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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η µυδοκαλλιέργεια  αποτελεί µια επιχειρηµατική δραστηριότητα από την οποία 

αποζεί σηµαντικός αριθµός επαγγελµατιών. Η διατήρηση των αποθεµάτων των 

φυσικών πληθυσµών επιβάλει επιστηµονικές γνώσεις σχετικές µε τη βιολογία, την 

οικολογία και τη διαχείριση των ειδών, τεχνικές και µέσα που χρησιµοποιούνται στην 

καλλιέργεια των οστράκων και ειδικότερα στην καλλιέργεια µυδιού στο Νοµό 

Πιερίας.  

Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη και η  έρευνα  της ανάπτυξη των µυδιών 

στο φυσικό τους περιβάλλον. Παράλληλα η ερευνά έγινε γύρω από τις 

περιβαλλοντολογικές συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες του µυδιού.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΑ 
 

Οι Ελληνικές θάλασσες είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την παρουσία και την 

ιστορία του ανθρώπου, σε όλες τις ιστορικές περιόδους. Ιδιαίτερα η θάλασσα του 

Αιγαίου µε την µορφολογία της, µικρά και µεγάλα νησιά, απέραντα χιλιόµετρα 

ακτών, χερσόνησοι, µικροί και µεγάλοι κόλπο αποτέλεσε µεγάλο σταθµό στη 

διακίνηση της ανθρώπινης ζωής και ιστορίας. 

Όµως η θάλασσα, αν και καταλυτική για τον άνθρωπο είναι αυθύπαρκτη. 

Εκατοµµύρια είδη ζουν και κυκλοφορούν στο βυθό ή στην επιφάνεια της. Από τις 

πλέον αρχέγονες µορφές ζωής είναι και τα µαλάκια. 

Η γεωµορφολογία της Ελλάδας και το κλίµα της, την καθιστούν χώρο 

εξαιρετικού βιολογικού ενδιαφέροντος. Παρά τη σχετικά µικρή έκταση της, το 

µεγάλο µήκος και η ποικιλία των ακτών της - 16.500 χιλιόµετρα - καθώς και ο 

µεγάλος αριθµός των νησιών της προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη µιας πλούσιας θαλάσσιας ζωής, µέσα στην οποία τα Μαλάκια κατέχουν 

σηµαντική θέση (Delamotte & Βαρδάλλα – Θεοδώρου. 1994). 

 
 
ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 

Τα όστρακα ή κοχύλια όπως αναφέρονται στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου 

συναντώνται στους παράλιους οικισµούς της Ανατ. Μεσογείου από τα πρώτα ήδη 

ίχνη της παρουσίας του ανθρώπου. Ο µεγάλος αριθµός κοχυλιών στους 

προϊστορικούς οικισµούς, όπως αποδεικνύουν τελευταίες ανασκαφές στον ελληνικό 

χώρο, µαρτυρεί τη χρησιµοποίησή τους επί χιλιετίες, ως τροφή και ως διακοσµητικό 

υλικό. Πολλά γλυπτά και ανάγλυφα µαρτυρούν τη στενή σχέση του καλλιτέχνη µε το 

κοχύλι και την αξιοποίησή του ως έκφραση πνευµατικών και καλλιτεχνικών 

δηµιουργιών από τα πρώτα βήµατα του ανθρώπου. 

Αλλά το κοχύλι προσέφερε και άλλες υπηρεσίες εκτός από την τέχνη. Ο βύσσος 

της πίννας χρησίµευε στον αρχαίο κόσµο ως υφαντικό υλικό και υφαίνονταν µεγάλης 

αξίας υφάσµατα, ενώ από την πορφύρα και τον µούρικα (θαλάσσια σαλιγκάρια) 

παίρνανε µια χρωστική ουσία, µε την οποία έβαφαν τα πολύτιµα ενδύµατα των 

βασιλέων και αυτοκρατόρων. 
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Η καλλιέργεια οστράκων και συγκεκριµένα του στρειδιού, ήταν γνωστή στην 

αρχαιότητα από την Ελλάδα του 4ου αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια καλλιέργησαν το 

στρείδι οι Ρωµαίοι. Η καλλιέργεια των µυδιών άρχισε γύρω στο 1235 από έναν 

Ιρλανδό ταξιδιώτη (Patrick Walton)(http://med-obs.iamm.fr/themes/aquaculture/aqua-

intro.pdf). 

Στη σηµερινή εποχή ο άνθρωπος εξακολουθεί να χρησιµοποιεί το όστρακο ως 

τροφή. Η οστρακοκαλλιέργεια, χάρις στη σύγχρονη τεχνολογία, έχει πάρει θέση 

µεταξύ των αναπτυσσόµενων τοµέων της οικονοµίας. Όµως υπάρχουν και κάποια 

τεχνικά έργα όπως οι παραµορφώσεις ακτών και τα δέλτα των ποταµών τα οποία 

επεµβαίνουν στην φυσική λειτουργία των οικοσυστηµάτων µε αποτέλεσµα το κοχύλι 

να χάνει συνεχώς έδαφος στη φύση (Delamotte & Βαρδάλλα-Θεοδώρου 1994). 

Σήµερα οι ιχθυοκαλλιέργειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αντιµετωπίζουν κρίση. 

 Ενώ τις προηγούµενες δύο δεκαετίες σηµείωσαν θεαµατική άνοδο, σήµερα οι τιµές 

µειώνονται και ο ανταγωνισµός από τρίτες χώρες διαρκώς αυξάνεται. 

 Στην Ελλάδα οι ιχθυοκαλλιέργειες αναπτύχθηκαν εξαιτίας των ευνοϊκών 

κλιµατολογικών και γεωµορφολογικών συνθηκών. Σήµερα όµως αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα λόγω του υψηλού ανταγωνισµού, της υπερβάλλουσας παραγωγής, των 

χαµηλών τιµών και εποµένως της µείωσης της κερδοφορίας. 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα έχει συνδεθεί άµεσα µε την επιχειρηµατική και 

την καταναλωτική συµπεριφορά. Η υψηλή ποιότητα των παραγόµενων  προϊόντων 

και των παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελεί βασικό στόχο και στοιχείο ανταγωνισµού 

των περισσότερων βιοµηχανιών επιχειρήσεων. 

Η παρατηρούµενη συνεχής αύξηση του ποιοτικού επιπέδου αγαθών και 

υπηρεσιών είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη διαρκή και έντονη διαφήµιση  των 

τελευταίων, που καθίστα το καταναλωτικό κοινό ολοένα και περισσότερο 

απαιτητικό.(10 πανελλήνιο συνέδριο υδροβιολογίας-αλιείας 2003) 

Οι κόλποι της Θεσσαλονίκης και του Θερµαϊκού αποτελούν τις πιο σηµαντικές 

θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας για την ανάπτυξη της µυδοκαλλιέργειας, µεγάλα 

τµήµατα των οποίων εντάσσονται στις υγροτοπικές  περιοχές που προστατεύονται 

από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία (NATURA 20001, Συνθήκη Ramsar2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΠΕΡΙ ΜΥ∆ΙΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ  

 
1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 

 ∆ίθυρα (Bivalvia) είναι η κλάση του φύλου των Μαλακίων στην οποία 

ανήκουν τα πιο γνωστά όστρακα όπως τα µύδια, οι πίννες, τα χτένια και πολλά άλλα. 

Τα µύδια (αγγλικά mussel, γαλλικά moule, γερµανικά miesmuschel, ιταλικά 

mitilo) από την άποψη της συστηµατικής ζωολογίας, ανήκουν στην συνοµοταξία των 

µαλακίων (Mollusca), στην οµοταξία των ελασµατοβραγχιωτών ή δίθυρων ή 

πελυκύποδων (Lamellibranchiata), στην υφοµοταξία των ελασµατοβραγχίων και 

στην οικογένεια των µυτιλιδών (Mytilidae) ( Παπαναστασίου 1988 ) 
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1.2  ΕΙ∆Η 
 
Τα γνωστότερα είδη µυδιών είναι: ( Παπαναστασίου 1988 ) 

 

A)  ΒΡΩΣΙΜΟ ΜΥ∆Ι - Mytilus edulis (αγγλ. Mussel ) 

Έχει µήκος 3-8 εκ, δύο συµµετρικές θυρίδες, που ενώνονται προς τα πίσω από 

ένα ισχυρό σύνδεσµο. Οι θυρίδες ανοίγουν µε τη βοήθεια δύο προσαγωγών µυών.  

Το χρώµα του όστρακου είναι µαύρο, ή σκοτεινό µπλε στην εξωτερική του πλευρά 

και άσπρο γαλακτώδες στο εσωτερικό του ( Εικόνα 1). 

 

B) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ή ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΜΥ∆Ι - Mytilus galloprovincialis (αγγλ. Mussel). 

Έχει τα ίδια γνωρίσµατα µε το προηγούµενο είδος. Εσωτερικά το όστρακο είναι 

µαύρο γυαλιστερό, µε ζωηρές µπλε ανταύγειες ( Εικόνα 1). 

Τα δύο αυτά κυριότερα είδη βρώσιµων µυδιών, το Mytilus edulis και Mytilus 

galloprovincialis, διακρίνονται µεταξύ τους από τα εξής γνωρίσµατα: 

� Η εσωτερική επιφάνεια του κοχυλιού είναι άσπρη γαλακτώδης στο πρώτο 

και µαύρη γυαλιστερή, µε ζωηρές µπλε ανταύγειες στο δεύτερο (Mytilus 

galloprovincialis) 

�  Το χρώµα του ζώου είναι γενικά άσπρο στο πρώτο και κίτρινο στο 

δεύτερο. 

�  Το σχήµα του κοχυλιού είναι πιο στενόµακρο στο πρώτο είδος, ενώ στο 

δεύτερο, είναι πιο κοντόχοντρο.  

 

Γ) ΧΑΒΑΡΟ ή ΞΑΝΘΟ ΜΥ∆Ι ή ΜΟΥΣΟΥΛΟ - Modiolus Barbatus.  

Μοιάζει πολύ µε το βρώσιµο και το πολίτικο µύδι. Το όστρακό του όµως έχει 

χρώµα καφετί ή κοκκινωπό και επιδερµίδα τριχωτή (µε µακριές τρίχες). Είναι πολύ 

γνωστό στις ελληνικές ακτές και στη Μεσόγειο. 

 

∆) ΜΥ∆Ι ΑΛΟΓΟ - Volsella modiolus (aggl Horse Mussel ) . 

 Απαντά στο ΒΑ. Ατλαντικό. Έχει µήκος 5-15 εκ. χρώµα σκοτεινό γκριζόµαυρο, 

µε ορισµένα µαύρα τµήµατα και θέσεις. 
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Ε) ΡΑΒ∆ΩΤΟ ΜΥ∆Ι - Volsella demissa . 

Απαντά στον Ατλαντικό, από τον Καναδά µέχρι το Τέξας. 

 

ΣΤ) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΥ∆Ι - Mytilus californicus. 

Απαντά στις ακτές του Ειρηνικού, των ΗΠΑ 

 

Ζ) ΜΥ∆Ι ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ - Dreissensia polymorpha. 

   Έχει τριγωνικό σχήµα, καστανό χρώµα µε πράσινες κηλίδες. Ζει στους 

λασπώδεις βυθούς των ποταµών. 

 
  

 

 

 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εικόνα 1.  Τα πιο γνωστά είδη µυδιών 
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1.3  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
 

Τα µύδια χαρακτηρίζονται από το δίθυρο όστρακό τους, που αποτελείται από 

δύο κόγχες ή θυρίδες, συµµετρικές και ίσιες (ισόθυρα) . ∆εν έχουν κεφάλι, γι αυτό 

λέγονται και ακέφαλα ( Παπαναστασίου 1988 ). 

Οι θυρίδες ενώνονται µεταξύ τους µε ένα ελαστικό σύνδεσµο. Το άνοιγµα των 

θυρίδων ελέγχεται από τον ελαστικό σύνδεσµο, και το κλείσιµο τους από δύο µύες 

που καλούνται προσαγωγοί µύες. 

Οι θυρίδες του όστρακου προστατεύουν τα µαλακά µέρη του σώµατος του 

ζώου. Σε περίπτωση κινδύνου, οι προσαγωγοί µύες κλείνουν τις θυρίδες ερµητικά, 

προστατεύοντας το σώµα του ζώου, από τους εχθρούς του. 

Το όστρακο (κέλυφος ή κοχύλι) που καλύπτει το σώµα τους, εκκρίνεται από 

τον µανδύα. Τα κύτταρα της επιφάνειας του µανδύα σχηµατίζουν χιτινώδη 

επιδερµίδα, που µετασχηµατίζεται σε όστρακο . 

 Αποτελείται από δύο στρώµατα:  

 ι) το εξωτερικό στρώµα, που είναι κατασκευασµένο από ανθρακικό 

ασβέστιο, σκεπάζεται γύρω-γύρω από το περιόστρακο, µια κερατοειδή 

ουσία, που εκκρίνεται από τα χείλη του µανδύα. Το περιόστρακο 

χρησιµεύει για να προστατεύει τα µύδια από τους διάφορους εχθρούς των. 

 ιι) το εσωτερικό στρώµα, αποτελείται από την κογχυλίνη.  

 

Το σώµα τους αποτελείται από: 

I.  το σπλαχνικό σάκο  

II.  το πόδι. 

 

Ι.   Ο σπλαχνικός σάκος περικλείει τα περισσότερα από τα σπλάχνα, όπως:  

� πεπτικό σωλήνα 

� καρδιά  

� συκώτι  

� νεφρά 

� γενετικούς αδένες  
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 Ο σπλαχνικός σάκος σκεπάζεται ολόκληρος ή κατά το µεγαλύτερο του µέρος, 

από µια πτυχή του δέρµατος, που λέγεται µανδύας. 

Ανάµεσα στο µανδύα και στα σπλάχνα, υπάρχει η µανδυακή κοιλότητα, που 

περιλαµβάνει το αναπνευστικό σύστηµα. 

Μέσα στη µανδυακή κοιλότητα βρίσκονται οι πόροι των γενετικών και 

ουροποιητικών οργάνων καθώς και η έξοδος του πρωκτού. 

 

� Ο πεπτικός σωλήνας  περιλαµβάνει τρία τµήµατα: 

• το πρόσθιο  

• το µεσαίο   

• τελικό ή οπίσθιο τµήµα. 

 

Στο πρόσθιο τµήµα βρίσκεται το στόµα, ο φάρυγγας και ο οισοφάγος. 

Σιελογόνοι αδένες εκβάλλουν στον οισοφάγο. 

Το µεσαίο τµήµα του πεπτικού συστήµατος, που είναι πιο πλατύ, αποτελεί το 

στοµάχι ,στο οποίο και εκβάλλει το πεπτικό υγρό. 

Στο τελικό ή οπίσθιο τµήµα υπάρχει το έντερο και ο πρωκτός, που µερικές 

φορές, ύστερα από διάφορες συστροφές, καταλήγει κοντά στο στόµα. 

