσας - λιµνοθάλασσας.  
  

Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη επέµβαση διαταράξει ή 
αλλάξει τους όρους της οικολογικής αυτής ισορροπίας, το αποτέλεσµα θα  είναι η  µειωµένη 
παραγωγή αλιευµάτων από τις λιµνοθάλασσες.  
 
 
2.8 Οργάνωση και λειτουργικότητα παράκτιου Μεσογειακού οικοσυστήµατος 
  

Ας προσεγγίσουµε τώρα τα λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα µε ένα µοντέρνο µοντέλο 
επιστηµονικής θεώρησης. Ως υγρότοπους διακρίνουµε: λίµνες, λιµνοθάλασσες, έλη, 
αλµυρόβαλτους, γλυκόβαλτους, δέλτα, πόλγες, αµµοθίνες, τενάγη, µανγκρόβια δάση, αλυκές. 
Το ετερογενές αυτό σύνολο µας δίνει µια εικόνα του βαθµού διαφοροποίησης των φυσικών 
υγρότοπων. Οι περιοχές αυτές µε κινούµενα ή στάσιµα νερά, µε συχνά τελείως διαφορετική 
γεωλογική προέλευση, έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: είναι παράκτιες, ανάµεσα στη 
θάλασσα και την ξηρά, µε συνεχή ή κατά διαστήµατα επικοινωνία µε τη θάλασσα. Για να 
περιγραφούν αυτοί οι βιότοποι οι οποίοι δεν ανήκουν στο ηπειρωτικό οικοσύστηµα 
(εσωτερικοί), ούτε όµως και εξ'ολοκλήρου στο θαλάσσιο  αλλά επικοινωνούν (ή σε κάποια 
χρονική στιγµή επικοινωνούσαν) µε τη θάλασσα, χρησιµοποιείται ο  όρος "παράλιες λεκάνες" 
(Βassins paraliques).  
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Χαρακτηριστικό δείγµα ενός τέτοιου παράκτιου βιότοπου είναι οι Μεσογειακές παράλιες 

λιµνοθάλασσες, συνολικής έκτασης 840.000 εκταρίων. Διαµορφώθηκαν από την αποµόνωση 
ενός τµήµατος της θάλασσας από φερτές ύλες που δηµιούργησαν µια παράκτια λουρονησίδα. 
Επικοινωνούν µε τη θάλασσα µε ορισµένα περάσµατα (ανοίγµατα) τα οποία οι ντόπιοι 
ονοµάζουν "µπούκες" βάθους από µερικά εκατοστά ως µερικά µέτρα. Ανάµεσα στα 
αντιπροσωπευτικότερα παραδείγµατα τέτοιων λιµνοθαλασσών είναι εκείνη της Βενετίας στην 
Ιταλία, η λίµνη του Thau στη Γαλλία, η Mar Menor στην Ισπανία, η λιµνοθάλασσα 
Μεσολογγίου. 

 
 Οι παράλιες αυτές περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από οικονοµική 
κυρίως άποψη: η λίµνη του Thau στο Lanquedoc, µε εµβαδόν επιφανείας 7500 εκτάρια 
(75.000 στρέµµατα), απασχολεί άµ εσα 800 εργαζοµένους, που µε παραδοσιακές µεθόδους 
εκµεταλλεύονται τ α υπάρχοντα σε αυτή ψάρια ή καλλιεργούν οστρακοειδή (µύδια, στρείδια). 
Αυτή η τελευταία δραστηριότητα παρήγαγε το 1984  15.000 – 20.000 τόνους οστρακοειδών 
συνολικής αξίας 100 ως 200 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων. 
  
 Εκτός από τις παραδοσιακές αυτές δραστηριότητες εκµετάλλευσης, σήµερα οι 
παράλιοι βιότοποι χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη και  εξέλιξη του τουρισµού και της 
υδατοκαλλιέργειας. Απαιτείται όµως µια προκαταρκτική και σφαιρική µελέτη του 
οικοσυστήµατος στο οποίο θα  ενταχθούν αυτές οι δραστηριότητες, διότι είναι απαραίτητη η 
γνώση των φυσικών και βιολογικών του χαρακτηριστικών προκειµένου να διαφυλαχθεί ή να 
εκτιµηθεί σωστά η δυνατότητα εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων που αυτός διαθέτει. 
Εξαιτίας της ποικιλοµορφίας των γεωγραφικών και κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν 
σε κάθε παράλια τέτοια λεκάνη, η χηµική σύνθεση των νερών τους καλύπτει ένα ευρύ φάσµα 
τιµών. 
  
 Για αρκετό καιρό η τιµή της αλατότητας των νερών χρησίµευε στους ερευνητές για την 
οικολογική τους περιγραφή και την επεξήγηση της παρουσίας ή  απουσίας οργανισµών σε 
αυτές καθώς και για την κατάταξή τους ως αλµυρές έστω και εάν υπήρχαν µέσα σε αυτές µόνο 
σποραδικά σηµεία µε υψηλές τιµές αλατότητας. Μετά όµως από µια συγκριτική µελέτη πολλών 
τέτοιων παράλιων λεκανών της Μεσογείου και µε βάση υδρολογικές, ιζηµατολογικές, βοτανικές 
και ζωολογικές παρατηρήσεις, η Οµάδα Μελετών της Παράλιας Ζώνης (GREDOPAR ) 
απέδειξε πόσο περιορισµένες είναι οι περιγραφικές δυνατότητες µε τη χρήση αυτής µόνο της 
παραµέτρου. Προτάθηκε λοιπόν να λαµβάνεται υπόψη µια πιο συνθετική και αποτελεσµατική 
παράµετρος: Ο αποκλεισµός των νερών ( le confinement ) από τη θαλάσσια επιρροή. 
  
 Μετά από τη µελέτη αυτή αποδείχθηκε ότι κύρια αίτια ύπαρξης µιας κοινής οικολογικής 
δοµής σε όλες τις λιµνοθάλασσες που µελετήθηκαν, είναι ο περιορισµός  της  επικοινωνίας  
τους  µε  τη  θάλασσα: αυτό  που ονοµάσθηκε αποκλεισµός. Παρατηρήθηκε ότι µέσα σε αυτές 
οι πληθυσµοί ξεχωρίζουν σε έξι (6) ζώνες εγκατάστασης. Οι ζώνες αυτές διαµορφώνονται 
ανάλογα µε την απόσταση κάθε συγκεκριµένης θέσης από την είσοδο της λιµνοθάλασσας και 
ανάλογα µε τη σηµασία που έχει η  θαλάσσια επιρροή γ ια τις βιοτικές απαιτήσεις επιβίωσης 
των οργανισµών. Κάθε µία από τις ζώνες έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που καθορίζονται 
από τις σχέσεις ζώσης οργανικής προς ανόργανη ύλη. Παρακάτω θα  περιγραφθεί αυτή η 
κοινή οργάνωση των παράλιων λεκανών και στη συνέχεια θα αναλυθεί η σηµασία που έχει για 
την ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία εξαρτάται άµεσα από τα βιολογικά 
στοιχεία και τον τρόπο λειτουργίας της, όπως συµβαίνει µε την καλλιέργεια υδρόβιων 
οργανισµών (υδατοκαλλιέργεια). 
  

Τα περισσότερα παράκτια οικοσυστήµατα της Μεσογείου είναι (εκτός από τα δέλτα των 
ποταµών), ρηχές λεκάνες λιµνοθαλασσών οι οποίες σύµφωνα µε τους Guelorget και 
Perthuisot (1983) διακρίνονται σε δύο τύπους: Lagunas και Bahiras. 
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• Τα Lagunas διαχωρίζονται από την ανοιχτή θάλασσα µε αµµ ονησίδες των οποίων τα 
µεταξύ τους ανοίγµατα µεταβάλλονται-µετακινούνται λίγο ή  πολύ µε τη δράση των 
ρευµάτων. Η ίδια αυτή δράση των ρευµάτων είναι που διατηρεί τα ανοίγµατα. 

 H λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου είναι µία laguna. 
• Τα Bahiras είναι ηπειρωτικά κοιλώµατα στα οποία έχει εισβάλλει η θάλασσα. Το φυσικό 

αυτό γεγονός γεωλογικά συνέβη κατά τη διάρκεια στατικής επίκλισης τύπου φλάνδρας. 
 Ο Αµβρακικός κόλπος είναι µία bahira. 

 
Τα lagunas είναι συνήθως πιο ρηχά από τα bahiras. Στις Μεσογειακές ακτές το εύρος 

της παλίρροιας συγκρινόµενο µε τις βόρειες θάλασσες είναι πολύ ασθενές. Παρόλα αυτά 
προκαλεί παλιρροιακά ρεύµατα τα οποία µέσω των ανοιγµάτων επιτρέπουν τις ανταλλαγές 
νερού, διαλυµένων στοιχείων και αιωρούµενης ύλης µεταξύ των συστηµάτων της 
λιµνοθάλασσας και της ανοιχτής θάλασσας. Οι κινήσεις του νερού µεταξύ των λεκανών των 
λιµνοθαλασσών είναι κυρίως ανεµογενείς, είτε οριζόντιες λόγω παράκτιας παράσυρσης είτε 
κάθετες λόγω αναβλύσεων (Guelorget et al., 1984). Όπου η βαθυµετρία είναι ανώµαλη, 
µερικές φορές προκαλείται στρωµάτωση των µαζών του νερού η οποία µπορεί να 
προσδιορισθεί από τα διάφορα "-κλινή" (οξυκλινή, αλοκλινή,  θερµοκλινή).  
  

Οι φυσικές και χηµικές παράµετροι (θερµοκρασία, αλατότητα, συγκεντρώσεις ιόντων 
κ.λπ.) οργανώνονται γενικά σε περιοχές τιµών των οποίων η µεταβολή εξαρτάται από δύο 
κύριες παραµέτρους. 
•  Το ισοζύγιο γλυκού νερού. 
• Τον αποκλεισµό, που είναι δυνατόν να καθορισθεί σε κάθε σηµείο µιας παράκτιας 

λεκάνης ως ο αναγκαίος χρόνος για την ανανέωση του µέσου µε στοιχεία θαλάσσιας 
προέλευσης (αποκλεισµός δηλαδή σε σχέση µε την ανοικτή θάλασσα).  

  
Απόρροια των παραπάνω είναι να γίνεται αντιληπτό ένα σύστηµα οργάνωσης κατά 

ζώνες των οργανισµών στις λιµνοθάλασσες. Αυτή η κατανοµή τους κατά ζώνες, ακολουθεί την 
κλιµάκωση µεταβολής του αποκλεισµού από το άνοιγµα επικοινωνίας µε τη θάλασσα έως τα 
υδροδυναµικά όρια των λιµνοθαλάσσιων λεκανών. 
  

Η συγκεκριµένη οργάνωση κατά ζώνες (αν θεωρηθεί γενικά ολόκληρη η λιµνοθαλάσσια 
περιοχή), δεν εξαρτάται µόνο από τις µεταβολές της αλατότητας. Παρόλο που ακόµη δεν είναι 
διαθέσιµη µια ξεκάθαρη θεωρία ορισµού και διάκρισης των ζωνών αποκλεισµού, η µελέτη για 
τον καθορισµού των γενικών ορίων  της κάθε ζώνης γίνεται εξετάζοντας τη βενθική 
µακροπανίδα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται η βενθική µακροπανίδα ως δείκτης των ζωνών 
αποκλεισµού είναι ο  εξής: Το βένθος είναι ο µόνος βιολογικός δείκτης ο οποίος παραµένει 
σχεδόν αµετακίνητος ακόµη και αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες αλλάξουν για λίγο. Αντιθέτως 
το φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν µετακινούνται και παρόλο που γενικά κατανέµονται 
ενδεχοµένως σε χαρακτηριστικές τοπικές ζωνώσεις, αυτό δεν γίνεται εύκολα και αυστηρά 
κατανοητό παρά µόνο σε γενικές γραµµές. Με βάση λοιπόν την κατανοµή των βενθικών 
οργανισµών σε όλη την έκταση µιας λιµνοθαλάσσιας λεκάνης διακρίνονται έξη (6) ζώνες 
αποκλεισµού (Ι-VI) (Πίνακας 1.1,  Σχήµα 1.4).  

 
Η ζώνη Ι είναι αυτή που επηρεάζεται περισσότερο από τη θάλασσα, ενώ η VI είναι η 

πιο αποµακρυσµένη και “αποκλεισµένη” µε διαφορετικούς βιολογικούς πληθυσµούς, λιγότερο 
επηρεαζόµενη από τη θάλασσα σε σχέση µε όλες τις άλλες ζώνες και δεχόµενη πιο έντονα την 
επίδραση των γλυκών νερών αν αυτά εισρέουν έντονα εκεί. Επιπλέον η ζώνη VI αν δεν 
υπάρχουν εισροές γλυκών νερών, µπορεί να παρουσιασθεί ως υπεράλµυρη λόγω της έντονης 
εξάτµισης δηµιουργώντας έτσι ένα άλλο ακραίο περιβάλλον µε τις δικές του προσαρµοσµένες 
βιοκοινωνίες.   
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Από την κατανοµή των οργανισµών κατά ζώνες µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 
συµπεράσµατα (Σχήµα 1.4): 
• Η πυκνότητα των οργανισµών αυξάνεται µε τον αποκλεισµό (από την Ι έως την VI ζώνη). 
• Αντιθέτως, η ποικιλότητα των βιοκοινωνιών µειώνεται µε τον αποκλεισµό. Οι βιοκοινωνίες 

υψηλής ποικιλότητας της ζώνης Ι σταδιακά αντικαθίστανται από ολοένα και λιγότερα 
εξειδικευµένα ως προς τη διαβίωση είδη όσο πλησιάζουµε τη ζώνη VI. 

• Η βιοµάζα του µακροβένθους και των ψαριών παρουσιάζεται µεγίστη στη ζώνη ΙΙΙ, ενώ 
αυτή του φυτοπλαγτού στις ζώνες IV-V. 

 
Εχοντας υπόψιν την παραπάνω θεώρηση µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις 

παρακάτω εκτιµήσεις: 
• Στις λιµνοθάλασσες -και ειδικά στις πιο αποκλεισµένες- δηµιουργείται πάντοτε περίσσεια 

πρωτογενούς παραγωγής σε σχέση µε την κατανάλωση. 
• Από τις λιµνοθάλασσες υπάρχει εκροή φυτοπλαγκτού προς τη γειτονική θάλασσα µε 

αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό της (της θάλασσας). 
• Στις λιµνοθάλασσες συµβαίνει µια συνεχής εναπόθεση οργανικού υλικού. Συνεπώς λόγω 

της πλούσιας (σε σχέση µε τα γλυκά νερά) παρουσίας θειικών ιόντων δηµιουργούνται 
κίνδυνοι δυστροφίας (ευτροφισµός-ανοξικές συνθήκες-παραγωγή υδρόθειου). 
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Σχήµα 1.4. Σχηµατοποιηµένη αναπαράσταση των ζωνών αποκλεισµού ενός τυπικού θαλάσσιου οικοσυστήµατος 
από τη θαλάσσια επίδραση (Α). Διακρίνονται έξη (6) χαρακτηριστικές ζώνες οι οποίες µπορούν να χαρακτηρίζονται 
είτε από σταδιακή αύξηση είτε από σταδιακή µείωση της αλατότητας όσο αυξάνει η απόσταση από τη θάλασσα. Στο 
πλάι αναγράφονται ορισµένες χαρακτηριστικές λιµνοθάλασσες της µεσογείου οι οποίες έχουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Στο (Β) απεικονίζεται διαγραµµατικά η µεταβολή της βιοµάζας (εκφρασµένη µε διάφορους 
τρόπους) κατά µήκος της µετάπτωσης από τη µία ζώνη αποκλεισµού σε µία άλλη. Η µεγαλύτερη βιοµάζα βένθους 
παρατηρείται στη ζώνη ΙΙΙ και φυτοπλαγκτού στη ζώνη V. 
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Με βάση τα παραπάνω ένας συνδυασµός ιχθυολογικής και οικολογικής σκέψης δεν 
µπορεί παρά να οδηγήσει στις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες προς όλους όσοι 
ενδεχοµένως θα επιχειρούσαν να επέµβουν σε µια λιµνοθάλασσα: 
• Η κύρια πρωτογενής παραγωγικότητα των λιµνοθαλασσών βρίσκεται στις πιο 

αποκλεισµένες ζώνες. Συνεπώς αυτές οι ζώνες πρέπει να προστατευθούν µε αυστηρούς 
νόµους (από την καταστροφή αυτών των ζωνών άλλωστε αρχίζει η καταστροφική 
“αξιοποίηση” τους από τον άνθρωπο). 

• Οι λιµνοθάλασσες είναι η κύρια πηγή παραγωγικότητας για τις γειτονικές θαλάσσιες 
περιοχές. Συνεπώς κάθε αρνητική αλλαγή που επέρχεται στη λιµνοθάλασσα θα έχει και 
αρνητική επίπτωση στη γειτονική θάλασσα. 

• Οποιαδήποτε τροποποίηση στη διαχείριση του οικοσυστήµατος προκαλεί τροποποίηση 
στο ίδιο το οικοσύστηµα. Συνεπώς οποιαδήποτε δοκιµή για τη βελτίωση ενός 
λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος, απαιτεί πρώτα µια βασική γνώση της οργάνωσης και της 
λειτουργικότητας του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος. 

 
Πίνακας 1.1. Ζώνες αποκλεισµού και κριτήρια καθορισµού τους κατά ζώνη, στο παράκτιο λιµνοθαλάσσιο 
περιβάλλον σύµφωνα µε την κατανοµή της βενθικής πανίδας και χλωρίδας. 
  

 
ΖΩΝΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΣΗ 

 
ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΕΙΔΗ 

 
Ι 

 
0 - 1 

  Κοντά στη     
λουρονησίδα 

Οργανισµοί θαλάσσιων βιοκοινωνιών.                                                                                                   
Χλωρίδα: Posidonia oceanica. 

 
ΙΙ 

 
1 

Στο εσωτερικό 
της 

λιµνοθάλασσας 

Εξαφανίζονται τα αποκλειστικά θαλάσσια είδη. Κυριαρχούν : 
Mactra coralina (Μαλάκια), πολύχαιτοι, καρκινοειδή, 
εχινόδερµα που εξαφανίζονται στο όριό της µε την επόµενη 
ζώνη. Χλωρίδα: Zostera noltii. 

ΙΙΙ 2 - 3 >> Είδη ανθεκτικά στις ευρείες µεταβολές του περιβάλλοντος, π.χ 
Venerupis decusata (µαλάκια). 

 
ΙV 

 
3 - 4 

>> Ολη η θαλάσσια πανίδα εξαφανίζεται και κυριαρχούν τα 
αυστηρά λιµνοθαλάσσια είδη, π.χ. πολύχαιτοι: (Nereis 
diversicolor), µαλάκια: (Abra auvuta, Cerastoderma glaucum, 
Hydrobia sp). Μακροχλωρίδα: Ruppia spiralis. 

 
V 

 
4 - 5 

>> Κυριαρχούν τα σαπροφάγα καρκινοειδή: Corophium idotea, 
επίσης τα γαστερόποδα που τρέφονται µε κυανοφύκη: 
Hydrobia sp, Pirinella sp, o πολύχαιτος: Nereis diversicolor και 
προνύµφες των Chironomidae. 

 
VI 

 
5 - 6 

  Στα όρια 
λιµνοθάλασσας 
και χέρσου 

Παρουσιάζει άλλοτε υφάλµυρο και άλλοτε υπεράλµυρο 
χαρακτήρα. Στον υφάλµυρο κυριαρχούν είδη του γλυκού 
νερού: Gammarus sp, ενώ στον υπεράλµυρο απουσιάζει το 
µακροβένθος εκτός από τους φυτοφάγους οργανισµούς που 
εκµεταλλεύονται την αφθονία των κυανοφυκών.Τα 
κυανοβακτήρια αφθονούν. 

Πηγή: Guelorget, O., Perthuisot, J.P. (1983). Le domaine paralique. Expressions geologiques, 
Biologiques et economiques du confinement, Travaux Laboratoire Geologique ENS, 16, p. 136. 
 
 
 
3. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 
 
3.1 Αλιευτική και ιχθυοτροφική παραγωγή στις λιµνοθάλασσες- Συστήµατα εκµετάλλευσης. 
 
  Οι λιµνοθάλασσες αποτελούν ενδιαφέροντα αλιευτικά πεδία µε αξιόλογη παραγωγή  
(Σχήµα 1.1). Η µέση ετήσια παραγωγικότητα είναι διπλάσια σε αλιεύµατα από την αντίστοιχη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - Λιµνοθάλασσες - Σύγχρονη Διαχείριση 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

30 

της παράκτιας αλιείας, φθάνοντας κατά µέσο όρο στα 113 Kg/ha/έτος σε σύγκριση µε τα 59 
Kg/ha/έτος των παράκτιων νερών. Οµως η µέση ετήσια παραγωγικότητα των λιµνοθαλασσών 
δεν είναι σταθερή και παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις που οφείλονται κυρίως στο βαθµό 
έντασης του ελέγχου της διαχείρισης.

               

 
  

Η αλιευτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στις λιµνοθάλασσες αν ειδωθεί από τη 
σκοπιά της αλιείας είναι µια ιδιόµορφη κατάσταση αλιείας όπου τα ψάρια παγιδεύονται µόνα 
τους στις σταθερές ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό και µόνο διαφοροποιεί 
την αλιεία στη λιµνοθάλασσα από την αλιεία στη θάλασσα ή ακόµα και στις λίµνες όπου ο 
αλιέας αναζητεί το αλίευµα µε τα συλληπτικά του εργαλεία. Αν όµως ειδωθεί από τη σκοπιά 
των υδατοκαλλιεργειών τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ως υδατοκαλλιέργεια εκτατικής µορφής. 
Ως γνωστόν οι 3 κύριοι τύποι των υδατοκαλλιεργειών είναι: 
• Εκτατική: Με αυτή τη µέθοδο η διατροφή των καλλιεργούµενων οργανισµών εξαρτάται 

αποκλειστικά από το φυσικό περιβάλλον. 
• Ηµιεντατική: Με αυτή για τη διατροφή των οργανισµών γίνεται χρήση της φυσικής τροφής 

αλλά συγχρόνως δίδεται συµπληρωµατικά και τροφή από τον καλλιεργητή είτε άµεσα είτε 
έµµεσα µε τη µορφή λίπανσης που θα αυξήσει τη φυσική παραγωγή της υδατοσυλλογής. 

• Εντατική: Με αυτή για τη διατροφή των οργανισµών γίνεται αποκλειστικά χρήση τροφής 
(νωπής ή τεχνητής) που δίδεται προγραµµατισµένα από τον καλλιεργητή. 

  
Η κάθε µία από τις παραπάνω µεθόδους παρουσιάζει µειονεκτήµατα και 

πλεονεκτήµατα από την άποψη της απόδοσης σε τελικό προϊόν και αξιοποίησης της 
χρησιµοποιούµενης ενέργειας.  
• Στην εκτατική µέθοδο γίνεται αξιοποίηση της φυσικής παραγωγικότητας του χώρου αλλά 

η απόδοση είναι µικρή αναλογικά µε τη µεγάλη έκταση της υδατοσυλλογής που 
χρησιµοποιείται. 

• Στην εντατική µέθοδο η  απόδοση είναι πολύ µεγαλύτερη αναλογικά µε την πολύ 
µικρότερη έκταση που χρησιµοποιείται (σε σχέση µε την εκτατική) αλλά η  µέθοδος αυτή 
βασικά µειονεκτεί στη µη αξιοποίηση της φυσικής παραγωγικότητας. 

• Στην ηµιεντατική µέθοδο τέλος, η κατάσταση λίγο ή πολύ είναι ενδιάµεση µεταξύ των δύο 
προηγουµένων και σε πολλές περιπτώσεις η περίπτωση εφαρµογής της θα πρέπει να 
εξετάζεται θετικά. 

  
Οσο περνούν τα χρόνια ο ολοένα αυξανόµενος πληθυσµός της γης θα χρειάζεται και 

περισσότερα τρόφιµα και ειδικά πρωτεΐνες. Επιπροσθέτως µεγάλα τµήµατα πληθυσµού από 
τις ονοµαζόµενες χώρες του τρίτου κόσµου θα βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο και θα 
δηµιουργούν ανάγκες στον εαυτό τους για πολυτελή και ειδική τροφή. Από το ρύζι που είναι η 
παραδοσιακή βασική τροφή στο λιτοδίαιτο τρόπο ζωής τους είναι πιθανό να µεταστραφούν 
στην κατανάλωση ζωικής πρωτεΐνης (π.χ φάστ-φούντ, µπριζόλες, τσιπούρες, φούµα-γκρα, 
αστακούς και τόσα άλλα). Οι υδατοκαλλιέργειες φυσικά καλούνται να συµβάλλουν 
αποφασιστικά σε αυτό (η αλιεία παρουσιάζει τα δικά της προβλήµατα) αρκεί να αποδείξουν ότι 
είναι ικανές να παράγουν περισσότερες πρωτεΐνες απ’ όσες καταναλώνουν (Ravagnan,1980). 
Αυτό όµως δυστυχώς δεν συµβαίνει σήµερα όσον αφορά τις εντατικές καλλιέργειες. Σήµερα 
έχει δοθεί πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτού του τύπου τις εκτροφές κατά τις οποίες επιδιώκεται 
η παραγωγή σαρκοφάγων ψαριών ψηλά στην “τροφική πυραµίδα”. Τα ψάρια αυτά για να 
φθάσουν το εµπορεύσιµο µέγεθος χρειάζεται να καταναλώσουν ως τροφή άλλου τύπου ζωική 
πρωτεΐνη, είτε νωπή ως ψάρι δεύτερης ποιότητας (εµπορικώς) είτε ως τεχνητή τροφή (pellets). 
Αν αναλογισθούµε ότι ο συντελεστής µετατρεψιµότητας (ποσότητα τροφής που απαιτείται για 
να παραχθεί 1 κιλό ψάρι) της τροφής είναι 7-8 κιλά για τη νωπή και 2-3 για την τεχνητή, 
καταλαβαίνουµε τι απώλεια ενέργειας υπάρχει.  
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Από αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση µπορούν να ξεφύγουν οι υδατοκαλλιέργειες (και 
µιλάµε φυσικά για τις εντατικές) είτε αλλάζοντας είδη προτιµώντας τα µη αποκλειστικώς 
σαρκοφάγα, είτε αν εκτρέφονται σαρκοφάγα να τους δίδεται τροφή βασισµένη σε φυτικές 
πρωτεΐνες ή ζωικά υποπροϊόντα. Για να διαµορφωθεί βέβαια µια τέτοια αντίληψη και 
προτίµηση απαιτείται και χρόνος και κόπος αλλά κυρίως στρατηγική από τους αρµόδιους 
φορείς (εκπαίδευση, ινστιτούτα, υπουργεία, διεθνείς οργανισµούς). 
  

Οι λιµνοθάλασσες και η διαχείρισή τους µε αυτό που ονοµάζουµε 
λιµνοθαλασσοκαλιέργεια µπορούν να παράγουν ζωικές πρωτεΐνες χωρίς την ανάγκη να 
σπαταληθούν άλλες. Οι πρωτεΐνες αυτές θα προέλθουν από την κατανάλωση της φυσικής 
παραγωγικότητας από τα ψάρια που µεγαλώνουν εκεί. Κατά συνέπεια κάθε ενέργεια του 
ανθρώπου να αυξήσει τη φυσική παραγωγικότητα των λιµνοθαλασσών, µέχρι του ορίου που 
αυτές δεν θα κινδυνεύσουν από υπερβολικό ευτροφισµό, είναι µια έξυπνη ενέργεια οικολογικά 
αποδεκτή που θα  καταλήξει σε αύξηση παραγωγής ψαριών. Επιπρόσθετα η  επέµβαση του 
ανθρώπου στον τύπο και πληθυσµό των ειδών που ενδηµούν σε µια λιµνοθάλασσα  µπορεί 
κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις να αποτελέσει άλλο ένα µέσο για την αύξηση της 
παραγωγής των. Στην πρώτη περίπτωση οι επεµβάσεις του ανθρώπου στη λιµνοθάλασσα 
συνίστανται σε ενέργειες όπως η λίπανση, η διάνοιξη αυλάκων για τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας του νερού, εξυγίανσης του πυθµένα κ.λπ. Στη δεύτερη περίπτωση έ χουµε τις 
ενέργειες “σποράς” του γόνου δηλαδή εισαγωγής στο περιβάλλον εκτροφής επιλεγµένων 
ειδών στο στάδιο του νεαρού ατόµου και σε κατάλληλες ποσότητες που καθορίζονται από τις 
συνθήκες της υδατοσυλλογής. Ο βαθµός που οι παραπάνω ενέργειες εφαρµόζονται σε µία 
λιµνοθάλασσα καθορίζει και το πόσο εξελιγµένο θα είναι πλέον το συγκεκριµένο σύστηµα 
λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας και συνεπώς το πόσο περισσότερο αναµένεται να αυξηθεί η 
παραγωγή των αλιευτικών προϊόντων εκεί.  
  

Μια εκτατικής µορφής ιχθυοκαλλιέργεια διαφέρει από την απλή αλιεία στο ουσιαστικό 
σηµείο της συλλογής και διασποράς του γόνου, διαδικασία ουσιαστικότατη η οποία βρίσκεται 
στη βάση της παραγωγικής διαδικασίας. Κατόπιν η παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται απλά 
µε πάχυνση των ψαριών από τη φυσική τροφή του περιβάλλοντος. Το σχήµα αυτό φαίνεται 
ίσως απλοϊκό αλλά κρύβει πολλούς κινδύνους αν θεωρηθεί επιπόλαια ως τέτοιο από τον 
καλλιεργητή. Ιδιαιτέρως από τη σκοπιά της εκτατικής καλλιέργειας στις λιµνοθάλασσες  
(λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια) χρειάζεται βαθιά γνώση της φύσης και των συνθηκών που 
επικρατούν σε τέτοιου τύπου υδάτινα οικοσυστήµατα αν είναι να προκύψει ωφέλεια και όχι 
καταστροφή από τις ενέργειές µας. Οι ισορροπίες που επικρατούν σε ένα τέτοιο σύστηµα 
έχουν δηµιουργηθεί διαµέσου των αιώνων και δεν είναι ούτε “ηθικό” ούτε έξυπνο ο άνθρωπος 
χάριν της αύξησης της παραγωγής να το οδηγήσει σε “κατάρρευση”. 
  

Η εκτατικής µορφής ιχθυοκαλλιέργεια και συνεπώς η διαχείριση µιας λιµνοθάλασσας 
είναι µια έξυπνη και οικολογικά αποδεκτή ενέργεια που της αξίζει πολύ µεγαλύτερη προσοχή 
απ’ότι µέχρι τώρα της δόθηκε. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της είναι η κατανόηση και 
ο σεβασµός του ανθρώπου προς τη φύση, αυτό είναι άλλωστε κάτι που ο  καθένας εύκολα 
κατανοεί γιατί, πως είναι δυνατό π.χ. να γίνει σωστή διαχείριση µιας λιµνοθάλασσας αν δεν 
κατανοήσει ο άνθρωπος τον αέναο κύκλο των µετακινήσεων των ψαριών προς και από τη 
λιµνοθάλασσα. Δεν φτάνει όµως να τον κατανοήσει αυτό τον κύκλο πρέπει και να τον 
προστατέψει.  
  

Από την άποψη αυτού που ονοµάσαµε λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια οι εκτατικές 
ιχθυοκαλλιέργειες µπορούν να διακριθούν σε: 
• Πρωταρχικές: Διαφοροποιούνται από τις περιοχές όπου πραγµατοποιείται η κοινή αλιεία 
από την ύπαρξη µερικών πρωτόγονης µορφής και αβέβαιης αποτελεσµατικότητας 
εγκαταστάσεων για περίφραξη ή και σύλληψη των ψαριών (Σχήµα 1.5). 
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• Βελτιωµένες κατασκευαστικά: Σε αυτές υπάρχουν µόνιµες εγκαταστάσεις όπως για 
παράδειγµα εσόδευσης και ιχθυοσσυληπτικές (Σχήµα 1.6). 

• Ενισχυµένες µε κατασκευές και εφόδια: Σε αυτές εκτός από τις µόνιµες εγκαταστάσεις 
(εσόδευσης, ιχθυοσυλληπτικές) υπάρχουν και άλλες ειδικά εφοδιασµένες που επιτρέπουν 
ένα υψηλό επίπεδο δραστηριότητας όταν απαιτηθεί π.χ. λίπανση, ελεγχόµενη κυκλοφορία 
νερού, αναµόχλευση του πυθµένα για εξυγίανσή του και απελευθέρωση λιπαντικών 
στοιχείων, παροχή οξυγόνου σε ορισµένα σηµεία της µονάδας (Σχήµα 1.7). 

• Ολοκληρωµένες: Σε αυτές εκτός των παραπάνω υπάρχουν και ειδικά τµήµατα για την 
εντατικής µορφής ανάπτυξη των νεαρών ιχθυδίων πριν αυτά τοποθετηθούν στις δεξαµενές 
εκτατικής εκτροφής. Επίσης υπάρχουν και ειδικές δεξαµενές προστασίας των ψαριών από 
το ψύχος του χειµώνα οι λεγόµενες δεξαµενές διαχείµασης. Σε αυτές η είσοδος των ψαριών 
είναι ελεγχόµενη. Το νερό τους µπορεί να θερµαίνεται ή και να καθαρίζεται µε φίλτρα (σε 
ορισµένες βάλες). Τα φίλτρα αυτά µπορεί επίσης να εργάζονται για να εξυπηρετήσουν και 
τις στεγασµένες δεξαµενές εντατικής εκτροφής των νεαρών ιχθυδίων. Στις µονάδες αυτές 
υπάρχει πλήρης έλεγχος της κίνησης του νερού προς και από τη θάλασσα µεταξύ των 
διαφόρων διαµερισµάτων της µονάδας, καθώς επίσης και δυνατότητα τροφοδοσίας µε 
γλυκό νερό για ειδικούς λόγους όπως θα δούµε αναλυτικότερα παρακάτω (Σχήµα 1.8). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Σχήµα 1.5. Τυπική διαµόρφωση πρωταρχικής 
λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας: 

1.  Διαφράγµατα από καλάµι ή δίχτυ.   
2.  Σωροί άµµου σε διάσπαρτη 
κατάσταση 

3.  Λιµνοθαλάσσιος χώρος εκτροφής 
ιχθύων. 
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Σχήµα 1.6. Βελτιωµένη 
κατασκευαστικά µονάδα 
εκτατικής 
λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας:  
1. Υδατοφράκτες,  
2. Αναχώµατα,  
3. Λεκάνες συλλογής,  
4. Χώροι εκτροφής ψαριών. 

Σχήµα 1.7. Ενισχυµένη µονάδα 
εκτατικής λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας 
µε κατασκευές και εφόδια: 1. 
Υδατοφράκτες, 2. Ανα- 
χώµατα, 3. Λεκάνες συλλογής, 4. 
Χώροι εκτροφής, 5. Αντλιοστάσιο, 6. 
Κανάλια συλλογής, 7. Επιπλέουσες 
κατασκευές µε 
αεροσυµπιεστές για αναµόχλευση του 
πυθµένα. 
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Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται σε όλα τα παραπάνω οι κυριότερες εγκαταστάσεις και 
κατασκευές που µπορούν να υπάρχουν σε µία εξελιγµένη λιγότερο ή περισσότερο µονάδα 
εκτατικής λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας είναι: 
• Αναχώµατα για τη διάκριση και προστασία της διαχειριζόµενης υδατοσυλλογής από τη 
θάλασσα. 

• Υδατοφράκτες µε διπλή αποστολή. Για τον έλεγχο της επικοινωνίας µε τη θάλασσα µε 
µόνιµα ή  κινητά διαφράγµατα και για τη σύλληψη των µετακινούµενων εκτρεφοµένων 
ψαριών. 

• Διώρυγες για την είσοδο και έξοδο του θαλασσινού νερού στις λεκάνες εκτροφής. 
• Δεξαµενές εκτροφής ψαριών. 
• Λεκάνες συλλογής των ψαριών (Σχήµα 1.9). 

Σχήµα 1.8. Ολοκληρωµένη µονάδα εκτατικής λιµνο- 
θαλασσοκαλλιέργειας: 1. Υδατοφράκτες, 2. Αναχώµατα, 
3. Λεκάνες συλλογής, 4. Χώροι πάχυνσης ψαριών,  
5. Αντλιοστάσιο, 6. Κανάλια συλλογής, 7. Επιπλέουσες 
κατασκευές µε αεροσυµπιεστές για την αναµόχλευση-οξυγόνωση    του πυθµένα, 8. Τµήµα 
εντατικής εκτροφής περιλαµβάνον συµπαγείς δεξαµενές, λεκάνες διαχείµα-σης και 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού του νερού. 
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Στις εκτατικές καλλιέργειες εν γένει δεν γίνεται συχνή αλλαγή του νερού στη δεξαµενή ή 

για να γίνουµε πιο ακριβείς η καλλιέργεια πραγµατοποιείται σε στάσιµα νερά. Μόνο έτσι 
µπορούµε να επιτύχουµε µια επαρκή ένταση της πρωτογενούς παραγωγικότητας στη 
δεξαµενή, διαδικασία που αποτελεί άλλωστε τη βάση της παραγωγής ψαριών από την 
υδατοσυλλογή. Αυτό βέβαια που πραγµατικά συµβαίνει είναι µια µικρή ανανέωση του νερού 
της δεξαµενής αλλά σε τέτοιο µικρό βαθµό  που καταλήγει ανεπαίσθητος. Μόνο αν υπάρξει 
κάποιος σοβαρός κίνδυνος (π.χ ανοξικές συνθήκες), ανανεώνεται βιαστικά η µεγαλύτερη µάζα 
του νερού από την ούτως ή άλλως διαθέσιµη πηγή προµήθειας φρέσκου νερού στη µονάδα. 
Ετσι και σε µία εκτατική λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια δεν χρειάζεται συνεχής ανανέωση του 
νερού. Είναι πολύ δύσκολο να υπολογισθεί η απαίτηση για το ποσοστό αλλαγής του νερού 
της. Η εκτίµηση θα προκύψει µέσα από µια προσεκτική εξέταση παραµέτρων όπως το κλίµα 
της περιοχής, η φυσική παραγωγικότητα της υδατοσυλλογής, τα είδη των εκτρεφοµένων 
ψαριών, την πυκνότητά τους, τις διακυµάνσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού 
όπως η  αλατότητα, το οξυγόνο, το pH και επιπλέον και κυριώτατα το κοµµάτι εκείνο του 
υδρολογικού ισοζυγίου που αναφέρεται στη βροχόπτωση και την εξάτµιση. 
  

 
Σχήµα 1.9. Λεκάνη συλλογής ψαριών σε εξελιγµένη µονάδα λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας: 

1.Υδατοφράκτες κατά µήκος της θάλασσας, 2.Κύριο διαµέρισµα συλλογής, 3.Λεκάνη συλλογής,  4. 
Δευτερεύον διαµέρισµα συλλογής, 5. Υδατοφράκτες κατά µήκος της λιµνοθάλασσας, 6. Διάφραγµα 
(χαύτης) εισόδου, 7. Δίοδοι για τη διοχέτευση των υποµεγεθών ψαριών πίσω στις λεκάνες εκτροφής ή και 
στις λεκάνες διαχείµασης. 
 
 
Από τη µακροχρόνια εµπειρία των Ιταλών ιχθυοκαλλιεργητών στις µοντέρνες 

λιµνοθαλασσοκαλλιέργειες της Β. Ιταλίας έχει βρεθεί ότι µέσα σε ένα χρόνο κατ’ελάχιστο θα 
πρέπει να γίνονται 3 αλλαγές ολόκληρης της υδάτινης µάζας της λιµνοθάλασσας. Μία αλλαγή 
κατά την αρχή της άνοιξης, εποχή κατά την οποία πραγµατοποιείται η είσοδος του γόνου στη 
λιµνοθάλασσα από τη θάλασσα, µία κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτροφής συνήθως περί το 
µέσον του καλοκαιριού και µία κατά το τέλος του φθινοπώρου µε αρχές χειµώνα τότε που 
πραγµατοποιείται η ελεγχόµενη συγκοµιδή των ψαριών. Βεβαίως κάθε αλλαγή των µεγάλων 
αυτών υδάτινων µαζών δεν γίνεται απότοµα αλλά ήρεµα και συνεχώς. Επίσης θα πρέπει εδώ 
να σηµειωθεί ότι στις παραδοσιακές λιµνοθάλασσες (π.χ Μεσολογγίου) γίνεται συνεχώς 
ανανέωση του νερού µέσω των παλιρροιακών φαινοµένων που καθηµερινά συµβαίνουν και 
συνεπώς σε µια τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται να σκεφτόµαστε όπως οι Ιταλοί.  
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Η σπουδαιότερη δραστηριότητα που συµβαίνει σε µια λιµνοθάλασσα είναι η σύλληψη 
των ψαριών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συλλεχθούν τα ψάρια όπως τα δίχτυα, οι 
απόχες, ηλεκτραλιεία κ.ά. Σε µια λιµνοθάλασσα όµως τα προηγούµενα καλό είναι να 
αποφεύγονται επειδή δεν συµβιβάζονται µε την ευαίσθητη φύση της ισορροπίας που επικρατεί 
εκεί µεταξύ όλων των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων. Αυτό που είναι ο κανόνας στις 
λιµνοθάλασσες έχει να κάνει µε τη δυνατότητα που δίδεται στα ψάρια ενστικτωδώς να 
εισέλθουν τον κατάλληλο χρόνο σε ειδικά κατασκευασµένη λεκάνη συλλογής όπου 
παγιδεύονται και µε ελάχιστη πλέον προσπάθεια εξαλιεύονται από τον άνθρωπο. Η λεκάνη 
συλλογής έχει µέγεθος ανάλογο µε το εµβαδόν της µονάδας. Από την εµπειρία των Ιταλικών 
µοντέλων εκτιµάται ότι η  λεκάνη συλλογής πρέπει να καταλαµβάνει έκταση ίση προς το 1 / 
600στό περίπου της συνολικής έκτασης της µονάδας εκτατικής λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας. Το 
βάθος της λεκάνης συλλογής πρέπει να είναι 1,5 m περίπου και κατά την περίοδο της 
αλίευσης η µέγιστη επιτρεποµένη ιχθυοπυκνότητα να είναι 20 Kg/m3  το πολύ.  
  

Μια πολύ σπουδαία δραστηριότητα (δυνατότητα) των µοντέρνων λεκανών συλλογής 
είναι και η παρέκκλιση των µικρού µεγέθους ψαριών - που µαζί µε τα µεγάλα παγιδεύονται εκεί 
- προς τις (η την) λεκάνες (τάφρους) διαχείµασης. Αυτό γίνεται δυνατό µε ειδικά 
κατασκευασµένα κανάλια και έχει ως αποτέλεσµα τη διαφύλαξη των υποµεγεθών ψαριών σε 
ασφαλές µέρος διαχείµασης έτσι ώστε την επόµενη άνοιξη να διοχετευθούν µαζικά στις 
εύτροφες αβαθείς λεκάνες για πάχυνση. Από οικολογική άποψη η δραστηριότητα αυτή είναι 
ίσως ότι σηµαντικότερο µπόρεσε να επινοήσει ο άνθρωπος-διαχειριστής αυτών των 
παραγωγικών υγροτόπων και παρόλο που φαίνονται προφανή και τα οικονοµικά οφέλη από 
µια τέτοια δραστηριότητα, σε πολλές λιµνοθάλασσες οι αλιείς µε ανυποµονησία και απληστία 
συλλαµβάνουν ακόµα και αυτά τα µικρά µεγέθη για να τα ρίξουν στην αγορά και να 
καρπωθούν ένα µικρό κέρδος. Είναι να απορεί κανείς µε την ευκολία και απρονοησία αυτών 
που χάριν ευκολίας στερούν τη λιµνοθάλασσα απ’ότι πολυτιµότερο διαθέτει, τα νεαρά της 
ψάρια, µη καταλαβαίνοντας ότι αν περίµεναν ένα χρόνο ακόµα δίδοντας την ευκαιρία στα 
ψάρια αυτά να µεγαλώσουν, το οικονοµικό τους όφελος από αυτά τουλάχιστον θα 
τετραπλασιάζονταν.  
  