  Η αναπνοή γίνεται µέσα στη µανδυακή κοιλότητα, και το απαραίτητο οξυγόνο 

προέρχεται από το θαλασσινό νερό, που περνά µέσα από τα βράγχια, κυκλοφορώντας 

αδιάκοπα, χάρη στα συνεχή χτυπήµατα των µικροσκοπικών βλεφαρίδων των 

βραγχίων. Τα βράγχια επικοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον µε µια τρύπα που 

αφήνουν τα χείλη του µανδύα 

 

� Η καρδιά: 

  Βρίσκεται στο πάνω τµήµα του σπλαχνικού σάκου, περικλείεται µέσα σε ένα 

περικαρδιακό σάκο και περιλαµβάνει κόλπο και µια κοιλία.  

Τα αιµοφόρα αγγεία είναι καλά αναπτυγµένα και αποτελούνται από αρτηρίες 

και φλέβες. 
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� Τα νεφρά : 

Αποτελούνται από ένα ζεύγος νεφριδίων (µικρών νεφρών). Επικοινωνούν µε τη 

µανδυακή κοιλότητα µε 4 πόρους που εκβάλλουν σ' αυτή. 

 

 

ΙΙ. Το πόδι είναι αµφίπλευρο όργανο που βρίσκεται στην κοιλιά. Έχει ισχυρό 

µυϊκό σύστηµα και είναι ευκίνητο όργανο. Χρησιµεύει για τη µετακίνηση του ζώου 

και φέρει αδένες που εκκρίνουν το βύσσο, λεπτά ανθεκτικά νηµάτια, µε τη βοήθεια 

των οποίων το ζώο προσκολλάται σε διάφορα αντικείµενα.   

    

Το στόµα τους δεν έχει όργανα µάσησης. Περιβάλλεται από 4 φυλλοειδείς 

κεραίες, που πάλλονται και διευκολύνουν έτσι την είσοδο του θαλασσινού νερού που 

περιέχει τις τροφές του. 

 Με το ελαφρό άνοιγµα των θυρίδων, το νερό περνά στα βράγχια µέσα από τις 

σχισµές του µανδύα ή από τον σίφωνα, πραγµατοποιώντας τη διατροφή και την 

αναπνοή του ζώου. 

Το νευρικό σύστηµα των µυδιών αποτελείται από τρία ζεύγη γαγγλίων, ένα 

κοντά στο στόµα, ένα στο πόδι και ένα στα σπλάχνα. 

Όλα τα γάγγλια ενώνονται µεταξύ τους µε νευρικούς συνδέσµους. 

( Εικόνες 2,3) ( Γαληνού-Μητσούδη 2003 ) 
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Εικόνα 2. Ραχιαία περιοχή µυδιού (www.biodidac.bio.uottawa.ca) 

 

Εικόνα 3. Ανατοµικά στοιχεία µυδιού ( Γαληνού-Μητσούδη 2003 ) 
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1.4  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
  

Τα µύδια ζουν σε µικρά σχετικά βάθη, µέχρι 10 µέτρα. Ζουν έως και 20 χρόνια. 

 Σε πολλά άτοµα του βρώσιµου µυδιού Mytilus galloprovincialis, η ανάπτυξη είναι 

ταχύτατη ξεπερνώντας το µήκος των 70 χιλιοστών µέσα σε 12 έως 18 µήνες, ενώ 

άλλα κάτω από δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης για να φτάσουν τα 20-30 χιλιοστά 

χρειάστηκαν 15-20 χρόνια ( Παπαναστασίου 1988 ). 

 Σαν φυσιολογική σχέση ανάµεσα στην ηλικία και στο µήκος των µυδιών 

θεωρείται η ετήσια αύξηση του σώµατος τους κατά 25 χιλιοστά, τα 3 πρώτα χρόνια 

της ζωής τους. 

 
1.4.1  Συλλογή τροφής & Αναπνοή 
 

Τα µύδια για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες διατροφής τους, προκαλούν την 

κυκλοφορία σηµαντικής ποσότητας νερού µέσα από τα βράγχια τους, παραδείγµατος  

χάρη, ένα µύδι σε µια ώρα, στους   +25°C, περνά από τα βράγχια του 7 λίτρα νερού. 

Τα βράγχια, πέρα από την αποστολή τους σαν όργανο αναπνοής, για την 

εξασφάλιση του αναγκαίου οξυγόνου, επενεργούν και σαν σύνθετος µηχανισµός 

διαλογής, που αποσκοπεί στο να τρέφει τα µύδια µε σωµατίδια κατάλληλου µεγέθους 

και σωστής ποσότητας. 

Τα τεµαχίδια που αιωρούνται στο νερό συλλαµβάνονται από τις φυλλοειδείς 

κεραίες του στόµατος και ωθούνται στη µετωπική επιφάνεια των νηµατίων των 

βραγχίων. 

Τα µύδια σε περιπτώσεις ανάγκης µπορεί να κρατήσουν κλειστές τις θυρίδες 

για αρκετό χρόνο, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανάγκες τους σε οξυγόνο, 

δηµιουργώντας µια «οφειλή οξυγόνου» oxygen debt, την οποία αποπληρώνουν όταν 

αρχίσουν ξανά την κυκλοφορία του νερού, µε το άνοιγµα των θυρίδων. 

Ο βασικός ρόλος του ρεύµατος του νερού είναι  η διατροφή του ζώου.  

Επίσης αποµακρύνει απόβλητα προϊόντα του µεταβολισµού από το πεπτικό σύστηµα 

και τα νεφρά και µεταφέρει την απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου.  
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1.4.2  Γονιµότητα & Αναπαραγωγή 
 

1.4.2.1  Γονιµότητα 
 

Απόλυτη γονιµότητα είναι ο αριθµός των αβγών ενός θηλυκού ατόµου που 

ελευθερώνεται σε κάθε περίοδο αναπαραγωγής. 

Η γονιµότητα των δίθυρων στην πρώτη αναπαραγωγή είναι µειωµένη, αυξάνει 

µε το µέγεθος και την ηλικία. Η  γονιµότητα  του  Mytilus  galloprovincialis  είναι  

µεγάλη  και  παράγει  περίπου 10Χ10
6
  αυγά  σε  κάθε  ωοτοκία. Ο πίνακας 1 

παραθέτει αριθµό και µέγεθος αβγών του Mytilus edulis. 

 Οι  προνύµφες  του  βρίσκονται  όλο  το  χρόνο  στο  πλαγκτόν µε  δύο 

µέγιστα, τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο και σε αντίστοιχες θερµοκρασίες 

 14.1- 22.8 0C ( Κριάρης 1989 ).   

 Για τα µύδια όµως  που τείνουν να πλησιάσουν στο µέγιστο µήκος τους ή στο 

ανώτερο όριο ζωής τους, η γονιµότητα αρχίζει να εξασθενεί . 

 
 
 
Πίνακας 1.  Αριθµός και µέγεθος αβγών 

 
 
 
 

 

 
Είδος 

 
Μέσο µέγεθος 
αβγών µm 

 
Αριθµός αβγών 

 
Βιβλιογραφική 
αναφορά 

 
Mytilus edulis 

 
70 

 
7.60 x 106 

 
Bayne et al(1978) 

   
10.89 x 106 

 
Lucas et al (1978) 

   
2.00 x 106 

 
Thompson(1979) 
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1.4.2.2  Αναπαραγωγή 

 
Με τον όρο αναπαραγωγική δραστηριότητα εννοείται η διάρκεια που ένας 

οργανισµός αρχίζει να αναπαράγεται (ηλικία πρώτης αναπαραγωγής) µέχρι και που 

τελειώνει η δυνατότητα του αυτή  ( Παπαναστασίου 1988 ). 

Τα δίθυρα έχουν αναπαραγωγική δραστηριότητα σε όλη τους τη ζωή, µετά 

βέβαια από την ενηλικίωση τους. 

 

α) Ηλικία πρώτης αναπαραγωγής 

Η ηλικία πρώτης αναπαραγωγής εκείνη που το άτοµο έχει για πρώτη φορά στη 

του τη δυνατότητα να δώσει γεννητικό υλικό. Είναι η στιγµή που το άτοµο αφήνει 

την ανώριµη γεννητικά φάση και εισέρχεται στην ώριµη αναπαραγωγικά, περίοδο.  

Είναι η χρονική στιγµή βιολογικά, που από γόνος περνά στη φάση του ενήλικου.  

Το µύδι αναπαράγεται µετά τους πρώτους 12-14 µήνες ζωής του. Στην Ελλάδα 

αναπαράγονται από την αρχή του χειµώνα µέχρι το τέλος της άνοιξης.  

Τα όστρακα αποτυπώνουν την κάθε περίοδο αναπαραγωγής στο όστρακο τους, 

ως δακτύλιο αναπαραγωγής επειδή κατά την περίοδο αυτή το άτοµο δεν δίνει έµφαση 

στην αύξηση είναι δηλαδή περίοδος πολύ αργής αύξησης, ανάλογης µε αυτήν της 

χειµερινής περιόδου. 

 

β) Η αναλογία φύλων 

Η αναλογία φύλων είναι η αναλογία των αρσενικών προς τα θηλυκά. 

 Η αναµενόµενη αναλογία είναι 1:1  

Στα ∆ίθυρα, τα θηλυκά υπερέχουν µε ποσοστό 54%. Υπάρχουν παράγοντες που 

επηρεάζουν την αναλογία φύλων και πιστεύεται ότι µπορεί να είναι: 

� η ποσότητα της διαθέσιµης τροφής 

� η αυξηµένη θνησιµότητα αρσενικών ή θηλυκών 

� ο γεωγραφικός αποκλεισµός των πληθυσµών. 

 

 γ) Στάδια γεννητικής ωριµότητας 

Η γεννητική ωριµότητα συντελείται σε µια ορισµένη περίοδο για το κάθε άτοµο 

του κάθε είδους. Κατά την περίοδο αυτή τα ενήλικα άτοµα προετοιµάζουν το 

γεννητικό τους υλικό. Το γεννητικό υλικό είναι ωάρια και σπερµατοζωάρια τα οποία 
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ωριµάζουν σε ωοθυλάκια και σπερµατοθηλάκια που περιέχονται στις γονάδες.  

( Γαληνού - Μητσούδη  2003 ) 

   

Τα στάδια γεννητικής ωριµότητας, που προσδιορίζουν την απόσταση από την 

έναρξη της περιόδου έχουν ως εξής: 

* Ανώριµα άτοµα  : Οι γονάδες είναι διαφανείς, το φύλο δεν 

αναγνωρίζεται, συνήθως είναι νεαρά άτοµα                     

και γόνος. 

*   Στάδιο Ο                    :  Περίοδος ηρεµίας. ∆εν αναγνωρίζεται το φύλο. 

*   Στάδιο I                    :  Αρχή διαφοροποίησης. ∆εν ξεχωρίζει ακόµη το           

φύλο. 

 *   Στάδιο II                  : Φάση αύξησης. Μακροσκοπικά οι γονάδες    

εµφανίζονται µε µεγαλύτερο όγκο, αρχίζει να 

διακρίνεται το φύλο και το χρώµα. Οι θηλυκές 

γονάδες έχουν συνήθως έχουν απαλό ή έντονο 

πορτοκαλί χρώµα και οι αρσενικές υπόλευκο. 

Αρχίζει να εµφανίζεται κάποιος αριθµός 

θυλακίων µε γεννητικό υλικό.  

*  Στάδιο ΙΙΙ  :  Πλήρης γεννητική ωριµότητα 

                   *  Στάδιο ΙV                        :  Αναπαραγωγή  

  *  Στάδιο V                   :  Ανασυγκρότηση.  Γονάδα πλαδαρή   

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τον αναπαραγωγικό κύκλο 

 

  Ως κύριοι παράγοντες ελέγχου της γαµετογένεσης και της ωοτοκίας 

αναφέρονται: ( Γαληνού - Μητσούδη 2003 ) 

� Η θερµοκρασία  

� Η διαθέσιµη τροφή    

� Η αλατότητα 

� Το φώς 

� Το βάθος (σε βαθύτερα νερά καθυστερεί η ωρίµανση των γονάδων) 

� Η ηλικία (τα νεαρά παρατείνουν την αναπαραγωγική περίοδο, ωοτοκούν   

πρόωρα) 

� Το γεωγραφικό πλάτος (οι βορειότεροι πληθυσµοί ωοτοκούν νωρίτερα) 
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Η γονιµοποίηση πραγµατοποιείται µέσα στην βραγχιακή κοιλότητα του 

θηλυκού µυδιού. Τα σπερµατοζωάρια εισχωρούν στο σηµείο αυτό, παρασυρόµενα 

από το νερό. Η επώαση διαρκεί 4 περίπου ώρες. Η εκκόλαψη γίνεται επίσης µέσα στη 

βραγχιακή κοιλότητα. Λίγο χρόνο µετά τη γονιµοποίηση η προνύµφη αποτελείται 

από µια στρογγυλή µάζα ( Εικόνα 4 ).  

Η αναπαραγωγή σταµατά όταν η θερµοκρασία του νερού είναι ίση µε +7,5°C 

 ή χαµηλότερη, και πραγµατοποιείται µέσα στο εύρος των  +10°Cέως  +20°C. 

 
 
1.4.3  Οντογένεση 

 
Η οντογένεση αποτελεί την έναρξη της ζωής του  οργανισµού κατά την οποία 

δηµιουργούνται οι µορφολογικές, ανατοµικές και λειτουργικές δοµές που 

χαρακτηρίζουν τον οργανισµό  ( Γαληνού - Μητσούδη  2003 ). 

Ο οργανισµός σε αυτή την πρώιµη περίοδο της ζωής του ανήκει στο 

ζωοπλαγκτόν και εντάσσεται στην κατηγορία του µεροπλαγκτού. 

 

  Οι οντογενετικές φάσεις των οστράκων περιλαµβάνουν:  

• Τα εµβρυϊκά προνυµφικά στάδια αµέσως µετά τη γονιµοποίηση που 

αναφέρονται στην εµβρυογένεση . 

� Ζυγώτης  

� Βλαστίδιο 

� Γαστρίδιο 

• Τα νυµφικά στάδια αµέσως µετά την εκκόλαψη του αβγού που 

αναφέρονται στην οντογένεση. 

� Τροχοφόρα, νύµφη, χωρίς όστρακο. 