Οι λεκάνες διαχείµασης βέβαια, αποτελούν για τις λιµνοθάλασσες µια καθαρά Ιταλική 
επινόηση, µια και οι φηµισµένες ολοκληρωµένης διαχείρισης λιµνοθάλασσες της Ιταλίας 
βρίσκονται στα βόρεια της επικράτειάς της και υφίστανται κάθε χρόνο την επίδραση δριµείων 
χειµώνων. Σε αυτές τις συνθήκες και εξαιτίας του µικρού βάθους, η θερµοκρασία του νερού της 
λιµνοθάλασσας προσεγγίζει πολλές φορές επικίνδυνα επίπεδα για τη ζωή των ψαριών. Η 
λύση είναι λοιπόν η εκσκαφή κάποιων λεκανών αρκετά βαθύτερων από την υπόλοιπη 
λιµνοθάλασσα όπου, λόγω της θερµοχωρητικότητας του νερού η θερµοκρασία διατηρείται το 
ελάχιστο στους 4 οC και έτσι εξασφαλίζεται η επιβίωση των ψαριών που έχουν εισέλθει εκεί.  
  

Μιλώντας για θερµοκρασία πρέπει να έχουµε υπόψιν το χάρτη του Σχήµατος 1.2 όπου 
φαίνεται η Μεσόγειος χωρισµένη σε τρεις θερµοκρασιακές ζώνες τις Μ1, Μ2 και Μ3. Οι 
λιµνοθάλασσες που βρίσκονται εντός των ορίων κάθε ζώνης έχουν διαφορετικό 
θερµοκρασιακό καθεστώς γεγονός που τις διαφοροποιεί λίγο ή πολύ την καθεµιά από την 
άλλη ως προς  τις δυνατότητες αλιευτικής των διαχείρισης.  

  
 
3.2  Αρχές αλιευτικής εκµετάλλευσης 
 
3.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά εκτατικού συστήµατος 
 
 Η βιολογική βάση ενός τέτοιου συστήµατος είναι η προϋπόθεση ότι ο γόνος των 
ψαριών που απαιτείται για να δώσει στο µέλλον εµπορεύσιµα ψάρια εισέρχεται απρόσκοπτα 
στη λιµνοθάλασσα από τη θάλασσα. Αυτή η περιοδική µετανάστευση του γόνου (ορισµένες 
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εποχές για κάθε είδος ψαριού ξεχωριστά) είναι ότι πολυτιµότερο και κρισιµότερο µπορεί να 
συµβεί σε µια λιµνοθάλασσα. Αν η  είσοδος του γόνου εµποδιστεί π.χ. από αλόγιστες 
επεµβάσεις του ανθρώπου τότε δεν µπορεί να υπάρξει αλιευτική παραγωγή. Τέτοια εµπόδια 
για την εσόδευση του γόνου δεν είναι κατ’ανάγκη µόνο κακές επεµβάσεις στις λιµνοθάλασσες 
αυτές καθαυτές, αλλά και εµπόδια στην ευρύτερη (λίγο ή πολύ) γειτονική θαλάσσια περιοχή. 
Για παράδειγµα, αν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις µπούκες των λιµνοθαλασσών εξασκείται 
έντονη αλιεία (τράτες , δίχτυα κ.λπ.), τότε είναι προφανές ότι οι µετακινήσεις και γενικά τα 
αποθέµατα του γόνου θα  υποφέρουν. Επίσης η  έντονη υποβάθµιση του θαλασσινού 
περιβάλλοντος από τη ρύπανση ή την έντονη τουριστική ανάπτυξη µπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην εσόδευση του γόνου.  
  

Η ενστικτώδης έλξη του γόνου από τα λιµνοθαλάσσια νερά οφείλεται στην τάση για 
ικανοποίηση ορισµένων αναγκών του, οι οποίες θα του εξασφαλίσουν ασφαλές και ευνοϊκό 
περιβάλλον για γρήγορη αύξηση. Η µετακίνηση του γόνου από τη θάλασσα προς τη 
λιµνοθάλασσα δεν πρέπει να ειδωθεί ως µια αποκλειστική µετακίνηση µε αυστηρά 
καθορισµένο δροµολόγιο. Πιο σωστά θα πρέπει να θεωρηθεί ως µια από τις πιθανότητες που 
δίδονται στο γόνο κατά την ενστικτώδη µετακίνηση που κάνει από την ανοιχτή θάλασσα προς 
τα παράκτια νερά. Στα παράκτια νερά θα αναζητήσει το αρεστό τ ου περιβάλλον για να 
“εγκατασταθεί”. Συχνά ένα τέτοιο περιβάλλον είναι οι εκβολές ποταµών ή και κάποια µέρη των 
ποταµών προς τα ανάντη (χέλια, κέφαλοι, λαβράκια). Αν στις ακτές συναντήσουν 
λιµνοθάλασσες τότε θα εισέλθουν και εκεί (χέλια, κέφαλοι, λαβράκια, τσιπούρες κ.α.). Δεν 
πρέπει κανείς να κάνει το λάθος και να θεωρήσει ότι αυτές οι επιστροφές του γόνου από τη 
θάλασσα στα παράκτια και εσωτερικά νερά (ποτάµια, λιµνοθάλασσες), έχει τίποτα το κοινό µε 
την επιστροφή των νεαρών σολοµών στο ποτάµι ακριβώς στο οποίο γεννήθηκαν και κατόπιν 
µετανάστευσαν από αυτό στη θάλασσα για να ξαναεπιστρέψουν µετά να γεννήσουν. Στην 
περίπτωσή µας η όλη διαδικασία εσόδευσης χαρακτηρίζεται από τυχαίες κατανοµές των 
πληθυσµών του γόνου στις ακτές. 
  

Το λιµνοθαλάσσιο περιβάλλον είναι αρεστό στο γόνο επειδή: 
• Προσφέρει πλούσιο τροφικό περιβάλλον για το γόνο. Η  τροφή πρακτικά βρίσκεται σε 
µεγάλη πυκνότητα καθώς συντελούν σε αυτό οι εύτροφες συνθήκες της λιµνοθάλασσας. 
Ειδικότερα, το πλούσιο βένθος στα µικρά αυτά βάθη δεν απαιτεί παρά µικρή προσπάθεια από 
το γόνο για να του γίνει προσιτό, ιδιαίτερα τότε που αρχίζει και η αλλαγή στις διατροφικές του 
συνήθειες και από πλαγκτονοφάγος γίνεται βενθοφάγος (χέλι, τσιπούρα, κέφαλοειδή). Δεν 
χρειάζεται φυσικά να επισηµάνουµε το προφανές, ότι τ ο πλούσιο βένθος ωφελεί για τους 
ίδιους παραπάνω λόγους και τα µεγαλύτερα πλέον ψάρια τα οποία παραµένουν στα νερά της 
λιµνοθάλασσας. 
• Τα µικρά γενικά βάθη των λιµνοθαλασσών προσφέρουν αποτελεσµατική προστασία στο 
γόνο από τους θηρευτές του (µεγάλα λαβράκια και χέλια κυρίως). Μέσα στη λιµνοθάλασσα 
υπάρχουν πολλά µέρη της τα οποία είναι πολύ ρηχά και συνάµα εύτροφα για να “κατοικηθούν” 
από το γόνο. Σε αυτά τα ρηχά µέρη τα µεγάλα ψάρια θηρευτές δεν πλησιάζουν.  
• Οι ευνοϊκές συνθήκες αλατότητας και θερµοκρασίας που επικρατούν ορισµένες εποχές του 
έτους εξασφαλίζουν καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξης από τη θάλασσα. Πραγµατικά, µια 
αυξηµένη θερµοκρασία (εντός κάποιων ορίων) συµβάλλει σε ταχύτερο µεταβολισµό, γρήγορη 
αύξηση και γεννητική ωρίµανση. Μια χαµηλότερη κατά κανόνα αλατότητα από τη θάλασσα 
έλκει επίσης το γόνο. Η σηµασία µιας τέτοιας προσαρµογής έχει και αυτή διατροφική σηµασία 
µια και το υφάλµυρο περιβάλλον είναι κατά κανόνα πιο εύτροφο και δυνητικά πρόσφορο για 
µεγαλύτερη ποικιλία µικροσκοπικών οργανισµών (συνεπώς περισσότερη διαθέσιµη τροφή).   
  

Στα νερά της λιµνοθάλασσας ο γόνος µεγαλώνει γρήγορα, ωριµάζει γεννητικώς και 
κάποια περίοδο χαρακτηριστική για το κάθε είδος ψαριού ενστικτωδώς θέλει να φύγει από τη 
λιµνοθάλασσα για να κατευθυνθεί στα ανοικτά της θάλασσας (το χέλι µάλιστα ως γνωστόν να 
αλλάξει και ήπειρο!!) για να ωοτοκήσει. Ενδιάµεσα βέβαια η λιµνοθάλασσα κατά το καλοκαίρι ή 
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το χειµώνα µπορεί να µην προσφέρει και τόσο καλό περιβάλλον για να ζήσουν τα ψάρια λόγω 
των ακραίων θερµοκρασιακώς συνθηκών που δηµιουργούνται εκεί. Το µεν καλοκαίρι οι 
υψηλές θερµοκρασίες δηµιουργούν σε ορισµένες περιπτώσεις υπερβολικά υψηλές αλατότητες 
και ανοξικές συνθήκες, τον δε χειµώνα οι ενδεχοµένως πολύ χαµηλές δηµιουργούν κίνδυνο για 
τη ζωή τους.  Σε αυτές τις περιόδους τα ψάρια (ένα ποσοστό από αυτά) ανεξαρτήτως της 
γεννητικής τους ωρίµανσης τείνουν να εγκαταλείψουν πρόσκαιρα τη λιµνοθάλασσα για το πιο 
σταθερό περιβάλλον της θάλασσας. Γενικά λοιπόν ανακεφαλαιώνοντας, τα ψάρια κάποια 
στιγµή θα τείνουν από ένστικτο να εγκαταλείψουν τη λιµνοθάλασσα για δύο λόγους: 
• Οταν ωριµάσουν γεννητικά. 
• Οταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες (µε βασική αιτία τη θερµοκρασία) γίνουν ακραίες. 
  

Από τους παραπάνω δύο λόγους ο πρώτος είναι ο πιο σταθερός και κυρίαρχος. Ο 
δεύτερος δεν παρουσιάζεται µε κάποιο σταθερό και ίδιο σε ένταση ρυθµό σε όλους αυτούς 
τους υγρότοπους. Ο άνθρωπος στο εκτατικό σύστηµα λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας 
εκµεταλλεύεται τα παραπάνω φαινόµενα για να συλλάβει τα ψάρια στη διάρκεια των 
παραπάνω µετακινήσεών τους. Δηλαδή οι ενέργειες του ανθρώπου σε µια αλιευτικώς 
εκµεταλλευόµενη λιµνοθάλασσα έγκεινται στα εξής: 
• Αναµονή για ορισµένο χρόνο έτσι ώστε να µεγαλώσουν τα περιορισµένα στη 

λιµνοθάλασσα ψάρια. 
• Σύλληψή τους σε κατάλληλα διαµορφωµένες ιχθυοπαγίδες κατά τη διάρκεια των 

µετακινήσεών τους από τη λιµνοθάλασσα προς τη θάλασσα. 
  

Στο παραδοσιακό σύστηµα εκµετάλλευσης λιµνοθαλασσών θα πρέπει να επισηµανθεί 
το εξής. Η τοποθέτηση των ιχθυοπαγίδων γίνεται σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία της 
λιµνοθάλασσας τα οποία πριν την έλευση των σύγχρονων µεθόδων είχαν επιλεγεί από τους 
ντόπιους ψαράδες βάσει της πολύτιµης και διαχρονικής τους εµπειρίας. Για αιώνες η εµπειρία 
αυτή αποτέλεσε τη βάση µιας αποτελεσµατικής αλιείας. Οι παραδοσιακές ιχθυοπαγίδες 
αποτελούνται από το ευπαθές στο χρόνο υλικό καλάµι και γι’αυτό το λόγο παραδοσιακά 
ονοµάζονται καλαµωτές. Η τοποθέτηση των ιχθυοπαγίδων στη λιµνοθάλασσα γίνεται σε µέρη 
τέτοια που να εκµεταλλεύονται στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις µετακινήσεις των ψαριών. Οι 
µετακινήσεις των ψαριών είναι λοιπόν το Α και το Ω για να συλληφθούν στις ιχθυοπαγίδες. 
Γιατί λοιπόν και προς τα πού µετακινούνται τα ψάρια; Οι απαντήσεις σε αυτό το κρίσιµο 
ερώτηµα είναι δύο. Η πρώτη έχει να κάνει µε τις γενικές ενστικτώδεις τάσεις  των ψαριών για 
εγκατάλειψη της λιµνοθάλασσας για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω (γεννητική 
ωρίµανση, ακραίες θερµοκρασίες). Η δεύτερη είναι πιο ειδική και διασαφηνίζει πιο 
αποτελεσµατικά την “κατεύθυνση” που θα πάρουν τα ψάρια µετακινούµενα. Από τι καθορίζεται 
αυτή η  κατεύθυνση; Η απάντηση είναι τα ρεύµατα. Τα ψάρια χαρακτηρίζονται από την 
ενστικτώδη τάση κατά κανόνα να κολυµπούν ενάντια στο ρεύµα του νερού. Επειδή στις 
λιµνοθάλασσες λόγω ακριβώς των υδατικών ανταλλαγών µε τη θάλασσα, επικρατούν συνεχώς 
ρεύµατα ποικίλης έντασης προξενούµενα βεβαίως απ ό τις παλιρροιακές κινήσεις, τα ψάρια 
υφίστανται συνεχώς τέτοια ερεθίσµατα. Τα ρεύµατα αυτά σε άλλα σηµεία της λιµνοθάλασσας 
είναι ισχυρά (π.χ µπούκες), σε άλλα ασθενή (π.χ ακραία περιφερειακά σηµεία). Βεβαίως 
ανάλογα µε την παλίρροια άλλοτε εισέρχεται νερό στη λιµνοθάλασσα (πληµµυρίδα ή µπασιά) 
και άλλοτε εξέρχεται (αµπώτιδα ή ρήχη).  

 
Η αλιεία στις λιµνοθάλασσες συνίσταται στον έλεγχο των µετακινήσεων των ψαριών. Η 

ουσία της όλης διαδικασίας της αλιείας έγκειται στην παγίδευση των ψαριών σε παγίδες τις 
οποίες ο άνθρωπος στήνει σε κατάλληλα σηµεία της λιµνοθάλασσας. Σε αυτές τις παγίδες θα 
εγκλωβισθούν τα ψάρια κατά τις ποικίλες µετακινήσεις που πραγµατοποιούν στη 
λιµνοθάλασσα. Βέβαια, από µόνη της η διαδικασία εισόδου του γόνου στη λιµνοθάλασσα και η 
υποχρέωσή του να µείνει εκεί µέσω κατάλληλων διευθετήσεων θυρών και διαφραγµάτων από 
τον άνθρωπο, αποτελεί τον πρώτο και κύριο εγκλωβισµό των ψαριών. Αυτός ο εγκλωβισµός 
σκοπό έχει να υποχρεώσει τα ψάρια να µείνουν για αρκετό καιρό µέσα στη λιµνοθάλασσα και 
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να τραφούν εκεί. Αυτός ο εγκλωβισµός των ψαριών µέσα στη λιµνοθάλασσα τα υποχρεώνει να 
υποστούν τις ποικίλες φυσικοχηµικές συνθήκες ακόµη και αυτές που τους είναι δυσµενείς. 
Τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ θάλασσας και 
λιµνοθάλασσας καθώς τα αβαθή  νερά των λιµνοθαλασσών ζεσταίνονται ταχύτερα και 
περισσότερο το καλοκαίρι απ’ότι της θάλασσας και το αντίθετο συµβαίνει το χειµώνα. Ετσι 
λοιπόν το καλοκαίρι οι υψηλές θερµοκρασίες συνδυασµένες µε αύξηση αλατότητας λόγω 
εξάτµισης και ακόλουθης πτώσης του διαλυµένου οξυγόνου, δηµιουργεί πολλές φορές 
ασφυκτικές συνθήκες ακόµη και µε δυστροφικές κρίσεις που µπορούν να επιφέρουν µαζικούς 
θανάτους. 

 
Λόγω αυτών των συνθηκών είναι ευνόητο ότι τα ψάρια θα επιχειρήσουν να 

εγκαταλείψουν τη λιµνοθάλασσα τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειµώνα προς τα σταθερότερα 
νερά της θάλασσας. Κατά τη µετακίνηση αυτή συλλαµβάνονται στις ιχθυοπαγίδες. Οι 
ιχθυοπαγίδες τοποθετηµένες στα κατάλληλα σηµεία των οδών διαφυγής εγκλωβίζουν τα 
διαφεύγοντα ψάρια και από εκεί εξαλιεύονται. 

Η σύλληψη των ψαριών γίνεται λοιπόν όπως προαναφέρθηκε σε δύο περιπτώσεις : 
1. Οταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες γίνουν δυσµενείς για τα ψάρια (χειµώνα και καλοκαίρι). 
2. Οταν τα ψάρια έχουν ωριµάσει γεννητικά, ανεξάρτητα των περιβαλλοντικών συνθηκών και 

επιχειρούν µετανάστευση προς την ανοιχτή θάλασσα για την αναπαραγωγή τους. 
 
Η µετακίνηση των περισσότερων ειδών πραγµατοποιείται αντίθετα στο ρεύµα του 

νερού (αρνητικός ρεοτακτισµός). Σε αυτή την χαρακτηριστική κίνηση των ευρύαλων ψαριών 
στηρίζεται η λειτουργία των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων αφού µέσα από αυτές 
κινούνται τα νερά κατά την παλίρροια (πληµµυρίδα και άµπωτη). 

 
Οι πρώτες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις ήταν φραγµοί από καλάµια (καλαµωτές) 

που συνδέονταν µεταξύ τους µε βούρλα σε ξύλινους πάσσαλους (Σχήµα 1.10). Στους 
φραγµούς αυτούς προστίθενται πτέρυγες - οδηγοί σχήµατος V (δροµίδα) ώστε η  κίνηση των 
ψαριών να γίνεται προς µία µόνο κατεύθυνση. Η επιλογή του σχήµατος αυτού έχει καθιερωθεί 
γιατί το ψάρι από ένστικτο ακολουθεί το πέρασµα π ου σιγά σιγά στενεύει κινούµενο κατά 
κανόνα αντίθετα από το ρεύµα του νερού. 

 
Σχήµα 1.10. Παραδοσιακές ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις αποτελούµενες από φραγµούς φτιαγµένους από 
καλάµια στη λιµνοθάλασσα Πρόκοπος του Αράξου του νοµού Αχαΐας. 
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Καθώς όµως από τα σηµεία όπου είναι τοποθετηµένες οι ιχθυοπαγίδες θα γίνεται και η 

είσοδος του γόνου ή και µεγαλύτερων ψαριών που εισέρχονται στη λιµνοθάλασσα, οι 
εγκαταστάσεις αυτές είναι κατάλληλα διαµορφωµένες έτσι ώστε να δηµιουργούν πέρασµα 
κατά την εποχή εσόδευσης και παγίδα κατά την εποχή σύλληψης. Οι σύγχρονες 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις µπορεί να έχουν εξελιχθεί τόσο ως προς τα υλικά όσο και ως 
προς το σχήµα σε σχέση µε τις παραδοσιακές, αλλά η βασική αρχή λειτουργίας και των δύο 
παραµένει η ίδια. Αυτός είναι και ο λόγος που η αντικατάσταση των καλαµωτών από πλαστικό 
δίχτυ ή ράβδους µπορεί µεν να βελτίωσε την αντοχή τους, αλλά δεν έλυσε εντελώς το 
πρόβληµα της ασφάλειάς των σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες ούτε και τις δυσκολίες στη 
διαχείρισή τους.  

 
Η βασική κ ατασκευαστική δοµή των σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών συνίσταται σε 

βάσεις στύλων από οπλισµένο σκυρόδεµα, επάνω στους οποίους βρίσκονται τα µεταλλικά 
πλέγµατα και οι δροµίδες. (Σχήµα 1.11).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 1.11. Σχηµατοποιηµένη αναπαράσταση σε κάτοψη σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 
Διακρίνονται οι βάσεις - στύλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου µπορούν να τοποθετούνται κατά τα επιθυµητά 
διαφράγµατα ή δροµίδες και να ελέγχεται τόσο η κίνηση των νερών (προς το εσωτερικό της λιµνοθάλασσας ή προς 
τη θάλασσα ανάλογα µε την παλίρροια), όσο και οι µετακινήσεις των ψαριών. Στο (Γ) µεταξύ των δύο ακραίων 
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σειρών βάσεων µπορεί να κατασκευασθεί και µία ενδιάµεση µε σκοπό τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικότερης 
λεκάνης εξαλίευσης. 

Ως εκτατικό σύστηµα λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας χαρακτηρίζεται αυτό στο οποίο η 
ανθρώπινη επέµβαση δεν έχει επεκταθεί πουθενά αλλού, παρά µόνο στην κατασκευή των 
ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων στους διαύλους επικοινωνίας µε τη θάλασσα, ανεξάρτητα 
από το εάν αυτές οι ιχθυοσυλληπτικές είναι παραδοσιακές ή σύγχρονες (εξελιγµένες). Η 
απόδοση του εκτατικού συστήµατος είναι η  µικρότερη από όλα (λιγότερο από 10 
Kg/στρέµµα/έτος), ο κύκλος εκτροφής είναι αρκετά µακρύς και η αλίευση των ψαριών στις 
περισσότερες περιπτώσεις ανορθολογική, αφού µαζί µε τα εµπορικού µεγέθους ψάρια 
συλλαµβάνονται και τα υποµεγέθη η εµπορικότητα των οποίων είναι πολύ µικρή (πέραν της 
οικολογικά ασύµφορης αφαίρεσής των από το στοκ σε άκαιρο χρόνο).. 

 
Ως εξέλιξη του εκτατικού συστήµατος προκύπτει το ηµιεντατικό σύστηµα 

λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας που είναι ένα εξελιγµένο εκτατικό σύστηµα. Κατ’αυτό, οι 
ανθρώπινες επεµβάσεις έχουν γίνει πιο έντονες και έχουν δηµιουργηθεί ειδικές κατασκευές µε 
σκοπό την βελτίωση της διαβίωσης και προστασίας των ψαριών στη λιµνοθάλασσα. Σκοπός 
όλων αυτών είναι να γίνεται καλλίτερη διαχείριση των νερών και των ψαριών µε φυσικό 
επακόλουθο την αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης. 

 
Ενα τέτοιο εξελιγµένο σύστηµα αλιευτικής διαχείρισης λιµνοθάλασσας µπορεί να 

δηµιουργηθεί αν γίνουν κάποιες επεµβάσεις, οι οποίες όµως πρέπει να σχεδιασθούν πολύ 
προσεκτικά για να µην αλλοιώσουν την οικολογική ισορροπία του οικοσυστήµατος. Τέτοιες 
επεµβάσεις αφορούν κυρίως τις παρακάτω κατασκευές: 
1. Σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις µε τις οποίες γίνεται αποτελεσµατική εσόδευση 
του γόνου, διαλογή των εµπορεύσιµων µεγεθών και γενικώς εύκολη εξαλίευση. 

2. Τάφρους ή λεκάνες διαχείµασης των υποµεγεθών (και όχι µόνο) ψαριών για να 
προφυλάσσονται από το ψύχος του χειµώνα. 

3. Διάφορα τεχνικά έργα τα οποία βελτιώνουν την κυκλοφορία των λιµνοθαλάσσιων νερών σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αποδειχθεί ότι διάφορα φαινόµενα (π.χ έντονες ανοξικές 
συνθήκες, δυστροφία) εντοπίζονται κάπου συγκεκριµένα και επιµένουν. Τέτοια έργα µπορεί 
να είναι η εκσκαφή τάφρων σε διάφορα σηµεία της λιµνοθάλασσας. 

4. Διάφορες εγκαταστάσεις υποδοµής οι οποίες συµβάλλουν στην εν γένει υποστήριξη της 
αλιευτικής εργασίας. Τέτοιες µπορεί να είναι συσκευαστήριο, ψυγείο, πλατφόρµες, 
µηχανήµατα φόρτωσης κ.λπ. 

  
Παρ’όλες όµως τις παραπάνω επεµβάσεις ο τρόπος αυτός της διαχείρισης µιας 

λιµνοθάλασσας δεν διαφέρει στις βασικές αρχές λειτουργίας του από τον παραδοσιακό 
εφόσον η εσόδευση του γόνου παραµένει φυσική, ο γόνος δεν προστατεύεται από τους 
θηρευτές του, οι συνθήκες εκτροφής δεν ελέγχονται και τέλος η  εξαλίευση γίνεται πάντα 
εποχιακά χωρίς να προκαλείται από τον άνθρωπο. Γεννάται λοιπόν το ερώτηµα: Από που 
µπορεί να προέλθει η  επιδιωκόµενη αύξηση της στρεµµατικής απόδοσης; Η απάντηση είναι 
διµερής: 
1. Από τη βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα της εξαλίευσης. 
2. Από την καλλίτερη εκµετάλλευση των υποµεγεθών ψαριών. 

 
Ολοι οι παραπάνω τύποι αλιευτικής εκµετάλλευσης µιας λιµνοθάλασσας 

(παραδοσιακός ή σύγχρονος) χαρακτηρίζουν µια λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια ανοικτού τύπου. 
Υπάρχει και η αντίστοιχη κλειστού τύπου η οποία εφαρµόζεται στην Ιταλία και θα αναφερθεί 
παρακάτω. 
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3.3 Εγκαταστάσεις εκσυγχρονισµού της παραδοσιακής εκµετάλλευσης 
 
3.3.1 Ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 
 

Ως ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις ορίζεται το εν γένει συγκρότηµα των 
εγκαταστάσεων δια µέσου του οποίου ελέγχονται οι κινήσεις των ψαριών προς και από τη 
λιµνοθάλασσα. Ανεξαρτήτως του τύπου αυτών των εγκαταστάσεων, αν δηλαδή πρόκειται για 
παραδοσιακές ή σύγχρονες, όλες χαρακτηρίζονται από ένα σχήµα “V”  είτε στην όλη 
κατασκευή είτε στα δοµικά τους στοιχεία τις δροµίδες. Το σχήµα αυτό επιτρέπει τη µονόδροµη 
κίνηση των ψαριών προς την κορυφή του “V” κολυµπώντας ενστικτωδώς αντίθετα προς το 
ρεύµα του νερού. Ετσι καθώς το άνοιγµα της δροµίδος ολοένα και µικραίνει στο τέλος τα ψάρια 
καταλήγουν παγιδευµένα στον οπίσθιο χώρο από την κορυφή του “V”. Από εκεί εύκολα πλέον 
εξαλιεύονται µε απόχες. Καθώς η οργάνωση και η λειτουργία των παντός είδους 
ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων στηρίζεται στην εκµετάλλευση των παλιρροιακών κινήσεων 
του νερού, είναι προφανές ότι η συνήθης θέση τους βρίσκεται σε εκείνα τα σηµεία όπου τα 
ρεύµατα είναι έντονα. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως για τις ανοικτές λιµνοθάλασσες (π.χ. κεντρική 
λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου), ενώ για τις κλειστές (π.χ. Κλείσοβας) οι ιχθυοσυλληπτικές 
εγκαταστάσεις βρίσκονται στους διαύλους επικοινωνίας µε τη θάλασσα. 
  

Στο Σχήµα 1.12 απεικονίζεται η βασική δοµή µιας ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης. 
Συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας της είναι ο εξής: 

Τα ψάρια κατά την ανοδική τους πορεία από τη θάλασσα προς τη λιµνοθάλασσα 
περνούν διαµέσου των ανοιγµάτων (µπούκες) της λουρονησίδας προς το εσωτερικό της 
λιµνοθάλασσας. Στις ιχθυοσυλληπτικές τα εσοδευτικά αυτά κανάλια παραµένουν ανοιχτά, ενώ 
τα ανοίγµατα που στο σχήµα αναφέρονται ως «2» µικραίνουν σταδιακά τόσο ώστε να µπορεί 
να περάσει µόνο ο γόνος των ψαριών. Ετσι τα ψάρια εµπορεύσιµου µεγέθους εγκλωβίζονται 
και εξαλιεύονται στο χώρο C ενώ ο γόνος συνεχίζει την ανοδική του πορεία προς το εσωτερικό 
της λιµνοθάλασσας. Αντίθετα κατά τη διάρκεια της καθόδου των ψαριών όλα τα εσοδευτικά 
στόµια παραµένουν κλειστά εκτός από αυτά στο «3». Η δράση της παλίρροιας (πληµµυρίδα ή 
µπασιά) προκαλεί ενστικτωδώς τα ψάρια να κινηθούν προς τη θάλασσα και έτσι περνούν 
πρώτα στο χώρο C και κατόπιν στην ιχθυοπαγίδα «0» την ονοµαζόµενη “χαύτη” όπου πλέον 
εξαλιεύονται εύκολα. Μόλις αλλάξει κατεύθυνση η  παλίρροια και από πληµµυρίδα γίνει 
αµπώτιδα (ρήχη) τα ψάρια που δεν πρόλαβαν να φθάσουν στη θάλασσα προσπαθούν να 
γυρίσουν προς το εσωτερικό της λιµνοθάλασσας, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό επειδή τα 
περάσµατα «2» είναι κλειστά. Ετσι παραµένουν στο χώρο C και εξαλιεύονται µε δίχτυα. Η 
εγκατάσταση αυτή αποτελεί µια απλή παραδοσιακή ιχθυοσυλληπτική η οποία µε την πάροδο 
του χρόνου εξελίχθηκε σε σύγχρονη µε µοντέρνα υλικά και διαφορετικό σχεδιασµό παρόλο 
που η βασική κατασκευαστική αρχή παραµένει ίδια.  
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Σχήµα 1.12. Σχηµατοποιηµένη αναπαράσταση της λειτουργίας µιας ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης σύµφωνα 
µε όσα περιγράφονται στο κείµενο παραπάνω. 

 
 Οι βασικές βελτιώσεις των σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων συνίστανται 

στα εξής: 
 
Οι παραδοσιακές καλαµωτές από τις οποίες ήταν κατασκευασµένες οι δροµίδες και οι 

φραγµοί αντικαταστάθηκαν από το µέταλλο peraluman 35. Το υλικό αυτό είναι κράµα 
αλουµινίου, χαµηλού κόστους, ελαφρύ, µη διαβρώσιµο από το θαλασσινό νερό. Με τη χρήση 
αυτού του υλικού σταµατούν τα ατυχήµατα καταστροφής των καλαµωτών από τους 
κυµατισµούς και την κακοκαιρία γεγονότα που συµβαίνουν σχεδόν κάθε χρόνο. 

 
Τα κανάλια κατασκευάζονται από µπετόν µε ειδικά υπολογισµένες εγκοπές για να 

γλιστρούν (προσαρµόζονται) µέσα τους οι δροµίδες. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η κατά 
βούληση τοποθέτηση των δροµίδων κατά την επιθυµητή φορά ανάλογα µε την περίοδο 
ανόδου ή καθόδου των ψαριών. 
  

Ανάλογα µε τη µορφολογία και υδρολογία µιας λιµνοθάλασσας, οι ιχθυοσυλληπτικές 
εγκαταστάσεις κατασκευάζονται µε ποικίλους τρόπους παρουσιάζοντας διάφορους βαθµούς 
πολυπλοκότητας. Σε κάθε περίπτωση όµως, η λειτουργικότητα των δροµίδων και των 
φραγµών είναι αποτέλεσµα των αυστηρών µηχανικών υπολογισµών οι οποίοι προηγήθηκαν 
της κατασκευαστικής φάσης. Σαν παράδειγµα αναφέρεται το εξής: Κατά τον De Angelis (1959) 
η µέγιστη διάµετρος των κάγκελων µιας δροµίδας από peraluman 35 δεν χρειάζεται να 
ξεπερνά τα 6 mm. Με µια τέτοια διάµετρο και απόσταση µεταξύ των ράβδων 8 mm, τα µεν 
µικρά µεγέθη του γόνου µπορούν να περάσουν από τη θάλασσα προς τη λιµνοθάλασσα τα δε 
µεγαλύτερα συγκρατούνται µέσα στη λιµνοθάλασσα. Ο χώρος διέλευσης του νερού διαµέσου 
του µεταλλικού σκελετού ισούται µε τα 1/2 του συνολικού µήκους του. Ετσι σε ένα υποθετικό 
πλάτος διαύλου 10 m µετά την εγκατάσταση των δροµίδων ο χώρος διέλευσης του νερού 
µειώνεται σε 10 x 1/2 = 5 m. Οπως φαίνεται από αυτό το παράδειγµα, η υδραυλική µελέτη µιας 
τέτοιας εγκατάστασης θα πρέπει να λάβει σχολαστικά υπόψιν της τη µείωση του διαθέσιµου 
χώρου για τη διέλευση του νερού για να αποφύγει προβλήµατα στην κυκλοφορία. 
 Mε τις µόνιµες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις (Σχήµατα 1.13, 1.14) δίδονται οι 
δυνατότητες να πραγµατοποιούνται αποτελεσµατικά οι παρακάτω ενέργειες : 
1. Φυσική εσόδευση του γόνου και µεγαλύτερων ψαριών από τη θάλασσα προς τη 
λιµνοθάλασσα. 

2. Αλιεία των εµπορεύσιµων ψαριών. 
3. Ταυτόχρονη αλιεία και  εσόδευση. 
4. Επιλεκτική αλιεία των εµπορεύσιµων µεγεθών. 
5. Καθοδηγούµενη κίνηση των ψαριών προς την επιθυµητή κατεύθυνση ανάλογα µε την 
κίνηση των νερών η οποία προκαλείται είτε µε τις παλιρροιακές κινήσεις είτε µε τις ενέργειες 
του ανθρώπου (π.χ. αντλίες). 
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Σχήµα 1.13. Κάτοψη σχηµατοποιηµένης αναπαράστασης σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 
Επιδεικνύεται η δυνατότητά τους να επιτρέπουν ταυτόχρονα µετακινήσεις ψαριών προς (εσόδευση) και από 
(αλίευση) τη λιµνοθάλασσα. 
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Σχήµα 1.14. Κάτοψη σχηµατοποιηµένης αναπαράστασης σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. 
Επιδεικνύεται η δυνατότητά τους για εσόδευση ψαριών, αλίευση και διοχέτευση ψαριών προς τη λεκάνη 
διαχείµασης. 
 

 
Η επιλογή θέσεων για νέες και µόνιµες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις δεν είναι απλή 

υπόθεση. Η µέχρι τώρα επιλογή είναι µεν εµπειρική πλην όµως απολύτως λειτουργική. 
Σε γενικές γραµµές τα κυριότερα χαρακτηριστικά κατασκευής µόνιµων 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων είναι: 
1. Η θέση να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η µόνιµη κυκλοφορία του θαλασσινού νερού 

µέσω των παλιρροιακών κινήσεων προς και από τη λιµνοθάλασσα. Συνήθως µια 
καινούργια εγκατάσταση καταλαµβάνει τη θέση µιας παραδοσιακής η οποία είχε επιλεγεί 
λόγω της µακροχρόνιας εµπειρίας από τους παραδοσιακούς αλιείς.  

2. Επειδή οι εγκαταστάσεις αυτές κατασκευάζονται (ή ορθότερα παρεµβάλλονται) σε διαύλους 
(κανάλια) επικοινωνίας θάλασσας-λιµνοθάλασσας, θα πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη έτσι 
ώστε η ροή του νερού δια µέσου αυτών να είναι οµαλή και όχι τυρβώδης. Οι ταχύτητες του 
νερού να διατηρούνται µεταξύ των τιµών 5 και 20 cm/sec. 

3. Να έχει  γίνει εµπεριστατωµένη µελέτη της παλίρροιας και των κυµατισµών της γειτονικής 
θάλασσας έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να βρίσκονται µονίµως (καθόλη τη διάρκεια του 
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έτους) µέσα στο νερό. Για αυτό το σκοπό η θεµελίωση των ιχθυοφραγµών γίνεται 
τουλάχιστον 0,5 m πιο κάτω από τη στάθµη της κατώτατης ρηχίας που προβλέπεται να 
παρουσιασθεί. 

4. Η θέση των εγκαταστάσεων να προστατεύεται αποτελεσµατικά από τις προσχώσεις. Αν 
αυτό δεν επιτευχθεί τότε το “µπούκωµα” της θέσης µε φερτά υλικά (άµµος, λάσπη, 
κροκάλες) θα αποτελέσει ένα µόνιµα επαναλαµβανόµενο  πρόβληµα µε υψηλό κόστος 
επανορθώσεων. 

5. Η όλη κατασκευή να έχει σχεδιασθεί εργονοµικώς άψογα µε σκοπό η πρόσβαση και η 
χρήση της για τους αλιείς να είναι αποτελεσµατική και εύκολη. 

 
 
Σχήµα 1.15. Δροµίδα σύγχρονων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. Διακρίνονται οι λεπτές ράβδοι που την 
αποτελούν, το διάφραγµα που µπορεί να συρταρώνει στην κορυφή της, καθώς και οι διαστάσεις της. 

 
 
Τα πλέγµατα αποτελούν το βασικότερο δοµικό και λειτουργικό στοιχείο των 

ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. Τα πλέγµατα διακρίνονται ως προς τις κατασκευές επάνω 
στις οποίες αναπτύσσονται (δηλαδή σκελετός και πλέγµα) σε: 
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• Πλαίσια 
• Δροµίδες 
• Ειδικές ιχθυοπαγίδες 
• Ειδικά θυροφράγµατα 

Τα υλικά κατασκευής των πλεγµάτων συνήθως είναι όπως προαναφέρθηκε 
PERALUMAN P35 ή  πολυεστερική υαλορητίνη ή  ειδικό PVC ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό. 
Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της πολυεστερικής υαλορητίνης στην κατασκευή των πλεγµάτων 
είναι σχεδόν η πλέον διαδεδοµένη, επειδή το υλικό αυτό είναι ελαφρύ (11 - 12 Kg/m²), παρέχει 
σηµαντική ελαστικότητα (2 Kg/mm²) και αρκετή αντοχή. 
 
Αναλυτικότερα: 
 
α) Πλαίσια 

Πρόκειται για πλέγµατα σχήµατος ορθογωνίου παραλληλογράµµου ύψους 1,80 – 2,00 
m και µεταβλητού πλάτους ανάλογα µε τη θέση εγκατάστασης. Το πλαίσιο αποτελείται από 
δοκούς πολυεστερικής υαλορητίνης διαστάσεων 3 x 3 x 3 cm ή µεγαλύτερες, τοποθετηµένες 
οριζόντια ανά 30 cm. Οι οριζόντιοι δοκοί φέρουν οπές διαµέτρου 8 mm και µε µεσοδιάστηµα 2 
- 8 mm, από τις οποίες διέρχονται ράβδοι από το ίδιο υλικό. Για ειδικές περιπτώσεις είναι 
δυνατό να αφαιρούνται οι ενδιάµεσες ράβδοι, οπότε το δηµιουργούµενο µεσοδιάστηµα των 24 
mm επιτρέπει την διέλευση ψαριών κάτω από 80 g περίπου. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή 
η επιλεκτική αλιεία. 
β) Δροµίδα 

Η δροµίδα (Σχήµα 1.15) χαρακτηρίζεται από τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά κατασκευής 
µε τα πλαίσια, µε τη διαφορά ότι αντί για τις οριζόντιες δοκούς µπορεί να υπάρχουν βρόγχοι 
από πλαστικό. Το σχήµα της δροµίδας είναι σχήµατος (V) τέτοιο που να κατευθύνει τα ψάρια 
να περάσουν από το άνοιγµα στην κορυφή του (V), στον πίσω χώρο ο οποίος έχει 
διαµορφωθεί σε παγίδα. 
γ) Ιχθυοπαγίδα 

Η ιχθυοπαγίδα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά κατασκευής µε τα πλαίσια και τις δροµίδες 
και ουσιαστικά αποτελεί ένα συνδυασµό και των δύο. Τέτοια ιχθυοπαγίδα υπάρχει στις 
εγκαταστάσεις του ΙΧΘΥΚΑ Α .Ε. και  έχει σχεδιαστεί από το ΙΧΘΥΚΑ µε βάση τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά της Μεσολογγίτικης πήρας και µέχρι σήµερα λειτουργεί ικανοποιητικά. 
δ) Θυροφράγµατα 

Πρόκειται για ορθογώνια φράγµατα µε τα οποία είναι δυνατή η υδραυλική αποµόνωση 
της λιµνοθάλασσας από τη θάλασσα. Τα  θυροφράγµατα αυτά µπορεί να είναι από ξύλο ή 
πολυεστερική υαλορητίνη. 

 
 
3.3.2 Τάφροι ή λεκάνες διαχείµασης 
 

Οι τάφροι ή λεκάνες διαχείµασης αποτελούν συνέχεια των ιχθυοσυλληπτικών 
εγκαταστάσεων και η χρησιµότητά τους έγκειται στο να δ ηµιουργήσουν περιβάλλον 
καταφυγίου για τα ψάρια κατά τη διάρκεια του χειµώνα, τότε που τα µικρά βάθη των 
λιµνοθαλασσών δεν είναι ικανά να αποτρέψουν την πτώση της θερµοκρασίας του νερού λόγω 
του ψύχους (µερικές φορές ακραίο). Σε περιόδους ψύχους όλα τα ψάρια τείνουν να 
µετακινηθούν από τη λιµνοθάλασσα προς τα πιο θερµά (σχετικώς) και θερµοκρασιακώς 
σταθερά νερά της θάλασσας. Αν µια τέτοια µετακίνηση εµποδιστεί και το ψύχος είναι δριµύ 
µπορεί να παρουσιασθεί µαζική θνησιµότητα, π.χ. λιµνοθάλασσα Δράνας του Εβρου. Βεβαίως 
κατά το χειµώνα παρατηρείται και η επιθυµητή από τον άνθρωπο κάθοδος ψαριών προς τη 
θάλασσα οπότε και συλλαµβάνονται στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, αλλά θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι άλλο είναι η επιθυµητή αυτή µετανάστευση η οποία γ ίνεται προοδευτικά 
(από αρχές Νοεµβρίου περίπου) και άλλο η απότοµη µετακίνηση όλων των ψαριών για να 
γλυτώσουν από το ψύχος. Ως εκ του γεγονότος αυτού, η στρατηγικότητα της θέσης των 
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τάφρων διαχείµασης (παραπλεύρως και συνδεδεµένες µε τις ιχθυοσυλληπτικές) αναδεικνύει 
και επιβάλλει επιπλέον και ένα άλλο λειτουργικό τους ρόλο, αυτόν της δεξαµενής 
προανάπτυξης υποµεγεθών ψαριών ή και του γόνου. Πολύ απλά λοιπόν µπορούµε να 
κατανοήσουµε ότι τα ψάρια τα οποία δεν έχουν αποκτήσει ακόµη ένα εµπορικό µέγεθος εάν τα 
αφήσουµε να διαφύγουν προς τη θάλασσα θα ήταν χάσιµο ιχθυοµάζας από αλιευτική άποψη. 
Μη συλλαµβάνοντάς τα, αλλά αντιθέτως κατευθύνοντάς τα (µε φυσικό τρόπο) προς την τάφρο 
διαχείµασης όχι µόνο τα προστατεύουµε κατά τη διάρκεια του χειµώνα αλλά τα διατηρούµε στη 
λιµνοθάλασσα και την επόµενη άνοιξη τα αφήνουµε εκ νέου να διασκορπιστούν στην ευρύτερη 
περιοχή και να επωφεληθούν από τις υψηλές θερµοκρασίες. Εάν επιπλέον οι θερµοκρασίες το 
επιτρέπουν τότε στα ψάρια αυτά µπορεί να δίδεται και τεχνητή τροφή. Σε αυτό το σηµείο θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας τέτοιος ρόλος των τάφρων διαχείµασης δηλαδή και ως 
δεξαµενών προανάπτυξης, δεν καθορίζεται µόνο από την ύπαρξη βαριών χειµώνων. 
Αντιθέτως κάθε µετακίνηση υποµεγεθών ψαριών προς τη θάλασσα από το φθινόπωρο και 
µετά αποτρέπεται και τα ψάρια αυτά οδηγούνται µε τις κατάλληλες διευθετήσεις των 
πλεγµάτων στην τάφρο διαχείµασης.  