� Πεπλοφόρα νύµφη µε πρωτόστρακο I & II  

� Ποδοπεπλοφόρα νύµφη, µε πρωτόστρακο II και στα δίθυρα υπάρχει η 

δηµιουργία κλείθρου - συνδέσµου 

• Μετανυµφικά στάδια, µια µεταβατική δύσκολη που περιλαµβάνει: 

� Μεταµόρφωση, ενήλικη µορφή. Η µεταµόρφωση της ώριµης νύµφης 

σηµατοδοτεί και το πέρασµα του οργανισµού στην οριστική τελική 

µορφή του ενήλικου που την αρχίζει ως γόνος 

� Εγκατάσταση µετανύµφης, προσαρµογή στο νέο, µόνιµο περιβάλλον 

και αύξηση. 
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1.4.4  Στάδιο Μεροπλαγκτού 
 

 
Μετά τη γονιµοποίηση το µύδι ξεκινάει την µεροπλαγκτική του ζωή.  

Οι προνυµφικές και νυµφικές µορφές του ανήκουν στο ζωοπλαγκτόν µέχρι 0,25 mm 

σε µήκος, οπότε αναζητούν υπόστρωµα εγκατάστασης για να µεταµορφωθούν σε 

γόνο ( Hrs Brenco 1973, Γαληνού -  Μητσούδη 2003 ). 

  Η εµβρυογένεση που ακολουθεί καθώς και η οντογένεση περιλαµβάνει 

τα παρακάτω στάδια: 

 

� Πέντε λεπτά (5') µετά από τη γονιµοποίηση εµφανίζεται το βλαστίδιο 

� 15 ώρες από τη γονιµοποίηση, εµφανίζονται οι τυπικές µορφές 

τροχοφόρας νύµφης 

� 24 - 48 ώρες η τροχοφόρα νύµφη που στο τέλος του σταδίου αυτού 

εκκρίνει το πρωτόστρακο Ι και µετατρέπεται σε πεπλοφόρα νύµφη 

� Την 7η και 8η ηµέρα υπάρχει ο σχηµατισµός της κορυφής  και 

εµφανίζεται το πρωτόστρακο ΙΙ  

� 30-60 ηµέρες µετά την ωοτοκία συντελείται n µεταµόρφωση και η 

εγκατάσταση  

 

Ο Gosling 1992 από τον Bayne 1972 ανέφερε ότι η µεταµόρφωση συµβαίνει 

όταν το µήκος της µετανύµφης είναι 270-380 µm. Αρχίζει η έκκριση του οστράκου 

δηλαδή του οστράκου της ενήλικης µορφής.  

Το µέγεθος του αβγού είναι γύρω στα 80 µm. Το αρχικό σχήµα των ωαρίων 

πριν την ωοτοκία είναι ροπαλοειδές. Αµέσως µετά την ελευθέρωση τους, τα αβγά 

πλέον αποκτούν το σφαιρικό σχήµα ( Εικόνα 5 ).  

Η διάρκεια ζωής των νυµφών σχετίζεται µε τη θερµοκρασία, την αλατότητα και 

τη τροφή. Σχετικά µε τη τροφή, οι νύµφες απαιτούν περίπου 30-60 % του βάρους 

τους.  

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Ελευθερωµένο αυγό µυδιού όπως απεικονίζεται σε οπτικό µικροσκόπιο  

( Φωτογραφία Θ. Φασούλας  1990 ). 

 

                    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Νύµφη µυδιού 6 ηµερών όπως απεικονίζεται σε οπτικό µικροσκόπιο 

( Φωτογραφία Θ. Φασούλας 1990 ). 
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1.5  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥ∆ΙΩΝ &  ΡΥΘΜΟΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 

1.5.1  Ανάπτυξη Μυδιών 
 

Σαν ρυθµός ανάπτυξης των µυδιών ορίζεται η επί της % αύξηση του µεγέθους 

στην µονάδα του χρόνου. Επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και σπουδαιότεροι 

είναι: ( Παπαναστασίου 1988 ) 

• Ο βαθµός έκθεσης σε έντονο υδροδυναµισµό όπως κύµατα, παλίρροιες, 

ρεύµατα και γενικά ενέργειες που πιέζουν ή και προκαλούν σε κίνηση ή 

αποκόλληση τα µύδια 

• Το φως  

• Η πυκνότητα του πληθυσµού 

• Η αλατότητα. Οι τιµές µέσα στις οποίες η ανάπτυξη των µυδιών 

πραγµατοποιείται κανονικά κυµαίνεται µεταξύ 26 0/00 και 36  0/00  

• Ο συντελεστής µετατρεψιµότητας, είναι η ποσότητα ζωντανού βάρους 

του µυδιού που παράγεται από µια µονάδα βάρους τροφής ,αυξάνεται µε 

την αύξηση της θερµοκρασίας του θαλασσινού νερού  

• Η θερµοκρασία 

• Η ποσότητα τροφής στο νερό (πχ. φυτοπλαγκτόν)  

• Ο ανταγωνισµός από: 

o τους επιβιότες, κυρίως ασκίδια, 

o ενδοβιότες  όπως είναι το µικρό υδρόζωο, 

o από το γόνο του µυδιού που επίσης, λειτουργεί επιβιοτικά και 

ανταγωνιστικά 

o οι θηρευτές, που είναι γαστερόποδα, καβούρια κ.α. 

o τα παράσιτα όπως είναι τα Trematoda  στο σώµα των οστράκων 

     και τα Odostomia (µικρά γαστερόποδα στο όστρακο κέλυφος)  

• Οι ασθένειες µολυσµατικές ή ιογενείς 

 

Ο ρυθµός ανάπτυξης των µυδιών είναι αντίστροφα ανάλογος προς το µέγεθός 

τους. Όσο µεγαλύτερα είναι τα µύδια τόσο µικρότερος είναι ο ρυθµός ανάπτυξης.

 Επίσης ελαττώνεται µε την αύξηση της ηλικίας. Σε πολύ ηλικιωµένα άτοµα δεν 

παρατηρείται καµιά αύξηση του µεγέθους τους. 
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1.5.2  Ρυθµός φιλτραρίσµατος 

 

   Η γνώση της ποσότητας του νερού που κυκλοφορεί µέσα από τα βράγχιά του 

το µύδι είναι πολύ σηµαντική για την καλλιέργεια τους. Αποδίδεται επιστηµονικά µε 

τον όρο ρυθµός φιλτραρίσµατος – filtering rate (λίτρα νερού που περνούν από τα 

βράγχια σε 1 πρώτο λεπτό).  

 

Ο ρυθµός φιλτραρίσµατος εξαρτάται από τρεις βασικά παράγοντες:  

α) τη θερµοκρασία του θαλασσινού νερού  

β) την ταχύτητα κυκλοφορίας του νερού 

γ) τη συγκέντρωση των τεµαχιδίων που βρίσκονται σε αιώρηση. 

 

Έρευνες απέδειξαν ότι στους 20°C τα µύδια κυκλοφορούν τις µεγαλύτερες 

ποσότητες νερού, ενώ στους +15°C διαπιστώνεται µείωση 20-25%. 

 

 

1.6  ΓΟΝΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

Ως γόνος µυδιού θεωρείται το µέγεθος µυδιού που είναι µικρότερο από 2 cm. 

Συλλέγεται από φυσικά αποθέµατα, σχοινιά, αρµαθιές και γονοσυλλέκτες. 

 

Η επιβίωση του γόνου  είναι πολύ σηµαντική παράµετρος που εξαρτάται από: 

• το υπόστρωµα 

• την πυκνότητα των νεοεισερχόµενων 

• το διαθέσιµο χώρο στο υπόστρωµα 

• την ύπαρξη άλλων κυρίως πιο µεγάλων οργανισµών και ιδιαίτερα 

δίθυρων ίδιου ή διαφορικού είδους   

• τους επιβιότες στο όστρακο τους. 

• τη θήρευση  

• την αλιεία 

 

To µύδι του είδους Mytilus galloprovincialis εγκαθίσταται άµεσα επάνω σε 

διάφορα υποστρώµατα που βρίσκονται στο περιβάλλον.  



25 
 

 Το συνηθέστερο φύκος- υπόστρωµα είναι το είδος Rubrum ceramium 

( Martinez et al. 1993 ). Σύµφωνα µε τον Gosling 1992 από Bayne 1976, αυτή η 

αρχική εγκατάσταση επιτρέπει το γόνο να αυξηθεί απαλλαγµένος από τον 

ανταγωνισµό και ο χρόνος παραµονής κυµαίνεται περίπου στον ένα µήνα.  

(Πίνακας 2) 

 

 Πίνακας 2. Περίοδοι εγκατάστασης γόνου σε διάφορες περιοχές 

 

 

1.7  ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΟΝΟΥ 
 

Η φυσική θνησιµότητα του γόνου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί σε 

καλλιεργούµενους πληθυσµούς µυδιών. Η θνησιµότητα από φυσικά αίτια προσεγγίζει 

το 2 % µε 36 % σε γόνο που βρίσκεται σε συλλεκτήρες και περίπου στο 15 % όταν ο 

γόνος εξάγεται από αυτούς ( Gagnery 2004 ). 

 Επιπρόσθετα υπάρχει απώλεια γόνου κατά τη διάρκεια υψηλών ανέµων στην 

µονάδα. Σύµφωνα και µε τις φυσικοχηµικές παραµέτρους, αυξάνεται η θνησιµότητα 

όταν αυξάνονται η αλατότητα και η θερµοκρασία αφού έτσι αναστέλλεται η 

ανάπτυξη του βύσσου. 

   

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΥΡΙΟ ΒΑΘΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ – 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

5,0 m Fuentes & Molares 
1993 

 

Α∆ΡΙΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ - 
ΜΑΙΟΣ 

3-5 m Hrs Brenco 1973 
 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ -
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

0,5 m Spencer 1988 
 

ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΡΤΙΟΣ -
ΙΟΥΝΙΟΣ 

4 m Αρχιήδης 2008 
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1.8  ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ 
 

Η χηµική σύσταση του κρέατος των µυδιών δεν διαφέρει πολύ από την 

αντίστοιχη των άλλων θαλάσσιων ζώων ( Παπαναστασίου 1988 ) ( πίνακας 3,4 ). 

Η χηµική σύσταση του κρέατος των µυδιών είναι:  

� Νερό: Η περιεκτικότητα σε νερό κατά µέσον όρο ανέρχεται σε 83% 

� Πρωτεΐνες: Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ποικίλει από 11% - 13%. 

Εµφανίζουν την µεγαλύτερη τιµή τους τον Ιούλιο, σχετικά υψηλή τον 

Νοέµβριο και χαµηλή κατά τους µήνες Γενάρη µέχρι Μάη   

� Λίπη: Η λιποπεριεκτικότητα των µυδιών είναι µικρή και κυµαίνεται κατά 

µέσον όρο σε 2%  

� Υδατάνθρακες: Περιέχονται σε πολύ µικρή ποσότητα, όπως και τα λίπη 

(2,0 - 2,3%) 

� Ανόργανα άλατα: Τα µύδια περιέχουν σηµαντικές ποσότητες ανόργανων 

αλάτων, ιδιαίτερα ιωδίου, ασβεστίου, µαγνησίου, θείου, νατρίου, χλωρίου 

και σιδήρου. Αντιπροσωπεύουν, όπως και όλα τα µαλάκια, την 

πλουσιότερη τροφή σε σίδηρο. 

� Η περιεκτικότητα τους σε σίδηρο είναι 34 mgr/100 gr έναντι µόνο 

 11 mgr /100 gr  του µοσχαρίσιου συκωτιού. 

� Βιταµίνες: Το κρέας των µυδιών περιέχει µια σηµαντική ποσότητα 

βιταµινών, ιδιαίτερα βιταµίνης C, A, D, B1 και Β2. Η βιταµίνη C των 

ελασµατοβραγχίων δεν καταστρέφεται αισθητά κατά τη διάρκεια του 

βρασµού. 

� Αζωτούχες εκχυλισµατικές ουσίες: Η περιεκτικότητα του κρέατος των 

µυδιών σε αζωτούχες εκχυλισµατικές ουσίες είναι αρκετά υψηλή (0,39%). 

Το εκχυλισµατικό άζωτο καλύπτει ποσοστό 19,% του συνολικού αζώτου. 

Στις αζωτούχες εκχυλισµατικές ουσίες οφείλεται η χαρακτηριστική γεύση 

των µυδιών.  

� Πεπτικότητα: Τα µύδια αποτελούν µια πολύ εύπεπτη θαλασσινή τροφή. 

Το βρώσιµο τµήµα είναι υψηλότερο κατά το µήνα Ιούλη. 
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Πίνακας 3. Περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 4 . Χηµική σύσταση του κρέατος των µυδιών 
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1.8.1  Απόδοση σε βρώσιµο τµήµα 
 

Οι απώλειες καθαρισµού των µυδιών κυµαίνονται µεταξύ 80 και 85%, και οι 

αντίστοιχες του προβρασµού σε 10% περίπου. 

Συνολικά µετά από καθαρισµό και βρασµό παραλαµβάνεται, κατά µέσον όρο, 

15% βρώσιµου τµήµατος. 

Η ανάλυση του βάρους των διαφόρων τµηµάτων των µυδιών, για προϊόντα 

καλής ποιότητας, είναι η εξής: 

— Βάρος κοχυλιού .............................................                      50% 

— Βάρος σώµατος ζώου (κρέατος).......................                    25% 

— Βάρος νερού που περικλείεται µέσα στο κοχύλι ..........    + 25% 

                                                                   Σύνολο ...............   100% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  II 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΥ∆ΙΩΝ 

 
 
2.1  ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

Οι οργανισµοί αυτοί αποτελούν τα συνοδά είδη των οστράκων, ανταγωνιστικά 

ή και βοηθητικά ( Παπαναστασίου  1988 ) 

• Χλωρίδα, όλοι οι φυτικοί οργανισµοί των υδάτινων περιοχών 

 ( λιµνών, ποταµών, θαλασσών και άλλων συλλογών νερού): 

� Φυτοπλαγκτόν, όλα τα µικροσκοπικά φύκη στο νερό 

� Φυτοβενθός    

• Πανίδα , όλοι οι ζωικοί οργανισµοί : 

� Ζωοπλαγκτόν 

� Ζωοβενθός 

� Ιχθυοπανίδα 

 
 

2.1.1  Πλαγκτόν 
 
Είναι το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισµών µιας θάλασσας ή λίµνης, 

που ζουν και µεταφέρονται παθητικά µέσα στο νερό, χωρίς να έχουν δικά τους µέσα 

κίνησης. 

Αποτελείται από µεγάλη ποικιλία φυτικών και ζωικών οργανισµών, το 

φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν. Αποτελεί τη βάση της διατροφής των µυδιών, 

που είναι φυτοπλαγκτονοφάγα ζώα. 

 

Α) Φυτοπλαγκτόν 

Αποτελείται βασικά από µονοκύτταρα µικροσκοπικά φυτά, διάτοµα, 

δινοµαστιγωτά. 

 Όλοι αυτοί οι φυτικοί οργανισµοί αναπτύσσονται σε βάθος µέχρι 200 µέτρα 

όπου και φτάνουν οι ηλιακές ακτίνες, απαραίτητες για τη φωτοσύνθεση.  
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Β) Ζωοπλαγκτόν 

Απαρτίζεται από µεγάλη ποικιλία ζωικών οργανισµών, από τους πιο 

µικροσκοπικούς, µέχρι µεγάλους σχετικά, που αιωρούνται παθητικά µέσα στο νερό 

Ανάλογα µε το µέγεθος του το πλαγκτόν διακρίνεται σε: 

� Μακροπλαγκτό 

� Μεσοπλαγκτό 

� Μικροπλαγκτό 

� Νανοπλαγκτό 

� Μεσοπελαγικό 

 

Γ) Βένθος 

Βένθος είναι το σύνολο των ζωικών και φυτικών οργανισµών που είναι γερά 

κολληµένοι ή σέρνονται στο βυθό της θάλασσας. 

 

∆) Νηκτό 

Νηκτό είναι όλοι οι υδρόβιοι οργανισµοί, οι οποίοι µπορούν και κολυµπούν 

ελεύθερα µέσα στο νερό µε δικά τους µέσα. Στο νηκτό περιλαµβάνονται όλα τα 

αλιεύµατα. 

 
 
2.2  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Οι κινήσεις της θάλασσας  µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες:  

α) Κύµατα, κινήσεις κυµατοειδείς, µικρού µήκους. Ο έντονος κυµατισµός 

είναι δυσµενής       παράγοντας για την ανάπτυξη των µυδιών 

β) Παλίρροιες, κινήσεις κυµατοειδείς, πολύ επιµήκεις, µε στενή εξάρτηση 

από τα αστρονοµικά φαινόµενα. Σηµαντική είναι η επίδραση των 

παλιρροιών πάνω στους υδρόβιους οργανισµούς. Το παλιρροιακό 

φαινόµενο τους προµηθεύει την τροφή, που δεν είναι σε θέση να πάνε 

µόνοι τους να τη βρουν. 

 γ) Ρεύµατα, µεγάλες µετατοπίσεις θαλάσσιων µαζών. Η κίνηση του 

θαλασσινού νερού είναι αναγκαία για τη διαβίωση των µυδιών, χάρη 

 σε αυτή εξασφαλίζουν τις απαραίτητες τροφές για την ανάπτυξη τους, 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥ∆ΙΩΝ 
 
 
3.1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 

Η καλλιέργεια των µυδιών θεµελιώθηκε το έτος 1235 στη Γαλλία, από τον 

ιρλανδό καπετάνιο Walton , ο οποίος τη χρονιά εκείνη ναυάγησε µε το µικρό του 

σκάφος φορτωµένο πρόβατα, κοντά στις ακτές της γαλλικής πόλης La Rochelle. 

Ήταν ο µόνος από το πλήρωµα που σώθηκε, µαζί µε λίγα πρόβατα. Για να 

επιζήσει ασχολήθηκε µε την κτηνοτροφία, Στη συνέχεια σκέφτηκε να πιάσει 

θαλασσοπούλια και να τα πουλήσει στην αγορά. Για να επιτύχει τη σύλληψη τους 

τοποθέτησε ένα οριζόντιο δίχτυ λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια του νερού, 

στηριγµένο πάνω σε πασσάλους που κάρφωνε στο βυθό. Σε λίγο όµως χρόνο οι 

πάσσαλοι είχαν καλυφθεί από χιλιάδες µικρά µύδια, που µεγάλωναν γρηγορότερα 

από τα αντίστοιχα του βυθού. Τους πασσάλους αυτούς συνέδεσε µε άλλους 

οριζόντιους, σχηµατίζοντας ένα πυκνό πλέγµα. Το αποτέλεσµα ήταν η πλουσιότερη 

συγκοµιδή µυδιών. 

 
3.2  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 
 

Η σωστή αξιολόγηση και επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης µιας µονάδας 

καλλιέργειας µυδιών, αποτελεί το βασικότερο συντελεστή επιτυχίας της προσπάθειας.        

Οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη είναι οι εξής ( Γαληνού - Μητσούδη 2003 ): 

 

1. Η πρωτογενής παραγωγή 

2. Η τοπογραφία του βυθού και  γύρω περιοχής 

3. Οι ιδιότητες και η κίνηση του θαλασσινού νερού. 

4. Οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. 

5. Η παρουσία φυσικών εχθρών των µυδιών (αστερίες, τσιπούρες κλπ.).  
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3.2.1  Πρωτογενής  Παραγωγή 

 

 Σαν πρωτογενή παραγωγή της θάλασσας, ορίζουµε την παραγωγή σε 

χλωροφυλλούχο φυτοπλαγκτόν(µικροσκοπικοί χλωροφυλλούχοι φυτικοί οργανισµοί). 

Η σηµασία της είναι τεράστια για την ανάπτυξη των µυδιών. 

Το κατάλληλο για την µυδοκαλλιέργεια νερό πρέπει να είναι πλούσιο σε 

φυτοπλαγκτονικούς οργανισµούς, οι οποίοι και αποτελούν τη βασική τροφή των 

µυδιών. 

Η πρωτογενής παραγωγή εκφράζεται σε:  

α) ποσότητα παραγόµενης χλωροφύλλης ανά µονάδα όγκου νερού (λίτρα ή 

κυβ. µέτρα νερού ανά ώρα ή 24ωρο) ή ανά µονάδα επιφάνειας νερού,  

β) ποσότητα CO2 που καταναλώνεται ανά µονάδα όγκου ή επιφάνειας νερού 

 γ) αριθµό φυτοπλαγκτονικών οργανισµών ανά λίτρο νερού ή ml 

 
 

3.2.2  Τοπογραφία  του  βυθού  & της  γύρω περιοχής 

 

Η τοπογραφία του βυθού επιδρά σηµαντικά στην ανάπτυξη των φυσικών 

πληθυσµών. Στους φυσικούς πληθυσµούς τα µύδια αναπτύσσονται καλύτερα σε 

πέτρινους βυθούς. 

Στην τεχνητή καλλιέργεια, ο βυθός πρέπει να είναι αµµώδης ή ελώδης, ώστε να 

επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση των διαφόρων κατασκευών. Σηµαντικό στοιχείο 

αποτελεί το γεγονός ότι ο βυθός δεν πρέπει να αποτελείται από πολύ λεπτόκοκκα 

υλικά. 

 Σε περιοχές που επικρατούν ισχυρά θαλάσσια ρεύµατα, είναι δυνατόν να 

ανυψώνονται και να δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες διατροφής και διαβίωσης των 

µυδιών. 
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3.3  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

 

Σαν σύστηµα παραγωγής υδατοκαλλιέργειας ορίζουµε το σύνολο των 

ενεργειών και διαδικασιών που εφαρµόζονται στην εκτροφή των διάφορων υδρόβιων 

οργανισµών και αποσκοπούν στη µεγαλύτερη παραγωγή, την υψηλή ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων, την ευχερή αποµάκρυνση των προϊόντων του 

µεταβολισµού και την κατά το δυνατόν εκµηδένιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

( Παπαναστασίου  1988 ). 

 

1) Πασσαλωτές εγκαταστάσεις 

Σε αυτό το σύστηµα τοποθετούνται πάσσαλοι στο βυθό από ξύλο ή καλάµια.  

  Οι πρώτοι καλλιεργητές χρησιµοποίησαν στην αρχή τους πασσάλους : 

� µεµονωµένους, πάνω στους οποίους τύλιξε ελικοειδώς αρµαθιές µε 

όστρακα ή άφησε να εγκατασταθεί γόνος επάνω στα καλάµια όπου θα 

µεγαλώσει   

� τους συνέδεσαν µεταξύ τους και δηµιούργησαν κρεβατίνες για να 

ακουµπήσουν επάνω οι αρµαθιές  

� τους συνέδεσαν µεταξύ τους µε σχοινί σε µορφή παλµέτας και στο σχοινί 

εγκαθίσταται ο γόνος όπου και αυξάνει  

� τους τοποθέτησαν σε σχηµατισµό κρεβατίνας µε γραµµές ανάρτησης 

αρµαθών µε τα όστρακα της καλλιέργειας  

 

2) Πλωτές εγκαταστάσεις 

Με το πέρασµα των ετών αυξήθηκε η εισχώρηση νέων καλλιεργητών στη 

δραστηριότητα της οστρακοκαλλιέργειας. Τα προϊόντα απέκτησαν καλή θέση στην 

αγορά, η ζήτηση αυξήθηκε. Η ανάγκη αυτή οδήγησε σταδιακά τους καλλιεργητές σε 

βαθύτερα νερά και την ανάπτυξη της καλλιέργειας σε πλωτά συστήµατα ανάρτησης 

αρµαθών τα οποία είναι: 

� πλωτές σχεδίες από µπαµπού ή ξύλο και οι πλωτήρες είναι βαρέλια 

πλαστικά ή µεταλλικά (raft)  

� πλωτές γραµµές ανάρτησης αρµαθών µεµονωµένες (single longline), 

µεγάλες σε µήκος (µακριές) που παραµένουν στην επιφάνεια της 

θάλασσας µε τη βοήθεια πλαστικών πλωτήρων διάφορων µορφών  
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(κώνοι, κύλινδροι, σφαίρες κλπ.) και τα άκρα των γραµµών αυτών 

αγκυροβολούνται . 

� διπλές πλωτές γραµµές µεµονωµένες (double longline ), µακριές 

γραµµές ανάρτησης αρµαθών που παραµένουν στην επιφάνεια της 

θάλασσας µε πλαστικούς κυλινδρικούς πλωτήρες έτσι ώστε από τον κάθε 

ένα να µπορούν να στηρίζονται δυο πλωτές γραµµές   

� πολλαπλές µονές πλωτές γραµµές (multi longline) που έχουν κοινά 

αγκυροβόλια στα άκρα τους  

 

3.4. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥ∆ΙΩΝ 

 

Οι χώροι που γίνεται η καλλιέργεια µυδιών, είναι προφυλαγµένοι από τους 

ανέµους και τα κύµατα Το βάθος του νερού κυµαίνεται από 1,5-5 µέτρα. ∆εν θα 

πρέπει µε κανένα τρόπο στη φάση της αµπώτιδας (το χαµήλωµα της στάθµης του 

νερού κατά την παλίρροια) να ξεσκεπάζονται τα µύδια.( Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε  2009) 

Οι χώροι θα  πρέπει να βρίσκονται µακριά από τις εκβολές υπονόµων των 

πόλεων, λιµάνια καθώς και µολυσµένες περιοχές. 

Οι βιότοποι εκτροφής και αλιείας των µυδιών εξετάζονται βακτηριολογικά, για 

το συνολικό αριθµό των παρόντων µικροβίων (ολική µικροβιακή χλωρίδα), τα 

κολοβακτηρίδια, την ταχύτητα και την κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευµάτων κ.λπ. 

Το κατάλληλο για την εκτροφή και αλιεία των µυδιών νερό πρέπει να περιέχει 

κατά ανώτατο όριο µέχρι 70 κολοβακτηρίδια ανά 100 κυβ. εκατοστά νερού. 

Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στη µη παρουσία βιοµηχανικών αποβλήτων κοντά στα 

πάρκα των µυδιών. 

Ο βυθός πρέπει απαραίτητα να είναι αµµώδης ή ελώδης, για να επιτυγχάνεται η 

καλή και ευχερής στερέωση των πασσάλων.  

Το θαλασσινό νερό πρέπει να έχει µεγάλη πρωτογενή παραγωγή, εύρος 

θερµοκρασίας χειµερινών και θερινών µηνών, από 10°C µέχρι 25°C, αλµυρότητα ή 

αλατότητα µεταξύ 25°/οο και 36°/οο· 

Η ύπαρξη θαλάσσιων ρευµάτων και γενικά κινήσεων του νερού είναι 

απαραίτητη, γιατί εξασφαλίζει την ανανέωση του νερού που περιβάλλει τα µύδια, την 

οµαλή διατροφή και διαβίωση τους. 
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Στην Ελλάδα, για την καλλιέργεια µυδιού χρησιµοποιούνται µετά από 

επικράτηση τους, δύο τύποι  εγκαταστάσεων 1) µε πασσάλους και 2) µε πλωτές 

(πίνακας 5.εικόνες 6,7). 

 

1. Προτιµάται σε κλειστούς  ρηχούς όρµους καλά προφυλαγµένους µε 

µέγιστο βάθος 4-5,5 µέτρα και µε αµµώδη ή ιλυώδη βυθό. Η απόσταση 

ανάµεσα στους πασσάλους κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 4 µέτρων και 

εξέχουν 1 -2 µέτρα, πάνω από την επιφάνεια του νερού. Οι δοκοί είναι 

 4-6 µέτρων και τοποθετούνται µε τη φλούδα τους ώστε να διευκολύνεται 

η προσκόλληση. Η τοποθέτηση στην ακτή γίνεται πριν την περίοδο 

αναπαραγωγής, ώστε να δηµιουργηθεί κατάλληλο υπόστρωµα. Οι γόνοι 

που αφαιρούνται τοποθετούνται σε «κάλτσα» η οποία περιελίσσεται στη 

δοκό. Από τα παλούκια αυτά άλλα χρησιµοποιούνται για τη σύλληψη του 

γόνου και άλλα εφοδιασµένα µε κλαδιά, πλεγµένα σφιχτά µεταξύ τους, 

ώστε να σχηµατίζουν φράχτες ή µυδοφράχτες, για την ανάπτυξη των 

µυδιών ( Κασπίρης 1998 ). 

2. Ονοµάζεται διεθνώς “long line” καλλιέργεια. Προτιµάται σε πιο 

εκτεταµένες περιοχές µε βαθειά νερά, 5,5 – 15 µ, ανεξάρτητα από την 

υφή του βυθού. Ο τρόπος αυτός χρησιµοποιείται βασικά για την 

καλλιέργεια του πολίτικου  µυδιού Mytilus galloprovinciallis. 

    Κατά τη µέθοδο αυτή διακρίνονται δυο φάσεις: 

ι). Ο γόνος συλλέγεται σε σχοινιά συλλεκτήρες. 

ιι). Τα σχοινιά τοποθετούνται σε σχοινιά εκτροφής βυθισµένα µόνιµα 

στο νερό. 