 
Μια άλλη επέκταση του ρόλου των τάφρων διαχείµασης είναι και αυτή της 

προανάπτυξης του γόνου ο οποίος εισέρχεται στη λιµνοθάλασσα. Για να συµβεί όµως αυτό 
απαιτείται να κατασκευασθούν ρηχές χωµάτινες λεκάνες συνδεδεµένες µε την τάφρο 
διαχείµασης µε αβαθή κανάλια. Σε αυτές τις λεκάνες εκτάσεως 100 - 600 m2 επιπλέον της 
φυσικής τροφής µπορεί να χορηγείται στο γόνο και τεχνητή τροφή. Ο γόνος εύκολα µπορεί να 
συλλεχθεί από αυτές τις λεκάνες και να του γίνει διαλογή κατά µεγέθη και γενικά διευκολύνεται 
πολύ η διαδικασία προπάχυνσής του µέχρι περίπου του µεγέθους των 15 - 20 g οπότε και 
απελευθερώνεται στη λιµνοθάλασσα (άνοιξη ή  καλοκαίρι). Ενα επιπλέον όφελος που 
προκύπτει για το γόνο από αυτές τις ρηχές χωµάτινες λεκάνες είναι και η µείωση της 
θνησιµότητάς του λόγω θήρευσης από τα λαβράκια τα οποία λόγω της ρηχότητας δεν 
ενδηµούν εκεί. Εξυπακούεται βεβαίως ότι η χρήση τέτοιων δεξαµενών προανάπτυξης γόνου 
γίνεται µόνο κατά τις θερµότερες εποχές του έτους. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι σε µια τέτοια 
διεργασία, ο ρόλος των τάφρων διαχείµασης είναι συµπληρωµατικός αυτού των δεξαµενών 
αυτών µια και δρα σαν µια δίοδος µεταφοράς των µεγαλωµένων ιχθυδίων προς την ευρύτερη 
λιµνοθάλασσα όταν πρέπει (ίδε Σχήµα 1.19 για κατανόηση). Μέσα στις τάφρους διαχείµασης 
βεβαίως καταφεύγουν και τα µικρά αυτά ιχθύδια κατά τη διάρκεια άσχηµου καιρού.  
  

Η κατασκευή µιας τάφρου διαχείµασης σε µια λιµνοθάλασσα (συνήθως περιφερειακά) 
είναι µία ζωτικής σηµασίας εγκατάσταση και θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά µια και 
µπορεί να αυξήσει την αλιευτική παραγωγή µέχρι και περίπου 50%. Συνήθως η  όλη έκταση 
που καταλαµβάνει µια τέτοια τάφρος είναι 10 - 15% της όλης λιµνοθαλάσσιας έκτασης. Το 
βάθος της είναι περίπου 2,5 - 3 m και το πλάτος της 10 m περίπου. Η χωρητικότητά της γενικά 
υπολογίζεται βάσει των ιχθυαποθεµάτων της λιµνοθάλασσας, των µη εµπορεύσιµων 
(υποµεγεθών) ψαριών που εµφανίζονται στις ιχθυοσυλληπτικές και του γόνου ο οποίος 
εσοδεύει. Για να υπολογισθούν όλα αυτά θα πρέπει να κρατούνται σωστά στατιστικά στοιχεία 
από τα προηγούµενα χρόνια. Επιπροσθέτως λαµβάνονται υπόψιν οι φυσικοχηµικές συνθήκες 
οι οποίες χαρακτηρίζουν τη συγκεκριµένη λιµνοθάλασσα (διαλυµένο οξυγόνο, αλατότητα, 
θρεπτικά άλατα) καθώς επίσης και η  πρωτογενής παραγωγή (χλωροφύλλη ή  οργανικός 
άνθρακας/επιφάνεια/µονάδα χρόνου µέσω της µεθόδου των φωτεινών-σκοτεινών φιαλών) 
ούτως ώστε να υπολογισθεί η επιτρεπόµενη ιχθυοφόρτιση µέσα στην τάφρο διαχείµασης. 
  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά µιας τάφρου 
διαχείµασης είναι:   
1. Αποτελεσµατική εναλλαγή του νερού µέσω των παλιρροιακών κινήσεων.  
2. Ειδικά για την Ελλάδα µε τους ήπιους σχετικώς χειµώνες, το βάθος δεν χρειάζεται να είναι 

µεγαλύτερο των 3 m επειδή κατά την άνοιξη η θερµοκρασία ανεβαίνει σχετικά γρήγορα. Ενα 
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µεγαλύτερο βάθος θα  δηµιουργούσε προβλήµατα προσέλκυσης των ψαριών προς την 
υπόλοιπη λιµνοθάλασσα.  

3. Τα πρανή της τάφρου παρουσιάζουν µεγάλη κλίση (3:1 - 4:1) και δεν έχουν υψηλά 
αναχώµατα τα οποία να σκιάζουν το νερό και να εµποδίζουν το τάισµα των ψαριών κατά τις 
ηλιόλουστες χειµωνιάτικες ηµέρες οι οποίες στη χώρα µας είναι αρκετά συχνές. 

4. Η παροχή γλυκού νερού κοντά στην περιφερειακή τάφρο είναι µια από τις χρησιµότερες 
εγκαταστάσεις, µια και µε την κατάλληλη διοχέτευσή  του µπορεί να προκληθεί όποτε και αν 
απαιτηθεί η προσέλκυση των ψαριών στην επιθυµητή πορεία. 

  
Λόγω της κατασκευής της τάφρου διαχείµασης, µπορεί να προκληθεί µια διατάραξη 

στην υπάρχουσα οικολογική ισορροπία του σ υγκεκριµένου οικοσυστήµατος. Αυτές όµως οι 
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι παροδικές αν η συγκεκριµένη επέµβαση γίνει µε 
µελετηµένο και προσεκτικό τρόπο. Ετσι λοιπόν στον εσωτερικό χώρο της λιµνοθάλασσας 
ενδεχοµένως να συµβούν: 
• Παροδική καταστροφή των οικολογικών θώκων (niches) των βενθικών οργανισµών λόγω 
των εκσκαφών και εκβαθύνσεων. 

• Δηµιουργία τοπικών “λακκουβών” όπου θα επικρατούν ανοξικές συνθήκες οφειλόµενες στη 
στασιµότητα του νερού. Αυτό θα αποφευχθεί µε τη σωστή υδραυλική µελέτη και την 
κατασκευή τάφρου µε οµοιόµορφο βάθος καθ’όλο το µήκος της. 

  
Στον πέριξ της λιµνοθάλασσας χώρο οι επιπτώσεις µπορεί να είναι: 

• Μερική ή εκτεταµένη καταστροφή της χλωρίδας δηλαδή των ζωνών αλόφιλης βλάστησης, 
των καλαµιώνων κ.λπ. Εκτιµάται ότι η βλάστηση θα επανέλθει από µόνη της µετά από 
µικρό χρονικό διάστηµα. 

• Μερική ή εκτεταµένη καταστροφή των λουρονησίδων και γενικά αισθητική υποβάθµιση του 
τοπίου. Αυτό µπορεί να αποτραπεί µε τη µεταφορά των χωµάτων της εκσκαφής µακριά 
από τη λιµνοθάλασσα. 

 
3.3.3  Επεµβάσεις ιχθυοβελτιωτικού χαρακτήρα 
 

Ως κυριότερες ιχθυοβελτιωτικές επεµβάσεις στις λιµνοθάλασσες χαρακτηρίζονται οι 
παρακάτω: 
1. Ελεγχόµενη εκτροπή των γλυκών νερών.  

Πρόκειται για επεµβάσεις κατά τις οποίες παρέχονται ή εκτρέπονται από τη 
λιµνοθάλασσα γλυκά νερά (επιφανειακά ή  υπόγεια). Συνήθως στην περιφέρεια µιας 
λιµνοθάλασσας υπάρχουν παροχές γλυκού νερού (λίµνες, ποτάµια, αρδευτικά κανάλια). Με 
την κατασκευή συστήµατος καναλιών εξοπλισµένων µε θυροφραγµούς, γίνεται δυνατή η 
ελεγχόµενη χρονικά και τοπικά παροχή γλυκού νερού στη λιµνοθάλασσα. Το γλυκό νερό 
χρησιµεύει τόσο για την προσέλκυση των ψαριών προς ένα ορισµένο µέρος όσο και για το 
χαµήλωµα της αλατότητας εάν τούτο απαιτηθεί (δηµιουργία υγιεινότερων συνθηκών). Για 
παράδειγµα, είναι γνωστή η προσέλκυση του γόνου από τα γλυκά νερά. Αν την εποχή κατά 
την οποία εισέρχεται ο γόνος των εµπορικά σηµαντικών ψαριών (π.χ. Φεβρουάριο-Μάϊο για 
την τσιπούρα, το λαβράκι, το µυξινάρι, τη βελάνισσα, φθινόπωρο για τον κέφαλο κ.λπ.), είναι 
δυνατή η παροχή ποσότητας γλυκών νερών στα στόµια εισόδου, τότε η είσοδος αυτή 
αναµένεται να αυξηθεί θεαµατικά. Για την επιτυχία ενός τέτοιου έργου απαιτείται µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία θα καθορίζει τις πρόσθετες ανάγκες σε γλυκό νερό του 
οικοσυστήµατος κατά εποχή καθώς και τον τρόπο παροχής του. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ 
ότι κάθε επέµβαση στο υδρολογκό ισοζύγιο (προς το πιο γλυκό νερό) µιας λιµνοθάλασσας 
ακολουθείται από µια αρχική µείωση της αλιευτικής παραγωγής η  οποία όµως επανέρχεται 
κατόπιν (ενδεχοµένως και καλύτερα), όταν το οικοσύστηµα επανεύρει τη δυναµική του 
ισορροπία. 

 
2. Διάνοιξη νέων εσοδευτικών στοµίων.  
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Πολλές φορές ακούγονται προτάσεις αύξησης της ιχθυοπαραγωγής µιας 
λιµνοθάλασσας µέσω της διάνοιξης νέων εσοδευτικών στοµίων (µπούκες), βασισµένες στην 
πεποίθηση ότι αν ανοίξουµε περισσότερους δίαυλους επικοινωνίας µε τη θάλασσα τότε θα 
εισέλθει και περισσότερος γόνος. Πολλές φορές επίσης και επειδή σε ορισµένες 
λιµνοθάλασσες παρουσιάζονται τοπικά και χρονικά διαταραχές στα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά του νερού (υπερβολική αλατότητα, ανοξικότητα κ.λπ.) προτείνεται η διάνοιξη 
καινούργιων εσοδευτικών στοµίων µε σκοπό αυτή τη φορά την αποτελεσµατικότερη ανανέωση 
του νερού. Παρόλο που και οι δύο αυτές προσεγγίσεις στη βελτίωση µιας λιµνοθάλασσας 
στηρίζονται σε λογικά ε πιχειρήµατα, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πριν αναληφθεί µια 
τέτοια δράση χρειάζεται µια πιο ψύχραιµη µατιά στο όλο σχέδιο.  

Οι λιµνοθάλασσες είναι υφάλµυρα οικοσυστήµατα και κάθε διατάραξη (ιδιαιτέρως 
ανύψωση) του καθεστώτος αλατότητας το οποίο επικρατεί εκεί, θα τείνει να τις µετατρέψει σε 
κλειστούς θαλάσσιους χώρους. Κατά συνέπεια θα χαθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
λιµνοθάλασσας τα οποία της προσέδιδαν το χαρακτήρα αυτό ο οποίος προσελκύει το γόνο και 
επιτρέπει τη δηµιουργία εύτροφων συνθηκών οι οποίες συµβάλλουν στη γρήγορη αύξηση. 
Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σε ορισµένα σηµεία µιας 
λιµνοθάλασσας χρόνια προβλήµατα δυστροφισµού ή υπερευτροφισµού ή ανοξικών συνθηκών 
ή και τοξικών συνθηκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται µάλλον ως θετική ενέργεια η 
διάνοιξη των νέων στοµίων. Ενα λιµνοθαλάσσιο οικοσύστηµα απαιτεί ολική ανανέωση του 
νερού του κάθε περίπου 3 εβδοµάδες για να εξασφαλίσει την απαραίτητη οξυγόνωση των 
νερών του (σε σχέση µε τις ανάγκες για οξυγόνο των ζωικών οργανισµών). Εάν όµ ως η 
θερµοκρασία υπερβεί τους 30 οC τότε η ανανέωση πρέπει να γίνει συχνότερη. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις όµως, το πρόβληµα της ανανέωσης των νερών µπορεί να λυθεί 
µέσω των άλλων έργων τα οποία αφορούν παρόµοιας λογικής (µε τα νέα στόµια) 
επεµβάσεις.(περιφερειακές τάφροι, εκβαθύνσεις, διαπλατύνσεις των ήδη υπαρχόντων 
στοµίων). Ειδικά για τα ήδη υπάρχοντα στόµια θα πρέπει να σηµειωθεί  ότι το κυριότερο 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν είναι αυτό του “µπαζώµατός” των από τη συσσώρευση φερτών 
υλών. Οι φερτές ύλες προέρχονται από τα συνήθη ρεύµατα της θάλασσας ή  από 
θαλασσοταραχές. Ενα τέτοιο πρόβληµα το οποίο αν αφεθεί ως έχει θα  καταλήξει σε 
“στραγγαλισµό” της λιµνοθάλασσας όσον αφορά παροχή νερού και γόνου, αντιµετωπίζεται µε 
την κατασκευή µιας λιθοριπής τόσο µπροστά από το στόµιο όσο και σε άλλα σηµεία της 
µπούκας. Με τη λιθοριπή αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά το φαινόµενο του µπαζώµατος 
ανεξαρτήτως πλέον των καιρικών συνθηκών (Σχήµα 1.16). Παρόλα αυτά όµ ως, από την 
εµπειρία η οποία συσσωρεύτηκε από την κατασκευή τέτοιων λιθοριπών σε Ελληνικές 
λιµνοθάλασσες κατά τη δεκαετία του 1980 (Κλείσοβα, Πρόκοπος, Καλογριά Αράξου κ.λπ.) 
φάνηκε ότι από καιρού εις καιρόν είναι απαραίτητη η µε µηχανικά µέσα συντήρηση διάνοιξης 
και αυτών των στοµίων. Φαίνεται ότι οι φερτές ύλες πάντα, έστω και αργά, θα συσσωρεύονται, 
σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί να γίνει σύγκριση ενός στοµίου χωρίς και ενός στοµίου 
µε λιθοριπή, το δεύτερο υπερέχει σαφέστατα ως προς την απαιτούµενη συντήρηση.                                                                         
   

Αν λοιπόν λαµβάνοντας υπ’όψιν όλα τα παραπάνω κριθεί τελικά απαραίτητη η διάνοιξη 
ενός καινούργιου εσοδευτικού στοµίου, τότε θα πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν τα ακόλουθα: 
• Τα παλιρροιακά δεδοµένα. 
• Οι επικρατούντες άνεµοι. 
• Η ανύψωση της στάθµης της θάλασσας µετά από καταιγίδα. 
• Οι διευθύνσεις των ρευµάτων στο εσωτερικό της λιµνοθάλασσας. 
• Οι ανάγκες σε νερό το οποίο απαιτείται να εισέλθει ανά εσοδευτικό στόµιο. 
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Σχήµα 1.16. Μέρος του διαύλου επικοινωνίας (µπούκα) της θάλασσας µε τη λιµνοθάλασσα του  Πρόκοπου 
(Αραξος Αχαϊας). Διακρίνεται δεξιά η ενίσχυση του πρανούς µε µπετόν και λιθοριπή. Το συνολικό µήκος του 
διαύλου είναι περί τα 2 Km. 
 
3.  Αναχώµατα. 
 Συχνά οι λιµνοθάλασσες γειτνιάζουν µε ελώδεις εκτάσεις (λιµν/σσες Αµβρακικού, 
Πρόκοπου) ή µε διώρυγες θάλασσας (λιµν/σσα Λευκάδας). Σε τέτοιες τοποθεσίες µετά από 
βροχοπτώσεις ή  πληµµύρες, διαφεύγουν από τη λιµνοθάλασσα ψάρια εκµεταλλευόµενα την 
ανύψωση της στάθµης του νερού. Αποτέλεσµα ενός τέτοιου συµβάντος είναι η  µείωση της 
αλιευτικής παραγωγής της λιµνοθάλασσας. Για να αντιµετωπισθεί µια τέτοια κατάσταση 
κατασκευάζεται ένα περιφερειακό ανάχωµα στα όρια της λιµνοθάλασσας µε την εν λόγω 
έκταση. Το ανάχωµα αυτό ε µποδίζει πλέον την διαφυγή των ψαριών αλλά ειδικά για την 
περίπτωση των γειτονικών ελωδών εκτάσεων παρουσιάζεται και ένα οικολογικό πρόβληµα. Τα 
έλη αυτά για να υπάρξουν έχουν ανάγκη την περιοδική παροχή των πλεοναζόντων νερών της 
λιµνοθάλασσας µια και έτσι δηµιουργήθηκαν. Αν εµείς κατασκευάσουµε ένα τέτοιο ανάχωµα 
εµποδίζουµε µεν τη διαφυγή των ψαριών αλλά ε µποδίζουµε και την παροχέτευση των 
περίσσιων αυτών γλυκών νερών προς τα έλη. Κατά συνέπεια οι σηµαντικοί αυτοί υγρότοποι 
απειλούνται µε αφανισµό. Θα πρέπει λοιπόν η  κατασκευή ενός τέτοιου αναχώµατος να 
συνοδεύεται και από την ταυτόχρονη κατασκευή καναλιών ελεγχόµενης εκτροπής γλυκών 
νερών. Αυτό γίνεται δυνατό µε την κατασκευή συστήµατος ειδικών θυροφραγµών το οποίο θα 
ρυθµίζει την παροχή του νερού (προς τα έλη) ανάλογα µε την εποχή και τις καιρικές συνθήκες. 
Μέσω αυτών των καναλιών γίνεται δυνατή η κατά καιρούς πληµµύρα των ελωδών εκτάσεων 
και αποφεύγεται η υποβάθµισή τους. Για να κατασκευασθούν σωστά τέτοια κανάλια εκτροπής 
των πλεοναζόντων νερών, απαιτείται σωστή υδραυλική µελέτη των παροχών του γλυκού 
νερού σε όλα τα σηµεία γειτνίασης λιµνοθάλασσας-έλους, εποχιακά µετεωρολογικά δεδοµένα, 
των ρευµάτων στη λιµνοθάλασσα και καλή γνώση της εσωτερικής της µορφολογίας, έτσι ώστε 
να καθορισθούν επακριβώς τόσο οι θέσεις όσο και οι παροχές των καναλιών εκτροπής. 

Υπάρχει όµως και µια άλλη λύση η οποία δεν έχει τα προβλήµατα που συνοδεύουν την 
κατασκευή ενός αναχώµατος. Η λύση αυτή αφορά την κατασκευή ιχθυοσυλληπτικών 
εγκαταστάσεων κατά µήκος των ορίων της λιµνοθάλασσας µε τα έλη ή και τη θάλασσα. Στην 
περίπτωση αυτή έχουν από τα πριν ανιχνευθεί τα σηµεία µε τη µεγαλύτερη διαφυγή ψαριών 
και εκεί κατασκευάζονται αυτές οι επιπλέον ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις. Το έργο αυτό 
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όµως όπως είναι εύκολα κατανοητό, είναι κατασκευαστικώς πιο δύσκολο και απαιτεί ειδική 
συντήρηση. Απαιτείται λοιπόν πριν αποφασισθεί η εκτέλεσή του πολύ καλή µελέτη. 

 
 

4.  Ενίσχυση των λουρονησίδων. 
 Οι λουρονησίδες στο µέτωπο θάλασσας-λιµνοθάλασσας υφίστανται κατά τη διάρκεια 
του χειµώνα έντονες διαβρώσεις εξαιτίας των κυµατισµών. Ως εκ τούτου τα ανοίγµατα 
επικοινωνίας τα οποία δηµιουργούνται, απειλούν τη λιµνοθαλάσσια δοµή του οικοσυστήµατος 
και δηµιουργείται η ανάγκη για συνεχείς επιδιορθώσεις. Με σκοπό λοιπόν την ενίσχυση των 
αναχωµάτων που αποτελούν τις λουρονησίδες και την αποφυγή σπατάλης πολύτιµου 
εργατικού χρόνου για συνεχείς επιδιορθώσεις από τους ψαράδες, συνιστάται η  ενίσχυση των 
λουρονησίδων. Η ενίσχυση αυτή ανάλογα µε τους σκοπούς που εξυπηρετεί µπορεί να έχει µία 
από τις παρακάτω µορφές. 
• Πόντιση φυσικών ογκολίθων στα ευαίσθητα στους κυµατισµούς σηµεία των λουρονησίδων. 
Η διάταξη και ο όγκος των ογκολίθων υπολογίζονται από τον αρµόδιο µηχανικό έτσι ώστε 
να µην καταστρέφονται από τα κύµατα. Η µεταφορά και πόντισή τους γίνεται µε πλωτό 
γερανό. Αυτή η µορφή ενίσχυσης των λουρονησίδων γίνεται όταν τα σηµεία ενίσχυσής των 
είναι µη βατά µε δρόµο. Η προσπέλασή τους γίνεται µόνο µε πλωτό µέσο. Ως εκ τούτου η 
µονιµότητα των λουρονησίδων και η ελαχίστη προσπέλαση από τον άνθρωπο καθιστούν τα 
µέρη αυτά σηµαντικούς τόπους για την ανάπτυξη της άγριας ζωής. 

• Δηµιουργία ή  ανακατασκευή δρόµου κατά µήκος των λουρονησίδων. Σε αυτή την 
περίπτωση η ενίσχυση των λουρονησίδων είναι ειδική και απαιτεί µεγαλύτερης έντασης και 
έκτασης έργα από την προηγούµενη περίπτωση. Εξυπακούεται βεβαίως ότι ο δρόµος θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης της λιµνοθάλασσας και σε καµία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να µεταµορφωθεί σε δρόµο υπερβολικής κυκλοφορίας. 

 
5.  Κανάλια βελτίωσης της κυλοφοφορίας του νερού. 
 Για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των νερών στο εσωτερικό της λιµνοθάλασσας 
µπορούν να δηµιουργηθούν αν αυτό κριθεί απαραίτητο (ύστερα από εµπεριστατωµένη µελέτη) 
εκβαθύνσεις σε µορφή καναλιών στο εσωτερικό της λιµνοθάλασσας. Τα κανάλια αυτά των 
οποίων το βάθος δεν ξεπερνά τα 2 - 3 m και το πλάτος τα 8 - 10 m, σκάβονται σύµφωνα µε τα 
παρακάτω πρότυπα: 
• Περιφερειακά της λιµνοθάλασσας. 
• Κατά ακτινοειδή σχηµατισµό ο οποίος ξεκινά από τα εσοδευτικά στόµια. 
• Κατά σταυροειδή σχηµατισµό όπου το σηµείο τοµής βρίσκεται στο κέντρο περίπου της 
λιµνοθάλασσας  και η αρχή στο εσοδευτικό στόµιο. 

 Για να ληφθεί η όποια απόφαση κατασκευής τέτοιων καναλιών, θα  πρέπει να έχει 
προηγηθεί η συλλογή στοιχείων χαρακτηριστικών της υδρολογικής συµπεριφοράς του 
συγκεκριµένου οικοσυστήµατος. Μόνο έτσι µπορούν να διαπιστωθούν τα προβληµατικά ως 
προς την κυκλοφορία σηµεία της λιµνοθάλασσας. Βασικό σηµείο προσοχής κατά την 
κατασκευαστική φάση των καναλιών, είναι η αποφυγή δηµιουργίας βαθιών λακκουβών επειδή 
έτσι δηµιουργούνται σηµεία συγκέντρωσης οργανικής ύλης η οποία αποσυντιθέµενη και λόγω 
της κακής κυκλοφορίας δηµιουργεί εστίες ανοξίας, επιφέρει δηλαδή τα ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσµατα από αυτά τα οποία επιδιώκοντο µε την κατασκευή των καναλιών. Βέβαια η 
κατασκευή των καναλιών αυτών θα επιφέρει και κάποια αναστάτωση στη λιµνοθάλασσα 
όπως:  
• Αύξηση της θολερότητας κατά την κατασκευαστική φάση. 
• Τροποποίηση του φυτικού περιβάλλοντος. 
• Καταστροφή ορισµένων σηµείων του βένθους. 
 Ολες όµως αυτές οι επιπτώσεις θεωρούνται παροδικές και το οικοσύστηµα θα 
επανέλθει ξανά σε κατάσταση ισορροπίας αν βεβαίως η όλη πορεία των έργων ακολούθησε 
µια µελετηµένη γραµµή. 
  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - Λιµνοθάλασσες - Σύγχρονη Διαχείριση 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

53 

3.4 Αρχές ιχθυοτροφικής εκµετάλλευσης 
 
3.4.1 Γενικές αρχές εκµετάλλευσης λιµνοθαλασσών κλειστού τύπου (vallicoltura) 
 
 Οι λιµνοθαλασσοκαλλιέργειες ‘’κλειστού τύπου’’ της Β. Ιταλίας οι γνωστές vallicoltura 
αποτελούν µια εξέλιξη των παραδοσιακών λιµνοθαλασσοκαλλιεργειών, αλλά και αυτές για τη 
λειτουργία τους βασίζονται στην τακτική ετήσια εσόδευση του γόνου (Ολικού Μήκους 15 - 35 
mm) των καλλιεργούµενων ειδών ψαριών. Αυτή η µέθοδος διαχείρισης έχει αναπτυχθεί στις 
λιµνοθάλασσες της Ιταλίας (κυρίως της Β. Αδριατικής θάλασσας) εδώ και  αιώνες. Σήµερα 
στην περιοχή αυτή λειτουργούν περισσότερες από 50 τέτοιες επιχειρήσεις των οποίων η 
συνολική έκταση ανέρχεται σε 10.000 ha (100.000 στρέµµατα). Οι γραπτές αναφορές για τα 
VALLI καθώς και µια σειρά από διατάγµατα για τη λειτουργία τους, αναφέρονται εκτενώς στα 
ντοκουµέντα της Δηµοκρατίας της Βενετίας από το 1314 και εντεύθεν. Η συστηµατική 
εκµετάλλευση των VALLI τοποθετείται τον 12ο αιώνα, ενώ η σηµερινή οργάνωση υπολογίζεται 
ότι άρχισε γύρω στον 15ο - 16ο αιώνα. Τα πρώτα VALLI κατασκευάστηκαν στις λιµνοθάλασσες 
του COMACHIO. Ο όρος VALLE προέρχεται από την λατινική λέξη VALLUM που σηµαίνει 
ανάχωµα ή ξύλινο τείχος. 

 
Η συνολική έκταση µιας τυπικής βάλας βρίσκεται κάπου µεταξύ 300 και 7000 

στρεµµάτων. Ως αποδοτικότερες θεωρούνται αυτές των 2500 - 5000 στρεµµάτων. Η τυπική 
κατασκευή του όλου συγκροτήµατος µιας βάλας (Σχήµα 1.17) συνίσταται γενικά στο 
περιφερειακό ανάχωµα που την οριοθετεί από τη θάλασσα µε τους υδατοφράκτες του, στο 
κανάλι επικοινωνίας µε τη θάλασσα στο οποίο βρίσκονται οι ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις 
(Σχήµα 1.18), στα αντλιοστάσια για γλυκό και θαλασσινό νερό, στο περιφερειακό εσωτερικό 
κανάλι, στις λεκάνες διαχείµασης, στις λεκάνες προστασίας-προανάπτυξης του γόνου, στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λπ.. 

 

 
 
 
Σχήµα 1.17.  Διαγραµµατική απεικόνιση ενός συγκροτήµατος σύγχρονης βαλοκαλλιέργειας (vallicoltura 
moderna). Διακρίνεται η µέσω του περιφερειακού αναχώµατος οριοθέτηση-αποµόνωση των εγκαταστάσεων από 
την υπόλοιπη λιµνοθάλασσα, το  κανάλι επικοινωνίας µε τη θάλασσα (1), τα περιφερειακά στόµια (2) µε τους 
υδατοφράκτες, οι λεκάνες διαχείµασης (5) κ.λπ. 
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Σχήµα 1.18.  Διαγραµµατική απεικόνιση των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων σε µια σύγχρονη βάλα της Β . 
Ιταλίας. Το συγκρότηµα της ιχ θυοσυλληπτικής εγκατάστασης βρίσκεται στο µεγάλο κανάλι επικοινωνίας της 
εσωτερικά οροθετηµένης λιµνοθάλασσας (βάλας) µε τη θάλασσα. 

 
Οι βάλες διαµορφώνονται στις αβαθείς περιοχές των λιµνοθαλασσών µε σκοπό να 

επωφεληθούν υδραυλικά από την εντονότερη σε αυτά τα µέρη δράση της παλίρροιας. Ο 
πυθµένας της βάλας είναι φυσικά ο ίδιος µε της λιµνοθάλασσας, πλούσιος σε οργανική λάσπη. 
Τα µακρόφυτα του πυθµένα (Zostera, Ruppia, Chaetomorpha, Enteromorpha, Cladophora) 
αποτελούν το µεγαλύτερο κοµµάτι της πρωτογενούς παραγωγής. Η βενθική πανίδα 
αποτελείται κατά 80 - 90% από δίθυρα µαλάκια, 5 - 10% γαστερόποδα και 2 - 5% αρθρόποδα 
και πολύχαιτους. Η µέση βενθική βιοµάζα στις βάλες έχει εκτιµηθεί σε 200 - 300 g/m². 

 
Η είσοδος του γόνου είναι ελεγχόµενη και γίνεται είτε φ υσικά είτε τεχνητά, αλλά 

πάντοτε έχει ως αποτέλεσµα την είσοδο στο χώρο εκµετάλλευσης των επιλεκτικά 
προτιµούµενων ειδών που έχουν τη µεγαλύτερη εµπορική αξία. 
  

Ο γόνος µέσα στη λιµνοθάλασσα προστατεύεται αποτελεσµατικά τόσο από τις ακραίες 
περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και από τους θηρευτές του. Ολες αυτές οι ενέργειες του 
ανθρώπου οδηγούν τελικά τη ‘’βαλοκαλλιέργεια’’ σε πολύ µεγαλύτερες στρεµµατικές 
αποδόσεις συγκρινόµενες µε τις παραδοσιακού τύπου εκµεταλλεύσεις, αποδόσεις της τάξεως 
των 50 Kg/στρέµµα/έτος ή και µεγαλύτερες. 
  

Αν η ελεγχόµενη είσοδος του γόνου είναι η πρώτη µεγάλη διαφορά µε τις 
παραδοσιακές εκµεταλλεύσεις, η δεύτερη είναι η µέθοδος εξαλίευσης των ψαριών. Η κύρια 
εξαλίευση των βαλών γίνεται κυρίως µόνο µία εποχή το χρόνο σε αντίθεση µε τ η µεγάλη 
χρονική διάρκεια που η εξαλίευση διαρκεί στις παραδοσιακές. Στις βάλες η µαζική συλλογή 
των ψαριών γίνεται κατά το τέλος του φθινοπώρου µέσω της ελεγχόµενης εισόδου θαλασσινού 
νερού από ειδικά κανάλια προς το εσωτερικό της λιµνοθάλασσας, έτσι ώστε µε το ρεοτακτισµό 
που χαρακτηρίζει τα εγκλωβισµένα ψάρια, να προκληθεί η µαζική τους µετακίνηση προς τις 
κατάλληλα διαµορφωµένες ιχθυοπαγίδες. 
  

Από τις παγίδες αυτές θα εξαλιευθούν µόνο τα εµπορεύσιµου µεγέθους ψάρια, ενώ τα 
µικρότερα (υποµεγέθη) θα  µπορούν να διαφύγουν µέσω των κατάλληλα επιλεγµένων 
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ανοιγµάτων και πάντα λόγω του ρεοτακτισµού τους να οδηγηθούν τελικά σε βαθιά κανάλια (3 - 
4 m) όπου θα  παραµείνουν εκεί κατά τη διάρκεια του επερχόµενου χειµώνα προστατευµένα 
από το ψύχος. Αυτά τα κανάλια είναι τα λεγόµενα κανάλια ή  τάφροι διαχείµασης. Με τον 
ερχοµό της άνοιξης τα ψάρια αυτά θα προσελκυσθούν από τα ζεστότερα νερά της υπόλοιπης 
αβαθούς λιµνοθάλασσας και θα  φύγουν από τις τάφρους για να σκορπίσουν στην υπόλοιπη 
έκταση. 
  

Σε σύνδεση µε την τάφρο διαχείµασης και προς την π εριφέρεια της λιµνοθάλασσας 
έχουν κατασκευασθεί και ορισµένες αβαθείς περιοχές, αποκλειστικός σκοπός των οποίων 
είναι η προστασία του νεοεισερχόµενου γόνου στη λιµνοθάλασσα. Στις περιοχές αυτές ο γόνος 
τοποθετείται (ή ‘’οδηγείται’’) για να µεγαλώσει ασφαλής από τους θηρευτές (λαβράκι) και 
εκµεταλλευόµενος τις ανερχόµενες θερµοκρασίες της άνοιξης να τραφεί και να φθάσει ένα 
µέγεθος 6 - 7 cm που του εξασφαλίζει ικανοποιητική ταχύτητα και ευελιξία. Κατά το καλοκαίρι 
καθώς οι περιοχές αυτές υφίστανται έντονη εξάτµιση ‘’διώχνουν’’ τα ψάρια αυτά τα οποία 
µέσω της τάφρου διαχείµασης περνούν στην υπόλοιπη κεντρική λιµνοθάλασσα. 
  

Στο Σχήµα 1.19 φαίνεται σχηµατικά η βασική δοµή µίας βάλας και µπορεί να 
κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας της. Στο σχήµα ηθεληµένα έχουν υπερβληθεί οι διαστάσεις 
των ιχθυοσσυλληπτικών εγκαταστάσεων σε σχέση µε τις υπόλοιπες περιοχές. 
  

Στις βάλες µια και πρόκειται για κλειστές λιµνοθάλασσες, µόνο σε µία περίοδο κατά το 
τέλος φθινοπώρου εισάγεται θαλασσινό νερό για την προσέλκυση των ψαριών στις παγίδες. 
Είσοδος νερού γίνεται εκτάκτως και στις παρακάτω περιστάσεις: 
• Αν η θερµοκρασία του νερού κατά το χειµώνα πέσει πολύ µε κίνδυνο θνησιµότητας για τα 

ψάρια τότε µέσω της αντλίας Α2 εισάγεται στη βάλα θαλασσινό νερό.  
• Αν κατά το καλοκαίρι λόγω έντονης εξάτµισης αυξηθεί υπέρµετρα η αλατότητα τότε 

αντλούνται γλυκά νερά που πιθανόν βρίσκονται περιφερειακά της βάλας. 
  
 Κατά τη συγκοµιδή, η προσέλκυση των ψαριών στις παγίδες γίνεται µε την εξής 
µέθοδο: Στη βάλα εισάγονται µικρές ποσότητες θαλασσινού νερού µέσω της αντλίας Α1. 
Καθώς τα φράγµατα Φ1 είναι κλειστά, το νερό ακολουθεί προς τη λιµνοθάλασσα τη µόνη 
διέξοδο που υπάρχει αυτή µέσω των ιχθυοπαγίδων. Η αποτελεσµατικότητα του 
χρησιµοποιούµενου θαλασσινού νερού έγκειται στην αργή του διέλευση µέσω των ανοιγµάτων 
που αφήνουν οι ράβδοι των ιχθυοπαγίδων. Η πορεία του νερού προς τη λιµνοθάλασσα 
συνεχίζεται και µετά τις παγίδες, µέσα από ένα όσο το δυνατόν µακρύτερο κανάλι µε σκοπό να 
επικεντρωθεί σε αυτό το «ενδιαφέρον» όλων των ψαριών της λιµνοθάλασσας (που µπορεί να 
είναι µεγάλη σε έκταση) προσδιορίζοντάς τους έτσι το σηµείο εισόδου του θαλασσινού νερού. 
Όταν στο χώρο Π1 συγκεντρωθεί µεγάλη µάζα ψαριών, τότε κλείνει ο φραγµός Φ 2 και 
σταµατά να λειτουργεί η αντλία Α1. Αµέσως µετά αρχίζει να λειτουργεί η αντλία Α2 και εισάγει 
θαλασσινό νερό στη λιµνοθάλασσα µέσω ενός µικρότερου καναλιού το οποίο όµως και αυτό 
καταλήγει στο Π1. Με την κατάλληλη ροή νερού τα χέλια πέφτουν στις παγίδες του χώρου Α 
ενώ όλα τα άλλα ψάρια οδηγούνται στη χωµάτινη λεκάνη Π2. Από εκεί τα υποµεγέθη ψάρια 
λόγω ρεοτακτισµού περνώντας µέσα από κατάλληλα πλέγµατα-‘’κόσκινα’’ εισέρχονται στο 
κανάλι διαχείµασης Δ. Τα µεγαλύτερα µεγέθη από αυτά τα οποία παραµένουν στο Π2 
αλιεύονται µε δίχτυ.  

 
Το κανάλι διαχείµασης έχει µαιανδροειδές σχήµα για την εξουδετέρωση της επίδρασης 

των παγωµένων ανέµων και πλάτος µέχρι περίπου 8 m. Κατά την άνοιξη ανοίγουν οι φραγµοί 
Φ3 και τα ψάρια µπορούν να επιστρέψουν στη λιµνοθάλασσα. 

 
Οι περιοχές Γ1, Γ2 είναι ειδικά διαµορφωµένες αβαθείς λεκάνες οι οποίες καθαρίζονται 

από βλάστηση και καβούρια και προορίζονται για την αποτελεσµατική προστασία του γόνου 
από τα µεγαλύτερα αρπακτικά ψάρια (λαβράκια). Η εσόδευση του γόνου -όπως 
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προαναφέρθηκε- µπορεί να γίνεται είτε φυσικά στις περιοχές Γ2 µέσω αβαθούς (µερικά cm) 
περάσµατος στο σηµείο επικοινωνίας µε τη θάλασσα, είτε τεχνητά µε τοποθέτηση του γόνου 
στις περιοχές Γ1 ή και Γ2. 

 
Στην περίπτωση της φυσικής εσόδευσης τα φράγµατα Φ5 ανοίγουν την κατάλληλη 

εποχή και µε ρυθµιζόµενη παροχή γλυκών νερών (από παρακείµενο ποτάµι ή  γεώτρηση) 
εξασφαλίζεται µια συνεχής παροχή υφάλµυρου νερού από τη λιµνοθάλασσα προς τη 
θάλασσα, γεγονός που προσελκύει τα ιχθύδια. 

 
Στην περίπτωση της τεχνητής εσόδευσης ο γόνος αλιεύεται την εποχή της φυσικής του 

εµφάνισης σε γειτονικές ή και σε αποµακρυσµένες περιοχές. 
Όταν τα ιχθύδια αποκτήσουν το κατάλληλο µέγεθος, τότε οι φραγµοί Φ4 ανοίγουν και 

τα ψάρια µέσω του καναλιού διαχείµασης περνούν στην κυρίως λιµνοθάλασσα. 
 

 
 
Σχήµα 1.19.  Διαγραµµατική απεικόνιση της δοµής και λειτουργίας µιας σύγχρονης βάλας της Β. Ιταλίας (για 
επεξηγήσεις ίδε κείµενο παραπάνω). Η αναλογία του µεγέθους των εγκαταστάσεων στο σχήµα είναι µη πραγµατική  
καθώς σκοπός του σχήµατος είναι η κατανόηση της λειτουργικότητάς των από τον αναγνώστη. 
 
 
3.4.2 Πρόσθετες  εγκαταστάσεις 
 

Σε µία βάλα εκτός από τις εγκαταστάσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως 
(ιχθυοσυλληπτικές, κανάλι διαχείµασης, περιφερειακό εσωτερικό κανάλι), υπάρχουν επιπλέον 
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και οι παρακάτω, επειδή απαιτούνται από το ανώτερο επίπεδο πολυπλοκότητας της 
εγκατάστασης. 
1. Περισσότεροι υδροφράκτες επικοινωνίας µε τη θάλασσα. 
2. Αντλιοστάσιο, τόσο για το θαλασσινό, όσο και για το γλυκό νερό. 
3. Εγκαταστάσεις προστασίας και ανάπτυξης των νεαρών ιχθυδίων («ιχθυοβρεφοκοµεία») είτε 
φυσικά, είτε ελεγχόµενα (4, 6 στο Σχήµα 1.17). 

 
 
3.4.3 Εισαγωγή των ιχθυδίων - συγκοµιδή αλιευµάτων 
 

Η πρώτη ύλη της αλιευτικής παραγωγής µιας βάλας είναι ο γόνος των εκτρεφοµένων 
ψαριών. Τα ιχθύδια του γόνου προέρχονται από την ανοιξιάτικη φυσική µετανάστευση του 
γόνου από τη θάλασσα προς τη λιµνοθάλασσα. Οι υδατοφράκτες ανοίγουν και τα ιχθύδια 
εισέρχονται στη βάλα. Οι Ιταλοί όµως καλλιεργητές όλο και λιγότερο εξαρτώνται πλέον από τη 
φυσική εσόδευση, καθώς µια µεγάλη ή και όλη η ποσότητα του απαιτούµενου γόνου 
προέρχεται από την τοποθέτηση ιχθυδίων προερχοµένων από σ υλλογή άγριου γόνου στις 
πέριξ περιοχές.  

 
Τα ιχθύδια πριν την απελευθέρωσή τους στις µεγάλες φυσικές υδατοσυλλογές 

τοποθετούνται για µια περίοδο καραντίνας και προανάπτυξης σε µικρές συµπαγείς δεξαµενές 
(1 - 5 m3) όπου τρέφονται µε τεχνητή τροφή και αυξάνονται από το µέγεθος των 15 - 25 mm σε 
60 - 100 mm ολικό µήκος. Τότε, αφού έχει πλέον ελεγχθεί η  καλή τους υγεία και ο  τελικός 
αριθµός τους, θεωρούνται εύρωστα και ικανά για απελευθέρωση στους χώρους «βοσκής». 

 
Στον Πίνακα 1.2 αναφέρονται οι αριθµοί των ατόµων που απαιτούνται από κάθε είδος 

σύµφωνα µε τη εµπειρία των Ιταλών εκτροφέων. Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι τα πλέον 
εµπορικά µαζί µε το χέλι και 2 από τα κεφαλοειδή τον κέφαλο και τη βελάνισσα. Τα 2 αυτά 
κεφαλοειδή παρουσιάζουν και την ταχύτερη αύξηση ενώ τα υπόλοιπα 3 είναι χαµηλότερης 
εµπορικής αξίας και αυξάνονται λιγότερο γρήγορα. Ο συνολικός αριθµός από όλα τα είδη που 
τοποθετείται στη βάλα είναι 3000 - 4000 άτοµα/εκτάριο και η επιβίωση εκτιµάται σε 30 - 40% 
περίπου. Για τα χέλια ειδικά, η επιβίωση δεν µπορεί να εκτιµηθεί το ίδιο εύκολα καθώς 
εισάγονται µεν κάθε χρόνο ως elvers στη βάλα αλλά η εξαλίευσή τους δεν είναι συνολική κάθε 
έτος. Η επιβίωσή τους εκτιµάται πάντως σε περίπου 30%. 
 
Πίνακας 1.2. Ετήσιες ανάγκες σε αριθµό ψαριών γόνου ανά στρέµµα για τα διάφορα είδη ευρύαλων 
ψαριών στις σύγχρονες βάλες της Ιταλίας, όπως συνιστώνται από τη µακρόχρονη εµπειρία των Ιταλών 
υδατοκαλλιεργητών. 
 