     Στη µέθοδο αυτή υπάρχουν δυο συστήµατα εγκαταστάσεων:  

o Μόνιµες. Γίνονται σε περιοχές µεγάλου βάθους (>10m) µε ελαφρά 

παλιρροιακά φαινόµενα.  

o Επιπλέουσες. Εφαρµόζονται σε αβαθή κυρίως νερά, ώστε τα σχοινιά 

να µην κολυµπούν στο βυθό. Το πρόβληµα στις επιπλέουσες 

εγκαταστάσεις είναι ότι τα οστρακοειδή κινδυνεύουν συνεχώς από 

τους κυµατισµούς και τα ρεύµατα τα οποία µπορούν να κόψουν τα 

σχοινιά 

(http://nemertes.lis.upatras.gr/dspace/bitstream/123456789/832/1/Nim

ertis_Tsimpouxi%28A%29.pdf). 
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Πίνακας 5 . Παράµετροι συστηµάτων εγκαταστάσεων 
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Εικόνα.6  .Πασσαλωτό µυδοτροφείο 
 

 

 

 

Εικόνα 7. Πλωτό µυδοτροφείο 
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3.4.1  Τοποθέτηση συλλεκτήρων 

 

Οι τεχνητοί συλλεκτήρες είναι ειδικά εργαλεία συλλογής του γόνου οι οποίοι 

τοποθετούνται κατά την περίοδο πτώσης γόνου ώστε να είναι αξιοποιήσιµος για την 

καλλιέργεια ( Incze L. & Lutz R 1980 ). Συνήθως ήταν µεταχειρισµένα χοντρά 

σκοινιά µήκους 1-2 οργιές (~2-3,5 m) που ανά διαστήµατα περνούσαν κοµµάτια 

ξύλων για να αυξήσουν την επιφάνεια εγκατάστασης του γόνου και στο κάτω άκρο 

έδεναν ένα βάρος. Τα σχοινιά αυτά ακόµα και σήµερα χρησιµοποιούνται σε 

ορισµένες περιοχές π.χ Κίτρος Πιερίας  και τοποθετούνται στις καλλιέργειές τους  

15-20 µέρες µετά την ωοτοκία.  

Επίσης ρόλο συλλεκτήρων παίζουν οι αρµαθοί παραγωγής και κάθε 

τµήµα/µέρος της εγκατάστασης (σχοινιά ανάρτησης, αγκυροβόλια, πλωτήρες κλπ.) 

(Ε.Κ.Θ.Ε.4 2001). 

Τα σχοινιά είναι ένα από τα κοινά υλικά που χρησιµοποιούνται επειδή είναι 

εύκολα στη χρήση και οικονοµικά. Σχοινιά από φυσικές ίνες όπως η καρύδα ή 

συνθετικά υλικά όπως το προπυλένιο και το πολυαιθυλένιο είναι αρκετά δηµοφιλή. 

Αυτά τα σχοινιά από φυσικά υλικά είναι περισσότερο ελκυστικά για τα άτοµα γόνου 

και κρεµιούνται στη µονάδα τύπου long-line όπως ακριβώς και οι αρµαθιές ( Spencer 

1988 ). 

  Οι συλλεκτήρες κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποτελέσουν το πιο ελκυστικό 

και ασφαλές υπόστρωµα εγκατάστασης των µεταµορφωµένων νυµφών του µυδιού. 

Η πιο άφθονη εγκατάσταση γόνου κοντά στην επιφάνεια (>100 άτοµα 

γόνου/cm2 ) παρατηρείται πάνω στο συλλεκτήρα τοποθετηµένο στα 3 m και σε βάθος 

12 m η αφθονία µειώνεται σε 10 περίπου άτοµα /cm2 ( Lutz et al. 1980 ). 

 
Αυτοσχέδιοι συλλεκτήρες 
γόνου στο Κίτρος Πιερίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νέου τύπου συλλεκτήρας  

                                                                     (www.donaghus.com) 
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3.4.2  Παραγωγική διαδικασία 
 

Η παραγωγική διαδικασία είναι η εξής ( Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε 2009 ) : 

• Το ∆εκέµβριο κάθε έτους, τοποθετούνται γονοσυλλέκτες σε δύο 

σειρές, για την συλλογή γόνου. Ο γόνος προέρχεται από την 

εξωσωµατική γονιµοποίηση του γεννητικού υλικού των µυδιών της 

µονάδας στο ελεύθερο θαλάσσιο πεδίο χωρίς τεχνικές ή άλλου είδους 

παρεµβάσεις από τον άνθρωπο , όπως ακριβώς συµβαίνει στη φύση . 

Οι γονοσυλλέκτες απλώς προσφέρουν µια σταθερή βάση 

προσκόλλησης και ανάπτυξης του γόνου , που κατόπιν συλλέγετε και 

τοποθετείται σε κυκλικό δίχτυ για την ανάπτυξη του σε εµπορεύσιµο 

µύδι. 

• Τον Απρίλιο, που ο γόνος έχει µέσο µέγεθος 0,5-1,5 εκ., τοποθετείται σε 

αρµαθιές,( κυκλικό δίχτυ) για την ανάπτυξη (1° αρµάθιασµα). Από ένα 

γονοσυλλέκτη µπορούµε να πάρουµε έως τρεις  αρµαθιές. 

• Τον Ιούλιο γίνεται το 2° αρµάθιασµα. Τότε τα νεαρά µύδια έχουν µήκος 

έως 2,5-4 εκ. Η αναλογία παλιών προς νέες αρµαθιές είναι 1 προς 2. 

• Μεταξύ Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου θα γίνεται το 3° και τελικό 

αρµάθιασµα. Η αναλογία παλιών προς νέες αρµαθιές είναι και πάλι 1 

προς 2. 

• Τον επόµενο Ιανουάριο και µετά τα µύδια είναι έτοιµα για πώληση. 

 

Τα µύδια από την µορφή του γόνου έως και το τελευταίο στάδιο ανάπτυξης σε 

εµπορεύσιµο µέγεθος παραµένουν µέσα στη µονάδα και δεν µεταφέρονται σε άλλη 

µονάδα στην ίδια ή άλλες περιοχές. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής που αφορούν στην καταγραφή και 

παρακολούθηση των µετακινήσεων των µυδιών από και προς την εκµετάλλευση: 

Α) ∆εν µεταφέρεται γόνος από άλλη µονάδα αφού αυτός συλλέγεται µέσα 

στην µονάδα. Στη περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο αυτό θα συµβεί , 

θα αναφερθεί µε έγγραφο προς την ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής από όπου θα 

πρέπει εξάλλου να εγκριθεί νόµιµα και η µεταφορά του γόνου, αφού 

εκδοθούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία ( δελτίο αποστολής- 

τιµολόγιο). 
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    Στην περίπτωση που θα εισαχθεί γόνος ( δεν υπήρξε ανάγκη από την 

ίδρυση της µονάδας µέχρι σήµερα ), πριν την εισαγωγή του γόνου θα 

προηγηθεί εξέταση του για ασθένειες στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 

Ασθενειών των Οστρακοειδών. 

Β) ∆εν χρησιµοποιούνται ιχθυοτροφές, φάρµακα, εµβόλια, ή άλλες ουσίες 

για την ανάπτυξη των µυδιών. 

Γ) Εάν για κάποιο λόγο παρατηρηθούν θνησιµότητες µυδιών τότε 

ενηµερώνεται άµεσα η ∆/νση Κτηνιατρικής για την εξέταση δειγµάτων 

και τον προσδιορισµό της ακριβούς αιτίας θανάτου των µυδιών. 

    Η µονάδα είναι υποχρεωµένη να διαθέτει ένα βιβλίο συµβάντων 

καταγραφής ιχνηλασιµότητας, όπου θα καταγράφονται οι ηµεροµηνίες 

των φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας , της φάσης της διαλογής 

 ( αλλαγή, απαρµάθιασµα και επαναρµάθιασµα επάνω στο σκάφος 

µυδοκαλλιέργειας ) καθώς και οι ηµεροµηνίες και οι ποσότητες των 

πωλούµενων µυδιών . 

 

Οι εργασίες για τη συλλογή γόνου, το αρµάθιασµα το πάστρεµα ή το 

τσουβάλιασµα γίνονται µέσα στη µονάδα, µε το σκάφος µας µε τη βοήθεια των 

ειδικών µηχανηµάτων ή µε τα χέρια και δεν θεωρούνται ούτε και είναι µεταφορές 

µυδιών , αλλά είναι µέρος της διαδικασίας παραγωγής.  

Το σκάφος τα µηχανήµατα , που είναι όλα ανοξείδωτα, και τα εργαλεία, κάθε 

ηµέρα µετά το πέρας των εργασιών στη µονάδα, πλένονται µε το λάστιχο πίεσης 

νερού µε θαλασσινό νερό και µόνο, πολύ καλά για να είναι έτοιµα για χρήση την 

επόµενη ηµέρα. 

 ∆εν χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες, απορρυπαντικά ή απολυµαντικά γιατί 

θα προκαλούσαν µόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον και πιθανότατα θάνατο στα 

µύδια . 

Τα µύδια σε µέσο µέγεθος πάνω από 6 εκατοστά, µεταφέρονται από τη µονάδα 

στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής, στην συνέχεια φορτώνονται σε φορτηγό 

ψυγείο και µεταφέρονται είτε σε αποκελυφωτήρια είτε σε µαγαζιά προς πώληση. 
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3.4.3 Οδηγίες από την ∆ιεύθυνση υδατοκαλλιεργειών και εσωτερικών                    

υδάτων 

 

Σύµφωνα µε το θέµα : Ρύθµιση θεµάτων υδατοκαλλιεργητικών µονάδων, το 

ΦΕΚ 332/Β/2003 και το άρθρο 2 του Ν.3010/2002, για τις µονάδες 

οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα «Long - Line» θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

οι εξής παράµετροι : 

A. Η απόσταση µεταξύ δύο µονάδων οστρακοκαλλιέργειας να είναι 

τουλάχιστον 100m από τα κοντινότερα σηµεία των µισθωµένων 

θαλάσσιων εκτάσεων, οι δε σειρές «Long - Line» θα είναι µονές. 

B.  Οι µονάδες οστρακοκαλλιέργειας θα πρέπει να απέχουν από µονάδες 

εκτροφής ψαριών σε πλωτούς κλωβούς, τουλάχιστον 200 m από το 

σηµείο τοποθέτησης των αγκυροβολίων των µονάδων αυτών. 

C.  Τα αγκυροβόλια στήριξης µονάδας οστρακοκαλλιέργειας µε το σύστηµα 

 «Long - Line» θα ευρίσκοντο εντός του εκµισθωµένου για εκµετάλλευση 

θαλάσσιου χώρου. 

D.  Ελάχιστη απόσταση µεταξύ δυο σειρών 1,0 µέτρο 

E.  Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δυο αρµαθιών είναι 0,50 µέτρα 

F.  Το µέγιστο ωφέλιµο µήκος κάθε αρµαθιάς είναι τα 2,20 µέτρα  

G. Η µέγιστη παραγωγή µυδιών ανά ωφέλιµο µέτρο αρµαθιάς υπολογίζεται 

στα 10 κιλά. 

H. Το βάθος της θάλασσας θα πρέπει να είναι διπλάσιο του συνολικού 

µήκους της κάθε αρµαθιάς. 
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3.4.4  ∆ιαχειριστικές χρήσιµες ενέργειες. 
 
Στη συνέχεια θα αναφερθούν ορισµένα στοιχεία χρήσιµα και ίσως επιβεβληµένα στη 

διαχείριση της παραγωγής των µυδιών: 

� Η πυκνότητα των αρµαθών. Η απόσταση µεταξύ τους στη γραµµή 

ανάρτησης, δεν θα πρέπει να είναι σε καµιά περίπτωση µικρότερη από 50 

cm επειδή έχει βρεθεί ότι η απόσταση 90-100 εκατοστά είναι ίσως η 

άριστη.  

� Οι αραιώσεις ή σπάσιµο της αρµαθιάς. Οι πολλές αραιώσεις 

ελαττώνουν το ρυθµό αύξησης του µυδιού. Κάθε αραίωση επιβραδύνει 

την ανάπτυξη κατά ένα µήνα περίπου. 

�  Επερχόµενος   καύσωνας   µεγάλης   διάρκειας   µε   άπνοιες .  

H περίπτωση αντιµετωπίζεται µε αραίωση των αρµαθών και βύθιση των 

αρµαθών (πλωτά µυδοτροφεία) σε θέσεις που είναι γνωστό ότι τα νερά 

δεν είναι παγιδευµένα σε θερµόκλινο. 

� Επιβιότες. Ένας καλός τρόπος είναι η βύθιση των αρµαθών των πλωτών 

µονάδων µέχρι το βυθό, ώστε να µπορούν οι θηρευτές να θηρεύουν τον 

νεοεγκαταστηµένο γόνο µυδιών στην αρµαθιά παραγωγής.  

� Κατάσταση βυθού. Αυτή µπορεί να επιβαρυνθεί πολύ από τη λειτουργία 

και διαχείριση  της  µονάδας.  Προϊόντα  µεταβολισµού των  µυδιών 

(κόπρανα  και ψευδοκόπρανα),νεκροί επιβιότες, προϊόντα   από   τα   

αρµαθιάσµατα   κλπ., συσσωρεύονται σε µεγάλες ποσότητες στο βυθό. 

 Σε περιοχές µικρής ρευµάτωσης και ιδιαίτερης συσσώρευσης αυτών των 

υλικών απαιτείται µέχρι µετεγκατάσταση της µονάδας σε λιγότερο 

επιβαρηµένη θέση. 

� Συστηµατικός περιβαλλοντικός και παθολογικός έλεγχος. 

 Ο αυτοέλεγχος της κατάστασης της µονάδας και του περιβάλλοντός της 

µπορεί να προλάβει απώλειες ή να µειώσει το ποσοστό ζηµίας. Η 

παρακολούθηση αυτή πρέπει να γίνεται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο 

της µονάδας (πχ. Τεχνολόγο Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών) σε 

συνεργασία µε τον καλλιεργητή για την ορθή αξιολόγηση της κάθε 

κατάστασης και την καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση της. 
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3.5  ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥ∆ΙΩΝ 
 

3.5. 1  Ρύπανση θαλάσσιων νερών και µόλυνση 
 

Η εκτροφή των µυδιών, και γενικά όλων των υδρόβιων οργανισµών, πρέπει να 

αποκλείεται από νερά ρυπαρά και µολυσµένα ( Παπαναστασίου 1988 ). 

Θα πρέπει να γίνει διάκριση των όρων  ρύπανση και µόλυνση. 

� Ως ρύπανση εννοούµε την αλλοίωση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων 

του θαλασσινού νερού. Η παρουσία διαφόρων ανόργανων και οργανικών 

ουσιών, που δεν απαντούν κανονικά στο φυσικό θαλασσινό νερό, 

χαρακτηρίζει την ρύπανση. 

    ∆ιακρίνουµε δυο κατηγορίες ρύπανσης : 

o Η παρουσία διάφορων ξένων προς το φυσικό θαλασσινό νερό ουσιών 

(χηµική ρύπανση) .Η χηµική ρύπανση οφείλεται βασικά στα 

βιοµηχανικά απόβλητα και στα αστικά λύµατα. 

o Η αλλοίωση της θερµοκρασίας µιας υδατοσυλλογής (θερµική 

ρύπανση).  

� Ως µόλυνση εννοούµε την αλλοίωση του µικροβιακού φορτίου του 

θαλασσινού νερού και ιδιαίτερα την αυξηµένη παρουσία παθογόνων 

µικροβίων. 