ΕΙΔΟΣ ΨΑΡΙΟΥ ΑΤΟΜΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
Mugil cephalus (κέφαλος) 40 30 % 
Chelon labrosus (βελάνισσα) 40 30 % 
Liza ramada (µαυράκι) 150 30 % 
Liza aurata (µυξινάρι) 50 30 % 
Liza saliens (γάστρος) 40 30 % 
Sparus aurata (τσιπούρα) 40 40 - 85 % 
Dicentrarchus labrax (λαβράκι) 20 50 % 
Anguilla anguilla (χέλι) 20 - 45 10 - 40 % 

 
Στον Πίνακα 1.3 αναφέρεται µια τυπική σύνθεση αλιευτικής συγκοµιδής. Τα αλιεύµατα 

αποτελούνται από ψάρια διαφορετικής ηλικίας µόνο που τα υποµεγέθη ψάρια (συνήθως 1 
περίπου έτους ηλικιακά) δεν εµπορεύονται αλλά επαναδιοχετεύονται στη βάλα για νέο κύκλο 
εκτροφής. Ολα τα εκτρεφόµενα είδη µετά από 2 τουλάχιστον έτη εκτροφής αποκτούν το 
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εµπορεύσιµο µέγεθος και εξαλιεύονται από το φθινόπωρο έως περίπου τα Χριστούγεννα όπου 
στην Ιταλία πιάνουν τις υψηλότερες τιµές. Το λαβράκι ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων 
παρουσιάζει την καλλίτερη τιµή πώλησης αλλά παρουσιάζει τη δυσκολότερη εξαλίευση από τη 
βάλα. Επίσης λόγω του αρπακτικού του χαρακτήρα η  παρουσία του στις δεξαµενές 
διαχείµασης δηµιουργεί προβλήµατα θήρευσης για τα µικρότερα ψάρια και ιδιαίτερα τα 
κεφαλοειδή. Εχει παρατηρηθεί ότι χρονιές µε µεγάλη απόδοση σε λαβράκι συσχετίζονται µε 
µικρή απόδοση σε κεφαλοειδή (3 - 10%) για ευνόητους λόγους.  

 
Μόνο το χέλι εµπορεύεται ζωντανό ενώ τα άλλα είδη όχι. Ειδικά για το χέλι η 

αλιευόµενη ποσότητα καθορίζει και την ποσότητα από elvers που θα  εισαχθεί γ ια να 
διατηρήσει το απόθεµα παραγωγικό. Η ποσότητα των elvers καθορίζεται περίπου στο 
5πλάσιο αυτών που αλιεύθηκαν. Η τσιπούρα παρουσιάζει υψηλή τιµή κάθε εποχή του έτους. 

 
Πίνακας 1.3. Σύνθεση µιας τυπικής αλιευτικής συγκοµιδής ανά είδος και ηλικία ψαριού σε µια 
σύγχρονη βάλα της Β. Ιταλίας. Παρατηρείστε την ποικιλία των ηλικιακών συνθέσεων για κάθε είδος.  
 

ΕΙΔΟΣ ΨΑΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ (ΕΤΗ) ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Mugil cephalus (κέφαλος) 1,2,3,4,5 850 g 
Chelon labrosus (βελάνισσα) 1,2,3,4,5 850 g 
Liza ramada (µαυράκι) 1,2,3,4 250 g 
Liza aurata (µυξινάρι) 1,2,3,4 250 g 
Liza saliens (γάστρος) 1,2,3,4 250 g 
Sparus aurata (τσιπούρα) 1,2 400 g 
Dicentrarchus labrax (λαβράκι) 1,2,3 350 g 
Anguilla anguilla (χέλι) 1,2,3,4,5,6,7,8,9 200 - 500 g 

 
Μία παραγωγική βάλα παρουσιάζει παραγωγή 20 - 50 κιλά/στρέµµα/έτος. Στον Πίνακα 

1.4 παρουσιάζεται µια τυπική παραγωγή βάλας. Αν η  παραγωγή δεν ξεπεράσει τα 10 
κιλά/στρέµα/έτος τότε δεν υπάρχουν περιθώρια κέρδους. 

 
Πίνακας 1.4. Σύνθεση µιας τυπικής παραγωγής από µία βάλα της Β. Ιταλίας. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 (Kgr/στρέµµα/έτος) 
ΜΕΣΗ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ   ΑΛΙΕΥΜΑ 

ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ 2 - 7 22 
ΛΑΒΡΑΚΙΑ 1 - 3 11 
ΚΕΦΑΛΟΕΙΔΗ 5 - 25 55 
ΧΕΛΙΑ 1 - 3 10 
ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ (ΣΠΑΡΟΙ, ΓΩΒΙΟΙ, 
ΓΛΩΣΣΕΣ Κ.Τ.Λ) 

0,2 – 0,6 2 

ΣΥΝΟΛΟ 9,2 – 38,6 100 
 

 
3.4.4  Η διαχείριση των νερών 
 

Η ουσία της διαχειριστικής λειτουργίας µιας βάλας είναι η ασφαλής διαβίωση των 
ψαριών και η καθοδηγούµενη µετακίνησή τους µέσα σε αυτή. Για να επιτευχθούν αυτά 
απαιτείται ο  έλεγχος των κινήσεων του νερού της λιµνοθάλασσας προς και από τη θάλασσα. 
Ετσι λοιπόν η βάλα είναι εντελώς αποκλεισµένη από τη θάλασσα και η επικοινωνία τους 
γίνεται µόνο µέσω ενός καναλιού στο οποίο υπάρχουν φράγµατα-ελεγκτές ροής. Εκτός όµως 
από τους φραγµούς αυτούς υπάρχουν και οι αντλίες υψηλής παροχής µε τις οποίες γίνεται 
δυνατή οποιαδήποτε υδατική ανταλλαγή ή παροχέτευση νερών κρίνεται αναγκαία. Καθώς τα 
ψάρια από ένστικτο κολυµπούν αντίθετα στο ρεύµα, µια κατάλληλα διευθετηµένη ροή νερού 
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µπορεί να τα οδηγήσει όπου απαιτείται. Το ένστικτο αυτό εντείνεται σε απόκριση αν εκτός του 
ρεύµατος το νερό παρουσιάζει και µεταβολές στη θερµοκρασία και αλατότητα. Υπό ορισµένες 
συνθήκες τα ψάρια έλκονται έντονα ακόµα και από µια µικρή ροή νερού αν αυτό έχει τα 
επιθυµητά χαρακτηριστικά αλατότητας, θερµοκρασίας ή συνδυασµού των. Χαρακτηριστική 
είναι η δραστηριότητα του καλέσµατος των ψαριών από τις δεξαµενές διαχείµασης µε τον 
ερχοµό της άνοιξης. Τα υποµεγέθη ψάρια κατά τη διάρκεια του χειµώνα όπου καµία 
ουσιαστική δραστηριότητα δεν γίνεται στη βάλα, παραµένουν στις δεξαµενές-τάφρους 
διαχείµασης. Την άνοιξη πρέπει να οδηγηθούν στις λεκάνες «βοσκής» των. Διοχετεύοντας 
νερό στις τάφρους είτε µε την πληµµυρίδα είτε µε αντλίες τα ψάρια έλκονται από αυτό, 
αφήνουν τους χώρους διαχείµασης και εξαπλώνονται στις αβαθείς λεκάνες για να ζήσουν 
πλέον εκεί. Την άνοιξη λοιπόν γίνεται η πρώτη ουσιαστική ενέργεια χειρισµών του νερού µετά 
από µακρά περίοδο απραξίας σχετική µε τα ψάρια που βρίσκονται µέσα στη βάλα. Την άνοιξη 
επίσης µπορεί να λαµβάνει χώρα και µια άλλη διαδικασία αυτή της εσόδευσης του γόνου µέσω 
της διάνοιξης των φραγµάτων τα οποία και θα παραµείνουν ανοικτά µέχρι τέλος Απριλίου, 
οπότε εκτιµάται ότι έχουν εισέλθει τα απαιτούµενα ιχθύδια. Για τη µεγαλύτερη εσόδευση του 
γόνου διοχετεύονται ενίοτε και γλυκά νερά στα σηµεία ανάµιξης των λιµνοθαλάσσιων και 
θαλασσινών νερών, καθώς η  υφαλµυροποίηση προσκαλεί περισσότερα και εντονότερα τα 
ιχθύδια. Η εσόδευση του γόνου όµως µπορεί και να παρακαµφθεί εάν στη συγκεκριµένη 
διαχείριση εξασκείται ο τεχνητός εµπλουτισµός µε γόνο, δηλαδή η  τοποθέτηση µέσα στις 
ειδικές περιοχές της βάλας ιχθυδίων τα οποία προέρχονται από αλίευση του γόνου. 

 
Κατά το διάστηµα από Απρίλιο έως το τέλος περίπου του φθινοπώρου, τα ψάρια 

βοσκώντας στο εύτροφο περιβάλλον της βάλας αυξάνονται σε βάρος εκµεταλλευόµενα τις 
υψηλές θερµοκρασίες. Τα κανάλια επικοινωνίας µε τη θάλασσα παραµένουν εντελώς κλειστά. 
Οι καλλιεργητές το µόνο που έχουν να προσέξουν είναι για δυσµενείς περιβαλλοντικές 
συνθήκες (π.χ. ανοξία) οπότε και θα πρέπει να επέµβουν µε ανανέωση του νερού, η οποία 
όµως πρέπει να γίνεται προσεκτικά για να µην προκαλέσει µετακίνηση των ψαριών από τους 
χώρους βοσκής στα κανάλια. 

 
Επειδή ένα valli είναι µια κλειστή λιµνοθάλασσα, η είσοδος του θαλασσινού νερού είναι 

απολύτως ελεγχόµενη. Το  επιδιωκόµενο είναι η πτώση της στάθµης του νερού στο µισό 
περίπου της αρχικής λίγο πριν αρχίσει η συγκοµιδή, έτσι ώστε τα ψάρια να συγκεντρωθούν 
στο περιφερειακό κανάλι από το οποίο εύκολα πλέον θα κατευθυνθούν στις ιχθυοσυλληπτικές 
εγκαταστάσεις. Η πτώση της στάθµης είναι µια αργή και σταδιακή διαδικασία η  οποία αρχίζει 
από τις αρχές φθινοπώρου και ολοκληρώνεται στις αρχές του χειµώνα λίγο πριν τη συγκοµιδή. 
Για την πτώση συµβάλλει η εξάτµιση του νερού το οποίο δεν αναπληρώνεται πλέον, καθώς 
επίσης και η χρήση των αντλιών. 

 
Οταν έλθει η ώρα για τη µαζική εξαλίευση-συγκοµιδή τότε γενικά ακολουθούνται οι 

παρακάτω διαδικασίες: 
•  Ανοίγοντας οι φραγµοί της κεντρικής ιχθυοσυλληπτικής δηµιουργείται ένα ρεύµα 
θαλασσινού νερού προς τα µέσα. Ρεύµα επίσης µπορεί να δηµιουργηθεί µε ά ντληση 
θαλασσινού νερού. Τα ψάρια ελκυόµενα από το ρεύµα θα  συγκεντρωθούν στον ευρύτερο 
χώρο της ιχθυοσυλληπτικής εγκατάστασης. 
• Καθώς τα ψάρια είναι συγκεντρωµένα στη λεγόµενη αυλή των ιχθυοσυλληπτικών 
εγκαταστάσεων µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ιχθυοφραγµού, θα  γίνει πρώτα ο 
διαχωρισµός τους κατά µεγέθη. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να αφήσει τα υποµεγέθη 
άτοµα µέσα στη λιµνοθάλασσα για να περάσουν ένα νέο κύκλο αύξησης. Ο διαχωρισµός 
επιτυγχάνεται µε «κάλεσµα» των ψαριών µέσω ενός κατάλληλα διευθετηµένου ρεύµατος 
νερού προς τις εισόδους των τάφρων διαχείµασης. Στις εισόδους αυτές υπάρχουν 
τοποθετηµένα πλέγµατα µε κατάλληλα µελετηµένο άνοιγµα που επιτρέπει µόνο στα 
υποµεγέθη ψάρια να περάσουν. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο - Λιµνοθάλασσες - Σύγχρονη Διαχείριση 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

60 

• Ακολούθως ανοίγουν οι παγίδες της κεντρικής ιχθυοσυλληπτικής και τα ψάρια παγιδευµένα 
συλλέγονται. 
• Με τη διατήρηση του επιπέδου του νερού της βάλας σε χαµηλό επίπεδο και µε παράλληλη 
διατήρηση υπολογισµένης ροής θαλασσινού νερού, σταδιακά όλα τα ψάρια εκτός των χελιών 
θα συλλεχθούν µε τις παραπάνω διαδικασίες. 
• Τα χέλια θα συγκεντρωθούν µαζικά στις ιχθυοσυλληπτικές λίγο αργότερα κατά την εποχή της 
γεννητικής τους µετανάστευσης. 
 
3.5.  Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ των κλειστού και ανοικτού τύπου 

λιµνοθαλασσοκαλλιεργειών 
 

Παρακάτω συνοψίζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά των διαφορών µεταξύ των 
κλειστού και ανοιχτού τύπου λιµνοθαλασσοκαλλιεργειών, γίνονται εµφανή τα πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα του καθενός. 
 
α. Υδρολογία 

Στην κλειστού τύπου λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια η επικοινωνία µε τη θάλασσα έχει 
διακοπεί, αντίθετα µε τις συνήθεις λιµνοθάλασσες όπου τα ύδατα ανταλλάσσονται µεταξύ 
θάλασσας και λιµνοθάλασσας. Η ανανέωση του νερού γίνεται πλέον µε τη χρήση αντλιών ή µε 
ρύθµιση των φραγµάτων κατά τις διάφορες φάσεις της παλίρροιας. Η ανανέωση αυτή γίνεται 
µε θαλασσινό ή  γλυκό νερό µόνο όταν γίνεται η  εξαλίευση ή  σε έκτακτες καταστάσεις όπως 
ανοξικές συνθήκες, πτώση της στάθµης λόγω υπερβολικής εξάτµισης ή  υπερβολικό ψύχος. 
Επιπλέον επιδιώκεται η δηµιουργία υφάλµυρων συνθηκών, δηλαδή αλατότητας γύρω στο 25 
ppt µε ελεγχόµενη εισροή γλυκού νερού έτσι ώστε να αυξάνεται η ιχθυοχωρητικότητα του 
συστήµατος, µια και είναι γνωστό ότι χαµηλότερες αλατότητες σηµαίνουν τόσο αύξηση του 
επιπέδου κορεσµού σε οξυγόνο, όσο και χαµηλότερα ποσοστά της τοξικής µορφής αµµωνίας 
(µη ιονισµένη µορφή NH3). Ολες αυτές οι ρυθµίσεις όµως απαιτούν περισσότερα λειτουργικά 
έξοδα λόγω της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρικής και ανθρώπινης). 
 
β. Εσόδευση του γόνου- Προστασία του στη λιµνοθάλασσα 

Οπως αναφέρθηκε ήδη, στα valli η εσόδευση του γόνου είναι ελεγχόµενη είτε ως 
φυσική άνοδος από τη θάλασσα µέσω του κατάλληλου χειρισµού των ιχθυοφραγµών, είτε ως 
τοποθέτηση όλου του απαιτούµενου γόνου στη λιµνοθάλασσα από τον άνθρωπο. Επιπλέον 
κατά τα πρώτα ευαίσθητα στάδια, του παρέχεται προστασία σε ειδικές κατασκευές. Ευνόητο 
είναι ότι όλα αυτά µεταφράζονται σε αυξηµένα λειτουργικά έξοδα. Αντίθετα στις συνήθεις 
λιµνοθάλασσες η εσόδευση του γόνου είναι απόλυτα φυσική και δεν µπορεί να υπολογισθεί. Η 
προστασία του επίσης είναι ανύπαρκτη καθώς εξαπλώνεται (θεωρητικά τουλάχιστον) σε όλη 
τη λιµνοθάλασσα. 
 
γ. Αλιευτική παραγωγή - Διαχείριση  

Στο επίπεδο της αλιευτικής παραγωγής, οι διαφορές µεταξύ των δύο συστηµάτων είναι 
πολύ εµφανείς καθώς η στρεµµατική απόδοση κλειστού τύπου λιµνοθαλασσών κυµαίνεται στα 
10 - 50 Kg/στρέµµα/έτος περίπου, ενώ των ανοικτού τύπου λιµνοθαλασσοκαλλιεργειών δεν 
υπερβαίνει τα 15 Kg/στρέµµα/έτος στην καλλίτερη περίπτωση βασισµένη σε µάλλον ελλιπή 
επίσηµα Ελληνικά στοιχεία. Η µεγάλη αυτή διαφορά προκύπτει από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε τύπου λιµνοθαλασσοκαλλιέργειας, καθώς στις κλειστού τύπου η 
παραγωγή είναι ελεγχόµενη τόσο ως προς την τοποθέτηση του γόνου όσο και ως προς την 
εξαλίευση. Ιδιαίτερα ως προς την εξαλίευση, οι διαφορές γίνονται έντονα διακριτές καθώς οι 
κλειστές λιµνοθάλασσες εξαλιεύονται µία µόνο εποχή ανά έτος (τέλος φθινοπώρου) γεγονός 
που επιτρέπει την ευκολότερη διάθεση της παραγωγής και επιπλέον την ακριβή καταγραφή 
των αλιευµάτων, διευκολύνοντας έτσι την απόκτηση βιολογικής γνώσης για το τι µπορεί να 
αποδώσει η λιµνοθάλασσα. 
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Αυτή όµως η διαχείριση κατά τη γνώµη του γράφοντος παρουσιάζει και ορισµένα 
αδύνατα σηµεία όπως είναι ο  περιορισµός της παραγωγής σε ένα µικρό µόνο χρονικό 
διάστηµα. Το µοντέλο αυτό µπορεί να είναι αποδοτικό στην Ιταλία όπου η µεγάλη αυτή χώρα 
των 60 εκατοµµυρίων µπορεί να απορροφήσει αµέσως την ολιγοήµερη παραγωγή, όµως στη 
χώρα µας κάτι τέτοιο είναι αµφίβολο αν µπορεί να στέκει. Επιπλέον είναι πιο οικολογικό και 
ανθρώπινο να διατίθενται ψάρια για µια µεγάλη περίοδο του έτους µέσω της περιοδικής 
εξαλίευσης παρά να υπάρχει πληθώρα µόνο για λίγο. Πάντως αφήνοντας στην άκρη αυτού 
του τύπου τους προβληµατισµούς, µπορούµε να διακρίνουµε καθαρά τις δυνατότητες της 
ορθολογικής διαχείρισης που προσφέρει µια κλειστού τύπου λιµνοθαλασσοκαλλιέργεια και να 
δηµιουργήσουµε, γιατί όχι, και υβριδικές καταστάσεις όπου θα χρησιµοποιήσουµε µόνο τα 
θετικά σηµεία του κάθε τύπου προσαρµοσµένα στο περιβάλλον του κάθε τόπου. 

 
 
3.6 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανθρωπογενούς διαταραχής λιµνοθαλασσών. 
  

Ο άνθρωπος θέλοντας να επέµβει στα λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα είτε άµ εσα σε 
αυτά καθαυτά, είτε έµµεσα στον πέριξ αυτών χώρο, προκαλεί άθελά του πολλές φορές 
αντίθετα αποτελέσµατα από τα επιδιωκόµενα. Στη Μεσόγειο έχουν συµβεί κατά την τελευταία 
30νταετία διαταραχές των λιµνοθαλάσσιων οικοσυστηµάτων εξαιτίας των ανθρώπινων 
επεµβάσεων. Οι επεµβάσεις αυτές τις περισσότερες φορές επιφέρουν διαταραχές του 
υδρολογικού ισοζυγίου ενός λιµνοθαλάσσιου οικοσυστήµατος και η αιτία τους βρίσκεται είτε 
στη µείωση των γλυκών νερών είτε στη µείωση της κυκλοφορίας των αλµυρών νερών µέσα 
στη λιµνοθάλασσα. Πιο συγκεκριµένα: 

 
1.- Διαταραχή της παροχής των γλυκών νερών.  

Αν από τις ανθρώπινες επεµβάσεις (φράγµατα, αναχώµατα στις όχθες των ποταµών ή 
στις ακτές των λιµνοθαλασσών, εκτροπές καναλιών κ.λπ.) αλλάξει η φυσική ροή των γλυκών 
νερών σε µια λιµνοθάλασσα το αποτέλεσµα θα είναι: 
• Απότοµη αύξηση της αλατότητας και συνεπώς αλλαγή της σύνθεσης των βιοκοινωνιών. 
• Μείωση της συγκέντρωσης των θρεπτικών αλάτων τα οποία µέχρι τώρα µεταφέρονταν στη 

λιµνοθάλασσα µε τα γλυκά νερά. 
• Μείωση της πρωτογενούς παραγωγής (αποτέλεσµα της µείωσης των θρεπτικών αλάτων), 

έτσι η τροφική αλυσίδα θα εξασθενίσει και συνεπώς ο εισερχόµενος γόνος των ψαριών θα 
βρίσκεται σε ένα φτωχό από διατροφική άποψη περιβάλλον. 

• Μειωµένη προσέλκυση γόνου από τη λιµνοθάλασσα µια και ένα από τα πιο ισχυρά 
ερεθίσµατα τα οποία θα προσκαλέσουν το γόνο να εισέλθει από τη θάλασσα στη 
λιµνοθάλασσα είναι η χαµηλότερη αλατότητα των νερών που εκρέουν από τις µπούκες. Ο 
γόνος των ψαριών αντιλαµβάνεται αυτές τις διαφορές στην αλατότητα και κατευθύνεται 
προς τα εκεί. Αν λοιπόν τα λιµνοθαλάσσια νερά γίνουν ακριβώς όπως της θάλασσας (ως 
προς την αλατότητα), που θα αναζητήσουµε πλέον τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νερών 
αυτών; (ερώτηµα για να µας απασχολήσει). 

 
2.- Διαταραχή της κυκλοφορίας του θαλάσσιου νερού µέσα στη λιµνοθάλασσα.  

Πολύ συχνά τα στόµια επικοινωνίας (µπούκες) θάλασσας-λιµνοθάλασσας φράσσουν ή 
καταστρέφονται. Το γεγονός αυτό µπορεί να συµβεί είτε άµεσα από µη µελετηµένες 
επεµβάσεις του ανθρώπου, είτε έµµεσα από αλλαγές στη γεωµορφία του ευρύτερου χώρου 
του λιµνοθαλάσσιου συµπλέγµατος (π.χ η εκτροπή ενός ποταµού προκαλεί διαταραχές στην 
τυχόν γειτνιάζουσα λιµνοθάλασσα). Εάν οι µπούκες φράξουν και υπάρξει µείωση της παροχής 
θαλασσινού νερού προς τη λιµνοθάλασσα, τότε οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι: 
• Διαταραχή στην ανανέωση του νερού (παλίρροια - ρεύµατα) και στη σταθερότητα των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων (µην ξεχνάµε τη θεωρία των ζωνών αποκλεισµού η οποία 
βασίζεται στην κατανοµή µέσα στη λιµνοθάλασσα των “στοιχείων” θαλασσινής 
προέλευσης). 
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• Μείωση στον φυσικό εµπλουτισµό µε γόνο. 
• Μείωση στην είσοδο πλαγκτού και προνυµφών (καρκινοειδών, µαλακίων κ.α) θαλασσινής 

προέλευσης κατά την πληµµυρίδα. 
• Διαταραχή στην ικανότητα επαναφοράς της αλατότητας στα κανονικά επίπεδα ύστερα από 

πληµµύρες γλυκών νερών. 
• Μείωση της ικανότητας αυτοκαθαρισµού του οικοσυστήµατος σε περιπτώσεις ευτροφισµού 

(water bloom). 
   

Παρακάτω θα περιγραφούν δύο περιπτώσεις διαταραχής λιµνοθαλάσσιων 
οικοσυστηµάτων. Το ένα αφορά διαταραχή α πό έµµεση επέµβαση µεγάλης κλίµακας 
(Αίγυπτος) και το δεύτερο άµεση µικρής (σχετικά) κλίµακας (Πωγωνίτσα Αµβρακικού). 

 
1. Περίπτωση Αιγύπτου. 
 Στις βόρειες και βορειοανατολικές ακτές της Αιγύπτου υπάρχει σύµπλεγµα 5 
λιµνοθαλασσών στην ευρεία περιοχή του δέλτα του Νείλου, συνολικής έκτασης περίπου 
2.800.000 στρεµµάτων. Οι λιµνοθάλασσες αυτές µέχρι το 1965, όταν άρχισαν οι εργασίες 
κατασκευής του φράγµατος Ασσουάν του Νείλου, δέχονταν την ευεργετική επίδραση των 
νερών του ποταµού η παροχή του οποίου έφθανε περίπου στα 44.000.000 Κm3/έτος. Μετά 
την ολοκλήρωση του φράγµατος η παροχή αυτή µειώθηκε δραµατικά στα 4.000.000 Κm3/έτος. 
Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν : 
• Αύξηση της αλατότητας στο δέλτα του ποταµού. Από 14 - 20 ppt µπροστά στο δέλτα και 

~37 ppt στην ευρύτερη περιοχή,  σε 39 - 40 ppt. 
• Δραµατική µείωση στις συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων (φωσφορικά ,νιτρικά) κατά 

80 - 100 φορές. 
• Πτώση της πρωτογενούς παραγωγής (φυτοπλαγκτόν και βλάστηση). 
• Μείωση των φερτών υλών οι οποίες κατά το 1966 έφθαναν τα 140.000.000 τόνους/έτος. 
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να συρρικνωθούν οι λουρονησίδες των λιµνοθαλασσών οι 
οποίες βρίσκονταν σε άµεση επαφή µε τη θάλασσα. 

 Τα αποτελέσµατα των παραπάνω στην αλιευτική παραγωγή ήταν εµφανή. Στις 
λιµνοθάλασσες που βρίσκονταν σε άµεση ε παφή µε το Νείλο (διαµέσου αρδευτικών και 
αποστραγγιστικών καναλιών) σηµειώθηκε πτώση στην παραγωγή αλιευµάτων κατά τη χρονική 
περίοδο 1966 -1976. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η  λιµνοθάλασσα Edfou όπου η  αλιευτική 
παραγωγή από 32 Kg/στρέµµα το 1964 έπεσε σε 4,5 Kg/στρέµµα το 1971. Η λιµνοθάλασσα 
αυτή επικοινωνεί άµεσα µε τη θάλασσα µέσω ενός εσοδευτικού στοµίου και δέχονταν πριν την 
κατασκευή του φράγµατος τα γλυκά νερά µέσω 3 αρδευτικών καναλιών. 
 Η κατασκευή του φράγµατος προκάλεσε µείωση της αλιευτικής παραγωγής όχι µόνο 
στις λιµνοθάλασσες αλλά και στην ευρύτερη Μεσογειακή ακτή της Αιγύπτου. Μάλιστα αυτή η 
µείωση ήταν (και είναι) εντονότερη απ’ότι στις λιµνοθάλασσες. Κατά τους Bebars και 
Lassere(1983) οι λιµνοθάλασσες της Αιγύπτου φαίνεται να υπέστησαν µικρότερη αναλογικώς 
ζηµιά συγκρινόµενες µε τη θάλασσα, από την κατασκευή του φράγµατος του Νείλου. Αιτία για 
αυτό είναι η  µεγαλύτερη δυνατότητα επαναφοράς σε θέση ισορροπίας των υφάλµυρων 
οικοσυστηµάτων µετά από κάποια διατάραξη, λόγω του ότι οι βιοκοινωνίες τ ους 
συγκροτούνται από είδη προσαρµοσµένα και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, (σε σχέση 
µε τα θαλάσσια είδη τα οποία “απολαµβάνουν” τη σταθερότητα της θάλασσας). ΟΙ επεµβάσεις 
όµως όταν είναι συνεχείς και δεν συνοδεύονται από διορθωτικά έργα µειώνουν σταδιακά αυτή 
την ικανότητα επαναφοράς. Στην περίπτωση του φράγµατος του Νείλου ακολούθησαν 
διορθωτικά έργα, για παράδειγµα κατά το 1967 η παροχή του Νείλου (µέσω του φράγµατος 
πλέον) αυξήθηκε λίγο, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί ελαφρά και η αλιευτική παραγωγή κατά τα 
επόµενα 2 έτη 1968-69. 
 
2. Περίπτωση Πωγωνίτσας Αµβρακικού. 
 Οι αλιείς της λιµνοθάλασσας άνοιξαν µια καινούργια µπούκα για να βελτιωθεί η 
κυκλοφορία των νερών και να φύγει το “χόρτο” το οποίο εκτιµούσαν ότι εµπόδιζε την εσόδευση 
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του γόνου των ψαριών. Ηλπιζαν ότι έτσι θα αυξάνετο η ποσότητα του γόνου. Το αποτέλεσµα 
ήταν να µειωθεί πολύ η  αλιευτική παραγωγή και µάλιστα να εξαφανισθεί σχεδόν εντελώς η 
τσιπούρα. Μετά από αυτό η µπούκα ξανακλείσθηκε και σε ένα χρόνο η λιµνοθάλασσα 
επανήλθε σε ισορροπία και η τσιπούρα ξαναεµφανίσθηκε. Η πιθανή εξήγηση αυτού του 
φαινοµένου φαίνεται να είναι η παρακάτω: 
 Μεταξύ των οστρακοειδών της λιµνοθάλασσας υπάρχει και το Cerastoderma glaucum 
το οποίο αποτελεί µέρος της τροφής για την τσιπούρα (Sparus aurata). Η αφθονία αυτού του 
οστρακόδερµου συνδέεται άµεσα µε την αύξηση της τσιπούρας (Lassere, 1979). Οι πληθυσµοί 
του C. glaucum παρουσιάζουν την εξής ηθολογία: 
• Τα νεαρά του στάδια (0.5 - 10 mm) κατανέµονται µέσα στα φύκια ή στα φανερόγαµα φυτά, 
τα ωριµότερα στάδια κατανέµονται µέσα στο ίζηµα. 

• Η µετακίνηση των νέων ατόµων προς το ίζηµα συνοδεύεται από µια γρήγορη αύξηση. 
• Η µετακινήσεις των ώριµων ατόµων µεταξύ των διαφόρων ζωνών του ιζήµατος σχετίζονται 

µε τα καλοκαιρινά φαινόµενα δυστροφίας και µε την ποιότητα της επιφανειακής ζώνης του 
ιζήµατος (περιεκτικότητα σε διάτοµα, βακτηρίδια κ.λπ.). 

 Μετά το άνοιγµα της καινούργιας µπούκας, η απότοµη εισροή θαλασσινού νερού 
φαίνεται πως κατέστρεψε τη βλάστηση των πρώτων ζωνών και συνεπώς το βιότοπο των 
νεαρών σταδίων του C. glaucum το οποίο αποτελεί βασική τροφή του νεοεισερχοµένου γόνου 
της τσιπούρας. Η µεγάλη λοιπόν θνησιµότητα των νεαρών σταδίων του οστρακόδερµου 
οδήγησε στη µείωση των πληθυσµών της τσιπούρας. Με το κλείσιµο ξανά της µπούκας 
ξαναεµφανίσθηκε η βλάστηση και επανήλθε το C. glaucum στο βιότοπό του και ο γόνος της 
τσιπούρας ξαναβρήκε την τροφή του.    
                                 
 
4.  Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΓΟΝΟΥ 
 
4.1 Γενικά στοιχεία  
 

Σήµερα στη χώρα µας έχει λυθεί το πρόβληµα της παραγωγής στα ιχθυοεκκολαπτήρια 
µεγάλης ποσότητας γόνου ευρύαλων ψαριών και ιδιαίτερα της τσιπούρας και του λαβρακιού 
κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο και άλλων ψαριών όπως το µυτάκι και ο σαργός. Τα 
παραγόµενα ιχθύδια προορίζονται για πάχυνση µε τις συνήθεις εντατικές µεθόδους και οι 
τελικές α ποδόσεις έχουν φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στο µεσογειακό χώρο. 
Εποµένως οι µέχρι τώρα προσπάθειες για συστηµατοποίηση των µεθόδων συλλογής άγριου 
γόνου αυτών των ειδών από το φυσικό τους περιβάλλον δεν χρειάζονται πλέον να θεωρηθούν 
ως κρίσιµες, επείγουσες και µοναδικές. Επίσης από το 1995 περίπου άρχισε να παράγεται και 
γόνος κεφάλου από µεγάλο ιχθυογεννητικό σταθµό της περιοχής Ναυπακτίας. Ο γόνος αυτός 
προορίζεται για πάχυνση σε κάθε είδους καλλιέργεια και ήδη οι πρώτες προσπάθειες έχουν 
στεφθεί µε επιτυχία.  

 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σήµερα είναι διαθέσιµος άφθονος γόνος για όλα τα 

παραπάνω είδη, ακόµα και για να συµπληρώσει τους φυσικούς πληθυσµούς των 
λιµνοθαλάσσιων συστηµάτων. Γεννάται λοιπόν το ερώτηµα του τι ρόλο µπορεί να παίξει και αν 
είναι απαραίτητη η συστηµατική συλλογή άγριου γόνου. Η απάντηση είναι ότι η συλλογή 
άγριου γόνου µπορεί να βρει θέση στην παραγωγική διαδικασία έστω και αν η  σηµασία της 
έχει σήµερα µειωθεί εξ ’αιτίας της αφθονίας γόνου από ιχθυοεκκολαπτήρια. Ιδιαίτερα χρήσιµη 
φαίνεται να είναι η συλλογή άγριου γόνου µε σκοπό των εµπλουτισµό των διαφόρων τύπων 
λιµνοθαλασσοκαλλιεργειών. Τα φυσικά αποθέµατα που κάθε χρόνο κατακλύζουν τις ακτές, 
αποτελούν µια πολύτιµη πηγή από ιχθύδια ήδη εγκλιµατισµένα στις φυσικές συνθήκες  και ως 
εξ’αυτού καλύτερα προσαρµοσµένα για συνέχιση της διαβίωσής των στο φυσικό περιβάλλον 
των λιµνοθαλασσών, απ’ότι τα αντίστοιχα από ιχθυοεκκολαπτήρια. Το αντίθετο φαίνεται να 
ισχύει για τις εντατικές εκτροφές δηλαδή αυτές σε ιχθυοκλωβούς ή δεξαµενές  (κυρίως 
συµπαγείς).  
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Η τοποθέτηση σε συστηµατοποιηµένες λιµνοθαλασοκαλλιέργειες του συλλεχθέντος 

άγριου γόνου  έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα. Αυτά είναι: 
• Απεξάρτηση της παραγωγής από την επαρκή ή όχι, µη ελεγχόµενη εσόδευση του 

άγριου γόνου. 
• Βελτίωση της αναλογίας των επιθυµητών ειδών στο ιχθυαπόθεµα της λιµνοθάλασσας 

σε σχέση µε τα λιγότερο επιθυµητά. 
•  Μελέτη σε βάθος των παραγωγικών αποτελεσµάτων της λιµνοθάλασσας. 
• Καλλίτερη εκµετάλλευση των φυσικών ιχθυοαποθεµάτων επειδή τα αποθέµατα του 

γόνου µη έχοντας εισέλθει ακόµη στα εκµεταλλεύσιµα ιχθυαποθέµατα παρουσιάζουν πολύ 
µεγάλη τάση φυσικής θνησιµότητας. Ενα µέρος λοιπόν από αυτά που προορίζονται να 
αφανισθούν είναι προφανές ότι αποτελούν αυτά που συλλαµβάνει ο  άνθρωπος και τα 
τοποθετεί στις ιδανικότερες για επιβίωση συνθήκες των λιµνοθαλασσών. Συνεπώς το συνολικό 
παραγωγικό απόθεµα αυξάνει. 
  

Είναι ευνόητο ότι η αλιεία του άγριου γόνου δεν θα γίνεται ανεξέλεγκτα και θα βασίζεται 
στις επιστηµονικές εµπειρίες για την κάθε περιοχή. Απαιτείται φυσικά η έκδοση ειδικής άδειας 
αλιείας γόνου από τη διεύθυνση αλιείας του υπουργείου γεωργίας, στην οποία εκτός των 
άλλων καθορίζεται η περιοχή καθώς και το είδος και η ποσότητα που επιτρέπεται να αλιευθεί. 
Για κάποιον που µη γνωρίζοντας θα ανησυχούσε για τα ιχθυαποθέµατα, η απάντηση του 
ιχθυολόγου για το ασφαλές της συστηµατοποιηµένης συλλογής άγριου γόνου µπορεί να είναι 
η εξής: 
• Οι περιοχές όπου µπορεί να πραγµατοποιηθεί η αλιεία του άγριου γόνου είναι πολύ λίγες 
συγκριτικά µε το ολικό µήκος των ακτογραµµών όπου καταφθάνει ο γόνος. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι απόρροια του τρόπου αλίευσης που προϋποθέτει οµαλό πυθµένα και 
µικρά βάθη. 

• Τα αποθέµατα που αφαιρούνται από τη φύση προορίζονται για εκτροφή και άρα επιβίωση 
ενώ αν παρέµεναν εκεί, ένα µεγάλο µέρος από αυτά θα χάνονταν λόγω της φυσικής 
θνησιµότητας. 

• Είναι προτιµότερο οι ανησυχίες να στραφούν προς την κατεύθυνση µείωσης ή και 
εξαφάνισης εκείνων των καταστροφικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου που έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στα ιχθυαποθέµατα και ιδιαίτερα σε αυτά τα κοπαδιαστά και 
απροστάτευτα όπως ο γόνος. Ενδεικτικά αναφέρονται το ψάρεµα µε δυναµίτη, η ρύπανση 
των παράκτιων νερών µε αστικά λύµατα, φυτοφάρµακα κ.ά., η υπεραλίευση (ιδιαίτερα των 
υποµεγεθών ψαριών), η µείωση των γλυκών νερών λόγω της σπάταλης άρδευσης και οι  
καταστροφές των υγροτόπων µε αποξηράνσεις και δήθεν άλλα εξωραϊστικά έργα.  

 
 
4.2 Εποχή εµφάνισης των ιχθυδίων 
 

Η εµφάνιση του γόνου κάθε είδους στις ακτές, καθορίζεται από την εποχή 
αναπαραγωγής του κάθε είδους. Ο γόνος σε µεγέθη 15 - 20 mm ολικού µήκους σώµατος 
εµφανίζεται στα παράκτια νερά κατά πολυπληθή κοπάδια 2 - 3 µήνες µετά την εποχή 
αναπαραγωγής, αναζητώντας αβαθή νερά µε εύτροφες περιοχές και σαν τέτοιες προσιτές είναι 
οι εκβολές των ποταµών και οι λιµνοθάλασσες. Η άφιξη του γόνου κάθε είδους δεν είναι µια 
στιγµιαία διαδικασία αλλά µια παρατεταµένη, καθώς οι γεννήτορες αναπαράγονται στην 
ανοικτή θάλασσα στη χαρακτηριστική για το είδος τους εποχή για ένα παρατεταµένο διάστηµα 
και συνεπώς οι προκύπτουσες νύµφες µετακινούµενες προς τις ακτές θα φθάνουν εκεί για µια 
παρατεταµένη χρονική περίοδο (µεγαλωµένες πλέον σε ιχθύδια καθώς για 2 - 3 µήνες 
τρέφονταν µε πλαγκτόν στη θάλασσα). Είναι αυτό που ονοµάζουµε περίοδος εµφάνισης του 
γόνου κάθε είδους. Η περίοδος αυτή που συνήθως για κάθε είδος εκτείνεται σε 2 - 3 µήνες, 
παρουσιάζει ποικιλία στην αφθονία των κοπαδιών, καθώς το µέγιστο της άφιξης καθορίζεται 
από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγµα έχει παρατηρηθεί ότι τα πλέον πολυάριθµα 
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κοπάδια του κεφάλου (Mugil cephalus) εµφανίζονται µετά από βροχές κατά τη φθινοπωρινή 
περίοδο. Η κορύφωση αυτή της άφιξης δεν είναι ετήσια καθορισµένη, αλλά ποικίλλει από έτος 
σε έτος κυρίως λόγω αυτών των περιβαλλοντικών παραγόντων. Εκτός των βροχοπτώσεων 
και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά την εµφάνιση και το πλήθος των κοπαδιών του 
γόνου. Ως τέτοιοι αναγνωρίζονται η παλίρροια, η θερµοκρασία, η αλατότητα και η αφθονία 
τροφικών αποθεµάτων. Ενα χαρακτηριστικό που πρέπει κυρίως να επισηµανθεί είναι ότι η 
µεγαλύτερη µαζικότητα της άφιξης στις ακτές συµπίπτει µε την πληµµυρίδα. 

 
Η άφιξη του κάθε είδους στις ακτές δεν παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά για κάθε 

τόπο έστω και αν εξετάζονται δύο γειτονικές ακτές. Μπορεί βέβαια η εποχή εµφάνισης να είναι 
η ίδια, αλλά θεωρώντας άλλα χαρακτηριστικά όπως  ο χρόνος της πολυαριθµότερης άφιξης, το 
πλήθος των κοπαδιών και το µέγεθος των ατόµων, ποικίλλουν από τόπο σε τόπο. Αιτία για 
αυτό είναι προφανώς τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και αυτό το γεγονός επιβάλλει την 
λεπτοµερή εξέταση από τους ερευνητές µιας µεγάλης περιοχής όπου προβλέπεται να γίνει 
συλλογή γόνου.  
 
4.3 Μέθοδος αλιείας του γόνου 
 

Η αλιεία του γόνου απαιτεί υποµονή και επιµονή. Οι συλλογείς έχοντας υπ’όψιν τους τα 
ερευνητικά και εµπειρικά δεδοµένα σχετικά µε την εµφάνιση του γόνου, εγκαθίστανται σε µία 
ορισµένη περιοχή µικρή ή µεγάλη και πραγµατοποιούν πολλές αλιεύσεις µε σκοπό τη συλλογή 
του αναγκαίου αριθµού ιχθυδίων. Η αλιεία γίνεται µε ειδικά δίχτυα παραλίας (γρίπους) τα 
οποία αποτελούνται από δίχτυ χωρίς κόµπους. Το δίχτυ παραλίας έχει άνοιγµα µατιού 3 - 4 
mm, ύψους όχι ανώτερου του 1,5 m και εκτείνεται σε µήκος από 3 - 20 m ανάλογα µε τη 
χρήση. Κατά µήκος του επάνω µέρους του φέρει πολυάριθµους φελλούς µε σκοπό να επιπλέει 
στο νερό, ενώ κατά µήκος του κάτω µέρους φέρει βαρίδια ή µολυβόσκοινο µε σκοπό να 
εφάπτεται του βυθού. Στα δύο άκρα είναι δεµένοι δύο πάσσαλοι για να κρατιούνται και 
σέρνονται από τους συλλογείς. Με την κατασκευή αυτή, το δίχτυ µένει όρθιο µέσα στο νερό και 
συρόµενο στην περιοχή αλίευσης εγκλωβίζει τα ψάρια µε την κατάλληλη κυκλωτική κίνηση. 
Είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εµπόδια στο βυθό, άλλως η κυκλωτική κίνηση 
δυσκολεύει, δηµιουργούνται ανοίγµατα στο κάτω µέρος απ’όπου διαφεύγουν τα ψάρια και το 
δίχτυ µπορεί να τρυπήσει.  

 
Η αποτελεσµατική αλίευση αυτού του τύπου είναι άµεσα εξαρτηµένη από την 

επιλεκτικότητα του διχτυού. Η επιλεκτικότητα καθορίζεται από δύο όρια: Το κατώτερο όριο 
καθορίζεται από την ικανότητα διαφυγής των µικρότερων αλιευοµένων µεγεθών και εξαρτάται 
άµεσα από το άνοιγµα του µατιού. Το ανώτερο όριο καθορίζεται από την ικανότητα διαφυγής 
των µεγαλυτέρων ψαριών τα οποία αντιλαµβάνονται την κύκλωση ενωρίτερα και η ταχύτητά 
τους είναι πλέον αυξηµένη για να διαφύγουν. Είναι προφανές ότι το ανώτερο όριο εξαρτάται 
από το µήκος του διχτυού καθώς ένα µεγάλο µήκος επιτρέπει µεγαλύτερη ακτίνα κύκλωσης 
και συνεπώς εγκλωβισµό περισσότερων ψαριών.  

 
Η αλιεία του γόνου δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί όταν φυσούν άνεµοι άνω των 3 

Μποφόρ εξαιτίας της δυσκολίας χειρισµού του διχτυού. Προτιµότερες είναι οι ηµέρες άπνοιας 
µε ηλιοφάνεια κ αι ιδιαίτερα µετά από βροχή. Προτιµότερα για σύλληψη είναι τα ιχθύδια 
µεγέθους 15 - 35 mm καθώς τότε είναι πολυαριθµότερα και η κινητικότητά τους δεν είναι πολύ 
αναπτυγµένη. Επίσης σε αυτό το µέγεθος -παράξενο όσο και αν φαίνεται - υφίστανται λιγότερα 
τραυµατικά στρες από τη σύλληψη συγκριτικά µε τα µεγαλύτερα µεγέθη. Μετά τον εγκλωβισµό 
τους στο δίχτυ, δεν θα πρέπει να υφίστανται σκληρούς χειρισµούς και ιδιαίτερα δεν θα πρέπει 
να εκτίθενται στον αέρα για περισσότερο από µερικά δευτερόλεπτα µε σκοπό να επιβιώσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά κατά τη διάρκεια της µεταφοράς στη µονάδα εκτροφής.  
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Το κυριότερο πρόβληµα που εµφανίζεται για τους συλλογείς είναι η διάκριση των ειδών 
των Mugilidae καθώς στο στάδιο του γόνου η εξωτερική εµφάνιση και των 5 ειδών είναι 
σχεδόν πανοµοιότυπη. Ασφαλής διάκριση επιτυγχάνεται µόνο µε την εξέταση των πυλωρικών 
τους τυφλών ή του σχήµατος των χρωµατοφόρων του σώµατος. Δυστυχώς όµως και οι δύο 
αυτές µέθοδοι δεν µπορούν να εφαρµοσθούν εύκολα για τους εξής λόγους: Τα  µεν 
χρωµατοφόρα εµφανίζονται πλήρως µόνο µετά από µονιµοποίηση σε φορµόλη µετά 
τουλάχιστον µία εβδοµάδα σε αυτή, τα δε πυλωρικά τυφλά απαιτούν άνοιγµα του ψαριού. 
Παρόλα αυτά όµως αυτές οι δύο µέθοδοι είναι οι πιο ασφαλείς και πολύτιµες ως  εργαλεία 
στην ιχθυολογική έρευνα. Ο εκτροφέας που ενδιαφέρεται να αναγνωρίσει ζωντανά και τάχιστα 
τα είδη στο πεδίο συλλογής, καταφεύγει σε 3 κριτήρια βασισµένα σε προηγηθείσα 
επιστηµονική και κοινή εµπειρία: 
• Στη γνώση της εποχής εµφάνισης του γόνου του κάθε είδους. 
• Στο σχήµα των ιχθυδίων. 
• Στην ηθολογία των ιχθυδίων σχετικά µε τον βιότοπο που προτιµούν. 

 
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα κύρια στοιχεία συλλογής γόνου για τα 

εµπορικότερα ψάρια που προτιµούνται για εκτροφή. 
 

Mugil cephalus (κέφαλος) 
Τα ιχθύδια του κεφάλου αρχίζουν να παρουσιάζονται στις ακτές κυρίως από τέλος 

Αυγούστου µέχρι τον Οκτώβριο, αλλά σε ορισµένες περιοχές η παρουσία του επεκτείνεται και 
µέχρι το Δεκέµβριο. Τα  πολυαριθµότερα κοπάδια εµφανίζονται αρχές Οκτωβρίου 
αποτελούµενα από άτοµα γύρω στα 20 mm σε ολ ικό µήκος τα οποία συγκεντρώνονται σε 
παράκτιες αµµώδεις περιοχές κοντά σε εκβολές ποταµών. Τα µεγαλύτερα µεγέθη 
προσαρµόζονται στα γλυκά νερά και επειδή εισέρχονται σε αυτά, µπορούν να αλιευθούν είτε 
στα ποτάµια είτε ακόµα και σε αρδευτικά κανάλια που επικοινωνούν µε αυτά. Οµως, όσο 
µεγαλύτερα είναι τα άτοµα τόσο δυσκολότερα αλιεύονται. Παράλληλα µε τον κέφαλο 
εµφανίζονται και κοπάδια του γάστρου επειδή η εποχή αναπαραγωγής των δύο αυτών ειδών 
επικαλύπτεται. Τα άτοµα του γάστρου είναι ανεπιθύµητα για συλλογή σε υπερβολικό αριθµό 
(λόγω του µικρότερου αυξητικού τους ρυθµού) και απαιτείται για το συλλογέα να µπορεί να τα 
διακρίνει µεταξύ τους και ανάλογα να αποφασίζει για την πραγµατοποίηση ή όχι της συλλογής. 
Τα κύρια σηµεία διάκρισης, εύκολα αναγνωρίσιµα από ένα έµπειρο εκτροφέα, είναι τα εξής: 
• Τα ιχθύδια του κεφάλου είναι πιο «εύρωστα» µε µεγαλύτερο πάχος σώµατος ενώ του 
γάστρου πιο λεπτόµακρα. Επίσης το κεφάλι στον κέφαλο είναι πολύ πιο µεγάλο. 

• Κοιτώντας τα από πάνω µέσα στο νερό τα ιχθύδια του κεφάλου αντανακλούν στο φως µε 
µία χαρακτηριστικά µεγάλη ασηµένια κηλίδα στη ράχη τους ενώ στο γάστρο οι κηλίδες 
φαίνονται δύο και µικρές. 

 
Chelon labrosus (βελάνισσα) 

Ο γόνος της βελάνισσας εµφανίζεται σε πολυάριθµα κοπάδια (>200 ατόµων) σε κάθε 
είδους ακτές και ιδιαίτερα όπου τα νερά είναι πολύ ήρεµα (εκτός των άλλων και σε λιµάνια και 
µαρίνες) από τον Απρίλιο µέχρι και Ιούλιο. Τα  ιχθύδια κολυµπούν στην επιφάνεια του νερού 
και γίνονται εύκολα αντιληπτά λόγω και των δύο ασηµένιων κηλίδων που «ακτινοβολούν» στη 
ράχη τους εξαιτίας των γουανοφόρων τους. Τα πολυαριθµότερα κοπάδια αποτελούνται από 
άτοµα µεγέθους 15 - 20 mm και εύκολα συλλέγονται από ένα επιδέξιο χρήστη µεγάλης απόχης 
(ιδιαίτερα στα λιµάνια), αλλά για µεγαλύτερα µεγέθη όπου τα άτοµα είναι πιο κινητικά θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί δίχτυ.  
 
Sparus aurata (τσιπούρα) 

Ο γόνος της τσιπούρας πρωτοεµφανίζεται στις αµµώδεις ή λασποαµµώδεις ακτές κατά 
το διάστηµα Ιανουάριο - Μάρτιο, σε µέγεθος µέχρι περίπου τα 30 mm σε ολικό µήκος 
σώµατος. Μεγαλύτερα µεγέθη απαντώνται σε εύτροφες λιµνοθαλάσσιες, περιοχές όπου όµως 
λόγω του λασπώδους πυθµένα η µαζική αλίευσή τους είναι πολύ δύσκολη. Συγκριτικά µε την 
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αλιεία των κεφαλοειδών η αλιεία του γόνου τσιπούρας είναι πιο δύσκολη µια και η αναζήτηση 
εκµεταλλεύσιµων κοπαδιών της γίνεται µάλλον στην τύχη, καθώς τα κοπάδια της αποτελούνται 
από λίγα άτοµα (20 - 50) και δεν εντοπίζονται εύκολα. Ετσι λοιπόν ο  καθοριστικότερος 
παράγοντας για την επίπονη συλλογή τους είναι η εµπειρία των συλλογέων µε τον εντοπισµό 
κάποιων κατάλληλων περιοχών όπου από το παρελθόν έχουν βρεθεί κατάλληλες.  
 
Dicentrarchus labrax (λαβράκι) 

Ο γόνος του λαβρακιού παρουσιάζει πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε της τσιπούρας 
επειδή τα κοπάδια του είναι πολυαριθµότερα (150 - 200 περίπου άτοµα). Αρχίζουν να 
εµφανίζονται από το Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο και τα πλέον πολυάριθµα και «συµπαγή» 
παρουσιάζονται τον Μάρτιο, µε άτοµα όµως αρκετά µικρά (συγκριτικά µε τα κεφαλοειδή) γύρω 
στα 12 - 15 mm σε ολικό µήκος. Εχει παρατηρηθεί ότι προτιµούν να συγκεντρώνονται κοντά 
σε λιµνοθάλασσες σε περιοχές αµµώδεις µε χαρακτηριστική παρουσία του φύκους Zostera. Η 
συλλογή των κοπαδιών τους είναι πολύ εύκολη εφόσον το µήκος των ατόµων τους δεν 
ξεπερνά τα 20 mm περίπου, αλλά για µεγαλύτερα µεγέθη η συλλογή δυσκολεύει καθώς τα 
κοπάδια αραιώνουν και δεν είναι πλέον ορατά (άλλη µια διαφορά συγκριτικά µε τα 
κεφαλοειδή). Επειδή επίσης ο γόνος του λαβρακιού λόγω του επιµήκους σχήµατος του 
σώµατος µπορεί να συγχυσθεί για αθερίνα η οποία εµφανίζεται και αυτή την εποχή (εκτός των 
άλλων µηνών όπου εµφανίζεται επίσης), χρειάζεται προσοχή και εξάσκηση από τον συλλογέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- Λιµνοθάλασσες  (Vallicoltura moderna) 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

68 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
ΚΑΛΛIΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ MUGILIDAE ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  

(VALLICOLTURA MODERNA) 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Γενικές αρχές 

2. Βιολογία του είδους 

3. Γεωγραφική θέση 

4. Υδρογραφικό µοντέλο 

5. Συλλογή του γόνου 

6. Εκτρέφοντας το γόνο 

7. Μεταφορά του γόνου σε εξωτερικές δεξαµενές 

8. Δεξαµενές διαχείµασης 

9. Δεξαµενές για ηµιεντατική καλλιέργεια 

10. Συλλέγοντας τα ψάρια από τις δεξαµενές ηµιεντατικής καλλιέργειας 

11. Εκτατική καλλιέργεια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- Λιµνοθάλασσες  (Vallicoltura moderna) 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

69 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ MUGILIDAE ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Α 1. Γενικές Αρχές 

 
Οι παραθαλάσσιες περιοχές των Ιταλικών ακτών της Αδριατικής θάλασσας 

σχηµατίζουν πολλές λιµνοθάλασσες. Αυτές οι λιµνοθάλασσες είναι ρηχές και το νερό τους είναι 
υφάλµυρο µε αλατότητα που κυµαίνεται µεταξύ 10 και 35 ppt στη διάρκεια του χρόνου. 
Διάφορα είδη καταδροµικών ψαριών (τα οποία αναπαράγονται στη θάλασσα) εισέρχονται σε 
αυτές τις λιµνοθάλασσες κατά την άνοιξη, για να τραφούν στα πλούσια τροφικά νερά αυτών 
των περιοχών όπου το καλοκαίρι επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες. Οταν από το φθινόπωρο 
και µετά, οι θερµοκρασίες των νερών στις λιµνοθάλασσες αρχίζουν να πέφτουν πάλι (γίνονται 
χαµηλότερες από αυτές που επικρατούν στην ανοιχτή θάλασσα), αυτά τα ψάρια (εκτός του 
χελιού1) έχουν τάσεις να φεύγουν από τις λιµνοθάλασσες, για να ξαναγυρίσουν το επόµενο 
έτος όταν οι θερµοκρασίες ανέβουν πάλι. 

 
Αυτές οι εποχιακές µετακινήσεις ήταν γνωστές ακόµα και στους αρχαίους Ρωµαίους 

που τις εκµεταλλεύονταν φτιάχνοντας ιχθυοκαλαµωτές συλλαµβάνοντας τα ψάρια όταν αυτά 
µετακινούντο προς τη θάλασσα. Αυτές λοιπόν οι λιµνοθάλασσες µε τις καλαµωτές τους 
ονοµάζονται βάλες (Valli). Σήµερα η  συνολική έκταση αυτών των βαλών υπολογίζεται σε 
40.000 ha. 

 
Τα χέλια και τα Mugilidae είναι τα ψάρια µε τη µεγαλύτερη εµπορική σηµασία στις 

βάλες επειδή αποτελούν τα πολυπληθέστερα αλιεύµατα και µετά ακολουθούν η  τσιπούρα 
(Sparus auratus)  και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) τα οποία είναι και τα ακριβότερα 
αλιεύµατα. 

 
Από τα πολύ παλιά χρόνια οι βάλες υφίσταντο εκµετάλλευση µε ένα πολύ απλό τρόπο 

εκτατικής µορφής. Ο γόνος των Mugilidae και των χελιών εισέρχεται φυσικά  στα ζεστά νερά 
των βαλών κατά την άνοιξη όπου και µεγαλώνουν τρεφόµενα µε  την άφθονη φυσική τροφή 
που υπάρχει εκεί. Το µόνο που πρέπει να γίνει είναι να διατηρούνται τα καλαµωτά φράγµατα 
σε καλή κατάσταση ώστε να είναι αδύνατη η απόδραση των µεγαλύτερων ψαριών και αυτά να 
πιάνονται στις παγίδες που συναντούν στην προς την θάλασσα µετανάστευσή τους. 

 
Τα Mugilidae παρουσιάζουν το µειονέκτηµα ότι τείνουν να φύγουν από τις βάλες περί 

το τέλος του φθινοπώρου όταν αρχίζουν να πέφτουν πολύ οι θερµοκρασίες. Αυτή την περίοδο 
όµως τα Mugilidae δεν είναι αρκετά µεγάλα ώστε να παρουσιάζουν εµπορικό ενδιαφέρον. Εάν 
τα εµποδίσουµε να φύγουν και περιορισθούν στις βάλες, κινδυνεύουν να πεθάνουν από τις 
χαµηλές θερµοκρασίες που θα επικρατήσουν εκεί το χειµώνα εκτός κι αν υπάρχουν ορισµένα 
βαθιά σηµεία όπου µπορούν να διαχειµάσουν. Ετσι λοιπόν σκάφτηκαν βαθιά αρκετές εκτάσεις 
από τις βάλες ώστε να βρουν εκεί καταφύγιο τα Mugilidae κατά το χειµώνα. Κάθε είδος από τα 
5 των Mugilidae έχει τη δική του εποχή του χρόνου που εισέρχεται στα υφάλµυρα νερά και 
αυτό το γεγονός εκµεταλλεύονται οι ψαράδες για να πιάσουν το επιθυµητό είδος την 
κατάλληλη χρονική στιγµή. Κατόπιν αυτά τα ιχθύδια µεταφέρονται στην προς εκµετάλλευση 
βάλα. Αυτό το σύστηµα της εκµετάλλευσης απέδιδε από 20 έως 60 Kgr/ha Mugilidae το χρόνο. 

 
Σήµερα η εκµετάλλευση των βαλών είναι µοντέρνα και συνίσταται χονδρικά σε 

4 περίπου φάσεις: 
                                            
1 Το χέλι φεύγει µόνο όταν είναι έτοιµο για την καταδροµική αναπαραγωγική του µετανάστευση 
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1. Διατηρώντας το γόνο των Mugilidae µέσα σε µικρές δεξαµενές προσφέροντάς τους pellets. 
2. Προστατεύοντάς τα κατόπιν, σε ειδικές δεξαµενές διαχείµασης. 
3. Μεταφέροντάς τα κατόπιν σε κάπως µεγαλύτερες δεξαµενές δίνοντάς τους pellets. 
4. Μεταφέροντάς τα κατόπιν σε πολύ µεγάλες δεξαµενές ή στις εκτεταµένες µεγάλες βάλλες 
όπου τρέφονται φυσικά και απ' όπου συλλαµβάνονται κατά την περίοδο που µεταναστεύουν 
προς τη θάλασσα. 

 
Είναι προφανές λοιπόν ότι η καλλιέργεια των Mugilidae από εκτατική που ήταν παλιά 

έγινε εντατική στις σύγχρονες ηµέρες. 
 
Α.2 Συνοπτική περιγραφή της βιολογίας του είδους 

 
Τα Mugilidae είναι κυρίως ιζηµατο-τριµµατοφάγα και έχουν ένα πολύ µακρύ έντερο. 

Θεωρούνται λοιπόν ότι ανήκουν γενικά στο δεύτερο κρίκο της τροφικής αλυσίδας. Η βιολογία 
τους περιγράφεται εκτενέστερα στο επόµενο κεφάλαιο που αναφέρεται στην καλλιέργειά τους 
στο Ισραήλ. Εδώ µόνο θα αναφέρουµε ότι ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό στη συµπεριφορά 
τους είναι η µεγάλη τάση που παρουσιάζουν για ρεόταξη. Αντιδρούν πρόθυµα στα υδάτινα 
ρεύµατα και για αυτό το λόγο τα έλκουν οι περιοχές όπου υπάρχουν ρεύµατα. Αυτή τους η 
ιδιότητα βρίσκει εφαρµογή στις διαδικασίες καλλιέργειάς τους στις βάλες και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, όπως θα δούµε παρακάτω, για να τα τραβήξει σε δεξαµενές ή στις παγίδες 
απ' όπου θα συλλεχθούν. 
 
Α.3 Γεωγραφική θέση 

 
Στο παρόν κεφάλαιο προτιµήθηκε να περιγραφεί η διαδικασία παραγωγής όπως αυτή 

εφαρµόζεται σε µία Ιταλική βάλα σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο σύγγραµµα του P. 
Korringa (βλ. βιβλιογραφία). Η βάλα "Pizani" που θα εξετάσουµε σαν πρότυπο, βρίσκεται κάτω 
από τη Βενετία σε µια εγκόλπωση του ποταµού Po Di Maestra. Η όλη έκταση έχει µήκος 5800 
m (πολύ µεγάλη), έκταση 756 ha και από αυτά τα 500 ha είναι νερό. 
 
Α.4 Υδρογραφικό µοντέλο 

 
Αρχικά η όλη έκταση ήταν µία µεγάλη λιµνοθάλασσα 756 ha που µετά από µεγάλα 

διαµερισµατοποιητικά έργα διαµορφώθηκε στη σηµερινή µορφή µε τα 500 ha νερού. Η αρχικά 
πολύ µεγάλη υδάτινη έκταση διαιρέθηκε σε τρεις κύριες περιοχές και διαµορφώθηκαν 
επιπρόσθετα πολλές µικρές δεξαµενές, µερικές από τις οποίες ειδικά για διαχείµαση. Σήµερα 
καλύπτουν έκταση 100 ha. Ενα δίκτυο από κανάλια εφοδιασµένο µε πόρτες, διαφράγµατα και 
δικτυωτά εξυπηρετεί την αλληλοεπικοινωνία των δεξαµενών. Οι τρεις µεγάλες υδάτινες 
περιοχές που αναφέραµε χρησιµοποιούνται για εκτατική καλλιέργεια και έχουν βάθος από 60 
έως 100 cm. 

 
Το επίπεδο του νερού είναι χαµηλότερο από το επίπεδο της θάλασσας και του 

παρακείµενου ποταµού που περικλείουν τη λιµνοθάλασσα - φάρµα. Γενικά το επίπεδο είναι 
2.5 m χαµηλότερο της θάλασσας και σε εποχές µε πολύ βροχή υψώνεται κατά 15 - 20 cm. 

 
Η όλη φάρµα περικλείεται καθ’ όλη την περιφέρειά της από ένα γερό ανάχωµα που 

εµποδίζει την ανεξέλεγκτη είσοδο του θαλασσινού και του ποταµίσιου νερού. 
 
Για να ελεγχθεί το επίπεδο και η αλατότητα του νε ρού κατασκευάστηκαν τρία (3) 

µεγάλα αρδευτικά κανάλια που διασχίζουν όλη τη βάλα και οδηγούν στη θάλασσα, η ακτή της 
οποίας βρίσκεται περί τα 2 Km µακριά από τη φάρµα. Στα κανάλια αυτά που µέσα στη φάρµα 
διακλαδίζονται κατάλληλα, έχουν κατασκευαστεί «πόρτες» µε κάθετα διαφράγµατα που 
επιτρέπουν να ελεγχθεί το νερό που µπαίνει στη βάλα µε µεγάλη ακρίβεια. Το γλυκό νερό που 
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ενίοτε απαιτείται, παρέχεται από τον παρακείµενο ποταµό Po Di Maestra µε σιφώνια 35 ή 25 
cm σε διάµετρο. Και εδώ επίσης η ποσότητα του νερού που εισέρχεται στη φάρµα µπορεί να 
ελεγχθεί. Τα αρδευτικά κανάλια χρησιµοποιούνται τόσο για αλµυρό όσο και για γλυκό νερό. 
Συχνά πάντως περιέχουν µίγµα νερού της επιθυµητής αλατότητας. Το θαλασσινό και το γλυκό 
νερό εισρέουν στη φάρµα µε τη βαρύτητα αλλά για να εκρεύσει - όταν απαιτηθεί - χρειάζονται 
αντλίες. Υπάρχουν 3 αντλίες σε 1 σηµείο της φάρµας ικανότητας 2000,  800 και 700 Lit/sec και 
1 άλλη σε ένα άλλο σηµείο ικανότητας 2500 Lit/sec. 

 
• Θερµοκρασία νερού 

Τα νερά των ρηχών περιοχών της βάλας ακολουθούν τις διακυµάνσεις της 
θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας ταχύτερα απ' ότι τα νερά του Αδριατικού πελάγους. Τον 
Ιανουάριο η θερµοκρασία των νερών της φάρµας φθάνει µέχρι 2 °C ενώ σε πολύ ψυχρούς 
χειµώνες ακόµα και µια κρούστα πάγου µπορεί να δηµιουργηθεί στην επιφάνειά τους. Την 
άνοιξη η θερµοκρασία υψώνεται πάλι γρήγορα, 20 °C τον Απρίλιο µε µέγιστο 28 °C - 30 °C τον 
Αύγουστο. Τον Σεπτέµβριο η θερµοκρασία πέφτει πάλι κάτω από τους 20 °C. 

 
• Αλατότητα 

Η αλατότητα ποικίλλει πολύ επηρεαζόµενη από τις βροχές και την εξάτµιση. Τον 
περισσότερο καιρό η αλατότητα κυµαίνεται από 20 µέχρι 30 ppt, δηλαδή µικρότερη απ' ότι στη 
θάλασσα, αλλά σε περιόδους ξηρασίας µπορεί, εάν δεν ληφθεί µέριµνα να αφεθεί νερό να 
εισρεύσει από τον ποταµό, να φθάσει ακόµα και 40 ppt, δηλαδή µεγαλύτερη απ' ότι της 
θάλασσας. Το χειµώνα σε περιόδους µε πολύ βροχή η αλατότητα µπορεί να πέσει και στο 15 
ppt. 

 
• pH και O2 

Το pH του νερού ποικίλλει µεταξύ 8 και 8.4 και το επίπεδο Ο2 βρίσκεται πάντοτε κοντά 
στον κορεσµό. Μόνο σε περιόδους που πράσινα φύκη Enteromorpha σχηµατίζουν στρώµα 
επάνω στο νερό χρειάζεται να ανησυχήσει κανείς, γιατί τότε τα υδάτινα στρώµατα του βυθού 
είναι σκοτεινά και καθίστανται ανοξικά. 

 
• Γονιµότητα των νερών 

Το νερό στις βάλες είναι πλουσιότερο σε πλαγκτόν από αυτό της θάλασσας, πράγµα 
που αποδεικνύεται άλλωστε και από το πιο πράσινο χρώµα του. Το υπόστρωµά του είναι ένα 
λεπτό κοκκώδες αργιλικό απόθεµα που µεταφέρθηκε µέχρι εκεί από τον παρακείµενο ποταµό 
και είναι πολύ γόνιµο. Παρ' όλα αυτά, η συνεχής εκµετάλλευση της ίδιας περιοχής µπορεί να 
οδηγήσει σε σταδιακή µείωση της γονιµότητας των επάνω στρωµάτων του βυθού. Επιπλέον 
τα εναποθέµατα της λάσπης µπορούν να ενεργούν και σαν παγίδες θρεπτικών συστατικών 
που πέφτουν εκεί. Για αυτό το λόγο ο βυθός «οργώνεται». Αυτό γίνεται στις µεγάλες 
δεξαµενές. Μια βάρκα - πλατφόρµα που επάνω της έχει εγκατασταθεί µια µεγάλη αεραντλία 
(blower) χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό (Σχήµατα 2.5, 2.6). Η αεραντλία διοχετεύει αέρα µε 
πίεση µέσω σιδερένιων σωλήνων που ακουµπούν στο βυθό. Ο αέρας που διοχετεύεται από 
αυτούς ανακατώνει τη λάσπη ελευθερώνοντας τα θρεπτικά συστατικά. Ετσι η  αναερόβια 
ζύµωση των οργανικών συστατικών διακόπτεται και τη θέση της παίρνει η αερόβια 
αποσύνθεση των υλικών αυτών. Εάν είναι δυνατόν αυτό το "όργωµα" του βυθού θα πρέπει να 
γίνεται κάθε χρόνο την άνοιξη. 

 
• Τα Φράγµατα 

Τα ιχθυοφράγµατα που παρεµβάλλονται στη ροή του νερού των καναλιών είναι 1 για 
κάθε κανάλι και είναι µεγάλης σηµασίας. Ο παλαιός τύπος, αυτός δηλαδή που είναι φτιαγµένος 
από ξύλο και καλάµι έχει σήµερα εγκαταλειφθεί. Αντί αυτού σήµερα χρησιµοποιούνται σειρές 
από πόρτες που έχουν κατασκευασθεί κατά µήκος του καναλιού εκεί όπου το θαλασσινό νερό 
συναντά το υφάλµυρο νερό των βαλών (Σχήµα 2.1). 
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Οι πόρτες (locks) αυτές, είναι κατασκευασµένες από σειρές επιµηκών τσιµεντένιων 
τοίχων µε αυλακιές στις άκρες τους και το µέσον τους. Σε αυτές τις αυλακιές τοποθετούνται 
µεταλλικά διαφράγµατα, διάτρητα ή  όχι. Ο βυθός των locks είναι επίσης τσιµεντένιος αλλά οι 
κατασκευαστές έχουν προσεκτικά φτιάξει το µέρος όπου ο τοίχος συναντά τον βυθό µε τρόπο 
που να έχει καµπυλωθεί ώστε να εφαρµόζει καλύτερα το µεταλλικό διάφραγµα. 

Σε αυτά τα σηµεία τοποθετούνται και οι δροµίδες - ιχθυοπαγίδες µε κατάλληλο άνοιγµα 
µεταξύ των κάθετων ράβδων που τις απαρτίζουν (βλ. προηγούµενο κεφάλαιο). Τα ψάρια που 
µεταναστεύουν προς τη θάλασσα περνούν από τη δροµίδα-παγίδα, αλλά δεν µπορούν να 
ξαναπεράσουν πίσω. Παγιδεύονται λοιπόν στον πίσω της δροµίδας χώρο 

Αυτή η επινόηση επιτρέπει την είσοδο του θαλασσινού νερού όχι όµως και την 
ελεύθερη διακίνηση των ψαριών προς ή από τις βάλες. Η ιδιότητα της ρεόταξης στα ψάρια ή η 
επιθυµία τους να φθάσουν σε νερά επιθυµητής θερµοκρασίας και αλατότητας, εύκολα τα 
οδηγεί να συγκεντρωθούν στα κατάλληλα σηµεία των ιχθυοσυλληπτικών απ' όπου εύκολα 
πλέον εξαλιεύονται. 

Σχήµα 2.1. Ιχθυοφράγµατα (Ιχθυοπαγίδες) στη βάλα, (Korringa, 1976). 
 
Β. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ MUGILIDAE. 
 
B.1 Συλλογή του γόνου 

 
Οπως και στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στο Ισραήλ έτσι και στην Ιταλία ο 

γόνος συλλέγεται από ψαράδες στις ακτές ή στις εκβολές µε τις γνωστές µεθόδους. Κατόπιν 
µεταφέρεται µέσα σε δοχεία στις φάρµες. 
 
Β.2 Εκτρέφοντας το γόνο 

 
Από τα Mugilidae το Mugil cephalus για παράδειγµα αναπαράγεται στα ανοικτά νερά 

της θάλασσας τον Αύγουστο και ο γόνος το υ 15 - 20 mm σε ολικό µήκος µπορεί να 
προσφερθεί για αγορά στους ιχθυοτρόφους Οκτώβριο και Νοέµβριο. Μερικές φορές ο γόνος 
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αυτού του είδους µπορεί να προσφερθεί ακόµα και Φεβρουάριο µε Μάρτιο (προερχόµενες 
από τις γεννήσεις που έγιναν αργότερα) όταν είναι 25 mm σε µήκος. 

 
Αυτός ο γόνος είναι είναι µια πρώτη ύλη η οποία αγοράζεται από τους καλλιεργητές και 

συνεπώς τα χρήµατά τους πρέπει να προστατευθούν. Δεν µπορούν να τον τοποθετήσουν 
απότοµα στις µεγάλες δεξαµενές ή  βάλες όπου παραµονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Φροντίζουν 
να τον µεγαλώσουν πρώτα σε ειδικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα σκεπαστό κτίριο 
(brood house) όπου µέσα του υπάρχουν 2 σειρές µε 20 κυκλικές τσιµεντένιες δεξαµενές, 4 m 
σε διάµετρο η καθεµιά τους. Αυτές οι δεξαµενές είναι ρηχές, βαθύτερες στο κέντρο τους και 
έχουν µια σταθερή παροχή από φιλτραρισµένο θαλασσινό νερό που πέφτει λόγω βαρύτητας 
µέσα σ' αυτές από ένα υπερυψωµένο υδατόπυργο έξω από το κτίριο. 

 
Το νερό µπορεί να χυθεί µέσα στις δεξαµενές υπό µορφή πίδακα, αλλά µια και το 

περιεχόµενο των δεξαµενών είναι ευαίσθητα ιχθύδια, χύνεται µέσα από τις πολλές τρύπες που 
βρίσκονται κατά µήκος ενός σωλήνα πάνω από την επιφάνεια των δεξαµενών (Σχήµα 2.2). Η 
παροχή του νερού για κάθε δεξαµενή υπολογίζεται σε 1.5 L/sec. Η δουλειά που κάνει αυτό το 
νερό είναι να ανανεώνει το ήδη υπάρχον νερό στη δεξαµενή και να το διατηρεί σε µια αργή 
κυκλική κίνηση. Αυτή η κυκλική κίνηση του νερού αναγκάζει τα ψάρια να κολυµπούν συνέχεια, 
αλλά τους παρέχεται και η δυνατότητα να µπορούν να ξεκουράζονται στο βυθό στο κέντρο της 
δεξαµενής. Τα περιττώµατά τους και άλλα υπολείµµατα µαζεύονται αυτόµατα στο κέντρο του 
βυθού και µπορούν να αποµακρυνθούν δια µέσου µιας σχάρας που οδηγεί σε µία έξοδο που 
ελέγχεται από µία βάνα. 

 
 

Σχήµα 2.2. Δεξαµενές διατήρησης και πρώτης ανάπτυξης των ιχθυδίων που προορίζονται για εκτροφή στη 
βάλα. Οι δεξαµενές είναι κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βυθισµένες στο έδαφος. Διακρίνεται η 
παροχή του νερού υπό µορφή µικρών πιδάκων από το σωλήνα, (Korringa, 1976). 
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Σε µια τέτοια δεξαµενή των 4 m σε διάµετρο µπορούν να τραφούν Mugilidae των 10 - 

20 mm και µέχρι 150.000 άτοµα. Αυτό το σύστηµα έχει πολλά πλεονεκτήµατα όπως, εύκολη 
παρακολούθηση, συνεχής ροή, αυτόµατο τάισµα και παροχή απολυµαντικών κατά τακτικά 
χρονικά διαστήµατα ή περιστασιακά όταν απειλείται επιδηµία από ασθένειες ή παράσιτα. Σαν 
αρχή κάθε δεξαµενή µε γόνο απολυµαίνεται κάθε 10 µέρες, διακόπτοντας για λίγο την παροχή 
του νερού. Ενα καλό αντισηπτικό είναι το Neguvon - Masoten (Bayer). Σε µερικές περιπτώσεις 
χρησιµοποιείται και malachite  green (πράσινο του µαλαχίτη) µόνο του ή σε συνδυασµό µε 
φορµόλη (100-150 ppm φορµόλη + 1-2 ppm πράσινο του µαλαχίτη). 

 
Για αυτόµατο τάισµα, ένας διασκορπιστής τροφής µε µια αυτοκινούµενη ζώνη 

µεταφοράς είναι η  πιο κατάλληλη λύση. Γυρνά επί 2 - 5 ώρες κάθε ηµ έρα ρυθµιζόµενος µε 
χρονοδιακόπτη (Σχήµα 2.3). Η ξηρή τροφή διασκορπίζεται έτσι πολύ προοδευτικά µέσα στη 
δεξαµενή. Για τροφή χρησιµοποιούνται pellets του εµπορίου και ο γόνος τρώει τις πρώτες 20 - 
30 ηµέρες τη λεπτότερη τροφή που ονοµάζεται αρχική (No 0). Μετά όταν φθάσουν σε µήκος 
περί τα 30 mm τους δίνονται πιο µεγάλοι κόκκοι τροφής (Νο 1), κ.ο.κ. Ο γόνος τρέφεται µόνο 
κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η ποσότητα της τροφής που τους δίδεται υπολογίζεται εµπειρικά, 
τόση όση καταναλώνεται µε όρεξη. Τα νεαρά ψάρια θα πρέπει να λαµβάνουν ηµερήσια το 5 - 
7 % του σωµατικού τους βάρους σε τροφή υπό µορφή pellets, η  ακριβής ποσότητα ποικίλλει 
µε τη θερµοκρασία του νερού. Το  ποσοστό αυτό µπορεί να λιγοστεύει καθώς τα ψάρια 
µεγαλώνουν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.3. Αυτόµατη ταΐστρα µε κυλιόµενο ιµάντα τοποθέτησης υπολογισµένης ποσότητας τροφής. 
Χρησιµοποιείται στην προανάπτυξη του γόνου των Mugilidae, (Korringa, 1976). 

 
Τα νεαρά ψάρια µπορούν να εκτραφούν σε αυτές τις δεξαµενές µέχρι που να φθάσουν 

το µέγεθος των 8 cm αλλά σε µικρότερο αριθµό ψαριών ανά δεξαµενή απ' ότι αρχικά. Καθώς 
τα ιχθύδια µεγαλώνουν, πρέπει να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερο αριθµό δεξαµενών και όταν 
γίνουν 8 cm σε µήκος δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από 13.000 ιχθύδια σε µία 
τέτοια δεξαµενή. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο- Λιµνοθάλασσες  (Vallicoltura moderna) 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

75 

 
Το κτίριο που στεγάζει τις δεξαµενές έχει µια ανοικτή πλευρά προς τα δυτικά η οποία 

κλείνεται το χειµώνα µε διαφανές υλικό. Το χειµώνα το εσωτερικό θερµαίνεται από ένα λέβητα 
που παράγει 600 Kcal/h. Το νερό ανακυκλώνεται περνώντας µέσα από φίλτρο. Αν χρειασθεί 
να αποχετευτεί νερό από τις εσωτερικές αυτές δεξαµενές αυτό πάντοτε διοχετεύεται στις 
δεξαµενές διαχείµασης στο εξωτερικό για να κρατήσει τη θερµοκρασία τους όσο το δυνατόν 
υψηλότερη 
 
Β.3 Μεταφορά του γόνου σε εξωτερικές δεξαµενές 

 
Σε αυτή τη φάση εκτροφής χρησιµοποιούνται ορθογώνιες χωµάτινες δεξαµενές περί τα 

600 m2 σε έκταση, µε βάθος 1,5 - 2 m. Εάν το νερό αυτών των δεξαµενών ανανεώνεται καλά 
µπορεί να κρατήσει περί τα 2 Kg ψαριών/m3 νερού. Σε θερµοκρασία νερού 15 οC µια καλά 
στοκαρισµένη δεξαµενή πρέπει να "ξεπλένεται" (ανανεώνει όλο το νερό της) µέσα σε 24 h 
(ώρες) και στο µέγιστο του καλοκαιριού των 25 - 28 οC σε 6 ώρες. Αυτό απαιτεί µια ροή νερού 
των 15 και 60 L/sec αντίστοιχα. 

 
Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος αλλαγής περιβάλλοντος, αυτές οι χωµάτινες δεξαµενές 

συνδέονται µε προ-δεξαµενές κατασκευασµένες από τσιµέντο έκτασης 20 m2, που 
επικοινωνούν µεν µε τις χωµάτινες αλλά δια µέσου ενός χωρίσµατος σε µορφή πλέγµατος 
(screen). Στις προδεξαµενές αυτές τα ιχθύδια τρέφονται µε pellets. Μετά από κάµποσο καιρό 
και αφού ελεγχθεί ο συνολικός αριθµός τους, η καλή τους υγεία και η όρεξή τους, το πλέγµα 
αποµακρύνεται και αφήνονται να εξαπλωθούν στη χωµάτινη δεξαµενή. Θα γυρίσουν συχνά 
πίσω στην προδεξαµενή να βρουν την τροφή τους, τα pellets που σκορπίζονται από τον 
αυτόµατο διασκορπιστήρα. 
 
Β.4 Δεξαµενές διαχείµασης 

 
Τα Mugilidae δεν µπορούν να αντέξουν τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. Για αυτό το 

λόγο θέλουν να φύγουν από τις βάλες το χειµώνα για να φθάσουν τη σχετικά θερµότερη 
θάλασσα. Εάν τα ιχθυοφράγµατα κάνουν τη διαφυγή τους από τις βάλες αδύνατη και οι βάλες 
δεν τους προσφέρουν βαθιά µέρη να διαχειµάσουν, τότε πιθανά θα υπάρξουν σοβαρές 
απώλειες στο ιχθυοαπόθεµα. 

 
Τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά των δεξαµενών διαχείµασης είναι το µεγάλο βάθος 

τους και η προστασία που παρέχουν ενάντια στους ψυχρούς ανέµους. Οι δεξαµενές αυτές 
έχουν µήκος 30 - 100 m, πλάτος 3 - 6 m και βάθος 4 - 5 m. Είναι δε κατασκευασµένες µε 
τέτοια οριοθέτηση ώστε ο επιµήκης άξονάς τους να πέφτει κάθετα στη διεύθυνση των 
επικρατούντων ψυχρών ανέµων της περιοχής. Οι πλευρές στις δεξαµενές είναι υπερυψωµένες 
ώστε να σχηµατίζουν ένα γερό ανάχωµα τουλάχιστον 1 m επάνω από την επιφάνεια του 
νερού και εάν είναι δυνατό φυτεύονται εκεί αειθαλή φυτά. Στο βυθό της δεξαµενής το νερό 
αναδιηθούµενο συνεχώς συντελεί στο να διατηρείται η  θερµοκρασία στα κάτω στρώµατα 
σταθερή. Σε περιόδους χιονιού ή παγωνιάς στην επιφάνεια του νερού δηµιουργείται ένα λεπτό 
(πάχους 30 - 50 cm) στρώµα κρύου νερού που λειτουργεί σαν µονωτήρας για το υποκείµενο 
νερό. Αυτό το λεπτό κρύο στρώµα όµως, αν αφεθεί πολύ θα γίνει πάγος και γι' αυτό παρέχεται 
τακτικά νερό στη δεξαµενή ώστε συνεχώς αυτό το στρώµα να παρασύρεται. 

 
Στις δεξαµενές διαχείµασης υπάρχει ένα καλό σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ των µε 

πλέγµατα, διαφράγµατα και βάνες, που βασίζεται σε µελετηµένα κατασκευασµένη διαφορά 
επιπέδου µεταξύ των ώστε να διοχετεύεται νερό από µια δεξαµενή σε µια άλλη όταν απαιτηθεί. 
Σε εδικές περιπτώσεις λειτουργούν και δυνατές αντλίες. 
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Γύρω στα µέσα µε τέλη Νοεµβρίου τα ευπαθή είδη ψαριών π.χ. Liza aurata, Chelon 
labrosus, Mugil cephalus, κ.ά. µεταφέρονται στις πιο πάνω περιγραφόµενες δεξαµενές 
διαχείµασης. Εκεί παραµένουν µέχρι το δεύτερο µισό του Μαρτίου και δεν τους δίδεται καµία 
τροφή. Εάν είναι δυνατόν, η µεταφορά από τις δεξαµενές εκτροφής στις δεξαµενές 
διαχείµασης δεν θα πρέπει να γίνεται µε δίχτυα. Καθώς τα Mugilidae αντιδρούν θετικά στις 
διαφορές ροής και θερµοκρασίας (ρεόταξη, θερµόταξη) µπορούν να παρασυρθούν στις 
δεξαµενές διαχείµασης µε κατάλληλη διευθέτηση αυτών των διαφορών. Οι είσοδοι και οι 
έξοδοι του νερού στις διάφορες δεξαµενές είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε η διεύθυνση της ροής 
του νερού να µπορεί να αντιστρέφεται κατά τα επιθυµητά. Η ίδια αρχή µεταφοράς 
χρησιµοποιείται και την άνοιξη, όταν µεταφέρονται τα ψάρια από τις δεξαµενές διαχείµασης 
στις µεγάλες δεξαµενές για ηµιεντατική καλλιέργεια π.χ. ένα ρεύµα θερµού νερού δια µέσου 
του καναλιού επικοινωνίας των δεξαµενών θα τα προσελκύσει προς τα εκεί που πρέπει. 

 
Παρ' όλη πάντως την προστασία που παρέχεται στα Mugilidae το χειµώνα, κίνδυνοι 

καραδοκούν σε πολύ ψυχρούς χειµώνες. Η καλύτερη λύση θα ήταν σκεπαστές δεξαµενές ή 
τεχνητά θερµαινόµενες αλλά τότε το κόστος θα ήταν πολύ υψηλό. 

 
Καθώς τα ψάρια δεν τρέφονται στις χαµηλές θερµοκρασίες που επικρατούν τον 

χειµώνα (<10 οC) και ζουν µε πολύ λιγότερο οξυγόνο απ' ότι απαιτούν το καλοκαίρι, είναι 
δυνατόν να στοκαριστούν οι δεξαµενές µε 2 Kg ψαριών ανά m3. Σε µοντέρνες τσιµεντένιες 
δεξαµενές διαχείµασης µε ανακυκλούµενο νερό των 7 οC είναι ακόµη δυνατόν να 
τοποθετηθούν ψάρια σε πυκνότητες µέχρι 50 Kg / m3 µε ασφάλεια. 

 
 
Β.5 Δεξαµενές για ηµι-εντατική καλλιέργεια 
 

Στις αρχές της άνοιξης τα ψάρια οδηγούνται στις δεξαµενές για ηµι-εντατική 
καλλιέργεια. Η όλη έκταση αυτών των χωµάτινων δεξαµενών πρέπει να είναι πολύ µεγαλύτερη 
από αυτή των δεξαµενών για εντατική καλλιέργεια που χρησιµοποιούνται για το πρώτο έτος 
της ζωής των ψαριών. Οι δεξαµενές ηµιεντατικής είναι αρκετά ρηχές (50 - 70 cm) και έχουν 
µέσες διαστάσεις 40 m µήκος και 20 m πλάτος. Κατά µήκος της περιφέρειάς των υπάρχει ένα 
βαθύ αυλάκι που είναι πιο βαθύ (1.5 - 2 m) απ' ό,τι είναι η κυρίως έκτασή τους. Το ρηχό µέρος 
χρησιµοποιείται ως το µέρος όπου βρίσκουν τροφή, το δε βαθύ ως καταφύγιο για ενδεχόµενο 
κακό καιρό. Το νερό των δεξαµενών συνεχώς ανανεώνεται, στις θερµότερες ηµέρες δε η 
ανανέωση είναι πιο έντονη 50 - 60 L/ha/sec πράγµα που κάνει εφικτό το σ τοκάρισµα της 
δεξαµενής µε 2 Kg ψαριών/m2. Οταν οι δεξαµενές πρέπει να αδειαστούν χρησιµοποιούνται 
αντλίες. Τα  ψάρια τότε µαζεύονται στο περιφερειακό βα θύ αυλάκι και τελικά σε µια µικρή 
περιοχή αυτού την πλέον βαθιά απ' όπου και εξαλιεύονται µε δίχτυ. 