 

Στο θαλασσινό νερό είναι δυνατόν να απαντούν και διάφορες τοξικές ουσίες 

που προέρχονται βασικά από τα βιοµηχανικά απόβλητα και τα αστικά λύµατα. 

Σ' αυτές περιλαµβάνονται τα βαρέα µέταλλα (µόλυβδος, υδράργυρος, χρυσός κλπ.),  

το αρσενικό, η αµµωνία, τα νιτρώδη, οι φαινόλες, το χλώριο κλπ. 

Είναι απαραίτητο πριν από την εγκατάσταση της καλλιέργειας των µυδιών να 

γίνει ανίχνευση και προσδιορισµός των παραπάνω ουσιών. 
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3.5.2  Τοξικότητα 

 
Τα µύδια,  κάτω από ορισµένες συνθήκες µπορούν να καταστούν τοξικά. 

Είναι γνωστές πολυάριθµες δηλητηριάσεις. Αυτές οφείλονται σε µια τοξίνη, την 

µυτιλοτοξίνη, διαλυτή σε αλκοόλη 95° και βραστό νερό.  

  Η τοξίνη αυτή επεξεργάζεται από τα µύδια και δεν λαµβάνεται από το 

περιβάλλον. Τα µύδια γίνονται τοξικά εφ όσον ζουν σε ακάθαρτα νερά των λιµανιών. 

Αποδείχτηκε πειραµατικά ότι κοινά µύδια λαµβανόµενα από την θάλασσα (αβλαβή), 

µετά από παραµονή 3-4 εβδοµάδων σε ακάθαρτα νερά του λιµανιού γίνονται τοξικά, 

και αντίθετα τοξικά µύδια τοποθετούµενα επί 3-4 εβδοµάδες σε καθαρά νερά γίνονται 

ξανά αβλαβή. 

Η δηλητηρίαση από τοξικά µύδια καλείται µυτιλισµός. ∆ιακρίνονται τρεις 

µορφές µυτιλισµού: 

α) Η εξανθηµατική, που χαρακτηρίζεται από κνησµό διάρκειας 24-36 ωρών, 

στο τέλος του οποίου εµφανίζονται εξανθήµατα και µερικές φορές 

υψηλός πυρετός,  

β) Η χολερόµορφη, βαρύτερης µορφής, που χαρακτηρίζεται από 

γαστρεντερίτιδα, εφίδρωση, σπασµούς, µυδρίαση και µερικές φορές το 

θάνατο. 

γ) Η παραλυτική, η βαρύτερη από όλες, που εξελίσσεται αργά, µε πάρεση 

και προοδευτική παράλυση των ποδιών, αίσθηµα πνιγµονής, αναισθησία 

των ποδιών και ιλίγγους. Ο θάνατος από αναπνευστική παράλυση µπορεί 

να επέλθει µέσα σε 2 - 5 ώρες. Η συνείδηση διατηρείται µέχρι το τέλος. 

 

Η τοξικότητα των µαλακίων είναι µέγιστη κατά την περίοδο από τον Οκτώβρη 

µέχρι τον Απρίλη.  
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3.5.3  Μολυσµατικότητα 

 
Κάτω από ορισµένες συνθήκες τα µύδια και γενικότερα τα ελασµατοβράγχια, 

µπορεί να µεταδώσουν αρκετές µολυσµατικές ασθένειες, µεταξύ των οποίων τον 

τύφο, τον παράτυφο, διάφορες σαλµονέλες και σπανιότερα την πανώλη. 

Το πρόβληµα εντοπίζεται στις περιπτώσεις µόνο στις οποίες τα µύδια 

καταναλώνονται ωµά. 

Σήµερα, γνωρίζουµε ότι τα βρώσιµα ελασµατοβράγχια που καταναλώνονται 

νωπά µπορεί να µεταδώσουν στον άνθρωπο τις παρακάτω ασθένειες: 

�  Τυφοειδή πυρετό: Ήδη από το 1895 έχουν επισηµανθεί πολυάριθµα 

κρούσµατα τυφοειδή πυρετού, 10 - 20 µέρες µετά την κατανάλωση ωµών 

στρειδιών.  

�  Χολέρα: Τα πρώτα κρούσµατα χολέρας, από την κατανάλωση ωµών, 

µολυσµένων µε το δονάκιο της χολέρας στρειδιών, σηµειώθηκαν στην 

Κωνσταντινούπολη το 1908 

� ∆υσεντερία: Από την Shigella flexneri. 

�  Τουλαραιµία: Από την Pasteurella tularensis.  

� Λοιµώδη ηπατίτιδα: Πρώτη διαπίστωση έγινε το 1956 στη Σουηδία από 

τους Rods και Christensen. 

�  Εντεροϊοί Coxsackie και Echo : Βρέθηκαν για πρώτη φορά σε 

µολυσµένα στρείδια, από τους Metcalf και Stiles ,το έτος 1965. 

�  Πολιοµυελίτιδα: Τα στρείδια και τα µύδια, όπως απέδειξαν οι Hedstrom 

και Lycke το έτος 1964, έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν τον ιό 

της πολιοµυελίτιδας στο σώµα τους, όπου και είναι πιο σταθερός, παρά 

στο θαλασσινό νερό . 

 

Οι ιοί δεν πολλαπλασιάζονται, αλλά συγκεντρώνονται µέσα στα εσωτερικά 

όργανα του πεπτικού συστήµατος των ελασµατοβραγχίων . 
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3.5.4  Ασθένειες & εχθροί των µυδιών 
 

Τα µύδια, όπως και όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί, κάτω από ορισµένες συνθήκες 

είναι δυνατόν να προσβληθούν από διάφορες ασθένειες. Πολλοί παθογόνοι 

µικροοργανισµοί ( βακτήρια, πρωτόζωα, µύκητες κ.λπ.) µπορούν να προκαλέσουν 

οµαδικούς θανάτους των πληθυσµών, όπως επίσης µείωση του ρυθµού ανάπτυξης και 

της εµπορικής τους αξίας.  

 Βασικό στοιχεία για την υγιεινή κατάσταση των εκτρεφόµενων µυδιών 

αποτελεί η ποιότητα του θαλασσινού νερού. ∆ιάφορες τοξικές ουσίες, που όχι σπάνια 

απαντούν στα βιοµηχανικά απόβλητα, µπορούν να προκαλέσουν οµαδικούς θανάτους 

στους πληθυσµούς των µυδιών. 

Από τους εχθρούς των µυδιών αναφέρουµε τους αστερίες και ορισµένα είδη 

ψαριών, ειδικότερα τις τσιπούρες, οι οποίες καταστρέφουν τους πληθυσµούς των 

νεαρών µυδιών. 

 
 

3.5.5  Συσχέτιση βακτηρίων & ιών 
 

Παραδοσιακά, τα κολοβακτηριοειδή και κυρίως το βακτήριο Escherichia coli 

έχουν χρησιµοποιηθεί ως δείκτες της υγειονοµικής ποιότητας των οστρακοειδών, µε 

επιτυχία στην πρόληψη των βακτηριακών γαστρεντερικών µολύνσεων ( Menon S. 

Amar  2001 ). 

Μελέτες, όµως, έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει πάντα θετική συσχέτιση ανάµεσα 

στην παρουσία κοπρανωδών βακτηρίων, και κυρίως του κολοβακτηριδίου E. coli, και 

την παρουσία εντεροϊών ( Gerba et al., 1979, Vaughn et al., 1979, Ellender et al., 

1980, Jofre, 1992 ), ιών Norο, και του ιού της Ηπατίτιδας Α ( Wanke and Guerrant, 

1990  Desenclos et al. 1991 ).  

Eχει διαπιστωθεί ότι οι ιοί εντερικής προέλευσης επιβιώνουν στο θαλασσινό 

νερό 2 έως 130 ηµέρες, δηλαδή πολύ µεγαλύτερο διάστηµα από τα κοπρανώδη 

βακτήρια στο ίδιο περιβάλλον (Melnick J.L. and C.P.Gerba 1980). 

Ορισµένες µελέτες µάλιστα έχουν δείξει διαφορετικό βαθµό µείωσης βακτηρίων και 

ιών σε οστρακοειδή µετά από επεξεργασία εξυγίανσης ( De Mesquita et al. 1991 

Richards G.P, 1988,Richards et al. 1983 Baggi et al. 2001 ). 
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3.6  ΦΡΕΣΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΥ∆ΙΩΝ 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βρωσιµότητα των µυδιών είναι η ζωτικότητα 

τους. Πρέπει απαραίτητα να είναι ζωντανά. Αυτό συµβαίνει όταν το κοχύλι είναι 

ερµητικά κλειστό, το δε άνοιγµα του είναι εξαιρετικά δύσκολο. Στο εσωτερικό τους 

πρέπει να περιέχουν µια σχετική ποσότητα καθαρού, και ευχάριστης οσµής 

θαλασσινού νερού. Όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα αυτή του νερού, τόσο 

φρεσκότερο είναι το ελασµατοβράγχιο ( Παπαναστασίου 1988 ). 

 Το ζώο είναι προσκολληµένο γερά πάνω στη µια θυρίδα του κοχυλιού, και 

αντιδρά µε οποιοδήποτε τρόπο στους ερεθισµούς (τσίµπηµα µε καρφίτσα). Η καρδιά 

φαίνεται που χτυπά. Τα νεκρά ή σε κατάσταση σήψης µύδια παρουσιάζουν κατά 

πρώτο λόγο ανοικτές τις δύο θυρίδες του κοχυλιού (λόγω του θανάτου του ζώου και 

της παύσης της λειτουργίας των προσαγωγών µυών των θυρίδων του κοχυλιού). 

  Εάν ευρίσκεται σε κατάσταση σήψης παρουσιάζει χρώµα κίτρινο ωχρό ή γκρίζο 

υποπράσινο, ανάλογα µε το είδος, που οφείλεται στην αλλοίωση του πεπτικού 

συστήµατος. 

 
3.7  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ           
        ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 Σύµφωνα µε το Π.∆ 79 ΦΕΚ ( Ά 95) και τον κανονισµό 854/2004 (Ε.Κ) το 

χρονοδιάγραµµα δειγµατοληψιών έχει ως εξής: 

 

1. Περιοδικός έλεγχος της µικροβιολογικής ποιότητας των ζώντων δίθυρων 

µαλακίων σε σχέση µε τη ζώνη παραγωγής: 

a)  Μηνιαίες δειγµατοληψίες ζώντων δίθυρων µαλακίων τα οποία 

αποστέλλονται για εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν στον 

προσδιορισµό Ε. coli και Salmonella spp.   

b) τριµηνιαίες δειγµατοληψίες θαλάσσιου νερού για τον προσδιορισµό 

κολοβακτηριοειδών. Όταν παρουσιάζονται επαναλαµβανόµενα 

θετικά αποτελέσµατα τότε ο έλεγχος επαναλαµβάνεται σε πιο 

τακτικά διαστήµατα. 
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2.  Περιοδικός έλεγχος για την πιθανή παρουσία τοξικού φυτοπλαγκτού: 

a) Οµαλές συνθήκες: εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες θαλασσινού 

νερού για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό του τοξικού 

φυτοπλαγκτού. 

b) Περίοδος επαγρύπνησης: διπλασιασµός της συχνότητας των 

δειγµατοληψιών θαλασσινού νερού από όλα τα σηµεία 

δειγµατοληψίας, όταν ο αριθµός των κυττάρων των ειδών του 

τοξικού φυτοπλαγκτού υπερβαίνει: 

- Για την παραλυτική βιοτοξίνη (P.S.P.) τα 500 κ/λίτρο θαλασσινού 

νερού. 

- Για την διαρροϊκή βιοτοξίνη (D.S.P.) τα 200 κ/λίτρο θαλασσινού 

νερού. 

- Για την αµνησιακή βιοτοξίνη (A.S.P.) τα 50.000 κ/λίτρο 

θαλασσινού νερού 

c) Λήψη µέτρων : Όταν ο αριθµός των κυττάρων των ειδών του τοξικού 

φυτοπλαγκτού υπερβαίνει:  

- Για την παραλυτική βιοτοξίνη (P.S.P.) τα 1000 κ/λίτρο θαλασσινού 

νερού. 

- Για την διαρροϊκή βιοτοξίνη ( D.S.Ρ.) τα 1000 κ/λίτρο θαλασσινού 

νερού. 

- Για την αµνησιακή βιοτοξίνη (A.S.P.) τα 200.000 κ/λίτρο 

θαλασσινού νερού. 

 

d) Άρση µέτρων 1: Σε ζώνες η περιοχές που έδωσαν θετικά 

αποτελέσµατα για Βιοτοξίνες σε σάρκα οστρακοειδών, γίνεται µετά 

από δύο (2) τουλάχιστον διαδοχικά αποτελέσµατα κάτω από το 

κανονιστικό όριο (αρνητικά), µε διαφορά τουλάχιστον 48 ωρών για να 

ανοίξει εκ νέου και ταυτόχρονα φθίνουσα πορεία της αφθονίας των 

υπευθύνων τοξικών µικροφυκών.  

e) Άρση µέτρων 2: Σε ζώνες ή περιοχές όπου αυτά έχουν ληφθεί λόγω 

υπέρβασης των ορίων τοξικών ειδών µικροφυκών, γίνεται ύστερα από 

αρνητικά αποτελέσµατα φυσικοχηµικών και ανοσοβιολογικών 

αναλύσεων για βιοτοξίνες τα οποία θα συνδυάζονται µε τη βιολογική 

µέθοδο. 
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3. Επιτήρηση ζωνών ή περιοχών παραγωγής που έχουν οριστεί για 

περισσότερα του ενός είδη δίθυρων µαλακίων των οποίων η χρονική 

περίοδος συλλογής συµπίπτει . 

a) Ο περιοδικός έλεγχος για την παρουσία βιοτοξινών στη σάρκα των 

δίθυρων µαλακίων είναι δυνατόν να περιλαµβάνει µόνον δείγµατα του 

πλέον ευαίσθητου είδους, το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα που διαθέτει το Εργαστήριο Αναφοράς 

Βιοτοξινών. 

b) Σε περίπτωση επιβεβληµένης λήψης υγειονοµικών µέτρων για το 

ευαίσθητο είδος, η συλλογή του ή των λιγότερο ευαίσθητων ειδών 

εξακολουθεί να επιτρέπεται µόνον εφ' όσον τα αποτελέσµατα των 

αναλύσεων για τυχόν παρουσία τοξινών στη σάρκα τους είναι ευνοϊκά 

c) Η διαδικασία άρσης των υγειονοµικών µέτρων µιας ζώνης ή περιοχής 

παραγωγής περισσότερων του ενός ειδών δίθυρων µαλακίων, αφορά 

έκαστο είδος χωριστά και εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται 

στη παράγραφο 2. 