 
Ο όρος ηµι-εντατική καλλιέργεια χρησιµοποιείται σε αυτό το στάδιο της καλλιέργειας 

επειδή τα ψάρια εξαρτώνται για την τροφή τους µερικώς από τη φύση και µερικώς από τον 
άνθρωπο που τους παρέχει pellets. Το ποσό των pellets που τους δίδεται είναι πολύ λιγότερο 
απ' ότι στην εντατική φάση της καλλιέργειας και ποικίλλει από 0,5 έως 1% του βάρους των 
ψαριών. Πάντως τα Mugilidae στις δεξαµενές ηµιεντατικής βρίσκουν πολύ τροφή να φάνε στα 
ρηχά κεντρικά µέρη της, π.χ. algae, τρίµµατα κ.λπ.. Σε αυτές τις δεξαµενές δεν ρίχνεται 
λίπασµα. Τα pellets διασκορπίζονται στο κεντρικό µέρος της δεξαµενής µε ένα φυσητήρα 
(Σχήµα 2.4) 
 
 
Β.6  Συλλέγοντας (θερισµός) τα ψάρια από τις δεξαµενές ηµιεντατικής καλλιέργειας 
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Στο τέλος αυτής της φάσης καλλιέργειας, µερικά από τα ψάρια θα έχουν φθάσει τα 300 
- 350 gr, θα  είναι δηλαδή εµπορεύσιµα. Το περιεχόµενο των δεξαµενών συλλέγεται και τα 
ψάρια αυτού του µεγέθους παίρνουν το δρόµο της αγοράς, τα άλλα ξαναγυρνούν στις 
δεξαµενές διαχείµασης. Γενικά το ποσοστό των Mugilidae που φθάνουν εµπορεύσιµο µέγεθος 
µετά από 18 µήνες µε την καλλιέργεια που περιγράφηκε στις προηγούµενες σελίδες είναι 
µάλλον µικρό. Η πλειονότητα των ψαριών ξαναγυρίζει στις δεξαµενές διαχείµασης. 
 
 
Β.7 Εκτατική καλλιέργεια 

 
Μετά από τις δεξαµενές διαχείµασης τα ψάρια εκτός από τις δεξαµενές ηµι-εντατικής 

µπορούν να τοποθετηθούν και στις µεγάλες δεξαµενές εκτατικής καλλιέργειας. Είναι 
ασύµφορη τώρα πλέον η συνέχεια στις δεξαµενές ηµι-εντατικής καλλιέργειας επειδή τα ψάρια 
είναι αρκετά µεγάλα και η ποσότητα των pellets που απαιτείται είναι µεγαλύτερη. Εξάλλου 
καθώς τα ψάρια είναι µεγάλα δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ από εχθρούς και παράσιτα όσο όταν 
ήταν νεαρά. Αυτοί οι λόγοι µειώνουν την ανάγκη της εκτροφής σε συνθήκες ηµιεντατικής 
καλλιέργειας. Η θνησιµότητα στις δεξαµενές ηµιεντατικής ήταν της τάξης του 5% ετησίως, κατά 
συνέπεια δεν υπάρχει λόγος να αναµένεται µια αύξηση των απωλειών στις δεξαµενές 
εκτατικής καλλιέργειας. Αυτοί οι λόγοι επιτρέπουν να τοποθετηθούν µε ασφάλεια τα ψάρια στις 
πολύ µεγάλες δεξαµενές εκτατικής καλλιέργειας, όπου εκεί µέσα βρίσκουν µόνα τους φυσική 
τροφή χωρίς να τους παρέχεται τίποτα από τον άνθρωπο και όπου δεν ρίχνονται καθόλου 
λιπάσµατα. Μόνο η µέθοδος του αερισµού που περιγράφηκε σε προηγούµενη παράγραφο 
χρησιµοποιείται (ανακάτωµα του βυθού). Γενικά για κάθε εκτάριο υδάτινης έκτασης (ha) 
εντατικής και ηµιεντατικής καλλιέργειας θα πρέπει να διατίθενται ~100 ha εκτατικής 
καλλιέργειας. Συνεπακόλουθα η πυκνότητα ψαριών ανά εκτάριο εκτατικής είναι µειωµένη. 
 
Β.8  Συλλέγοντας τα ψάρια από τις δεξαµενές (βάλες) 

 
Δεν είναι εύκολη υπόθεση η συλλογή των ψαριών από τις µεγάλες βάλες µε δίχτυα 

καθώς η έκταση είναι πολύ µεγάλη, δεν αδειάζει εύκολα και τα ψάρια είναι πολύ κινητικά. Εδώ 
απαιτείται εκµετάλλευση της φύσης. Οταν τα Mugilidae προσεγγίζουν τη γεννητική τους 
ωριµότητα που ποικίλλει από είδος σε είδος τόσο για τα Mugilidae όσο και για τα άλλα είδη 
ψαριών που πάντα βρίσκονται στις βάλλες (π.χ. τσιπούρα, λαβράκι, χέλι), τα ψάρια έχουν τη 
τάση να µεταναστεύουν προς τη θάλασσα. Πρέπει όµως να περάσουν από τα µεγάλα 
αρδευτικά κανάλια όπου σε κάποιο σηµείο τους βρίσκονται τα µοντέρνα ιχθυοφράγµατα που 
περιγράφηκαν. Τα ψάρια περνάνε από τη σχισµή των ιχθυοφραγµάτων (δροµίδων) και 
παγιδεύονται στο µετά τη σχισµή διαµέρισµα απ' όπου και συλλέγονται εύκολα µε δίχτυα. Σε 3 
χρόνια καλλιέργειας τα Mugilidae γίνονται κατά µέσο όρο βάρους 600 - 800 g. 
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       Σχήµα 2.4. Φυσητήρας- διασκορπιστής πέλετς στις δεξαµενές ηµιεντατικής εκτροφής, (Korringa, 1976).              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.5.  Επιπλέουσα κατασκευή µε µηχανή παραγωγής αέρα υπό πίεση ο οποίος διοχετεύεται στο βυθό της 
δεξαµενής και προκαλεί την αναµόχλευσή του. Με τη µέθοδο αυτή τα κατώτερα στρώµατα της λάσπης έρχονται σε 
επαφή µε τον αέρα και οξυγονώνονται. Ετσι η αναερόβια αποσύνθεση διακόπτεται και τη θέση της παίρνει η 
οξείδωση. Στη φωτογραφία οι σωλήνες παροχής του αέρα φαίνονται στην υπερυψωµένη θέση, (Korringa, 1976). 
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Σχήµα 2.6.  Μηχανή αναµόχλευσης πυθµένα σε κοντινό πλάνο. Διακρίνονται η µηχανή παραγωγής αέρα και οι 
σωλήνες παροχής του, (Korringa, 1976). 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ MUGILIDAE ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
1. Γενικές αρχές 
 
 Με σκοπό τον εµπλουτισµό των γνώσεων σχετικά µε την εκτροφή των Mugilidae σε 
εγκαταστάσεις άλλες πλην των λιµνοθαλασσών, επιλέχθηκε η περιγραφή της διαχείρισής της 
εκτροφής των σε συνθήκες ηµιεντατικής καλλιέργειας στο Ισραήλ. Στη χώρα αυτή µε το 
υποτροπικό κλίµα οι συνθήκες καλλιέργειας µπορούν σε ένα µεγάλο βαθµό να οµοιάζουν µε 
αντίστοιχες ελληνικές και συνεπώς αξίζει να µελετηθεί αυτή η εκτροφή έτσι όπως περιγράφεται 
από τον P. Korringa (βλ. βιβλιογραφία). 

 
Η καλλιέργεια που θα εξετάσουµε γίνεται στο ονοµαζόµενο Ein-Hamifrats Kibuts του 

Ισραήλ. Τα Mugilidae είναι θαλάσσια ψάρια µε καταδροµικές συνήθειες (καταδροµικά είναι 
αυτά που µεταναστεύουν από τα εσωτερικά νερά προς τη θάλασσα για να γεννήσουν). Σε µια 
δεδοµένη χρονική στιγµή ο γόνος τους συγκεντρώνεται στις εκβολές ποταµών του Ισραήλ και 
εκεί µπορεί να πιαστεί µε δίχτυα. Κατόπιν µεταφέρεται στα υδατοστάσια όπου εκτρέφονται σε 
µια µικτή καλλιέργεια µε άλλα είδη µε κυριότερο τον κυπρίνο. Οι δεξαµενές περιέχουν ελαφρά 
υφάλµυρο νερό και λιπαίνονται τεχνητά µε αρκετή ποσότητα λιπασµάτων. Οι κυπρίνοι 
τρέφονται καθηµερινά µε σόργο και πελέτες πλούσιες σε πρωτεΐνη. Η προσθήκη τροφής 
ευνοεί έµµεσα τα Mugilidae που φθάνουν σε εµπορεύσιµο µέγεθος κατά το δεύτερο καλοκαίρι 
της ζωής τους. 

 
Η καλλιέργεια σε πυκνά στοκαρισµένα υδατοστάσια εµπεριέχει τον κίνδυνο προσβολής 

των ψαριών από παράσιτα και ασθένειες. Για αυτό το λόγο τα Κυβερνητικά Ινστιτούτα 
Ερευνών βοηθούν δίδοντας συµβουλές για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων. Παρ' όλη την 
εντατική προσπάθεια που καταβάλλεται να παραχθεί τεχνητός γόνος δεν είναι ακόµη δυνατή η 
παραγωγή του σε εµπορική κλίµακα. Ετσι λοιπόν ο γόνος πρέπει να συλλεχθεί στη φύση. Με 
αυτό το δεδοµένο υπ’όψιν ίσως θα ήταν ορθότερο να ονοµάζουµε την εκτροφή των Mugilidae 
"ηµι-καλλιέργεια" παρά καλλιέργεια. Από τα διάφορα είδη των Mugilidae τα οποία ανεβαίνουν 
τα ποτάµια του Ισραήλ, µόνο 2 καλλιεργούνται : 
Τα Mugil cephalus και Liza ramada. 
 
 
2. Βιολογία του είδους. 

 
Τα Mugilidae είναι θαλάσσια είδη µε λεπτόµακρο σώµα κυκλικό σχεδόν σε εγκάρσια 

τοµή και καλυµµένο µε κτενοειδή λέπια. Εχουν ένα επίπεδο µέτωπο, µεσαίου µεγέθους στόµα, 
4 σκληρές άκανθες στο πρώτο ραχιαίο πτερύγιο και 1 ή 2 στο δεύτερο ραχιαίο. Τρώνε κυρίως 
φυτική ύλη  µικροσκοπικού µεγέθους, νεκρή ή ζωντανή, οργανικά τρίµµατα (detritus), καθώς 
και ζωοπλαγκτόν σε µικρότερη κλίµακα. Συλλέγουν µικροοργανισµούς και τρίµµατα από το 
βυθό και από άλλα µέρη όπου αναπτύσσεται περίφυτον π.χ. τσιµεντόλιθους, πέτρες, δοκάρια, 
σηµαδούρες κ.λπ.. Καταπίνουν ξεδιαλέγοντας από την τροφή τα εύπεπτα συστατικά και 
"φτύνουν" τα µη πέψιµα. Οι άκανθες των βραγχιακών τόξων µαζί µε τα δόντια του οισοφάγου 
σχηµατίζουν µια εξαιρετικά αποτελεσµατική συσκευή φιλτραρίσµατος τροφών. Ο δυνατός και 
µυώδης στόµαχός τους που καλύπτεται εσωτερικά µε ένα κεράτινο επιθήλιο µπορεί να 
«αλέθει» αποτελεσµατικά τις τροφές. Ο εντερικός τους σωλήνας είναι εξαιρετικά µακρύς για 
ψάρι, περίπου 7 φορές το µήκος του σώµατός τους (σε µερικά είδη). 

 
Τα Mugilidae απαντώνται κυρίως σε τροπικά και υποτροπικά µέρη και αφθονούν στα 

παράκτια νερά. Είναι πολύ ευρύαλα και συχνά µεταναστεύουν προς τις εκβολές ποταµών και 
προς τις λιµνοθάλασσες. Η ωοτοκία γίνεται πάντοτε στις ανοικτές θάλασσες αλλά λίγα είναι 
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γνωστά για αυτή τη φάση της ζωής τους. Από έρευνες που έγιναν στις θάλασσες βρέθηκε ότι 
γόνος που πρόσφατα εκκολάφθηκε, βρίσκεται στις ανοικτές θάλασσες µακριά από τις ακτές. 
Οταν ο γόνος γίνει 15 mm περίπου σε ολικό µήκος, µεταναστεύει προς τις ακτές σε αναζήτηση 
πλούσιων τροφικών πεδίων. Τα µεγάλα ψάρια των Mugilidae είναι πολύ ζωηρά, δύσκολα 
πιάνονται γιατί δεν τρώνε τα συνηθισµένα δολώµατα και αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει 
κανείς αν σκεφθεί τις τροφικές τους συνήθειες. Οταν περικυκλωθούν από δίχτυ πηδούν ψηλά 
πάνω από αυτό, ή χώνονται στο βυθό από το κάτω µέρος του διχτυού. 

 
Μόνο 3 από τα 4 είδη των Mugilidae που απαντώνται στις µεσογειακές ακτές του 

Ισραήλ είναι κατάλληλα για καλλιέργεια. Μερικά είδη παρουσιάζουν µικρή αύξηση και 
επιβίωση ενώ άλλα παρουσιάζονται σε µικρά κοπάδια. Τα καλύτερα όπως ήδη αναφέρθηκε 
είναι τα Mugil cephalus και Liza ramada. 
 
 
3.  Υδρογραφικό µοντέλο 
 
• Σχήµα και βάθος των υδατοδεξαµενών 

Η φάρµα του Ein-Hamifratz που επιλέγεται για µελέτη (Σχήµα 3.1) αποτελείται από 36 
υδατοδεξαµενές που καλύπτουν συνολική έκταση 130 ha (ha = εκτάριο, 1 ha = 10 στρέµµατα). 
Η κάθε δεξαµενή είναι περί τα 3,5 - 6 ha. Επιπρόσθετα υπάρχουν µερικές µικρές δεξαµενές 
για εκτροφή γεννητόρων (πειραµατικές) και δεξαµενές αποθήκευσης.  

Οι δεξαµενές της φάρµας είναι συγκεντρωµένες κοντά στις όχθες ενός ποταµού. Οι 
περισσότερες είναι σε σχήµα ορθογώνιου παραλληλογράµµου µε πλάτος περί τα 100 m. Ο 
πυθµένας τους είναι λ ασπώδης και το βάθος τους από 1,5 µέχρι 2 m. Οι πλαγιές της 
δεξαµενής έχουν κλίση 1:4 και είναι καλυµµένες µε πέτρες ή  χόρτα όταν η  κλίση είναι 
µεγαλύτερη. Για να ελέγχεται το επίπεδο του νερού υπάρχει ένας «καλόγηρος» (monk) 
χτισµένος στο βαθύτερο σηµείο της δεξαµενής, µέρος που ονοµάζεται λεκάνη εξαλίευσης. Για 
να αδειαστεί µια δεξαµενή 5 - 6 ha χρειάζονται 2 µε 3 ηµέρες. Υπάρχουν επίσης αντλίες για να 
γεµίζουν τις δεξαµενές κρατώντας έτσι το επίπεδο του νερού στο επιθυµητό ύψος όταν 
αντιµετωπίζεται πρόβληµα διαρροής ή εξάτµισης. 

 
• Αλατότητα 

Ενας πολύ σηµαντικός παράγοντας του νερού είναι η αλατότητά του. Στην περίπτωση 
του Ισραήλ το πόσιµο νερό δεν επαρκεί για τις ανάγκες του πληθυσµού και δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για υδατοκαλλιέργειες. Το πόσιµο νερό έχει χλωριότητα λιγότερη από 275 mg/l 
(0.5 ppt σε αλατότητα) 

Το νερό που χρησιµοποιείται για τις υδατοκαλλιέργειες είναι ποταµίσιο ή πηγαίο και 
έχει χλωριότητα πάνω από 350 mg/L. Αυτό συµβαίνει επειδή στο Ισραήλ αφθονούν οι πηγές 
και τα πηγάδια µε υφάλµυρα νερά. Το νερό που γεµίζει τις δεξαµενές στη φάρµα που 
εξετάζουµε, έχει χλωριότητα περί τα 800 mg/L (1,5 ppt) αλλά κατά το καλοκαίρι λόγω της 
εξάτµισης µπορεί να φθάσει µέχρι 2000 mg/L (3,7 ppt). Για σύγκριση αναφέρεται ότι το νερό 
στη Μεσόγειο έχει αλατότητα περί τα 38 ppt. Τα Mugilidae ως ευρύαλα που είναι, µπορούν να 
αντέξουν µια ευρεία κλίµακα αλατότητας αλλά οι κυπρίνοι που αποτελούν το κύριο είδος σε 
απόδοση στις υδατοκαλλιέργειες του Ισραήλ, αντιµετωπίζουν προβλήµατα εάν η  χλωριότητα 
υψωθεί πέραν των 2500 mg/L (4,5 ppt). Το νερό στα υδατοστάσια αντλείται από τον 
παρακείµενο ποταµό. Οταν όµως αντιµετωπίζεται πρόβληµα µείωσής του στον ποταµό, τότε 
το νερό στα υδατοστάσια πρέπει να διαχειρίζεται οικονοµικά π.χ. αδειάζοντας µια δεξαµενή το 
νερό της δεν οδηγείται στον ποταµό αλλά παροχετεύεται σε µια άλλη δεξαµενή. 
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Σχήµα 3.1.  Χάρτης της περιοχής και διαγραµµατική αποτύπωση της συγκρότησης των δεξαµενών εκτροφής, 
στη µονάδα παραγωγής Mugilidae, κυπρίνου και τιλάπιας του Ein Hamifratz Kibbutz στο Ισραήλ. Διακρίνεται  ο 
τρόπος τροφοδοσίας των δεξαµενών µε νερό, (Korringa, 1976). 
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• Θερµοκρασία νερού 
Η θερµοκρασία του νερού στις δεξαµενές ποικίλλει ανάλογα µε την εποχή. Η ελάχιστη 

κατά το χειµώνα είναι 8 οC και η µέγιστη κατά το καλοκαίρι 29 οC.  Η  βέλτιστη για τα ψάρια 
είναι µεταξύ 20 οC και 28 οC, που επικρατεί στο διάστηµα από Απρίλιο έως Οκτώβριο. Στην 
επιφάνεια του νερού η ηµερήσια διακύµανση είναι της τάξης των 3 οC  ή 4 οC ενώ στο βυθό 
της τάξης του 1 οC. Η Tilapia δυσκολεύεται να ζήσει σε θερµοκρασίες κάτω των 10 οC και όλα 
τα καλλιεργούµενα είδη κινδυνεύουν σε θερµοκρασίες άνω των 32 οC. 

 
• Οξυγόνο και pH 

Επειδή οι δεξαµενές λιπαίνονται, η παραγωγικότητά τους σε φυτά είναι µεγάλη και 
αυτό το γεγονός οδηγεί σε µεγάλες ηµερήσιες διακυµάνσεις οξυγόνου και pH σε σύγκριση µε 
τη θάλασσα. Για παράδειγµα τους καλοκαιρινούς µήνες έχουν βρεθεί περιεκτικότητες 
οξυγόνου 15 - 20 mg/L O2 στα επιφανειακά στρώµατα το µεσηµέρι και 8 - 12 mg/L O2 στο 
νερό του βυθού. Το βράδυ λίγο πριν ξηµερώσει 4 - 5 mg/L O2 στην επιφάνεια και 2 mg/L O2 
στο βυθό. Μερικές φορές όταν υπάρχει άνθηση του φυτοπλαγκτού (water bloom) µπορεί να 
βρεθεί µέχρι και 28 mg/L O2 το µεσηµέρι και 0 mg/L O2 το ξηµέρωµα. Μια τέτοια κατάσταση 
µπορεί να επιφέρει το θάνατο των ψαριών. Για να αποφευχθούν οι χαµηλές περιεκτικότητες σε 
οξυγόνο, αντλείται νερό από το ποτάµι και διοχετεύεται στη δεξαµενή κατά το βράδυ. 
Συγκεκριµένα 150 - 200 m3/ha/ηµέρα (60.000 m3/ha/έτος) πρέπει να διοχετευθούν στη 
δεξαµενή. 

 
• Πλαγκτόν και άλλη βλάστηση 

Το νερό στις δεξαµενές είναι κατά κανόνα πολύ πράσινο λόγω του φυτοπλαγκτού και 
ένα αντικείµενο εξαφανίζεται οπτικά πέραν του βάθους των 20 cm. Το φυτοπλαγκτόν µπορεί 
να είναι µερικές φορές τοξικό (βλ. παρακάτω). 
 
 
 ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
4.  Συλλογή του γόνου 
 

Σήµερα η αναπαραγωγή των Mugilidae και ειδικά τ ου Mugil cephalus έχει γίνει 
κατορθωτή και ο γόνος αυτού του είδους είναι διαθέσιµος για τους εκτροφείς. Πάντως οι 
σηµερινές τεχνικές δεν έχουν γίνει πολύ αποδοτικές και αρκετά µένουν ακόµη να γίνουν. Ενα 
µεγάλο µέρος από τον απαιτούµενο γόνο για το στοκάρισµα των δεξαµενών γίνεται µε γόνο 
που συλλαµβάνεται στο φυσικό του περιβάλλον. Τα Mugilidae γεννούν κάπου ανοικτά στις 
θάλασσες του Ισραήλ αλλά που ακριβώς παραµένει άγνωστο. Ο µικρός γόνος φθάνει στις 
ακτές όταν είναι 18 - 22 mm σε µήκος και προσπαθεί να εισχωρήσει στις εκβολές των 
ποταµών. Εάν το νερό των εκβολών είναι ρυπασµένο µε βιοµηχανικά απόβλητα, γεωργικά 
φάρµακα κ.λπ.. ο γόνος θα το αποφύγει. Είναι µεγάλη η προσοχή λοιπόν που πρέπει να 
επιδειχθεί για να προστατευθούν αυτές οι περιοχές από τη ρύπανση για να εµφανίζονται εκεί 
τα Mugilidae.  Εξι (6) διαφορετικά είδη των Mugilidae καταφθάνουν κάθε χρόνο στις εκβολές 
του Ισραήλ αλλά µόνο 2 εκτρέφονται, τα M. cephalus που καταφθάνουν από τέλος Οκτωβρίου 
έως Φεβρουάριο  και L. ramada από Ιανουάριο έως Απρίλιο. Κάθε φάρµα έχει οµάδες 3 ή  6 
ατόµων που στην κατάλληλη εποχή τριγυρνάνε στις εκβολές και µπαίνοντας µέσα στο νερό µε 
µπότες και µε δίχτυα συλλέγουν το γόνο. Βάρκες δεν χρησιµοποιούνται. Οι συλλογείς αυτοί 
τοποθετούν τα ιχθύδια που συλλαµβάνουν σε δοχεία που κουβαλούν µαζί τους. Τα δοχεία 
αυτά όταν γεµίζουν µε γόνο αδειάζονται σε ένα ντεπόζιτο χωρητικότητας 1 m3 τοποθετηµένο 
σε ένα αυτοκίνητο. Το νερό στο ντεπόζιτο οξυγονώνεται αρκετά τροφοδοτούµενο από 
µπουκάλες οξυγόνου. Για κάθε εκτάριο (ha) φάρµας θα χρειαστούν τουλάχιστον 3000 νεαρά 
ιχθύδια. Σοδειές της τάξεως των 3000 - 10000 ψαριών θεωρούνται φυσιολογικές αλλά µε την 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  -  Παραγωγή Mugilidae στο Ισραήλ 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

85 

πάροδο του ετών τα αποθέµατα των ιχθυδίων που εισέρχονται στις εκβολές συνεχώς 
µειώνονται. Οι καλλιεργητές αποδίδουν συχνά αυτή τη µείωση σε διάφορους λόγους όπως 
π.χ. το ότι η κατασκευή του φράγµατος του Ασσουάν µείωσε τη γονιµότητα της θάλασσας 
λόγω του ότι ο Νείλος δεν κατεβάζει πολλά θρεπτικά συστατικά πλέον. Οι πραγµατικοί λόγοι 
όµως είναι µάλλον πιο απλοί. Το πλέον πιθανό είναι ότι η υπεραλίευση του γόνου που γίνεται 
κάθε χρόνο, µειώνει συνεχώς το φυσικό στοκ του πληθυσµού και έτσι όλο και λιγότερα ψάρια 
φθάνουν στις εκβολές. Ισως λοιπόν θα ήταν σωστό ένα µέρος των καλλιεργούµενων ψαριών 
στις φάρµες να ελευθερώνεται στη θάλασσα για να εµπλουτίζεται ξανά το φυσικό απόθεµα. 

 
Οταν τα συλλεχθέντα άτοµα στις εκβολές φθάνουν στη φάρµα, εξειδικευµένα άτοµα θα 

εξετάσουν το γόνο για να δουν αν η πλειοψηφία του αποτελείται από τα επιθυµητά M. 
cephalus και L. ramada. Τα χαρακτηριστικά που ε ξετάζουν για να τα ξεχωρίσουν είναι ο 
χρωµατισµός του σώµατος και οι πυλωρικές αποφύσεις. Εάν το µεγαλύτερο µέρος της συλλο-
γής ( > 70%) αποτελείται από Liza aurata ή άλλα µη επιθυµητά για καλλιέργεια, ο υπεύθυνος 
της φάρµας µπορεί να αποφασίσει την απελευθέρωση όλης της συλλογής και την επανάληψή 
της. 

 
Κάθε ντεπόζιτο (tank) που φθάνει στη φάρµα από τις εκβολές, περιέχει το ανώτερο 10 

000 ιχθύδια, αλλά υπάρχουν και απώλειες κατά τη µεταφορά. Αυτές οι απώλειες είναι της 
τάξης του 15 - 30 % και οφείλονται σ ε ζηµιές που προκαλούνται κατά τη σύλληψη και 
µεταφορά των ψαριών, γδαρσίµατα, σοκ, στοίβαγµα στο tank κ.λπ.. 
 
 
5. Τοποθέτηση των ψαριών στις δεξαµενές 

 
Ο γόνος των Mugilidae σε πρώτη φάση τοποθετείται σε δεξαµενές που ονοµάζονται 

δεξαµενές περίθαλψης µεγέθους 2 - 4 ha. Η πυκνότητα στοκαρίσµατος είναι στην καλλίτερη 
περίπτωση 10.000 – 20.000 ιχθύδια/ha. 

 
Μικρά καροτσάκια µε λάστιχα χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν τα δοχεία µε τα 

Mugilidae που διαµοιράζονται στις διάφορες δεξαµενές. Τα δοχεία των καροτσιών αερίζονται 
µε οξυγόνο που µεταφέρεται µε ένα δεύτερο καροτσάκι. Παρ' όλες πάντως τις προφυλάξεις 
που λαµβάνονται η θνησιµότητα από τις εκβολές µέχρι τις δεξαµενές φθάνει στα 30%. 

 
Μέσα στις δεξαµενές περίθαλψης τα Mugilidae συµβιούν µε κυπρίνους περί τους 1500 

ανά ha και λίγες Tilapia. Οι κυπρίνοι είναι σε µέγεθος 250 - 350 g ο καθένας και η Tilapia 40 - 
80 g. Ο σκοπός της τοποθέτησης στη δεξαµενή αυτών των µεγάλων κυπρίνων είναι για να 
εµποδιστεί η ανάπτυξη των επιβλαβών φυτών όπως το Chara sp. και η Spirogyra sp. που 
αναπτύσσονται στο βυθό της δεξαµενής. Οι κυπρίνοι καταναλώνουν συνεχώς τα φυτά του 
βυθού ψάχνοντας για τροφή και έτσι τα φυτά δεν έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν. Οι 
κυπρίνοι και η Tilapia δεν τρέφονται µε τα νεαρά Mugilidae και έτσι δεν π αρουσιάζεται 
πρόβληµα θήρευσης. Επίσης αυτά τα 2 ψάρια τρέφονται µε το πλεονάζον φυτοπλαγκτόν και 
σε τελική κατάληξη αυξάνουν και την απόδοση της δεξαµενής σε ψάρια. 

 
Οι δεξαµενές περίθαλψης λιπαίνονται δεόντως. Μια (1) φορά την άνοιξη ρίχνονται 200 

Kg/ha υπερφοσφωρικό (superphosphate) και 300 Kg/ha θειικό αµµώνιο (ammonium sulphate) 
ρίχνονται κάθε εβδοµάδα το καλοκαίρι. Αυτά τα λιπάσµατα προκαλούν την ανάπτυξη του 
φυτοπλαγκτού και κατά συνέπεια του ζωοπλαγκτού καθώς επίσης και της πανίδας του βυθού. 
Οι κυπρίνοι στις δεξαµενές περίθαλψης δέχονται επιπρόσθετα και άλλη τροφή, σόργο και 
πελέτες που περιέχουν περί τα 17% πρωτεΐνη (Πίνακας 3.1) και η ποσότητα που δίδεται στους 
κυπρίνους υπολογίζεται σε 5% του βάρους του σώµατός τους ανά ηµέρα, ήτοι 20 - 30 
Kg/ha/ηµέρα κατά µέσο όρο σε ετήσια βάση. 
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.  
Πίνακας 3.1.   Σύνθεση παρασκευαζοµένων πέλετς για κυπρίνους περιεκτικότητας 17 % περίπου 
σε πρωτεΐνη. 
Σιτηρά  625 Kg 
Κρέας ψαριού διαλογής    75 Kg 
Σόγια    50 Kg 
Σόργο   250 Kg 
ΣΥΝΟΛΟ 1000 Kg 

 
Τα νεαρά Mugilidae µεγαλώνουν γρήγορα στις δεξαµενές περίθαλψης. Τ ον Απρίλιο 

φθάνουν περί τα 15 g βάρος και γύρω στο τέλος του καλοκαιριού το M. cephalus ζυγίζει περί 
τα 70 - 100 g και το L. ramada 40 - 50 g. Τρέφονται κυρίως µε φυτοπλαγκτόν (Scenedesmus 
sp., Pediastrum sp.) αλλά καταναλώνουν και ζωοπλαγκτόν καθώς και τρίµµατα οργανικά από 
το βυθό σε αρκετές ποσότητες. Επίσης όταν έχουν µεγαλώσει καταναλώνουν και ένα µέρος 
από τις πελέτες που προορίζονται για τους κυπρίνους, αλλά τελικά το κυριότερο µέρος της 
τροφής τους αποτελείται από τους οργανισµούς που αναφέρθηκαν των οποίων η αύξηση έχει 
υποβοηθηθεί από τα λιπάσµατα. 

 
 

6. Μεταφορά στις δεξαµενές πάχυνσης 
 
Τον επόµενο χειµώνα ή στις αρχές της άνοιξης τα Mugilidae µεταφέρονται στις 4 - 8 ha 

µεγέθους δεξαµενές πάχυνσης. Η όλη διαδικασία µεταφοράς έχει ως εξής: Οι δεξαµενές 
περίθαλψης αδειάζονται τελείως, πράγµα που κάνει τα ψάρια (ηλικίας ενός έτους) να 
µαζεύονται σε ένα µέρος της δεξαµενής που ονοµάζεται λεκάνη εξαλίευσης (fishing pit) και το 
οποίο είναι 80 cm βαθύτερο από την υπόλοιπη δεξαµενή. Καθώς το επίπεδο του νερού της 
δεξαµενής χαµηλώνει, οι εκτροφείς αναγκάζουν µε δίχτυα τα ψάρια να µαζευτούν στο fishing 
pit. Η άνω επιφάνεια του διχτυού υποστηρίζεται µε ένα µεταλλικό σωλήνα έτσι ώστε να 
κρατιέται αρκετά πάνω από την επιφάνεια του νερού και να µην επιτρέπει στα Mugilidae να 
πηδούν ψηλά στον αέρα διαφεύγοντας πάνω από το δίχτυ. Αφού τα ψάρια µαζευτούν στη 
λεκάνη εξαλίευσης συλλέγονται µε τρυπητούς κουβάδες και αδειάζονται σε ένα δοχείο τρυπητό 
και αυτό χωρητικότητας περί τα 70 L που αποτελεί µέρος µιας κυλιόµενης σκάλας µε το ένα 
άκρο της µέσα στη δεξαµενή και το άλλο πάνω από το τεπόζιτο (tank) τοποθετηµένο επάνω 
σε ένα φορτηγάκι. Το δοχείο µεταφοράς µεταφέρει τα ψάρια από τη δεξαµενή στο τεπόζιτο 
όπου εκεί τα αδειάζει αυτόµατα και επιστρέφει πάλι στη δεξαµενή για να συνεχισθεί η 
διαδικασία Σχήµα 3.2. 

 
Το νερό στο τεπόζιτο αερίζεται αρκετά. Με αυτό το τεπόζιτο τα ψάρια µεταφέρονται στις 

δεξαµενές πάχυνσης. Οι απώλειες ψαριών σε αυτή τη φάση είναι 5 - 10% πολύ λιγότερες 
απ'ότι όταν χειριζόµασταν το γόνο, γιατί τώρα τα ψάρια είναι αρκετά µεγάλα και αντέχουν 
περισσότερο στις ταλαιπωρίες των χειρισµών. Υπολογίζοντας γενικά τις απώλειες ψαριών σε 
όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης στις δεξαµενές περίθαλψης, εκτιµάται ότι αυ τές είναι 
περίπου 10 - 50 %. Αυτές οι απώλειες µπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. 
Πληγές των ψαριών κατά το στοκάρισµα που µετά κατέληξαν παθογόνες, έλλειψη οξυγόνου, 
τοξικό φυτοπλαγκτόν, παράσιτα και σε πολύ µικρότερο βαθµό θηρευτές. 

 
 
Το στοκάρισµα στις δεξαµενές πάχυνσης γίνεται ως εξής. Για κάθε εκτάριο (ha) 

τοποθετούνται : 
• 1000 Mugil των 50 - 100 g,  
• 2500 κυπρίνοι των 200 g  
• και 1500 Tilapia των 50 g.  
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Οι δεξαµενές πάχυνσης λιπαίνονται όπως και οι δεξαµενές περίθαλψης. Ρίχνονται 200 
Kg/ha υπερφοσφωρικό (superphosphate) σε µία δόση και 300 Kg/ha θειικό αµµώνιο 
(ammonium sulphate) το οποίο  τώρα ρίχνεται κάθε 2 εβδοµάδες. Επιπρόσθετα ρίχνονται 
1000 Kg/ha περιττώµατα πτηνών κάθε 2 εβδοµάδες ως οργανικό λίπασµα. 

 
Για τους κυπρίνους ρίχνεται σαν τροφή σόργο ή  και πελέτες για τις οποίες η  ακριβής 

ποσότητα ευρίσκεται βάσει πινάκων τροφοδοσίας που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Αυτοί οι 
πίνακες λαµβάνουν υπόψη τους το βάρος του µέσου κυπρίνου, το ολικό βάρος των κυπρίνων 
ανά εκτάριο και τη θερµοκρασία νερού. Σε περιόδους υψηλότερης θερµοκρασίας νερού δίδεται 
περισσότερη τροφή. Κατά µέσο όρο  απαιτούνται 40 - 60 Kg τροφής/ha/ηµέρα για το 
στοκάρισµα ψαριών που αναφέρεται παραπάνω. Η τροφή σκορπίζεται στο νερό κάθε µέρα µε 
ένα φυσητήρα που βρίσκεται επάνω σε ένα φορτηγάκι. Αυτό κανονίζει και ρίχνει την τροφή σε 
ένα ορισµένο µέρος της δεξαµενής κάπου 20 m µακριά από την ακτή. Οι κυπρίνοι µαζεύονται 
κοντά στο σηµείο αυτό "ακούγοντας" τον ήχο της µηχανής του φορτηγού. 

Τα Mugilidae παραµένουν µέχρι και όλο το καλοκαίρι στις δεξαµενές πάχυνσης όπου 
και φθάνουν µέγεθος 500 - 800 g σε 120 - 180 ηµέρες. Η µέση ατοµική αύξηση του ψαριού 
είναι 3 - 4 g/ηµέρα. Μεγαλώνουν καταναλώνοντας κυρίως τη φυτική τροφή που αναπτύσσεται 
στη δεξαµενή µε τη λίπανση και λιγότερο την τροφή που δίδεται για τους κυπρίνους. 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.2.  Σύστηµα 
µεταφοράς των 
συλλεχθέντων ψαριών 
από τη δεξαµενή 
εκτροφής στο δοχείο 
µεταφοράς. Διακρίνεται η 
κυλιόµενη σκάλα 
ανύψωσης και ο 
διάτρητος κουβάς, 
(Korringa, 1976) . 
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7. Συλλογή και µεταφορά των ψαριών εµπορεύσιµου µεγέθους 
 
Για να συλλεχθούν τα ψάρια αδειάζονται εντελώς οι δεξαµενές πάχυνσης, διαδικασία 

που διαρκεί περί τις 2 - 3 ηµ έρες. Τα ψάρια µαζεύονται πάλι στο βαθύτερο σηµείο της 
δεξαµενής και µαζεύονται µε δίχτυ όταν φθάσουν σε µεγάλη πυκνότητα. Στην όλη διάρκεια της 
δεύτερης φάσης υπάρχουν απώλειες περί τα 5 - 15%. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως. Τα ψάρια ξεδιαλέγονται κατά µέγεθος και όσα δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά 
ξαναµπαίνουν στις δεξαµενές πάχυνσης για ένα ακόµη χρόνο. Τα εµπορεύσιµα µεγέθη για τα 
Mugilidae είναι 400 g για το M. cephalus και 250 g για το L. ramada. Αυτά τα µεγέθη δεν 
αντιπροσωπεύουν φυσικά το µέγιστο βάρος που µπορούν να φθάσουν αυτά τα είδη. Σε µέρη 
µε θερµά νερά όπου το M. cephalus έχει αφεθεί να µεγαλώσει για  4 - 5 χρόνια έχει αναφερθεί 
ότι έφθασε το βάρος και των 10 Kg !!. 

 
Τα ψάρια που µαζεύτηκαν και προορίζονται για πούληµα πλένονται καλά επάνω σε 

τραπέζια από ανοξείδωτο τα οποία είναι εφοδιασµένα µε ντους που ξεπλένει όλη τη λάσπη 
που έχουν επάνω τους τα ψάρια. Κατόπιν πακετάρονται ολόκληρα σε καθαρά κουτιά και 
καλύπτονται µε θρυµµατισµένο πάγο. Αν υπάρχει ανάγκη µπορούν να διατηρηθούν τη νύχτα 
µέσα στο ψυγείο και να µεταφερθούν στο εµπόριο την επόµενη ηµέρα. 
 

 
8.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
 
8.1. Υδρογραφικές συνθήκες 

 
Η αλατότητα, η θερµοκρασία και το pH παραµένουν στην καλλιέργεια που εξετάζεται 

µέσα στα όρια της ανοχής για τα είδη των ψαριών που εκτρέφονται, αλλά ενίοτε το ποσό του 
διαλυµένου οξυγόνου στο νερό των δεξαµενών δηµιουργεί προβλήµατα. Καθώς το ποσοστό 
του διαλυµένου οξυγόνου πέφτει πολύ στο δεύτερο ήµισυ της νύχτας, όταν καταναλώνεται 
από τα φυτά, η  αναγκαιότητα προσθήκης του δηµιουργεί την ανάγκη άντλησης πλούσιου σε 
οξυγόνο νερού από τη διαθέσιµη πηγή του (υπόγειο ή από ποτάµι) στη δεξαµενή. 

 
8.2. Τοξικό φυτοπλαγκτόν 

 
Ένας από τους µεγαλύτερους κινδύνους είναι η άνθηση (bloom) του τοξικού 

Prymnesium parvum µιας µαστιγοφόρου χρυσοµονάδας που είναι ένα είδος φυτοπλαγκτού 
ανευρισκόµενο σε ελαφρώς υφάλµυρα νερά. Το είδος αυτό ανευρίσκεται σε όλες τις δεξαµενές 
του Ισραήλ και θεωρείται ως ο µεγαλύτερος καταστροφέας των υδατοκαλλιεργειών. Όταν οι 
συνθήκες το ευνοήσουν ανθεί (blooming) υπερβολικά φθάνοντας σε πυκνότητα της τάξης των 
8 x 105 κυττάρων / ml. Σε αυτή τη φάση τα ψάρια θα υποφέρουν από το δηλητηριώδη 
χαρακτήρα που αποκτά το νερό λόγω της τοξίνης που εκκρίνουν αυτά τα µαστιγοφόρα όταν 
ευρίσκονται σε µεγάλη πυκνότητα. Εάν δεν ληφθούν µέτρα αµέσως θα παρουσιασθεί µαζική 
θνησιµότητα στα ψάρια. Οι καλλιεργητές στις φάρµες θα πρέπει να παίρνουν δείγµατα νερού 
από τις δεξαµενές τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα και να ερευνούν για την παρουσία 
αυτού του µαστιγοφόρου. Τις ζεστές εποχές καταπολεµάται µε 10 ppm θειικό αµµ ώνιο 
(ammonium sulphate) το οποίο µειώνει τον πληθυσµό του πλαγκτού κατά 50% µέσα σε 20 
ώρες, ειδικά αν το θειικό αµµώνιο σκορπιστεί το µεσηµέρι στο peak του pH. Το χειµώνα εάν 
υπάρξει άνθηση αυτού του πλαγκτού θα πρέπει να καταπολεµηθεί µε 2 - 3 ppm θειικό χαλκό 
(copper sulphate). Η συγκεκριµένη όµως καταπολέµηση πρέπει να γίνει µε πολύ προσεκτικό 
τρόπο για να µην ξεπεράσει τα 10 ppm επειδή τότε ο χαλκός θα είναι τοξικός και για τα ψάρια. 
Υγρή αµµωνία 10 - 15 ppm µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως θεραπεία αλλά απαιτεί 
πολλή προσοχή και ειδική συσκευή για να σκορπιστεί στις δεξαµενές. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  -  Παραγωγή Mugilidae στο Ισραήλ 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

89 

Μερικά άλλα είδη φυτοπλαγκτού όπως τα κυανοβακτήρια (blue green algae) µπορούν 
επίσης να ανθίσουν (bloom) στις δεξαµενές. Τέτοια είναι τα Microcystis, Anabaena, Oscillatoria 
και Spirulina spp.. Αυτές οι  ανθήσεις (bloom) διευκολύνονται από τον υψηλό βαθµό λίπανσης 
των δεξαµενών. Η Microcystis aeruginosa παράγει µια πολύ δυνατή τοξίνη. Όλα τα 
προαναφερόµενα είδη πάντως καταναλώνουν υπερβολικό οξυγόνο όταν τελειώνει η άνθησή 
τους και αποσυντίθενται µη αφήνοντας αρκετό για τα ψάρια. Η Oscillatoria επίσης παράγει µια 
ουσία που µπορεί να µολύνει τα ψάρια βρωµίζοντάς τα και κάνοντάς τα µη εµπορεύσιµα. Όταν 
φυσάει αέρας το φυτοπλαγκτόν αυτό µπορεί να συσσωρευτεί σε µια γωνιά της δεξαµενής και 
εκεί µπορεί να καταστραφεί εύκολα µε ψεκασµό 3% θειικού χαλκού (copper sulphate) επάνω 
του, παίρνοντας σαν προφυλακτικό µέτρο η συγκέντρωσή του στην δεξαµενή να µην 
ξεπεράσει το 1,5 ppm. Μια καλή µέθοδος για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα είδη του 
φυτοπλαγκτού είναι να ραντίσουµε µε θειικό χαλκό 100 g/m2 το βυθό της δεξαµενής που έχει 
αδειαστεί από το νερό της. Με αυτή τη µέθοδο αποτρέπεται η µόλυνση της σάρκας του ψαριού 
από την υπερβολική ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού. Μετά από 3 ηµέρες η δεξαµενή µπορεί να 
γεµιστεί µε νερό και 5 ηµέρες αργότερα µπορεί να στοκαριστεί µε ψάρια. Μια τέτοια µέθοδος 
βοηθάει για µια περίοδο 8 - 12 µηνών. Παρόλα αυτά είναι µια µάλλον ακριβή µέθοδος και 
χρησιµοποιείται περισσότερο σε µικρές δεξαµενές. 

 
8.3. Θηρευτές 

 
Διάφορα αρπακτικά ζώα όπως τα πουλιά και τα νερόφιδα είναι θηρευτές των ψαριών 

και πρέπει να αντιµετωπίζονται κατάλληλα µε σκιάχτρα κ.λπ. 
 

8.4. Παράσιτα και ασθένειες 
 
Μια ποικιλία από παράσιτα προσβάλλουν τα Mugilidae καθώς ο πυκνός πληθυσµός 

των ψαριών ευνοεί τη γρήγορη µετάδοσή τους. Τα παρασιτικά κωπήποδα Lernaea 
cyprinacea, Argulus pellucidus και Ergasilus sp είναι τα κυριότερα. Το Ergasilus προσβάλλει τα 
βράγχια του ψαριού όπου παρουσιάζεται κατά εκατοντάδες (Σχήµα 3.3) οδηγώντας το ψάρι 
µέσω αιµορραγίας και φτωχής αύξησης τελικά στο θάνατο. 