 

4. Έλεγχος για την πιθανή παρουσία βιοτοξινών (P.S.P., D.S.P., A.S.P.) στη 

σάρκα των ζώντων δίθυρων µαλακίων: 

a) Οµαλές συνθήκες: εβδοµαδιαίες δειγµατοληψίες ζώντων δίθυρων 

µαλακίων για την ανίχνευση των προαναφερόµενων βιοτοξινών. 

b)  Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα και σε συνεργασία µε το Εργαστήριο 

Αναφοράς Βιοτοξινών, η συχνότητα δειγµατοληψιών θα πρέπει να 

αυξάνεται, όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. 

 

5. Έλεγχος για την πιθανή παρουσία χηµικών ρυπαντών: Εξαµηνιαίες 

δειγµατοληψίες ζώντων δίθυρων µαλακίων για την ανίχνευση και τον 

προσδιορισµό βαρέων µετάλλων (κυρίως Υδράργυρος, Μόλυβδος, Χαλκός, 

Κάδµιο) και οργανοαλογόνων ουσιών. 

 

6. Έλεγχος για ραδιονουκλείδια (137Cs): εξαµηνιαίες δειγµατοληψίες ζώντων 

δίθυρων µαλακίων. 
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ΚΕΦAΛΑΙΟ  IV 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΥ∆ΙΩΝ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 
Σύµφωνα µε τις Νοµαρχιακές οδηγίες που αποστέλλονται στους 

µυδοκαλλιεργητές ( Υ.Α.Α.Τ 2009 ) 
 
4.1  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
        ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΤΩΝ  ΜΥ∆ΙΩΝ 
 

Οι µεταφορές των µυδιών αφορούν: 

� Τη µεταφορά τους από τη µονάδα στο αλιευτικό καταφύγιο για την 

πώληση τους . 

� Από το αλιευτικό καταφύγιο για την διέλευση τους από το Κέντρο 

Αποστολής Οστράκων ( Κ.Α.Ο ) της περιοχής και από εκεί προς τους 

πελάτες  µε φορτηγό ψυγείο του ιδιοκτήτη της καλλιέργειας  το οποίο 

πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τις κατάλληλες υγειονοµικές άδειες για 

µεταφορά αλιευµάτων. Το φορτηγό ψυγείο διαθέτει βιβλίο καταγραφής 

ηµεροµηνιών µεταφοράς, µεταφερόµενων ποσοτήτων, ηµεροµηνιών 

καθαρισµού και απολυµάνσεων, ενώ καταγράφεται ο χώρος 

 (προσκόµιση σχετικής σύµβασης) όπου γίνεται ο καθαρισµός – 

απολύµανση. 

 

Στα  Έγγραφα Καταγραφής Ζώντων  ∆ίθυρων Μαλακίων, και τα παραστατικά 

του ΚΑΟ, που είναι θεωρηµένα από την Υπηρεσία  Αλιείας και στα δελτία  

αποστολής - τιµολόγια ,υποχρεωτικά καταγράφονται: 

 α. το είδος και ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος µεταφοράς 

 β. η ηµεροµηνία εξαλίευσης και φόρτωσης, το είδος, η ποσότητα ,ο τόπος 

παραγωγής ( ζώνη παραγωγής ) και ο παραγωγός , ο τόπος προορισµού 

και το ΚΑΟ Αντίγραφο  από τα Έγγραφα Καταγραφής  Ζώντων     

∆ίθυρων Μαλακίων παραδίνεται στην Κτηνιατρική Αρχή του Νοµού,    

µε το στέλεχος του βιβλίου κάθε χρόνο . 
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4.2  ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
 

Η εκµετάλλευση πρέπει να εφαρµόζει τους παρακάτω κανόνες ορθής υγιεινής 

πρακτικής: (Υ.Α.Α.Τ 2009) 

 

1. Το αυτοκίνητο για τη µεταφορά των µυδιών, πλένεται και απολυµαίνεται 

τακτικά και ιδιαίτερα πριν και µετά τη µεταφορά τους όπως προβλέπεται 

από την κτηνιατρική νοµοθεσία. 

2. Επί του σκάφους, καθηµερινά µετά το πέρας των εργασιών πλένονται , µε 

τη χρήση του πιεστικού, όλα τα εργαλεία και τα εξειδικευµένα 

ανοξείδωτα µεταλλικά µηχανήµατα και το κατάστρωµα του σκάφους, µε 

θαλασσινό νερό που προέρχεται από το σηµείο της εκµετάλλευσης  

(δεν χρησιµοποιούνται χηµικές ουσίες, απορρυπαντικά ή απολυµαντικά 

γιατί θα προκαλούσαν µόλυνση στο θαλάσσιο περιβάλλον και πιθανότατα 

θάνατο στα µύδια). 

3. Το πλύσιµο των αρµαθιών και µυδιών κατά το πάστρεµα των µυδιών ή τη 

µεταφορά των µυδιών για πώληση σε αρµαθιές ή σακιά ή την 

προετοιµασία αρµαθιών γίνεται πάντα µε θαλασσινό νερό που προέρχεται 

από το σηµείο της εκµετάλλευσης και όλα αυτά γίνονται επί του σκάφους 

4.  Οι εργαζόµενοι πάντα φορούν : 

� χοντρά πλαστικά γάντια για την προστασία των χεριών τους από 

τυχόν κόψιµο από σπασµένα µύδια αλλά και τη προστασία των 

µυδιών από επιµολύνσεις από τα χέρια τους  

�  πλαστικές φόρµες για την προστασία του σώµατος τους από τα νερά 

και τα µύδια και ταυτόχρονα τη προστασία των µυδιών από 

επιµολύνσεις 

�  πλαστικές µπότες για την προστασία των ποδιών τους αλλά και τη 

προστασία των µυδιών από επιµολύνσεις από τα πόδια τους 

5. Ποτέ δεν διατηρούνται µύδια επί του σκάφους κατά τη διαδικασία 

παραγωγής και αν τυχόν για λόγους ανώτερης βίας, πχ έκτακτες καιρικές 

συνθήκες, να κρατηθούν στο κατάστρωµα τότε σκεπάζονται µε υγρά 

σκεπάσµατα µέχρι την επανατοποθέτηση τους στη θάλασσα. 
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6.  Τα µύδια που προορίζονται για πώληση, εξαλλιεύονται πάντα υπό σκιά  

(το σκάφος διαθέτει σκέπαστρο) για να αποφεύγεται η µεγάλη 

θερµοκρασία που θα προκαλέσει µερική ή ολική θνησιµότητα τους κατά 

τη µεταφορά τους προς τα ΚΑΟ ή προς Εξυγιαντήρια ή προς 

Αποκελυφωτήρια.  

7. Όλα τα εξειδικευµένα µεταλλικά µηχανήµατα ( τραπέζι αρµαθιάσµατος, 

παστρευτικό, ταινίες µεταφοράς, σύστηµα ανάρτησης των γραµµών 

παραγωγής, αστέρια, πιεστικό νερού) είναι ανοξείδωτα για την αποφυγή 

επιµολύνσεων. 

8. Κατά τις διάφορες φάσεις και εργασίες που γίνονται στο σκάφος, π.χ. 

διαλογές, καθαρισµός µυδιών από επίφυτα και άλλου υδρόβιους 

οργανισµούς, αλλαγές διχτύων κλπ, τα απόβλητα υλικά δεν 

απορρίπτονται στη θάλασσα αλλά συγκεντρώνονται και µεταφέρονται 

στη ξηρά σε δοχεία ή πλαστικές σακούλες για υγειονοµική ταφή ή 

ανακύκλωση από τον αντίστοιχο ∆ήµο. Τα προς διαχείριση απόβλητα 

υλικά περιορίζονται στα 300 κιλά δίχτυα και τα 50 κιλά σχοινιά που 

αποσύρονται σαν απόβλητα στις 200 εργάσιµες ηµέρες κάθε χρόνο (άρα 

µέση ηµερήσια παραγωγή αποβλήτων 1,5 κιλό δίχτυα και 250 γραµµάρια 

σχοινιά) και τοποθετούνται σε κάδους ανακύκλωσης πλαστικών του 

∆ήµου στο Αλιευτικό καταφύγιο του οποίου προσδένεται το σκάφος και 

µαζί µε άλλα πλαστικά οδεύουν προς ανακύκλωση. 

9. Στους χώρους εκφόρτωσης ( σκάφος, φορτηγό ψυγείο) τα στερεά                              

απόβλητα απορρίπτονται στη θάλασσα αλλά ακολουθούν την πορεία 

που αναφέρεται στο παραπάνω σηµείο (8) 

10. Τα βιβλία µε τα καταγεγραµµένα στοιχεία διατηρούνται για τουλάχιστον 

τρία (3) χρόνια 
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4.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 
       ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΥ∆ΙΩΝ 
 

1. Εφαρµόζεται υποχρεωτικά το Σύστηµα Εποπτείας Υγείας των ∆ίθυρων 

Μαλακίων 

2. Το Σύστηµα Εποπτείας Υγείας αποσκοπεί στο να επισηµαίνεται η κάθε 

αυξηµένη θνησιµότητα και να διερευνάται η παρουσία ή όχι ασθενειών  

για τα διάφορα είδη οστρακοειδών πχ τα µύδια στις εν λόγω ασθένειες πχ 

martelia 

3.  Το Σύστηµα Εποπτείας Υγείας περιλαµβάνει: 

� Παθητική επιτήρηση από τον υπεύθυνο και κάθε εργαζόµενο στην 

εκµετάλλευση, για αυξηµένη θνησιµότητα ή υπόνοια παρουσίας 

ασθενειών ( κακή οργανοληπτική εικόνα του µυδιού ) 

� Ενεργητική ή στοχευµένη επιτήρηση από την Κτηνιατρική Αρχή 

Νοµαρχιακού επιπέδου-σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες αρχές  

( Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ασθενειών των Οστρακοειδών - 

ΙΛΠΑΝ- ΚΚΙΘ- ΥΠΑΑΤ ). 

4. Το ΥΠΑΑΤ καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Συστήµατος 

Εποπτείας Υγείας των ∆ίθυρων Μαλακίων µε δηµοσίευση στο ΦΕΚ 

 ( βάση συστάσεων σχετικά µε την συχνότητα επιθεωρήσεων που 

καθορίζονται στο Β µέρος του Παραρτήµατος III και κατευθυντήριες 

γραµµές της Ε.Ε.) 

5. Στόχος των επιθεωρήσεων από ειδικευµένες υπηρεσίες  

( Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ασθενειών των Οστρακοειδών ) είναι ο 

έλεγχος του υγειονοµικού καθεστώτος των οστρακοειδών , η παροχή 

συµβουλών στις επιχειρήσεις για µείωση κινδύνων και ανάλογα µε την 

περίπτωση , λήψη κτηνιατρικών µέτρων  

 

Τα παραπάνω µέτρα αφορούν σε όλες τις εκµεταλλεύσεις δίθυρων µαλακίων 

γιατί οι ζώνες καλλιέργειας και παραγωγής οστρακοειδών είναι πλήρως καθορισµένες 

από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για µια 

σειρά αβιοτικές παραµέτρους και µολυσµατικούς παράγοντες ( αφορά στη ∆ηµόσια 

Υγεία ) 
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Οι ζώνες καλλιέργειας και παραγωγής οστρακοειδών χαρακτηρίζονται σε Α ή Β 

ή Γ που δίνουν τη δυνατότητα της απευθείας ή µετά από εξυγίανση κατανάλωσης των 

οστρακοειδών και επιτρέπουν ή όχι ή µε κάποιες προϋποθέσεις την εξαλίευση και 

διάθεση των οστρακοειδών στην κατανάλωση. 

Κάθε µύδι σε ώριµη ηλικία σε καλές συνθήκες ανάπτυξης αποδίδει στο περιβάλλον 
του 141 mg περιττώµατα ηµερησίως που εναποτίθενται στον πυθµένα και µε την 
βακτηριακή αποδόµησή τους προκαλείται µείωση του 02 και αύξηση του υδρόθειου 
µε πιθανή πρόκληση παθολογικών καταστάσεων. Σε αυτές περιλαµβάνονται 
επιµολύνσεις µε παράγοντες ασθενειών όπως είναι η martelia , άλλα εσωτερικά 
παράσιτα, µικροβιακοί παράγοντες ( vibrio spp ) κλπ. 

 

 

4.3.1  Κλινική-εργαστηριακή διάγνωση, αποτελέσµατα 

 

Η εκµετάλλευση θα συνεργάζεται: ( Υ.Α.Α.Τ 2009 ) 

 

1) Με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ασθενειών των Οστρακοειδών- 

ΙΛΠΑΝ-ΚΚΙΘ- ΥΠΑΑΤ µέσω της Κτηνιατρικής Αρχής Νοµαρχιακού 

επιπέδου όπου εδρεύει η εκµετάλλευση , η οποία ασκεί την εποπτεία για 

τις ασθένειες που αναφέρονται στο Π.∆. 28/2009 

2)  Με εργαστήριο ή εργαστήρια για την παρακολούθηση της ποιότητας των 

νερών και της υγείας των µυδιών εφόσον κριθεί απαραίτητο για: 

� ύπαρξη παθογόνων µικροβιακών οργανισµών, E.Coli, 

κολοβακτηριοειδών, σαλµονέλων και βιοτοξινών κατά την περίοδο 

των πωλήσεων ( Φεβρουάριο έως Σεπτέµβριο) εφόσον ή εξαλίευση 

των µυδιών επιτρέπεται .  

� βαρέα µέταλλα µε ιδιαίτερη έµφαση στα Pb, Κα, 

�  βιοτοξίνες - δινοµαστιγωτά   

� φυσικοχηµικές παραµέτρους του θαλάσσιου νερού της µονάδας  

( θερµοκρασία, αλατότητα, το διαλυµένο 02, το BOD, το COD, το 

PΗ, διαφάνεια ). 
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4.3.2  Αντιµετώπιση κινδύνων 

 

1. Τα µύδια που προορίζονται για πώληση εξαλλιεύονται πάντα νωρίς το 

πρωί για να αποφεύγεται η µεγάλη θερµοκρασία που θα προκαλέσει 

µερική ή ολική θνησιµότητα τους κατά τη µεταφορά τους προς τα ΚΑΟ ή 

προς Εξυγιαντήρια ή προς Αποκελυφωτήρια. 

2. Σε περιπτώσεις που επικάθονται παρασιτικοί οργανισµοί γίνεται 

πρόσκαιρη ανέλκυση των αρµαθιών και παραµονή τους για µερικές ώρες 

εκτός νερού στην πασσαλωτή βοηθητική εγκατάσταση. 

3. Όταν παρουσιάζεται κατάσταση ανοξίας ανυψώνονται οι αρµαθιές σε 

δυνατόν υψηλότερα στρώµατα νερού όπου το Ο2 είναι περισσότερο. 