 
Οι τρηµατώδεις σκώληκες όπως ο διγενής τρηµατώδης Heterophyes heterophyes είναι 

επίσης µεγάλοι κίνδυνοι των καλλιεργειών. Αυτός ο σκώληκας απαιτεί επίσης προσοχή γιατί 
µπορεί να προσβάλλει το έντερο και του ανθρώπου εάν το ψάρι δεν έχει µαγειρευτεί καλά. 

 
Ένας άλλος κίνδυνος είναι το Myxosporidium sp. που προσβάλλει τα βράγχια, το 

έντερο και τα πτερύγια των Mugilidae. Ο µύκητας Saprolegnia sp. µπορεί επίσης να σκοτώσει 
τα Mugilidae που είχαν πληγωθεί κατά τις διαδικασίες µεταφοράς. Ακόµα και ελαφρά τραύµατα 
που προκαλούνται από χάσιµο λεπιών µπορούν να οδηγήσουν σε µόλυνση από Saprolegnia 
sp.. 
   

Στο Ισραήλ διατίθενται οδηγίες που δίδονται από Κρατικά Ινστιτούτα Ερευνών στους 
καλλιεργητές για µεθόδους και δοσολογίες φαρµάκων που αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά 
αυτά τα παράσιτα. Τ α παρασιτοκτόνα ρίχνονται στο νερό όταν αφορούν παράσιτα που 
προσέβαλλαν τα Mugilidae ή την Tilapia. Μόνο οι κυπρίνοι χρειάζονται περιστασιακά θεραπεία 
έξω από το νερό. Περισσότερες πληροφορίες για τους παραπάνω παθογόνους οργανισµούς 
µπορούν να ανευρεθούν στο γνωστικό αντικείµενο της Ιχθυοπαθολογίας. 
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Σχήµα 3.3. Ergasilus στα βράγχια του κεφάλου (Mugil cephalus), (Korringa, 1976). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Α. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ 

1. Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του νερού 

2. Στοιχεία δεξαµενών 

3. Τοποθέτηση των χελιών στις δεξαµενές εκτροφής 

Β. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΡΕΟΝΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

 

ΓεώργιοςΓεώργιοςΓ Χώτος επίκουρος καθηγητής
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ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Ευρωπαϊκό χ έλι Anguilla anguilla και το Ασιατικό χ έλι Anguilla japonica είναι τα 
πλέον προσφερόµενα είδη για εκτροφή από όλα τα είδη της οικογένειας Anguillidae. Αν και τα 
δύο αυτά είδη είναι σχεδόν παρόµοια στη βιολογία τους και στις απαιτήσεις εκτροφής των, η 
χελοκαλλιέργεια είναι πολύ περισσότερο αναπτυγµένη σε χώρες της Ασίας (Ιαπωνία, Ταϊβάν, 
Κορέα, Κίνα) και µόλις τις τελευταίες 2 δεκαετίες στην Ευρώπη. 

 
Η εκτατική χελοκαλλιέργεια υφίστατο σε αρκετές χώρες της Άπω Ανατολής και της 

Ευρώπης από τις αρχές του αιώνα µας. Στην Ευρώπη και ιδιαίτερα τη Μεσογειακή, ως 
εκτατική χελοκαλλιέργεια εννοούµε τις µάλλον συνήθεις διαδικασίες διαχείρισης των 
λιµνοθαλασσών µε κατάληξη την παγίδευση και συλλογή των χελιών σε µόνιµες 
ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις (διβάρια, πείρες, κ.ο.κ.). 

 
Μετά το τέλος του Β' Παγκ. πολέµου η χελοκαλλιέργεια εντατικοποιήθηκε ιδιαίτερα στην 

Ιαπωνία και την TAIWAN και πολύ λιγότερο στη Νότια Ευρώπη (Μεσογειακές χώρες). Η 
βασική φ ιλοσοφία αυτής της εντατικοποίησης ήταν (και είναι αρκετά) η χελοκαλλιέργεια σε 
µεγάλες δεξαµενές θερµαινόµενες από τον ήλιο και µε µάλλον χαµηλή ιχθυοφόρτιση. Στοιχεία 
σχετικά µε την παγκόσµια αλίευση χελιών, παραγωγή από χελοκαλλιέργειες κ.λπ.. δίδονται 
στον Πίνακα 4.5. 

 
Το χέλι είναι "θερµό" είδος ψαριού. Μεγαλώνει δηλαδή γρήγορα (Σχήµα 4.2) σε 

θερµοκρασίες νερού πάνω από 20 οC µε βέλτιστο στους 25 οC. Είναι είδος που αντέχει σε 
µεγάλες ιχθυοφορτίσεις ακόµη και σε µάλλον επιβαρηµένα µε µεταβολίτες νερά. Δέχεται 
εύκολα τεχνητή, πλούσια σε πρωτεΐνες τροφή και σε ποικίλες µορφές (πολτοποιηµένη ή 
κοκκώδη). Το µεγάλο όµως πρόβληµα για τις χελοκαλλιέργειες είναι η µη ελεγχόµενη από τον 
άνθρωπο παραγωγή του γόνου. Εξαρτώµεθα συνεχώς από τη φύση για την παρουσία ικανού 
αριθµού µικρών χελιών έτσι ώστε συλλαµβάνοντάς τα στα ποτάµια και στις λιµνοθάλασσες να 
στοκάρουµε τις εγκαταστάσεις χελοκαλλιέργειας. Ο µικρός αυτός γόνος που τις περισσότερες 
φορές συλλαµβάνεται  στο στάδιο των υαλωδών χελιών (GLASS EEL ή ELVERS) στη φάση 
της ανοδικής µετανάστευσής του (Σχήµα 4.1), δυστυχώς παρουσιάζει εποχιακές διακυµάνσεις 
µε αποτέλεσµα να καθίσταται ολοένα πιο περιζήτητος και µάλλον ακριβός στην τιµή αγοράς 
του από τους ψαράδες που τον εξαλιεύουν. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη να 
διερευνηθούν εµβριθώς οι συνθήκες σταθερής παρουσίας του κάθε χρόνο στις ακτές. Να 
κατανοηθούν οι βιολογικές διεργασίες αφθονίας του και να γίνουν αντικείµενο προστασίας και 
όπου είναι δυνατόν βελτίωσης. 

 
Η µοντέρνα λοιπόν χελοκαλλιέργεια σήµερα γίνεται µε τις παρακάτω µεθόδους : 

Α.   ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ 
Β.    ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ (Η ΟΧΙ) ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΡΕΟΝΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 
Γ. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ 
 
 

 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  -  Χελοκαλλιέργεια 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

93 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΧΕΛΙΩΝ 
 

Το χέλι είναι ίσως το µοναδικό ψάρι του οποίου κάθε στάδιο της ζωής του - µε εξαίρεση 
το στάδιο του λεπτοκέφαλου (για πόσο ακόµα άραγε;) - υφίσταται την έντονη αλιευτική 
προσπάθεια του ανθρώπου. Αλιεύεται στο στάδιο του υαλόχελου (elvers), στο στάδιο του 
κιτρινόχελου (yellow eels) και στο στάδιο του ασηµόχελου (silver eels). Στις χώρες της 
Ευρώπης όπου αλιεύεται, αυτό γίνεται στα ποτάµια και τις λίµνες όπου συλλαµβάνεται σαν 
κιτρινόχελο ή ασηµόχελο για να διοχετευθεί στην κατανάλωση. Αυτού του είδους η αλιεία 
εξασκείται στις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Αντίθετα στις χώρες της νότιας ή 
µεσογειακής Ευρώπης µεταξύ των οποίων και η  Ελλάδα, η  αλιεία του χελιού εξασκείται κατά 
συντριπτική πλειονότητα στις λιµνοθάλασσες όπου τα χέλια αναπτύσσονται και ως γνωστόν 
κατά το τέλος του φθινοπώρου µεταναστεύουν στο στάδιο του ασηµόχελου για τη θάλασσα.  

 
Κατά τη διάρκεια αυτής της µετακίνησης παγιδεύονται στις ειδικές σταθερές παγίδες 

(πήρες) και συλλέγονται από τους ψαράδες. Εδώ, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που ο 
κύριος τρόπος εξαλίευσης από τις λιµνοθάλασσες είναι ο παραπάνω, καθ’όλο σχεδόν το έτος 
οι ψαράδες στις λιµνοθάλασσες ψαρεύουν το χέλι και µε άλλους τρόπους αναζητώντας το σε 
όλη την έκταση της λιµνοθάλασσας και είτε το παγιδεύουν σε ειδικά στηµένους βολκούς είτε το 
καµακώνουν εντοπίζοντας οπές στο βυθό της λιµνοθάλασσας όπου από την εµπειρία τους 
γνωρίζουν ότι φωλιάζει το χέλι. Τα ψαρεµένα µε αυτό τον τρόπο χέλια ανήκουν κατά 
συντριπτική πλειονότητα στα κιτρινόχελα. Ο τρόπος αυτός ψαρέµατος λοιπόν χρειάζεται 
κάποιο έλεγχο δεδοµένου ότι πολλές φορές συλλαµβάνει χέλια µικρού µεγέθους πράγµα 
ασύµφορο αν σκεφθούµε το µεγαλύτερο βάρος των ασηµόχελων (200 - 500 g) και την τιµή 
τους (~2000 δρχ. / Kg κατά τα έτη 1993-94). Οµολογουµένως όµ ως τα κιτρινόχελα, 
παραδοσιακά ψηµένα, αποτελούν µια νοστιµιά και χαρακτηριστικό τοπικό µενού για πολλές 
παραλιµνοθαλάσσιες περιοχές της χώρας µας (χαρακτηριστικότερη το Μεσολόγγι) και σαν 
τέτοιο αξίζει ενδεχοµένως και µια ακίνδυνη (µέχρι τώρα) παρέκκλιση από ένα ψυχρά 
οργανωµένο µοντέλο αλιευτικής διαχείρισης. 
  

Η αλιεία για τα υαλόχελα αποτελεί το πρώτο στάδιο για µια σωστά οργανωµένη 
επιχείρηση χελοκαλλιέργειας. Τα υαλόχελα στο στάδιο αυτό έχουν ατοµικό βάρος (0,2 – 0,3 g) 
και συλλέγονται µαζικά (Σχήµα 4.3) για να διοχετευθούν στις χελοκαλλιεργητικές µονάδες. 
Στην Ελλάδα παρ’όλα αυτά, µε τις σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης της χελοκαλλιέργειας δεν 
εξασκείται καµία δραστηριότητα συλλογής υαλόχελων επειδή δεν υπάρχει συγκροτηµένη 
επιστηµονικά γνώση για τους τόπους εποχιακής συσσώρευσης των υαλόχελων. Υπάρχουν 
βέβαια πληροφορίες από ψαράδες, φυσιοδίφες και επιστήµονες ακόµα για ύπαρξη µαζικής 
ανόδου υαλόχελων σε διάφορα ποτάµια της Ελλάδος, αλλά όλα αυτά δεν αποτελούν παρά 
γραφικές ιστορίες και δεν υπάρχει µέχρι στιγµής καµία επιστηµονική εργασία που να θέτει τις 
βάσεις για την οργάνωση ενός δικτύου συλλογής αυτών των ψαριών. Αυτό που θα  έπρεπε 
φυσικά να γίνει είναι η έναρξη ενός πραγµατικά φιλόδοξου π ρογράµµατος µελέτης των 
αποθεµάτων των υαλόχελων τοπικά και χρονικά στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδος. Το 
ερευνητικό αυτό πρόγραµµα θα είναι - κατά τη γνώµη του γράφοντος- το πλέον φιλόδοξο 
(ίσως) από όσα ιχθυολογικά ερευνητικά προγράµµατα έχουν διεξαχθεί στη χώρα µας. Τα 
οφέλη που θα  προκύψουν από τα αποτελέσµατα που θα  βγουν θα  είναι πολλαπλά και 
µεγάλης αξίας. Θα τεθούν γερές και σταθερές βάσεις για τη χελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα 
έχοντας εξασφαλισµένη την προµήθεια της πρώτης ύλης. Επιπρόσθετα θα υπάρξει και 
σηµαντικό συναλλαγµατικό όφελος δεδοµένου ότι µέχρι τώρα η προµήθεια των υαλόχελων για 
τις Ελληνικές χελοτροφικές µονάδες γίνεται αποκλειστικά από το εξωτερικό. Τέλος η 
αξιοποίηση των Ελληνικών αποθεµάτων θα  συµβάλλει στην προώθηση της γνώσης για την 
ορθολογική εκµετάλλευση των αποθεµάτων του γόνου αυτού του ψαριού. 
  

Στην Ευρώπη η συστηµατική αλιεία για τα υαλόχελα (elver fishery) γίνεται στη 
Μεσογειακή Γαλλία, στον ποταµό Σεβέρν της Μ. Βρετανίας, στον ποταµό Πάδο της Ιταλίας και 
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εκτός από τα παραπάνω στο Κουέντ Σεµπού του Μαρόκου. Τα συλλεχθέντα άτοµα 
τοποθετούνται σε δεξαµενές µε φρέσκο νερό (Σχήµα 4.4) και παραµένουν εκεί µέχρι τη 
µεταφορά τους. Η αλιεία των υαλόχελων στις παραπάνω χώρες έχει σαν κύριο σκοπό την 
εξαγωγή ζωντανών υαλόχελων σε άλλες χώρες ,κυρίως τη Γερµανία την Ισπανία και το Μεξικό 
όπου τα υαλόχελα καταναλίσκονται ως λιχουδιά (luxury food) πιάνοντας ακριβή τιµή. Η 
µεταφορά µπορεί να γίνει είτε µε τις κλασικές µεθόδους σε δοχεία µε οξυγονωµένο νερό, είτε 
µε τη µέθοδο του υγρού περιβάλλοντος (Σχήµα 4.5). Ετσι λοιπόν το 90 % των συνολικά 
αλιευόµενων υαλόχελων (συνολικά περί τα 1,5 -2 δισεκατοµµύρια άτοµα / ετησίως) 
προορίζονται για τροφή πολυτελείας και µόνο το 10 % προορίζεται για εκτροφή. Φυσικά µια 
τέτοια κατάσταση δεν είναι καθόλου σωστή ούτε οικολογικά αποδεκτή. Δεν είναι δυνατόν για 
τις εξειδικευµένες γαστριµαργικές ανάγκες κάποιων ανθρώπων να σπαταλώνται τέτοιοι 
ευαίσθητοι φυσικοί ζωικοί πόροι µε τόσο ασύµφορο ενεργειακά τρόπο. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 είχε αρχίσει ήδη µια µεγάλη πτώση των αλιεµένων ποσοτήτων υαλόχελων 
(π.χ Γαλλία 1500 τόνοι το 1975,  500 τόνοι το 1983)  και η κατάσταση αυτή αν και µε 
διακυµάνσεις συνεχίζεται ακόµη και σήµερα (1995). Υπάρχει µια διαρκής και µεγάλη ζήτηση 
για υαλόχελα από Ευρωπαϊκές (π.χ Ιταλία) και Ασιατικές χώρες (Ιαπωνία , Ταϊβάν). Η ζήτηση 
αυτή σήµερα δεν καλύπτεται πλήρως και η  κατάσταση χειροτερεύει καθώς τα αποθέµατα 
αντιµετωπίζουν τα προαναφερθέντα προβλήµατα. Οι τιµές έχουν και αυτές εξακοντισθεί στα 
ύψη µε αποτέλεσµα να είναι ο ρατός ο  κίνδυνος από µια επαπειλούµενη υπερβολική 
εντατικοποίηση της αλιευτικής εκµετάλλευσης των υαλόχελων. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να 
επιφέρει δραµατικές αλλαγές (προς το χειρότερο βέβαια) στα φυσικά αποθέµατα των χελιών 
µε καταστροφικά αποτελέσµατα στην αλιεία τους. Κατά τη γνώµη του γράφοντος θα πρέπει να 
ληφθούν µέτρα σε παγκόσµιο επίπεδο υπό την αιγίδα του διεθνούς οργανισµού για τα τρόφιµα 
και τη γεωργία (F.A.O), για να τεθούν αυστηρές προϋποθέσεις και κανόνες  αλιείας των 
υαλόχελων.  
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Α. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ 

 
Ως εισαγωγή σε αυτή τη µέθοδο καλλιέργειας και για να διευκρινισθεί τι είναι εκείνο που 

τη διαφοροποιεί και τι εκείνο που την εξοµοιώνει µε τη Β µέθοδο θα µπορούσε να αναφερθεί 
το εξής : Είναι σύνηθες φαινόµενο να οµιλούµε για χελοκαλλιέργειες απλά και µόνο 
αναφέροντας δύο µεθόδους. Την των στάσιµων νερών και την των ρεόντων νερών. Στο 
παρόν σύγγραµµα διευκρινίζεται ότι η µέθοδος των στάσιµων νερών επιλέγεται αναγκαστκά 
όταν χρησιµοποιούµε χωµάτινες δεξαµενές, για να επωφεληθούµε (και) από τη φυσική 
παραγωγικότητα του χώρου και από την ικανότητα που έχει αυτός ο χώρος να δηµιουργεί 
προϋποθέσεις καθαρισµού του νερού από τα τοξικά (αζωτούχα) µεταβολικά προϊόντα των 
χελιών. Υπάρχει όµως πάντα η δυνατότητα αλλαγής µέρους ή όλου του νερού των δεξαµενών. 
Η µέθοδος των ρεόντων νερών επιλέγεται πάντα όταν χρησιµοποιούµε συµπαγείς δεξαµενές, 
επειδή εκεί δεν µας ενδιαφέρει καθόλου η παραγωγικότητα του χώρου και η ικανότητα 
αυτοκαθαρισµού του (µε φυσικές βιολογικές διεργασίες βεβαίως). 

 
1. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 
Οπως σε όλες τις ιχθυοκαλλιέργειες θα ήµασταν τυπικά εντάξει αν υποδεικνύαµε ότι τα 

χέλια χρειάζονται εξαιρετικής ποιότητας νερό, διαυγές, άοσµο µε ουδέτερο pH, αφθονία 
οξυγόνου, την επιθυµητή αλατότητα, άφθονο νερό κ.λπ.. Η αλήθεια όµως από την παγκόσµια 
εµπειρία είναι αρκετά ευχάριστη. Τα χέλια φυσικά και νοιώθουν άνετα σε εξαιρετικής ποιότητας 
νερό και αυτό εµείς θα προσπαθήσουµε να χρησιµοποιήσουµε. Είναι όµως ζώα που µπορούν 
να ζήσουν σε νερό, οποιασδήποτε αλατότητας, σε µεγάλο εύρος pH (6,5 - 9), σε χαµηλές 
περιεκτικότητες οξυγόνου και να αντέξουν αρκετά επιβαρηµένο νερό σε αιωρούµενα στερεά. 
Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι για τη χελοκαλλιέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί και γλυκό 
και αλµυρό νερό. Το pH του νερού µπορεί να κυµαίνεται σε 6,5 - 9 και τα επίπεδα των ολικής 
αµµωνίας NH4

+ + ΝΗ3 και νιτρωδών (NO2) µικρότερα από 2 και 2,5 ppm αντίστοιχα. Το 
οξυγόνο του νερού καλό είναι να µην πέφτει κάτω από 6 mg/L. Το νερό δεν πρέπει να είναι 
επιβαρηµένο µε φυτοφάρµακα ή άλλες τοξικές χηµικές ουσίες. Η επιθυµητή θερµοκρασία του 
νερού για µια ιδανική χελοκαλλιέργεια θα πρέπει να είναι πάντα µεγαλύτερη από 20 οC 
έχοντας υπόψη ότι η βέλτιστη θερµοκρασία για γρήγορο  µεταβολισµό και κατά συνέπεια 
γρήγορη αύξηση (όταν υπάρχει βέβαια επάρκεια τροφής)  είναι 25 οC. Όταν η θερµοκρασία 
του νερού πέσει κάτω από 14 οC τα χέλια πρακτικά δεν τρέφονται. 

 
Με οποιαδήποτε όµως χαρακτηριστικά του νερού (όσο ιδανικά κι αν είναι αυτά) και αν 

αρχίσουµε τη χελοκαλλιέργεια, σύντοµα αυτά τα χαρακτηριστικά θα χειροτερεύσουν. Το νερό 
θα επιβαρυνθεί µε πλήθος ουσιών (αµµωνία, νιτρώδη, νιτρικά) οι οποίες θα  παραχθούν από 
το µεταβολισµό των χελιών, το οξυγόνο θα καταναλώνεται, η θερµοκρασία θα αλλάζει, νεκρά 
χέλια (θνησιµότητα) θα εµφανίζονται, το pH θα αλλάζει κ.λπ.. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι 
αναµενόµενα αλλά υπάρχουν τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισής των. Επειδή έχουµε χωµάτινες 
δεξαµενές έστω και µε λίγη ή και καθόλου αλλαγή του νερού (για όποιο διάστηµα), το 
πρόβληµα της βιοαποικοδόµησης των οργανικών ουσιών είναι πρακτικά λυµένο. Στο χώµα 
του πυθµένα αλλά και στη στήλη του νερού υπάρχουν όλα τα είδη βακτηριδίων που ανήκουν 
στους διάφορους κύκλους των θρεπτικών στοιχείων (N, P,  κ.λπ..) ώστε να καταλήγουµε είτε 
σε τέλεια ανοργανοποίηση αυτών των ουσιών, είτε προχωρώντας πιο πέρα στην εµφάνιση 
ευτροφισµού (επιθυµητού τις περισσότερες φορές) στη δεξαµενή εκτροφής. Ο κίνδυνος όµως 
από τον ευτροφισµό είναι η δηµιουργία ανοξικών συνθηκών όταν αυτός (ο ευτροφισµός) είναι 
πολύ µεγάλος. Η καλύτερη αντιµετώπισή του είναι η ανανέωση µεγάλου όγκου ή όλου του 
νερού της δεξαµενής. 
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Το νερό της χωµάτινης δεξαµενής βαθµιαία µε την πρόοδο της καλλιέργειας λόγω του 
µεγάλου οργανικού φορτίου που δέχεται (τροφές, περιττώµατα χελιών, νεκρά χέλια κ.λπ..), 
δηµιουργεί ευτροφισµό και γίνεται σκουροπράσινο από τη µεγάλη ανάπτυξη µικροκυτταρικών 
φυτοπλαγκτονικών οργανισµών. Η διαφάνεια του νερού µειώνεται ώσπου τελικά ο πυθµένας 
παύει να είναι ορατός. Αυτή η φυτική µάζα είναι ωφέλιµη ή απαραίτητη για τα χέλια µόνο 
έµµεσα. Παράγουν πολύ οξυγόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας όταν φωτοσυνθέτουν και 
καλύπτουν αποτελεσµατικά τις αναπνευστικές ανάγκες των χελιών. Το βράδυ όµως 
καταναλώνουν και αυτά (τα φυτοπλαγκτονικά είδη) οξυγόνο και αν κατά τη διάρκεια της 
ηµέρας δεν παρήχθη αρκετό οξυγόνο, υπάρχει κίνδυνος η  έλλειψή του να γίνει τόσο αισθητή 
ώστε τα χέλια να κινδυνεύουν. Ακόµα όµως και κατά τη διάρκεια της ηµέρας υπάρχει 
περίπτωση η φυτοπλαγκτονική µάζα να είναι τόσο πυκνή που λίγο φως (λιγότερο από 200 lux) 
να φθάνει στα κάτω στρώµατα του νερού µε αποτέλεσµα η φωτοσύνθεση και κατά συνέπεια η 
παραγωγή οξυγόνου να καθίστανται προβληµατικές. Τα χέλια σε µια τέτοια περίπτωση 
αφήνουν τον πυθµένα (όπου αρέσκονται να ζουν) και ανεβαίνουν στην επιφάνεια σε 
αναζήτηση οξυγονωµένου νερού. 

 
Το όλο φαινόµενο λοιπόν της ανάπτυξης του φυτοπλαγκτού δεν είναι απλό. Έχει και 

θετικές και αρνητικές συνέπειες για τα χέλια. Συνέπειες που έχουν να κάνουν µε αφθονία (ή 
υπεραφθονία) και έλλειψη οξυγόνου. Η προσοχή λοιπόν του χελοκαλλιεργητή θα πρέπει να 
είναι στραµµένη κύρια στη διαθέσιµη ποσότητα οξυγόνου στο νερό. 

 
Η ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού θα πρέπει να είναι ισορροπηµένη και ο έλεγχος του 

οξυγόνου να γίνεται καθηµερινά και ιδίως το βράδυ. Οταν το φυτοπλαγκτόν αυξηθεί πολύ και 
οι µετρήσεις του οξυγόνου τείνουν να γίνουν επικίνδυνες (µικρότερες από 3 mg/L στη 
χειρότερη περίπτωση) ο χελοκαλλιεργητής θα πρέπει να ανανεώσει το νερό της δεξαµενής 
του, µερικώς η όλο. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι η παροχή αέρα στη δεξαµενή µε 
υποβρύχια αντλία(ες), αεραντλία(ες) ή η αναµόχλευσή του µε ειδικούς αναµοχλευτές 
(SPLASHERS), (Σχήµατα  4.10,  4.11,  4.13). Όλα αυτά όµως κοστίζουν σε ενέργεια 
(ηλεκτρική) και θα πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση τους. 

 
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι χελοκαλλιέργεια µε την µέθοδο των 

στάσιµων νερών δεν υπάρχει παρά µόνο σαν όρος. Στην πραγµατικότητα υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα για µια µικρή έστω σταθερή ή µεγάλη παροχή νερού όταν ο καλλιεργητής το 
θελήσει. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι εκείνη η παράµετρος που θα καθορίσει το τελικό 
κόστος και στην περίπτωση αυτή ως εξοικονόµηση ενέργειας θεωρούµε την µη συχνή 
λειτουργία των µηχανηµάτων (αεραντλίες, SPLASHERS κ.α.). 

 
Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη ο χελοκαλλιεργητής θα πρέπει να ελέγχει συχνά το 

διαθέσιµο οξυγόνο στο νερό και να καταφέρει να φτιάξει τελικά διαγράµµατα όπως του 
Σχήµατος 4.14 που θα του επιτρέπουν όχι µόνο να διαπιστώνει αλλά και να προβλέπει τα 
επίπεδα οξυγόνου. 

 
Μια άλλη πολύ σπουδαία παράµετρος στη χελοκαλλιέργεια είναι η θερµοκρασία του 

νερού. Τα χέλια παύουν πρακτικά να δέχονται τροφή σε θερµοκρασίες κάτω των 14 οC. 
Παρουσιάζουν τον υψηλότερο µεταβολισµό (άρα και την ταχύτερη αύξηση αν οι υπόλοιπες 
παράµετροι του νερού παραµένουν καλές) στους 25 οC. Θα ήταν λοιπόν ότι το καλύτερο η 
θερµοκρασία του νερού καλλιέργειας να παρέµενε σταθερή στους 25 οC. Στην περίπτωση 
όµως του συγκεκριµένου τύπου χελοκαλλιέργειας που εξετάζουµε, αυτό το γεγονός θα 
συνέβαινε µόνο σε τροπικές περιοχές του πλανήτη µας. Στην Ευρώπη οι θερµοκρασίες των 
νερών των υπαίθριων δεξαµενών πολύ λίγους µήνες του χρόνου φθάνουν σε τέτοιες 
θερµοκρασίες και αυτό µόνο στη Νότια Ευρώπη. Στη Βόρεια Ευρώπη η  χελοκαλλιέργεια µε 
την υπό εξέταση µέθοδο καθίσταται πρακτικά αδύνατη (Πίνακας 4.1). Ακόµη όµως και στη 
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Νότια Ευρώπη λίγες είναι οι εποχές του χρόνου που η θερµοκρασία είναι ιδανική. Μοιραία 
λοιπόν η αυξητική περίοδος των χελιών περιορίζεται σε αυτούς τους µήνες. Τους υπόλοιπους 
η αύξηση των χελιών µειώνεται λίγο ή  πολύ ή  και σταµατά εντελώς. Θα ήταν λοιπόν µεγάλη 
υποβοήθηση της καλλιέργειας αν καταφέρναµε να αυξήσουµε τη θερµοκρασία των νερών τους 
ψυχρούς µήνες του χρόνου. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε σύστηµα θέρµανσης του νερού των 
δεξαµενών, µε σωλήνες που θα διέτρεχαν τον πυθµένα τους και που µέσα τους θα 
κυκλοφορούσε ζεστό νερό ή  αέρας. Η εγκατάσταση αυτή όµως θα  ήταν πολύ ενεργοβόρα 
επειδή η θερµότητα θα διέφευγε πολύ γρήγορα στο ανοιχτό περιβάλλον. Μόνο αν υπήρχε ένα 
είδος κάλυψης της δεξαµενής υπό µορφή θερµοκηπίου θα είχε νόηµα µια τέτοια εγκατάσταση. 
Και σε α υτή όµως την περίπτωση θα παρουσιάζονταν δυσκολίες τόσο οικονοµικές (µεγάλη 
κατασκευή) όσο και τεχνικές (στήριξη, προστασία και συντήρηση µιας τέτοιας κατασκευής). 
Παρ' όλα αυτά µια κατασκευή σαν και αυτή είναι πολύτιµη αν συνδυασθεί µε συστήµατα ήπιων 
µορφών ενέργειας, π .χ. ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά κ.λπ., γεγονός που αποτελεί πεδίο 
σηµαντικής και εντατικής έρευνας σήµερα παγκοσµίως. 

 
Υπαίθριες δεξαµενές σαν κι’αυτές που εξετάζουµε χρησιµοποιούνται στην 

χελοκαλλιέργεια για την εκτροφή όλων των σταδίων ανάπτυξης των χελιών. Δηλαδή και για 
υαλώδη χέλια (GLASS EELS) και για µεγαλύτερα χέλια. Στην περίπτωση ό µως που τα 
υαλώδη χέλια που έρχονται στη µονάδα χελοκαλλιέργειας (το χειµώνα ή  αρχές άνοιξης) 
τοποθετηθούν σε χωµάτινες υπαίθριες δεξαµενές θα σκάψουν αµέσως και θα παραµένουν στη 
λάσπη του πυθµένα για πολύ καιρό µέχρι που οι θερµοκρασίες του νερού ανέβουν αρκετά. 
Έχει βρεθεί ότι αυτή είναι µια δύσκολη περίοδος για τη ζωή τους µε µεγάλες θνησιµότητες και 
χάσιµο χρόνου (από οικονοµική άποψη) για τον χελοκαλλιεργητή. Για αυτούς τους λόγους 
λοιπόν ακόµη και στην Ιαπωνία (πρωτοπόρο χώρα στις χελοκαλλιέργειες) οι φάρµες που 
διαθέτουν υπαίθριες δεξαµενές διαθέτουν πλέον (τουλάχιστον οι περισσότερες) και ένα µικρό 
κτίριο µε δεξαµενές που περιέχουν θερµορυθµισµένο νερό 25 οC όπου εκεί γίνεται η πρώτη 
ανάπτυξη των υαλωδών χελιών µε µεγάλη επιτυχία (µικρή θνησιµότητα, γρήγορη αύξηση). 
Κατόπιν όταν οι θερµοκρασίες στις υπαίθριες δεξαµενές είναι πλέον αρκετά υψηλές τα 
µεγαλωµένα χελάκια τοποθετούνται εκεί για την υπόλοιπη περίοδο εκτροφής. 

 
 
 

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
 
Οι δεξαµενές για αυτού του τύπου την εκτροφή είναι έκτασης 500 m2 - 2000 m2 το 

πολύ (Σχήµα 4.6). Το µέγιστο βάθος του νερού τους σε σηµεία άλλα από τη "λεκάνη 
εξαλίευσης" (FISHING PIT), όπου υπάρχει τέτοια (ίδε παρακάτω), σπάνια ξεπερνά το 1m. Το 
σχήµα τους είναι ορθογώνιο µε αναχώµατα που τα πρανή τους προς την εσωτερική πλευρά 
παρουσιάζουν κλίση 1/2 - 1/4. Η εσωτερική πλευρά των αναχωµάτων συνήθως δεν είναι 
χωµάτινη αλλά επενδυµένη είτε µε ενσφηνωµένες πέτρες (Σχήµα 4.13) είτε µε τσιµέντο. Αυτό 
γίνεται για να αποφευχθεί η βαθµιαία διάβρωσή τους αλλά και για να εµποδιστεί η διαφυγή 
των χελιών. Το συνολικό ύψος του αναχώµατος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 cm 
µεγαλύτερο από το µέγιστο ύψος νερού της δεξαµενής. 

 
Ο πυθµένας των δεξαµενών είναι λασπώδης και παρουσιάζει κλίση προς το µέρος που 

γίνεται η αποχέτευση του νερού. Η κλίση κυµαίνεται σε 2 - 3%. 
 
Σε µια τυπική υπαίθρια χωµάτινη δεξαµενή χελοκαλλιέργειας απαντώνται τα εξής 

δοµικά χαρακτηριστικά (κατασκευές): 
1. "Γωνιά ανάπαυσης" (RESTING CORNER). 
2. Παροχή νερού. 
3. Σηµείο παροχής τροφής. 
4. Αναµοχλευτές νερού (SPLASHERS). 
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5. Λεκάνη εξαλίευσης (FISHING PIT). 
6. Υπερχειλιστής. 
7. Σύστηµα παγίδευσης χελιών. 
 
α) "Γωνιά ανάπαυσης" (RESTING CORNER). 

 
Πρόκειται για ένα επιµέρους τµήµα της δεξαµενής συνήθως σε κάποια από τις γωνίες 

της. Η έκτασή της είναι 1/10 - 1/20 της συνολικής επιφάνειας της δεξαµενής. Χωρίζεται από 
την υπόλοιπη δεξαµενή µε συµπαγή τοιχώµατα υπερυψωµένα αρκετά επάνω από τη στάθµη 
του νερού και επικοινωνεί µε αυτή µόνο µέσω ενός κατακόρυφου ανοίγµατος µεταξύ αυτών 
των τοιχωµάτων πλάτους µέχρι 20 cm (Σχήµα 4.12). Στη γωνιά ανάπαυσης υπάρχει παροχή 
φρέσκου νερού και σύστηµα αερισµού ή αναµόχλευσης του νερού (Σχήµατα 4.11,  4.13). 

Σκοπός της γωνιάς ανάπαυσης είναι η παροχή στα χέλια που θα συγκεντρωθούν εκεί 
όταν (και αν) οι συνθήκες του νερού εκτροφής γίνουν δυσµενείς, ευνοϊκού περιβάλλοντος µε 
καθαρό και πλούσια οξυγονωµένο νερό. Είναι µια έξυπνη λύση που η φιλοσοφία της βασίζεται 
στην εξοικονόµηση ενέργειας για επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών νερού όταν η κατάσταση είναι 
επείγουσα (π.χ. ανοξικές συνθήκες) αφού οι ενέργειές µας δεν κατανέµονται σε όλη τη 
δεξαµενή αλλά µόνο σε ένα µικρό µέρος της. Η γωνιά ανάπαυσης είναι µια έξυπνη λύση αλλά 
µόνο στις χελοκαλλιέργειες µπορεί να χρησιµοποιηθεί λόγω ακριβώς του τρόπου ζωής των 
χελιών (οφιοειδής κίνηση, συνωστισµός, µικρή κινητικότητα κ.λπ..). 

 
β) Παροχή νερού 

 
Το νερό που παρέχεται στις δεξαµενές µπορεί να είναι υπόγειο ή επιφανειακό. Στην 

µέθοδο καλλιέργειας που εξετάζουµε µόνο σπάνια θα  χρειασθεί µεγάλη ποσότητα νερού. 
Συνήθως η παροχή νερού γίνεται µε αντλίες ισχύος (ανάλογα µε το µέγεθος της µονάδας) 5 - 
20 HP. Το νερό καταλήγει να εισέλθει στη δεξαµενή συνήθως µέσω της γωνιάς ανάπαυσης για 
ευνόητους λόγους. Γενικά όµως φροντίζουµε το νερό να εισέρχεται στη δεξαµενή 
καταιονιζόµενο ή χτυπώντας επάνω σε κάποια επιφάνεια για καλύτερη οξυγόνωσή του (Σχήµα 
4.13). Η παροχή που απαιτείται εξαρτάται από το µέγεθος (ή τα µεγέθη) της δεξαµενής και 
ιδιαίτερα θα πρέπει να υπολογίζεται σε συνθήκες πλήρους εναλλαγής του νερού της 
δεξαµενής. Η πλήρης εναλλαγή του νερού της δεξαµενής αν χρειασθεί θα πρέπει να γίνεται 
µέσα σε 24 ώρες. 

 
γ) Σηµείο παροχής τροφής 

 
Πρόκειται για κάποιο σηµείο της δεξαµενής όπου εκεί τα χέλια τρέφονται ή ορθότερα 

πηγαίνουν για να τραφούν.. Πρόκειται για µια κατασκευή (Σχήµα 4.8) ενσωµατωµένη κατά 
κάποιο τρόπο σε µία από τις πλευρές της δεξαµενής µε προεξέχουσα προς το εσωτερικό της 
δεξαµενής µιας σκέπης µε πλευρικά τοιχώµατα ώστε να δηµιουργείται κάποιος σκιερός 
χώρος. Εκεί µέσα από κάποιο άνοιγµα τοποθετείται σε διάτρητο "καλάθι" η τροφή. Τα χέλια 
µπαίνουν σε αυτή την κατασκευή όταν οσφρανθούν την παρουσία τροφής στο νερό και λόγω 
του σκιερού περιβάλλοντος νοιώθουν άνετα τρεφόµενα µε βουλιµία (Σχήµα 4.9). 

 
δ) Αναµοχλευτές νερού (SPLASHERS) 

 
Πρόκειται για επιπλέουσες ειδικές κατασκευές (Σχήµα 4.10) όπου επάνω τους είναι 

στερεωµένο καλά ένα µοτέρ (ηλεκτρικό), από τις δύο αντίθετες πλευρές του οποίου εξέρχονται 
µεταλλικοί άξονες στα άκρα των οποίων υπάρχουν πτερύγια. Το µοτέρ κινεί τους άξονες και 
αυτοί µε τη σειρά τους τα πτερύγια. Η µεγάλη ταχύτητα µε την οποία γυρίζουν χτυπάει και 
αναδεύει το νερό οξυγονώνοντάς το ικανοποιητικά. Σε µια δεξαµενή ανάλογα µε το µέγεθός 
της µπορεί να υπάρχουν ένας ή και περισσότεροι αναµοχλευτές. Είναι µία από τις καλλίτερες 
µεθόδους οξυγόνωσης του νερού. Χρησιµοποιούνται µόνο σε δεξαµενές ορθογώνιου 
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σχήµατος και µεγάλου µεγέθους. Κάθε ένας από αυτούς τους αναµοχλευτές µπορεί να 
ικανοποιήσει ως προς την οξυγόνωση έκταση δεξαµενής περί τα 200 m2. 

 
ε) Λεκάνη εξαλίευσης (FISHING PIT) 

Είναι µια έκταση µεγαλύτερου βάθους (20 - 50 cm) από το υπόλοιπο της δεξαµενής και 
βρίσκεται σε σηµείο έµπροσθεν του «καλόγηρου» (MONK) ή της κατασκευής υπερχείλισης. 
Εκεί συσσωρεύονται νερό και χέλια όταν αδειάζει σταδιακά η δεξαµενή για να γίνει εξαλίευση ή 
άλλες εργασίες. Η λεκάνη εξαλίευσης λόγω της µικρής (σχετικά) επιφάνειάς της και βάθους 
επιτρέπει την εύκολη εξαλίευση των χελιών µε διάφορους τρόπους (δίχτυα, απόχες κ.α.). Η 
συνολική της έκταση είναι το 1/10 - 1/20 της συνολικής επιφάνειας της δεξαµενής. Μερικοί 
καλλιεργητές, έστω κι αν η υπόλοιπη δεξαµενή έχει χωµάτινο πυθµένα, προτιµούν να 
επενδύουν µε τσιµέντο τη λεκάνη εξαλίευσης. Στη λεκάνη εξαλίευσης καταλήγει η κλίση της 
όλης δεξαµενής. Η ίδια η  λεκάνη εξαλίευσης µπορεί να έχει και αυτή κατάλληλη µικρή κλίση 
ώστε να επιτρέπει το πλήρες άδειασµά της από νερό όταν το σύστηµα υπερχείλισης 
(καλόγηρος ή άλλο) ρυθµισθεί να το εκτρέπει. 

 
στ) Υπερχειλιστής 

Πρόκειται για ένα τυπικό καλόγηρο (MONK), είτε για άλλο σύστηµα (Σχήµατα 4.17,  
4.18) πάντα όµως στο µέρος όπου βρίσκεται η  λεκάνη εξαλίευσης (Σχήµατα 4.15, 4.16). Τα 
χέλια εµποδίζονται να διαφύγουν µαζί µε το αποχετευµένο νερό επειδή µπροστά από το 
στόµιο αναρρόφησης του σωλήνα απαγωγής του νερού υπάρχει ένα στέρεα συνδεδεµένο µε 
αυτόν πλέγµα. Το  σύστηµα υπερχείλισης συνήθως συνδυάζεται και µε κάποιο παρακείµενο 
σωλήνα που κατάλληλα τοποθετηµένος και διαπερνώντας το προσκείµενο ανάχωµα καταλήγει 
σε εξωτερικό χώρο (Σχήµα 4.19). Όταν αυτός ο σωλήνας ανοιχθεί ε πιτρέπει, επειδή είναι 
τοποθετηµένος και χωµένος στο βυθό, το πλήρες άδειασµα της δεξαµενής. Αυτός ο σωλήνας 
συνδυαζόµενος µε τοποθέτηση διχτυού στο εξωτερικό µέρος του σφιχτά δεµένο γύρω του και 
µε κατάλληλη κλίση της δεξαµενής εξαλίευσης, επιτρέπει το άδ ειασµα και τη συλλογή των 
χελιών της δεξαµενής. 

 
ζ) Σύστηµα παγίδευσης χελιών 

Πρόκειται για δίχτυ σφιχτά δεµένο γύρω από το σωλήνα αδειάσµατος της δεξαµενής 
(Σχήµα 4.20). Το σχήµα του είναι τύπου "σακούλας" για να παγιδεύει τα εξερχόµενα χέλια. Το 
µάτι του θα πρέπει να είναι πάντα µικρότερο από τα εξαλιευόµενα χέλια ώστε να µην µπορούν 
να διαφύγουν. Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί καλά ώστε να µην παρουσιάζει σκισίµατα ή 
αδύναµα σηµεία έτοιµα να σπάσουν επειδή η  ποσότητα που συλλέγεται είναι συνήθως της 
τάξης των χιλιάδων κιλών. Καλό είναι να είναι βυθισµένο σε µικρή µάζα νερού σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο χώρο ώστε τα συλλεγόµενα χέλια να µην ταλαιπωρούνται πολύ. 

Η συλλογή χελιών από τις δεξαµενές µπορεί επίσης να γίνει και µε άλλους τρόπους, 
είτε µε δίχτυ (Σχήµα 4.21) µέθοδος όµως που απαιτεί πολλά άτοµα, είτε µε αντλία που 
αδειάζοντας το νερό αναγκάζει τα χέλια να συσσωρευθούν και παγιδευθούν σε δίχτυ - σάκκο 
(Σχήµα 4.22). 

 
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

 
Η έναρξη ενός κύκλου εκτροφής µιας χελοκαλλιέργειας γίνεται στην περίπτωση της 

µεθόδου που εξετάζουµε και µε υαλώδη χέλια (GLASS EELS) και µε χέλια τροφικού σταδίου 
(καλαµόχελα). Όταν πρόκειται για υαλώδη χέλια είναι καλύτερα να χρησιµοποιούµε κάποιο 
ειδικό σταθµό υποδοχής µε µικρές συµπαγείς δεξαµενές µε θερµορυθµισµένο νερό. Ο 
σταθµός καλό είναι να βρίσκεται σε καλυµµένο κτίριο. Αν δεν υπάρχει τέτοιος σταθµός τα 
υαλώδη χέλια µπορούν να τοποθετηθούν αµέσως στις µικρότερες ή στην ανάγκη και στις 
µεγαλύτερες χωµάτινες δεξαµενές. Ακόµη και αν τα υαλώδη χέλια συλλέχθηκαν σε νερά µε 
κάποια αλατότητα, µπορούµε άφοβα να τα τοποθετήσουµε σε δεξαµενές µε γλυκό νερό 
αµέσως. Όταν κατά την τοποθέτησή τους το νερό έχει θερµοκρασία µικρότερη των 15 οC τα 
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υαλώδη χέλια «σκάβουν» αµέσως και χώνονται στη λάσπη του πυθµένα. Θα βγουν από τον 
πυθµένα για να αναζητήσουν τροφή µόνο όταν η θερµοκρασία του νερού ανέβει πάνω από 
τους 14 οC. Από τα παραπάνω φαίνεται αµέσως το πόσο µπορεί να ωφεληθεί ένας 
χελοκαλλιεργητής αν διαθέτει σταθµό υποδοχής (µε συµπαγείς δεξαµενές) υαλωδών χελιών . 

 
Τα υαλώδη χέλια συνήθως συλλέγονται σε ένα µεγάλο εύρος του χρόνου (χειµώνα - 

άνοιξη). Συνήθως καλές συλλογές υαλωδών χελιών µπορούν να γίνουν το Φεβρουάριο όταν οι 
θερµοκρασίες είναι πολύ χαµηλές. Τοποθετούµενα λοιπόν αυτά τα υαλώδη χέλια στις 
υπαίθριες δεξαµενές θα συναντήσουν τις ίδιες αν όχι χαµηλότερες θερµοκρασίες. Θα υπάρξει 
λοιπόν για τον καλλιεργητή µια µικρή ή µεγάλη περίοδος µη αύξησης. 

 
Τα υαλώδη χέλια ζυγίζουν περί τα 0,25 – 0,3 g το καθένα και το µήκος τους είναι 6 - 7 

cm. Στις δεξαµενές φροντίζουµε να τα τοποθετούµε έτσι ώστε να έχουµε περί τα 50 - 100 g 
ανά τετραγωνικό µέτρο. Καθώς η θερµοκρασία του νερού αυξάνεται ερχόµενης της άνοιξης και 
του καλοκαιριού τα υαλώδη χέλια χάνουν την διάφανη εµφάνισή τους και µαυρίζουν. Όσο η 
θερµοκρασία ανεβαίνει τρέφονται και µε περισσότερη όρεξη. 

 
Στο σταθµό υποδοχής (αν υπάρχει) δεν είναι δύσκολο να µάθουν τα υαλώδη χέλια να 

τρέφονται µε την τροφή που δίδεται κατάλληλα από τον καλλιεργητή. Στις υπαίθριες όµως 
δεξαµενές οι δυσκολίες είναι αρκετές. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια να προσελκυσθούν τα 
µικρά αυτά χέλια στα σηµεία όπου τοποθετείται η τροφή τους. Η επιφάνεια της δεξαµενής είναι 
πολύ µεγάλη και δεν προσανατολίζονται εύκολα. Χρειάζεται λοιπόν όχι ένα µόνο σκιερό 
σηµείο παροχής τροφής αλλά περισσότερα έστω και πρόχειρα (παροδικά άλλωστε) ώστε να 
καλύψουν ένα µεγάλο µέρος της περιµέτρου της δεξαµενής. Σιγά-σιγά καθώς τα µικρά αυτά 
χέλια συνηθίζουν να τρώνε σε αυτά τα σηµεία, τα πολλά σηµεία παροχής τροφής 
καταργούνται σταδιακά ώστε τελικά να παραµείνει µόνο το σταθερό και µεγάλο. 

 
Τα τοποθετηµένα αρχικά στη δεξαµενή υαλώδη χέλια όπως προαναφέρθηκε 

τρυπώνουν στον πυθµένα και βγαίνουν από αυτόν για αναζήτηση τροφής όταν η θερµοκρασία 
του νερού ξεπεράσει τους 14 οC. Στη δεξαµενή µπορούν να βρουν και να καταναλώσουν 
διάφορους ζωικούς οργανισµούς όπως χειρονοµίδες και δαφνίδες. Όταν η θερµοκρασία του 
νερού είναι κατάλληλη (περί τους 15 - 17 οC) αρχίζουµε να τοποθετούµε στα ειδικά καλάθια 
στις ειδικές θέσεις τροφής αλεσµένο σκουλήκι TUBIFEX. Τα TUBIFEX (πρόκειται για ένα µικρό 
κοκκινωπό σκώληκα) µπορούν να ανευρεθούν και να συλλεχθούν σε µεγάλες ποσότητες σε 
ποτάµια ή νερά µάλλον βρώµικα καθώς δηµιουργούν πυκνές αποικίες στον λασπώδη 
πυθµένα τους. Επίσης µπορούν να αγορασθούν από σοβαρά καταστήµατα ειδών ενυδρείου. 

 
Για 1 ή 2 περίπου εβδοµάδες από τη στιγµή που τα χέλια αρχίζουν να τρώνε, τους 

παρέχουµε πολλές φορές τέτοια τροφή στα ειδικά σηµεία και πάντα κατά τις βραδινές ώρες. 
Μπορούµε να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα αν επάνω από κάθε σηµείο παροχής 
τοποθετήσουµε ένα αδύναµο φως (µε φακό ή κάτι άλλο), επειδή αυτή η πρακτική έχει 
αποδειχθεί ότι έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στην προσέλκυση των χελιών στην τροφή 
κατά αυτή την πρώτη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. 

 
Μετά τις πρώτες αυτές εβδοµάδες η τροφή αντικαθίσταται µε άλλη από αλεσµένη 

σαρδέλα ή σαυρίδια στην οποία προστίθεται αρχικά 10% τεχνητή τροφή. Έχουµε λοιπόν 90% 
νωπή τροφή + 10% τεχνητή τροφή. Σταδιακά το ποσοστό της τεχνητής τροφής αυξάνει και 
µετά από καιρό µπορεί να αποτελεί και το 100% της όλης ποσότητας τροφής. Σε κάθε 
περίπτωση η τροφή προσφέρεται υπό µορφή πολτού («λάσπη») τοποθετηµένη σε ένα 
κατάλληλα διαµορφωµένο πλέγµα ώστε να σχηµατισθεί ένα καλάθι. Το καλαθένιο αυτό 
πλέγµα κατεβαίνει λίγο κάτω από τη στάθµη του νερού. Όταν τα χέλια προσαρµοσθούν στις 
συνθήκες εκτροφής ορµούν µε βουλιµία και καταναλώνουν µαζικά την τροφή (Σχήµα 4.9). 
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Όταν τα υαλώδη χέλια τρέφονται µε TUBIFEX λαµβάνουν 5 - 8% του σωµατικού τους 

βάρους ανά ηµέρα. Όταν είναι στη φάση που τρέφονται µε αλεσµένο ψάρι λαµβάνουν 20 -30% 
του σωµατικού τους βάρους ανά ηµέρα. Η τροφή σε αυτή τη φάση διαµοιράζεται σε 3 περίπου 
γεύµατα. Όταν τα χέλια τρέφονται πλέον µε τεχνητή τροφή και η θερµοκρασία είναι λίγο 
λιγότερη από 20 οC τους δίδεται 5 - 10% του σωµατικού τους βάρους α νά ηµέρα. Όταν η 
θερµοκρασία ξεπεράσει τους 20 οC το ποσοστό αυξάνεται σε 12 - 13% του σωµατικού τους 
βάρους ανά ηµέρα. Από το µέσον καλοκαιριού και µετά (πρόκειται για το πρώτο καλοκαίρι της 
ζωής τους σε δεξαµενές) το ποσοστό της παρεχόµενης τροφής µειώνεται σταδιακά και 
σταθεροποιείται σε 1,5 - 3% ανά ηµέρα κατανεµηµένο σε 1 ή 2 γεύµατα. 

 
Σχετικά µε τα στοιχεία αύξησης των χελιών οι Πίνακες 4.3 και 4.4 και το Σχήµα 4 είναι 

αρκετά επεξηγηµατικά από µόνα τους. Κατά τη διάρκεια της εκτροφής είναι συχνά αναγκαία η 
τακτοποίηση  (διαλογή) των χελιών κατά µέγεθος (ή µεγέθη) σε διαφορετικές δεξαµενές. Έχει 
βρεθεί ότι η  οµοιοµορφία των µεγεθών των χελιών στις δεξαµενές συντελεί τα µέγιστα στην 
γρήγορη ανάπτυξή τους. Σε περιορισµένους πληθυσµούς (σε δεξαµενές) η ανοµοιοµορφία 
των µεγεθών συντελεί στο να καταπιέζονται τα µικρότερα χέλια στη λήψη τροφής και συχνά να 
πέφτουν θύµατα καννιβαλισµού από τα µεγαλύτερα. Η συχνή διαλογή, κάθε 2 µήνες περίπου, 
όλου του αριθµού των χελιών µε ειδικές µηχανές διαλογής προσφέρει πραγµατική βοήθεια 
στην γρήγορη παραγωγή. 

 
Στον Πίνακα 4.2 φαίνονται τα βασικά στοιχεία εκτροφής σε µια τυπική µονάδα 

εκτροφής χελιών στην Ιαπωνία. Στην περίπτωση αυτή η εκτροφή και ανάπτυξη των χελιών 
από το µέγεθος του 1,3 g περίπου γίνεται µε τη µέθοδο των στάσιµων νερών, ενώ τα 
προηγούµενα στάδια δηλαδή από υαλόχελα 0,16 g µέχρι το 1,3 g πραγµατοποιούνται σε 
συµπαγείς δεξαµενές µε ρέοντα νερά.  
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Β. ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΡΕΟΝΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

 
Για αυτή τη µέθοδο εκτροφής απαιτούνται : 

• Αφθονία νερού 
• Στεγνωµένες (ή µη) συµπαγείς δεξαµενές 
• Σύστηµα θέρµανσης του νερού 
• Σύστηµα οξυγόνωσης του νερού 

 
Μια τυπική χελοκαλλιέργεια αυτής της µορφής απαιτεί έκταση της τάξεως των 1500 - 

2000 m2 σε επιφάνεια δεξαµενών. Στην παραπάνω έκταση πρέπει να προστεθούν άλλα 200 - 
500 m2 για βοηθητικούς χώρους. 

 
Οι δεξαµενές στις οποίες γίνεται προπάχυνση ELVERS πρέπει να είναι πάντα 

στεγασµένες και θερµαινόµενες στους 23 - 25 oC. Οι υπόλοιπες µπορεί και αυτές να είναι 
στεγασµένες και θ ερµαινόµενες ή µη στεγασµένες και µη θερµαινόµενες ανάλογα µε τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

 
Μια τυπική κατανοµή κατά έκταση των δεξαµενών φαίνεται παρακάτω: 
 

Έκταση (m2)           Αριθµός δεξαµενών             Χρήση δεξαµενών 
30 - 50                              2                                  εκτροφή ELVERS 
50 - 100                           2                            Βοηθητικές δεξαµενές για διαλογή και προσωρινή                   

αποθήκευση 
100 - 150                          2                                   εκτροφή µικρών χελιών 
150 - 200                          2                                   εκτροφή µεσαίων χελιών 
200 - 300                          3                                   τελική εκτροφή 
 

Στην Ιαπωνία χρησιµοποιούν δεξαµενές συνήθως οκταγωνικού σχήµατος (Σχήµα 4.7) 
για διευκόλυνση της κυκλικής κίνησης του νερού. 

 
Το ύψος της στήλης του νερού στις δεξαµενές καλλιέργειας ELVERS και µικρών χελιών 

είναι 50 - 700 cm και σε αυτές για εκτροφή µεσαίου µεγέθους και µεγάλων χελιών 70 - 1000 
cm. Σε αυτά τα ύψη πρέπει να προστεθούν και άλλα 20 - 300 cm µέχρι το ολικό ύψος της 
δεξαµενής. 

 
Το νερό της εκτροφής καλό θα είναι να προέρχεται από υπόγεια στρώµατα νερού λόγω 

της καθαρότητας και σταθερής ποιότητας που συνήθως αυτά τα νερά  παρουσιάζουν. Η 
ανανέωση του νερού ποικίλλει ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης του χελιού, την ιχθυοφόρτιση 
και την θερµοκρασία που θέλουµε να επιτύχουµε, είτε µε φυσικά είτε µε τεχνητά µέσα. Σε 
καµία  περίπτωση όµως δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη από 2 φορές την ηµέρα. 

 
Για να διατηρηθεί η θερµοκρασία του νερού στους 23 - 25 οC χρησιµοποιούνται 

καυστήρες που θερµαίνουν µε κατάλληλους σωλήνες το νερό των δεξαµενών. Το κτίριο που 
περιβάλλει τις δεξαµενές πρέπει να είναι κατάλληλα µονωµένο γ ια διατήρηση της 
θερµοκρασίας. Μερικές φορές είναι χρήσιµο το όλο κτίριο να είναι θερµοκήπιο για να 
υποβοηθηθεί η άνοδος της θερµοκρασίας ανέξοδα. Σε αυτή την περίπτωση πάντως θα πρέπει 
να ληφθεί πρόνοια να έχουν σκεπασθεί οι δεξαµενές στο επάνω µέρος µε κάποιο αδιαφανές 
υλικό έτσι ώστε να µην ενοχλούνται τα χέλια από τον υπερβολικό φωτισµό. 

 
Το σηµείο παροχής τροφής είναι τοποθετηµένο σε µια ορισµένη θέση της δεξαµενής 

και είναι καλυµµένο κατάλληλα ώστε τα χέλια να τρέφονται ανεµπόδιστα σε σκοτεινές 
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συνθήκες. Η διάθεση τροφής γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο. 

 
Ο βυθός των δεξαµενών είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

παρουσιάζει κλίση η οποία  καταλήγει στο σηµείο απορροής που βρίσκεται στο κέντρο της 
δεξαµενής. Η είσοδος του φρέσκου νερού στη δεξαµενή βρίσκεται συνήθως στην αντίθετη 
πλευρά από εκείνη που καταλήγει η έξοδος. Το νερό της δεξαµενής διατηρείται σε συνεχή 
κυκλική κίνηση υποβοηθούµενο από τα SPLASHERS (ίδε προηγούµενο κεφάλαιο) που σαν 
βασικό τους στόχο έχουν την οξυγόνωση του νερού. Με αυτή την κυκλική κίνηση τα 
περιττώµατα των ψαριών, τα υπολείµµατα της τροφής και άλλα οργανικά σκουπίδια 
µεταφέρονται στο κεντρικό σηµείο απορροής και αποµακρύνονται. 

 
Μια τυπική µονάδα χελοκαλλιέργειας αυτού του τύπου και για συνολική έκταση 

δεξαµενών 2000 m2 περιλαµβάνει συνοπτικά τον παρακάτω µηχανικό εξοπλισµό: 
 

 Είδος  εξοπλισµού                                                 Αριθµός (ισχύς) 
BOILER (Καυστήρας)                                                 1 (1 εκατοµµύριο Kcal/h) 
Αποθήκη πετρελαίου                                                  2 (2000 L) 
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος                                          1 (150 KVA) 
BLOWER (Αεραντλία)                                                 2 (2 hp) 
Πορώδεις πέτρες (αέρα)                                             50 
SPLASHERS                                                              16 x (1 hp), 6 x (0.5 hp) 
Αντλία παροχής νερού (Ποµώνα)                               1 (20 hp) 
Αντλία αναρρόφησης ψαριών (FISH PUMP)              1 (5 hp) 
Ζυµωτική µηχανή τροφής (µεγάλα χέλια)                    1 (2 hp, 20 Kgr τροφής) 
Ζυµωτική µηχανή τροφής (νεαρά χέλια)                      1 (1 hp, 1 - 5 Kg τροφής) 
Ζυµωτική µηχανή τροφής (ELVERS)                           1 (0,2 hp, 0,1 – 1,5 Kg τροφής) 
Μηχανή διαλογής ζωντανών χελιών                            1 
Δίχτυα                                                                           3 (3 x 4 m) 
 

Πριν την ευρεία διάδοση των τεχνητών τροφών για χέλια, ως τροφή χρησιµοποιούντο 
ψάρια δεύτερης διαλογής. Αν και φθηνότερα στην τιµή από τις αποξηραµένες τροφές, έχουν 
σοβαρά µειονεκτήµατα όπως : 
• Μη κανονική διάθεση 
• Μεγάλο συντελεστή µετατρεψιµότητας 
• Απαιτούν µεγάλους ψυκτικούς χώρους για αποθήκευση 
• Απασχολούν περισσότερο εργατικό προσωπικό 
• Προκαλούν συχνά ρύπανση-µόλυνση του νερού 

 
Σήµερα η ξηρά τροφή είτε υπό µορφή πάστας, είτε υπό µορφή PELLETS έχει 

ολοκληρωτικά σχεδόν παροπλίσει τη νωπή τροφή. Για τρία χαρακτηριστικά µεγέθη χελιών η 
τροφή πρέπει να έχει την παρακάτω σύνθεση. Ότι περισσεύει είναι υδατάνθρακες και στάχτη. 
 
Ξηρά τροφή                       Elvers                    Νεαρά χέλια                    Αναπτυγµένα  χέλια 
Πρωτεΐνες  (%)                         55                            50                                           45 
Λίπη           (%)                          3                              3                                            3 
Ινες             (%)                        0,8                            0.8                                          1 
Ασβέστιο     (%)                       2,5                            2,5                                           2,5 
Φώσφορος  (%)                       1,5                           1,5                                           1,4 

Για να παρασκευασθεί η τροφή υπό µορφή πάστας προστίθεται νερό σε αναλογία 100 
- 150% του βάρους της ξηράς τροφής µαζί µε βιταµινούχο έλαιο και σε περίπτωση ασθενειών 
αντιβακτηριακά φάρµακα. Όλα αυτά οµ ογενοποιούνται σε ζυµωτική µηχανή µέχρι που να 
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φτιαχτεί µια εύπλαστη αλλά όχι πολύ ρευστή πάστα. Η όλη ποσότητα πρέπει να τοποθετηθεί 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στα καλάθια τροφής και να δοθεί στα χέλια επειδή µετά από λίγη 
ώρα θα χάσει τα συνεκτικά της χαρακτηριστικά. 

 
Η αναλογία τροφής που δίδεται στα χέλια καθηµερινά είναι 2 - 5 % του σωµατικού τους 

βάρους µέχρι το βάρος των 40 περίπου γραµµαρίων και από εκεί και πέρα 1 - 3 % του 
σωµατικού τους βάρους. 

 
Ο ιχθυοκαλλιεργητής θα πρέπει να παρακολουθεί µε προσοχή την όρεξη των χελιών 

που σε καλές συνθήκες εκτροφής θα πρέπει να καταναλώνουν την τροφή τους µέσα σε 30 - 
60 λεπτά. Η ρύθµιση λοιπόν του ποσοστού παροχής τροφής ως προς το µέγιστο θα πρέπει να 
γίνεται µε γνώµονα την όρεξη των χελιών. Δεν πρέπει να αυξάνουµε υπερβολικά την 
ποσότητα της τροφής επειδή το αποτέλεσµα θα είναι αφ' ενός οικονοµικά χάσιµο τροφής και 
αφ' ετέρου επιβάρυνση του νερού µε αιωρούµενα στερεά που θα χειροτερέψουν τις συνθήκες 
εκτροφής. 

 
Όταν τα ELVERS τοποθετηθούν στις δεξαµενές για να αρχίσει η εκτροφή, θα πρέπει να 

γίνουν ορισµένα προσεκτικά βήµατα. Κατ' αρχάς θα  πρέπει να εγκλιµατισθούν στο νερό και 
στη δεξαµενή εκτροφής για 3 - 4 ηµ έρες χωρίς να τους δοθεί τροφή. Αν αποφασίσουµε να 
θερµάνουµε το νερό στους 23 - 25 οC αυτό θα πρέπει να γίνει σταδιακά στη διάρκεια της 
περιόδου εγκλιµατισµού. Οι απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας προκαλούν σοβαρά 
φυσιολογικά STRESS στα µικρά χέλια. 

 
Η πρώτη τροφή που δίδεται στα ELVERS είναι είτε νωπή π.χ. αλεσµένοι σκώληκες του 

γένους TUBIFEX και αν δεν υπάρχουν αλεσµένη σπλήνα, είτε βιοµηχανική π.χ. ειδικά 
µικροπέλετς. Την πρώτη εβδοµάδα η τροφή παρέχεται στα µικρά χέλια από όλα τα σηµεία 
γύρω από τη δεξαµενή έτσι ώστε όλα τα ELVERS να έχουν πιθανότητα να τη βρουν. Μετά 
από αυτή την περίοδο τα σηµεία παροχής τροφής καταργούνται ένα - ένα και τελικά 
καταλήγουν σε ένα σταθερό σηµείο από το οποίο πλέον τους δίδεται η τροφή καθηµερινά µια 
ορισµένη ώρα. 

 
Για τις πρώτες 2 - 4 εβδοµάδες η τροφή τους παρέχεται 2 φορές την ηµέρα µε 10 ώρες 

διαφορά στο σταθερό σηµείο παροχής τροφής που φωτίζεται από ένα λαµπτήρα 20 - 40 W. 
Από τη δεύτερη ή τρίτη εβδοµάδα από την έναρξη εκτροφής, αρχίζει η σταδιακή ανάµιξη στην 
τροφή φρέσκου ψαριού και τεχνητής τροφής. Το ποσό της αναµειγνυόµενης τεχνητής τροφής 
αυξάνει σταδιακά και τελικά καταλήγει στο να είναι η µόνη τροφή που δίδεται στα χέλια. Όταν 
τα χέλια είναι µικρά η πάστα που τους δίδεται πρέπει να γίνεται µαλακή και όσο αυτά 
µεγαλώνουν η πάστα θα πρέπει να γίνεται πιο παχύρρευστη. 

 
Η πυκνότητα εκτροφής σε αυτό το στάδιο είναι 300 - 1200 g/m2. Η επιβίωση των 

ELVERS µέχρι ν α γίνουν χέλια 1 g είναι 80 - 90 % αν οι συνθήκες εκτροφής είναι και 
διατηρούνται καλές. 

 
Όταν τα χέλια έχουν συνηθίσει πλέον στην τεχνητή τροφή γίνεται η πρώτη διαλογή 

τους κατά µεγέθη (Σχήµα 4.23). Οι διάφορες οµάδες µεγεθών τοποθετούνται σε διαφορετικές 
δεξαµενές για περαιτέρω εκτροφή. Συγχρόνως καθαρίζονται η  δεξαµενή ή  οι δεξαµενές που 
άδειασαν. Στη συνέχεια η  διαλογή γίνεται κάθε 40 περίπου ηµ έρες. Η συχνή διαλογή των 
χελιών παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα : 
1. Επιτρέπει να υπολογισθεί ακριβώς η βιοµάζα (χέλια) που εκτρέφεται. 
2. Βελτιώνει το συντελεστή µετατρεψιµότητας τροφής ελαττώνοντας την υπερκατανάλωση 
τροφής από τα µεγαλύτερα χέλια σε σχέση µε τα µικρότερα. 

3. Επιτρέπει την παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης των χελιών από κοντά. 
4. Αποτρέπει STRESS των µικρότερων χελιών. 
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5. Επιτρέπει πολύ καλό καθαρισµό των δεξαµενών. 
 
Το ποσοστό της τροφής που δίδεται πλέον στα χέλια είναι 1 - 3 % του σωµατικού τους 

βάρους. Γενικά το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε σχέση µε το όλο βάρος των χελιών µιας 
δεξαµενής. 

 
Για χέλια βάρους περί τα 10 g η πυκνότητα εκτροφής µπορεί να κυµαίνεται σε 5 - 8 

Kg/m2 , για µεγαλύτερα χέλια σε 10 - 25 Kg/m2. Η πυκνότητα εκτροφής εξαρτάται βέβαια και 
από τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στη δεξαµενή. Συνήθως παρόλη την αποχέτευση 
µεγάλου ποσοστού των αιωρούµενων στερεών από τον υπερχειλιστή, ένα µέρος αυτών 
συσσωρεύεται στον πυθµένα της δεξαµενής. Αυτά τα οργανικά ιζήµατα είναι καλό να 
αποµακρύνονται περιοδικά (κάθε 2 - 5 ηµέρες) µε ένα σιφόνι. Επιπλέον ειδικά το χειµώνα αν 
το νερό θερµαίνεται, καλό είναι να διατηρείται όσο το δυνατόν καθαρότερο επειδή οι εναλλαγές 
του (του νερού) µειώνονται για να εξοικονοµηθεί θερµική ενέργεια. 

 
 
 

Πίνακας 4.1.  Στοιχεία θερµοκρασίας και απαιτούµενου χρόνου αύξησης των υαλωδών χελιών µέχρι 
το εµπορεύσιµο µέγεθος των 200 gr., σε υπαίθριες καλυµµένες δεξαµενές µε τη µέθοδο των 
«στάσιµων νερών» σε διάφορα µέρη του κόσµου (Usui, 1991). 
 

 
ΧΩΡΑ 

Αριθµός µηνών µε 
µέση θερµοκρασία 
άνω των 23οC 

Μέση ετήσια 
διακύµανση 
θερµοκρασιών 

Αθροισµα  
βαθµοµηνών σε 
ετήσια βάση 

Απαιτούµενος  
χρόνος για την 

αύξηση των χελιών 
µέχρι 200 g 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1 0 - 23 150 περί τα 4 χρόνια 
ΑΓΓΛΙΑ 0 4 - 22 160 περί τα 4 χρόνια 
Ν. ΓΑΛΛΙΑ 2 7 - 27 200 περί τα 3 χρόνια 
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 2 12 - 25 200 περί τα 3 χρόνια 
Ν. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2 8 - 27 200 περί τα 3 χρόνια 
ΙΑΠΩΝΙΑ 4 5 - 30 220 περί τα 2 χρόνια 
ΤΗΝΥΣΙΑ 3 10 - 30 220 περί τα 2 χρόνια 
ΤΑΙΒΑΝ 6 13 - 31 260 περίπου 1 χρόνο 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 12 25 - 31 330 περίπου 1 χρόνο 
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Πίνακας 4.2. Στοιχεία απαιτήσεων σε χέλια και δεξαµενές µιας τυπικής Ιαπωνικής µονάδας 
χελοκαλλιέργειας για παραγωγή 20 τόνων εµπορεύσιµων χελιών, ατοµικού βάρους των 190 g περίπου. 
Σηµειώνεται επίσης ότι οι συνολικές ανάγκες σε νερό είναι περί τα 450 m3 ανά ηµέρα. Η εκτροφή αυτή 
συνδυάζει ανανέωση νερού (τρέχοντα νερά) για τα πρώτα στάδια των elvers και στάσιµα νερά για τα 
µεγαλύτερα χέλια, (Usui, 1991). 
 

Μέγεθος 
(κατηγορία) 
χελιών 

Συνολικό βάρος 
χελιών  

(αρχή - τέλος) 

Μέσο βάρος και 
µήκος χελιών 
(αρχή - τέλος) 

Πυκνότητα 
εκτροφής 

(αρχή - τέλος) 

Απαιτούµενη 
έκταση  

δεξαµενών (m2) 

Αριθµός και 
έκταση 

δεξαµενών 
elvers 

 (υαλόχελα) 
50 Kg 0.16 g - 6 cm 0,4 Kg/m2 125  m2 6 των 20 m2  (5m σε 

διάµετρο, τρεχούµενο 
νερό. 

>> 
 

50 Kg 0.5 g - 8 cm 1,2 Kg/m2            » 
 

elvers 50 Kg 0.5 g. - 8 cm 0,5 Kg/m2 300 m2 8 των 40m2  
(διαστάσεων 8 x 5 m) 
τρεχούµενο νερό 

>> 50 Kg 1.3 g - 12 cm 1,6 Kg/m2 »
 

 Νεαρά  
  

0.4 tons 1.3 g - 12 cm 0,4 Kg/m2 800 m2 10 των 80 m2 

(διαστάσεων 10 x 8m) 
στάσιµο νερό. 

>> 2 tons 6.5 g - 20 cm 2,0 Kg/m2              » 
 

Ενήλικα 2 tons 6.5 g - 20 cm 0,4 Kg/m2 5000 m2 25 των 200 m2 
(διαστάσεων 14 x 14 m) 
στάσιµο νερό. 

>> 20 tons 190 g - 70 cm 4,0 Kg/m2              » 
 

 

 
Σχήµα 4. Τυπική παραδειγµατική καµπύλη Gauss ενδεικτική της ικανότητας εκµετάλλευσης της 
τροφής από το σύνολο της βιοµάζας των χελιών σε µία εντατική εκτροφή. Το γραµµοσκιασµένο µέρος 
(~30%) αναφέρεται στην ποσότητα των χελιών µε ασύµφορο συντελεστή µετατρεψιµότητας. Το 
ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό της ανάγκης για συχνή διαλογή των χελιών έτσι ώστε η εκτροφή να 
επικεντρώνεται στο υπόλοιπο ποσοστό (~70%) που παρουσιάζει δυναµική ανάπτυξη, (κατά 
Rosenbusch, Παλαιοκώστα και Χώτο, 1988, από στοιχεία διαφόρων µονάδων της κεντρικής και Β. 
Ευρώπης).  
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Πίνακας 4.3. Στοιχεία ανάπτυξης χελιών σε υπαίθριες δεξαµενές και σε στεγασµένες µε 
θερµαινόµενο νερό. Τα στοιχεία έχουν καταγραφεί από εκτροφές της Ν. Ευρώπης (κατά Rosenbusch, 
Παλαιοκώστα και Χώτο, 1988). 
 

 
ΜΗΝΕΣ 

Υπαίθρια 
εκτροφεία. 

Βάρος χελιών 
(g) 

Θερµοκρασία 
νερού (οC) 

 Εντατική εκτροφή 
µε θερµό νερό.  
Βάρος χελιών (g) 

Θερµοκρασία 
νερού (οC) 

Ηµέρες 
ανάπτυξης 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 8 0,25 22 - 25  
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 8 0,5 22 - 25 33 
ΜΑΡΤΙΟΣ - 12 1 22 - 25 63 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - 16 - 22 - 25  
ΜΑΙΟΣ 2 18 2 22 - 25 105 
ΙΟΥΝΙΟΣ 4 20 4 22 - 25 144 
ΙΟΥΛΙΟΣ - 22 8 22 - 25  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 8 23 16 22 - 25 185 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - 23 - 22 - 25 229 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 16 18 32 22 - 25 273 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 30 14 64 22 - 25 334 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 35 12 - 20  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 35 8 88 16 394 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 35 8 - 16  
ΜΑΡΤΙΟΣ 35 12 125 20 463 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - 16 - 22  
ΜΑΙΟΣ 50 18 250 22 - 25 510 
ΙΟΥΝΙΟΣ - 20 - 22 - 25  
ΙΟΥΛΙΟΣ 90 22 400 22 - 25 570 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - 23 - 22 - 25 630 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 135 23 500-600 22 - 25 690 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - 18   720 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 14    
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 150 15    
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 160 8    

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 160 8   810 
ΜΑΡΤΙΟΣ 160 12    
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 180 16    
ΜΑΙΟΣ - 18    
ΙΟΥΝΙΟΣ - 20   900 
ΙΟΥΛΙΟΣ 360 22    
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 500 - 600 23   960 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - 23    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  -  Χελοκαλλιέργεια 

Γεώργιος Χώτος, επίκουρος καθηγητής, Τµ. Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου-1994 

108 

Πίνακας 4.4. Στοιχεία ανάπτυξης χελιών σε στεγασµένες δεξαµενές µε θερµαινόµενο νερό 22 - 25 oC, και µε 
τροφή πέλλετς. Τα στοιχεία έχουν καταγραφεί από εκτροφές της Ν. Ευρώπης (κατά Rosenbusch, Παλαιοκώστα και 
Χώτο, 1988). 
 
ΒΑΡΟΣ ΧΕΛΙΩΝ (gr) 

Απαιτούµενες ηµέρες για 
διπλασιασµό του βάρους 

των 

Ποσότητα 
παρεχοµένης 

τροφής ηµερησίως.  
(% του σωµατικού 
τους βάρους) 

Ηµερήσια αύξηση του 
σωµατικού τους 

βάρους 
(%) 

0,25 – 0,5 33 3 – 3,5 2,1 
0,5 - 1 35 3 2 
1 - 2 37 2,9 1,9 
2 - 4 39 2,8 1,8 
4 - 8 41 2,7 1,7 

8 - 16 44 2,7 1,6 
16 - 32 46 2,6 1,5 
32 - 64 53 2,5 1,3 

64 - 125 55 2,4 1,2 
125 - 250 63 2,2 1,1 
250 - 500 70 2 1 

 ΣΥΝΟΛΟ: 516 ηµέρες   
 
Πίνακας 4.5. Στοιχεία 1984-87 από πηγές του FAO και άλλες. Η παγκόσµια παραγωγή χελιών εκτιµήθηκε σε 
18.000 τόνους αλιευθέντων (φυσικών) και 99 000 τόνους εκτραφέντων. Η καταναλωτική προτίµηση στον πίνακα 
ανφέρεται ως υψηλή (***), µέση (**) και χαµηλή (*). (Usui, 1991). 
 

ΧΩΡΑ 
ΧΕΛΙΑ (σε τόνους) 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 
 ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ  
 ΣΕ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΕΥΡΩΠΗ-Β. ΑΦΡΙΚΗ (A. anguilla)   Εισαγωγική 
ΙΤΑΛΙΑ 3800 * Εξαγωγική 
ΓΑΛΛΙΑ 2500  Εξαγωγική 
ΔΑΝΙΑ 1400 *** Εισαγωγική 
ΠΟΛΩΝΙΑ 1000 * Ισορροπία 
ΣΟΥΗΔΙΑ 900 ** Ισορροπία 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 700  Εξαγωγική 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 600 *** Εισαγωγική 
πρώην Σ. ΕΝΩΣΗ 400 * Ισορροπία 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 300  Εξαγωγική 
ΙΣΠΑΝΙΑ 300  Ισορροπία  
πρώην Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 150 *** Εισαγωγική 
ΤΗΝΥΣΙΑ 120  Εξαγωγική 
ΜΑΡΟΚΟ 120  Εξαγωγική 
πρώην Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 100 ** Ισορροπία 
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 80 * Εισαγωγική 
Β. ΑΜΕΡΙΚΗ          (A. rostrata)   Εξαγωγική 
ΚΑΝΑΔΑΣ 700  Εξαγωγική 
Η.Π.Α 400  Ισορροπία 
ΑΣΙΑ          (κυρίως A. japonica)    
ΙΑΠΩΝΙΑ               (φυσικά) 1500 ***  
                             (εκτρεφόµενα) 37.000  Εισαγωγική 
ΤΑΙΒΑΝ                (εκτρεφόµενα) 52.000 * Εξαγωγική 
Ν. ΚΟΡΕΑ            (εκτρεφόµενα) 3000 * Εξαγωγική 
ΚΙΝΑ                     (φυσικά) 3000 ** Εξαγωγική 
                             (εκτρεφόµενα) 7000   
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ            (A. australis) 250  Εξαγωγική 
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1000  Εξαγωγική 
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Σχήµα 4.1.  Σχηµατική απεικόνιση της γης µε έντονα γραµµοσκιασµένα τα µέρη της όπου απαντούν τα 
διάφορα είδη χελιών. Τα βέλη στους ωκεανούς δείχνουν την πορεία των κύριων µεγάλων ρευµάτων. Οι αριθµοί 
αντιπροσωπεύουν αριθµό ειδών χελιού στην κάθε περιοχή. Το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος θεωρείται η προϊστορική 
κοιτίδα των χελιών και σύµφωνα µε τον Ege (συνεργάτης του διάσηµου εξερευνητή της βιολογίας των χελιών 
Schmidt) 9 είδη απαντούν στην περιοχή αυτή. Τα χέλια απουσιάζουν από τη νότιο Αµερική και τις δυτικές ακτές της 
Αφρικής και Β. Αµερικής επειδή τα ρεύµατα των ωκεανών στις ακτές τους δεν δηµιουργούν κατάλληλο θερµό 
περιβάλλον για ωοτοκία και κατάλληλη µετέπειτα µεταφορά των λαρβών πίσω στις ακτές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.2.  Φωτογραφία µε διάφορα µεγέθη χελιών Anguilla japonica από µια εκτροφή. Στο (a) φαίνεται ένα 
χέλι εµπορικού µεγέθους και στο (e) τα elvers (Usui, 1991). 
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Σχήµα 4.3.  Ειδική απόχη για τη συλλογή των υαλόχελων (elvers) από τους ποταµούς (Usui, 1991). 

Σχήµα 4.4. Δεξαµενές µε συνεχή παροχή νερού χρησιµοποιούµενες για διατήρηση των νεοσυλληφθέντων 
elvers πριν διοχετευθούν στις εγκαταστάσεις εκτροφής (Usui, 1991). 
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Σχήµα 4.5. Τοµή δοχείου µεταφοράς elvers µε το σύστηµα της διατήρησης σε υγρασία σε διαγραµµατική 
απεικόνιση (Usui, 1991).
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 4.6. Μερική άποψη µίας τυπικής χελοκαλλιεργητικής µονάδας. Οι δεξαµενές είναι έκτασης 5 
στρεµµάτων. Οι πλευρές των δεξαµενών είναι από µπετόν. Διακρίνονται τα σηµεία παροχής τροφής (Usui, 1991). 
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Σχήµα 4.7. Σχηµατική αναπαράσταση κυκλικής και οκταγωνικής δεξαµενής που χρησιµοποιούνται στις 
χελοκαλλιέργειες. Κυρίως χρησιµοποιούνται για ανάπτυξη των elvers αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για 
µεγαλύτερα µεγέθη. Στο επάνω µέρος της  δεξαµενής πρέπει να υπάρχει µια προεξοχή - χείλος προς τα µέσα για 
να εµποδίζει τα µικρά χέλια, που από ένστικτο «σκαρφαλώνουν» στη δεξαµενή, να δι αφύγουν. Οταν τα χέλια 
µεγαλώσουν η  τάση  αυτή εξαφανίζεται. Στο (Γ) φαίνεται επίσης το µε πολύ µικρές οπές πλέγµα του σιφωνίου 
απορροής του νερού. Στις χελοκαλλιέργειες οι οπές των σιφωνίων πρέπει να είναι πολύ µικρές λόγω της ικανότητας 
των χελιών να διαφεύγουν. 
 

 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.8. Κατασκευή στην όχθη της δεξαµενής 
που χρησιµεύει για παροχή τροφής υπό µορφή 
«πάστας» στα χέλια. Χρησιµοποιείται στην 
παραδοσιακή χελοκαλλιέργεια µε τη µέθοδο των 
στάσιµων νερών. Δηµιουργεί σκιερό περιβάλλον και 
η τροφή τοποθετείται στο καλάθι εσωτερικά το οποίο 
κατόπιν χαµηλώνει µέχρι που να εφάπτεται στην 
επιφάνεια του νερού. Τα χέλια προσέρχονται 
κατόπιν εκεί και τρέφονται µε βουλιµία. 
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Σχήµα 4.9. Πυκνή µάζα χελιών τρεφόµενη µε βουλιµία µέσα στο καλάθι παροχής µε την «πάστα τροφής» (Usui, 
1991). 

Σχήµα 4.10. Αναµοχλευτής νερού (splasher) για οξυγόνωση του νερού σε δεξαµενή εκτροφής χελιών (Usui, 
1991). 
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Σχήµα 4.11. Οξυγόνωση του νερού της δεξαµενής µε τη χρήση υποβρύχιας αντλίας. Το νερό αναρροφάται από 
τον πυθµένα και διοχετεύεται στην επιφάνεια όπου πέφτοντας από κάποιο ύψος σε µία πλατιά επιφάνεια 
οξυγονώνεται επαρκώς (Usui, 1991). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 4.12.  Σχηµατική απεικόνιση της «γωνιάς ανάπαυσης» (resting corner) στη χελοκαλλιέργεια (Usui, 1991 
τροποποιηµένο από Χώτο).  
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Σχήµα 4.13.  Αντλία υποβρύχιου τύπου στη «γωνιά ανάπαυσης» για καλλίτερη οξυγόνωση του νερού. 
Διακρίνεται επίσης και ο ανοικτός αγωγός παροχής φρέσκου νερού (Usui, 1991). 
 
 

 
Σχήµα 4.14. Διαγραµµατική απεικόνιση των µεταβολών 3 βασικών φυσικοχηµικών παραµέτρων (θερµοκρασία, 
οξυγόνο και pH) σε µία τυπική υπαίθρια δεξαµενή χελοκαλλιέργειας µε τη µέθοδο των στάσιµων νερών, στη 
διάρκεια του 24ώρου  (Usui, 1991 τροποποιηµένο από Χώτο). 
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Σχήµα 4.15. Σχηµατική απεικόνιση σε επιµήκη τοµή του συστήµατος αποχέτευσης της δεξαµενής σε µια 
εκτροφή χελιών. Χρησιµοποιείται σε µεγάλες κυρίως δεξαµενές. Η αρχή της λειτουργίας του είναι αυτή του 
«καλόγηρου» (monk). Επιτρέπει την αλλαγή τ ων κάτω στρωµάτων του νερού (Usui, 1991 τροποποιηµένο από 
Χώτο). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.16.  
Σχηµατική  
απεικόνιση σε 
κάτοψη της 
κατασκευής 
αποχέτευσης 
νερού του 
προηγουµένου 
σχεδίου (Usui, 
1991 
τροποποιηµένο 
από Χώτο). 
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Σχήµα 4.17. Σχηµατική απεικόνιση συστήµατος αποχέτευσης δεξαµενών µε τη µέθοδο του σιφωνισµού. Με µία 
ελαφρά αναρρόφηση αέρα από τη βαλβίδα του σιφωνίου και µε κλειστό το άκρο στην έξοδο αρχίζει η αναρρόφηση 
και η βαλβίδα κλείνεται. Η ροή του νερού σταµατά αν η βαλβίδα ανοίξει και πάλι µια και η αναρρόφηση αέρα θα 
διακόψει τη στήλη του νερού του σιφωνίου. Το κυλινδρικό καλάθι - δίχτυ στο εσωτερικό (στη δεξαµενή) σκέλος του 
σιφωνίου εµποδίζει την αναρρόφηση ψαριών (Usui, 1991 τροποποιηµένο από Χώτο). 
 

 
Σχήµα 4.18. Φωτογραφία διπλού σιφωνιού αποχέτευσης νερού δεξαµενής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
προηγούµενο σχήµα µε µόνη διαφορά ότι η έναρξη λειτουργίας γίνεται µε υποβρύχια αντλία (Usui, 1991).  
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Σχήµα 4.19. Φωτογραφία του στοµίου εξόδου του αγωγού αποχέτευσης νερού από τη δεξαµενή (Usui, 1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.20. Δίχτυ εφαρµοσµένο στο στόµιο εξόδου του νερού µε σκοπό τη σύλληψη των χελιών στην 
περίπτωση που αφεθούν ανεµπόδιστα να παρασυρθούν µε το νερό εξόδου (Usui, 1991). 
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Σχήµα 4.21.  Μέθοδος συλλογής χελιών µε δίχτυ από µια µεγάλη χωµάτινη δεξαµενή εκτροφής χελιών µε τη 
µέθοδο των στάσιµων νερών (Usui, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 4.22.  Σχηµατική απεικόνιση 
µιας έξυπνης µεθόδου συλλογής των 
χελιών από τη δεξαµενή. Σε µια γωνιά 
της δεξαµενής υπάρχει εκβάθυνση µε 
κλίση του σηµείου εξαλίευσης (fishing 
pit). Η γωνιά είναι φραγµένη µε δίχτυ σε 
ένα άνοιγµα του οποίου είναι κατάλληλα 
εφαρµοσµένο το δίχτυ συλλογής. 
Καθώς η αντλία (Ρ) αδειάζει το νερό η 
στάθµη πέφτει και σιγά-σιγά τα χέλια 
οδηγούνται στο σηµείο εξαλίευσης. Εκεί 
αναγκαστικά καταλήγουν στο δίχτυ 
συλλογής (Usui, 1991). 
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Σχήµα 4.23. Σχηµατική απεικόνιση συστήµατος διαλογής µεγεθών χελιών. Αποτελείται από ένα κεκλιµένο 
επίπεδο επάνω στο οποίο γλυστρούν τα χέλια (Α). Ανάλογα µε το άνοιγµα των ράβδων (Β) περνούν τα κατάλληλα 
µεγέθη και πέφτουν στο καλάθι απο κάτω (Α). Οσα είναι µεγαλύτερα καταλήγουν στο καλάθι στο τέλος του 
διαδρόµου (Α) (Usui, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 4.24. Ιαπωνία. Διαδικασία «εξυγίανσης» των συλλεχθέντων χελιών σε ηµιβιθισµένα σε καθαρό νερό 
καλάθια. Με αυτό τον τρόπο τα χέλια απαλάσσονται από το στοµαχικό τους περιεχόµενο παραµένοντα για 1-2 
ηµέρες σε αυτό το χώρο (Usui, 1991). 
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