4.  Όταν πέσουν µύδια στο βυθό γίνεται προσπάθεια συλλογής τους και 

αποµάκρυνσης τους από την µονάδα και διασπορά τους σε µεγαλύτερα 

θαλάσσια βάθη όπου θα αποτελέσουν τροφή για τα ψάρια 

5. Μετά τον εντοπισµό ασθενειών, προληπτικά γίνεται αραίωση των 

αρµαθιών και µείωση της πυκνότητας κάθε αρµαθιάς. 

 

Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται κάθε είδους αυξηµένες θνησιµότητες 

ενηµερώνουµε άµεσα εγγράφως την αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή Νοµαρχιακού 

επιπέδου για αυτοψία και λήψη δειγµάτων προς εξέταση ή λήψη µέτρων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ &∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΥ∆ΙΩΝ 
 
5.1  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ  ΤΩΝ  ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ  ΜΥ∆ΙΩΝ 
 

Τα µύδια κατά το φιλτράρισµα του νερού κατακρατάνε ιούς και µικρόβια όπως 

προαναφέρθηκε. Αποτέλεσµα, τα µύδια να έχουν µέσα στο σώµα τους, και ιδιαίτερα 

στο ηπατοπάγκρεας, πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση µικροβίων, από το νερό µέσα 

στο οποίο ζουν (10 έως 25 φορές µεγαλύτερη) ( Παπαναστασίου 1988 ). 

Από τα µικρόβια αυτά, το µικρόβιο της χολέρας – Vibrio cholarae, ζει µόνο 

µέχρι 6 ώρες µέσα στα µύδια, ενώ τα µικρόβια του τύφου – Salmonela typhi και του 

παρατύφου – Salmonela paratyphi, ζουν πολύ περισσότερο, µέχρι 50 και 60 µέρες, 

και είναι ικανά να πολλαπλασιαστούν µέσα στο σώµα των µυδιών. Τα 

κολοβακτηριδιόµορφα µικρόβια ζουν 10 το πολύ µέρες, µέσα στο θαλασσινό νερό. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία (E.E. 492/1991), οι περιοχές 

καλλιέργειας οστρακοειδών κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε τα 

επίπεδα στα οποία ανιχνεύεται η  E.coli ( Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Ταξινόµηση των περιοχών καλλιέργειας οστρακοειδών 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ∆ΩΝ 
 
Κατηγορία Most Probable Number 

(MPN/100g σάρκας 
οστρακοειδών) 
 

Χαρακτηρισµός της 
περιοχής 

Κατηγορία Α 20 – 220 
 Χαµηλή µόλυνση 

Τα 
οστρακοειδή µπορούν 
απευθείας να 
καταναλωθούν από τον 
άνθρωπο 
 

Κατηγορία Β 230 – 4600 
 Μεσαία µόλυνση 

Τα 
οστρακοειδή πρέπει να 
υποστούν εξυγίανση προτού 
καταναλωθούν από τον 
άνθρωπο 
 

Κατηγορία Γ 4600 - >18000 
 Υψηλή µόλυνση 

Τα 
οστρακοειδή πρέπει να 
υποστούν εξυγίανση για 
τουλάχιστον 2 µήνες 
προτού καταναλωθούν από 
τον άνθρωπο 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Τα οστρακοειδή αυτής της κατηγορίας πρέπει να έχουν <230 E. 

coli ανά 100g σάρκας και περιεχόµενου υγρού σύµφωνα µε τη µέθοδο των 

πολλαπλών σωλήνων. Επίσης θα πρέπει να απουσιάζει η Σαλµονέλα σε 25g σάρκας. 

Επιπλέον, οι παραλυτικές τοξίνες οστρακοειδών δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 80µg 

ανά 100g σάρκας. Τα οστρακοειδή αυτής της κατηγορίας µπορούν να διοχετευτούν 

απευθείας στην αγορά, χωρίς να απαιτείται διαδικασία εξυγίανσης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Η E. coli δεν πρέπει να ξεπερνά στο 90% των δειγµάτων τα 4600 

ανά 100g σάρκας και περιεχόµενου υγρού σύµφωνα µε τη µέθοδο των πολλαπλών 

σωλήνων. Τα οστρακοειδή αυτής της κατηγορίας πρέπει να εξυγιανθούν προτού τη 

διοχέτευσή τους στην αγορά. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Η E. coli φτάνει µέχρι τα 46.000 ανά 100g σάρκας και 

περιεχόµενου υγρού σύµφωνα µε τη µέθοδο των πολλαπλών σωλήνων  

(Jackson K. and Ogburn D. 1996). Τα οστρακοειδή αυτής της κατηγορίας, πριν από 

τη διοχέτευσή τους στην αγορά πρέπει να εξυγιανθούν είτε µε µετεγκατάσταση 

τουλάχιστον 2 µηνών συνδυασµένη ή όχι µε καθαρισµό, είτε µε εντατικό καθαρισµό. 

 

Η Ελληνική Νοµοθεσία - Προεδρικό ∆ιάταγµα υπ' αριθµ. 786 της 19.10.1978  

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  - Τεύχος Πρώτον - Φύλλο 182 της 1.1 1.1978, άρθρον 

8., «απαγορεύει την αλιεία βρώσιµων οστρακοειδών (ελασµατοβραγχίων ή 

λεπιδοβραγχίων και γαστεροπόδων) σε απόσταση δυο ναυτικών µιλίων ακτινοειδώς 

από την εκβολή υπονόµων των πόλεων και µέσα σε λιµάνια, καθώς και σε 

µολυσµένες περιοχές, που χαρακτηρίζονται σαν τέτοιες από τις εκάστοτε ισχύουσες 

Υγειονοµικές ∆ιατάξεις». 

 

Τα µύδια που προέρχονται από την Α ζώνη αποστέλλονται στο ΚΑΟ (κέντρο 

αποστολής οστράκων) και στη συνέχεια ανάλογα µε το πώς θέλει ο παραγωγός να τα 

διαθέσει, µεταφέρονται ή σε εργαστήρια αποκελύφωσης και στη συνέχεια στην 

αγορά ή τα συσκευάζουν απευθείας µε το όστρακο και τα διαθέτουν στην αγορά. 
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Τα µύδια που προέρχονται από την Β ζώνη αποστέλλονται στο Κέντρο 

Καθαρισµού Οστράκων( Κ. Κ. Ο). Μετά την πρώτη επεξεργασία µεταφέρονται στο 

ΚΑΟ  και στη συνέχεια στην αγορά και στο εµπόριο. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει αν 

τα µύδια που αγοράζει έχουν περάσει από εξυγίανση. 

Για την εξυγίανση των βρώσιµων µυδιών, εφαρµόζονται δύο βασικές µέθοδες: 

 

α)  Η βιολογική 

β)  Η τεχνητή. 

 

α) Βιολογική εξυγίανση: 

 

Συνίσταται στη τοποθέτηση των µυδιών επί µία έως δύο εβδοµάδες, σε καθαρά 

και υγιή νερά. 

Η εξυγίανση προκαλείται από το συνεχές πλύσιµο της βραγχιακής κοιλότητας 

και του πεπτικού σωλήνα των µυδιών, µε άφθονο καθαρό νερό και από τις 

αντιµικροβιακές ιδιότητες του θαλασσινού νερού. Η εξυγίανση συµπληρώνεται σε  

5 περίπου µέρες 

Το χρησιµοποιούµενο για την εξυγίανση µέσα σε δεξαµενές θαλασσινό νερό 

πρέπει να είναι καθαρό, ελεύθερο παθογόνων µικροβίων και θερµοκρασίας όχι 

κατώτερης των  + 7°C και ούτε ανώτερης των + 30°C. 

 

β) Τεχνητή εξυγίανση: 

 

Συνίσταται στην αυτοκάθαρση των µυδιών µε τη βοήθεια νερού, που έχει 

αποστειρωθεί µε ενεργό χλώριο ή όζον ή υπεριώδεις ακτίνες. 

 Η οζόνωση πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση των µυδιών επί 48 ώρες µέσα 

σε θαλασσινό νερό που περιέχει όζον. Η εξυγίανση συµπληρώνεται µέσα σε 24 ώρες. 

Η εξυγίανση µε υπεριώδεις ακτίνες πραγµατοποιείται ως εξής: 

Τα µαλάκια τοποθετούνται µέσα σε µια δεξαµενή και λούζονται µε θαλασσινό νερό, 

το οποίο έχει προηγούµενα ακτινοβοληθεί, σε λεπτό στρώµα, µε υπεριώδεις ακτίνες. 

Το νερό του πλυσίµατος επαναφέρεται για ακτινοβόληση και επαναχρησιµοποιείται 

µε την βοήθεια αντλίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

 
 
6.1  ΕΞΑΠΛΩΣΗ  Mytilus  galloprovincialis 

Τα είδη Mytilus edulis και Mytilus galloprovincialis εκτρέφονται σε πολλές 

περιοχές στον κόσµο .(Εικόνα 8)  

 

Eικόνα 8. Χώρες παραγωγής Mytilus galloprovincialis (FAO Fishery Statistics 2002). 
 
 

Στην Ευρώπη απαντάται στις νήσους της Βρετανίας, στην Ιβηρική Χερσόνησο 

και στη Μεσόγειο.  

Στο βόρειο ηµισφαίριο απαντάται στην νότια Καλιφόρνια, Ιαπωνία, Χόνγκ 

Κόνγκ και κατά µήκος της ανατολικής ακτής της Κίνας. 

Στο νότιο ηµισφαίριο απαντάται στην δυτική Αυστραλία, Τασµανία, Ν. 

Ζηλανδία και Ν.Αφρική (Spencer 2002). 

Στην Ελλάδα, συναντάται κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, στον Αµβρακικό, στο 

Πόρτο-Λάγος, στον Μαλιακό, στον Σαρωνικό και στον Στρυµονικό και κυρίως στους 

Κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερµαϊκού ( Εικόνα 9). 
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Eικόνα 9.Κύριες περιοχές στην Ελλάδα όπου καλλιεργείται το µύδι (Mytilus 

galloprovincialis). 1=Αλεξανδρούπολη, 2=Πόρτο Λάγος, 3=Στρυµονικός, 
4=Θεσσαλονίκη και Θερµαϊκός, 5=Αµβρακικός, 6=Μαλιακός, 
7=Σαρωνικός ( Γαληνού - Μητσούδη 1999 ). 
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6.1.1  Παραγωγή µυδιών 

 

Η µεγαλύτερη παραγωγή µυδιών πραγµατοποιείται στην Ευρώπη (πάνω από 

250.000 τόνους) ( Πίνακας 7 ) . 

Η τελευταία έκδοση της στατιστικής υπηρεσίας των ευρωπαϊκών κοινοτήτων 

(Eurostat) αφορά το έτος 1998, όπου η Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη παραγωγό χώρα 

στο είδος Mytilus galloprovincialis µε ετήσια παραγωγή 15.000 τόνους ανά έτος. 

( Εικόνες 10,11) 

Πρώτη χώρα σε παραγωγή του συγκεκριµένου είδους έρχεται η Ιταλία και τρίτη 

η Γαλλία µε ετήσια παραγωγή 130.000 και 10.000 τόνους αντίστοιχα ανά έτος. 

 

 

Πίνακας 7. Κυριότερες χώρες παραγωγής µυδιών του είδους Mytilus 

galloprovincialis µε βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας των ευρωπαϊκών 

κοινοτήτων (Eurostat) κατά το έτος 1998. 

 

 
 Mytilus galloprovincialis 

Γαλλία 10.000 tn 

Ελλάδα 14.535 tn 

Ιταλία 130.000 tn 

ΣΥΝΟΛΟ 154.535 tn 
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  Εικόνα 10. Παραγωγή µυδιών Κεντρικής  Μακεδονίας  
( Γαληνού – Μητσούδη  1990 ) 
 
 

 
Εικόνα 11. Παραγωγή µυδιών στην Ελλάδα ( Γαληνού – Μητσούδη  1990 ) 
 
 
 
 



63 
 

6.2  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ 
 

Ο Θερµαϊκός κόλπος αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ηµίκλειστης 

λεκάνης. Εκτείνεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης µέχρι τη γραµµή που ενώνει τα 

ακρωτήρια Ποσείδι και Πλαταµώνα. Αυτή η γραµµή µήκους 55 χιλιοµέτρων αποτελεί 

το νοτιότερο άνοιγµα επικοινωνίας του Θερµαϊκού µε το Βόρειο Αιγαίο. Το βόρειο 

τµήµα του Θερµαϊκού κόλπου αποτελεί τον κόλπο της Θεσσαλονίκης.  

Αυτός εκτείνεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης µέχρι τη γραµµή που ενώνει τα 

ακρωτήρια Αθερίδας και Επανοµής ( Πίνακας 8 )( ΕΚΘΕ  1995). 

 Μορφολογικά ο κόλπος της Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε τρία επιµέρους 

τµήµατα: 

1. Τον εσωτερικό κόλπο ή Όρµο της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί το     

βορειότερο τµήµα του κόλπου γύρω από τον οποίο βρίσκεται η πόλη της 

Θεσσαλονίκης και εκτείνεται µέχρι την Παλιοµάνα – Μικρό Έµβολο. 

2. Τον κεντρικό κόλπο, µε όρια τα ακρωτήρια Βαρδάρης και Μεγάλο     

Έµβολο. 

3. Τον εξωτερικό κόλπο που εκτείνεται µέχρι τα ακρωτήρια Αθερίδας και 

Επανοµής. 

 
Πίνακας 8. Έκταση Θερµαϊκού κόλπου 

 
 
 

 Μήκος 
( km) 

Πλάτος 
(km) 

Επιφάνεια 
(Km2 ) 

Μέσο 
βάθος 
( m) 

Όγκος  
(Km3) 

Εσωτερικός 
κόλπος ή 
όρµος 

Θεσσαλονίκης 

 
6 

 
6 

 
27 

 
17 

 
500 

Κεντρικός 
κόλπος 

16 8.5 136 25.5 2.383 

Εξωτερικός 
κόλπος 

23 15 310 31 9.600 

Σύνολο 45  473  12.48 
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Ο όρµος Θεσσαλονίκης επικοινωνεί µε τον κεντρικό µε άνοιγµα πλάτους µόνο 

4,5 χιλιοµέτρων και δέχεται το σύνολο σχεδόν των αστικών λυµάτων και 

βιοµηχανικών αποβλήτων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης  

Ο κεντρικός κόλπος επικοινωνεί µε τον εξωτερικό µε άνοιγµα µικρού πλάτους. 

Ο εξωτερικός κόλπος έχει διέξοδο στο Αιγαίο πλάτους 19 χιλιοµέτρων.  

  Ο κόλπος Θεσσαλονίκης δέχεται τα νερά τριών µεγάλων ποταµών γεγονός που 

επιδρά στα χηµικά - βιολογικά χαρακτηριστικά του. 

  

6.2.1  Κυκλοφορία 

 

Η κυκλοφορία των υδάτινων µαζών στον κόλπο καθορίζεται από την 

τοπογραφία, τις εκροές των ποταµών της περιοχής και από το πεδίο των ανέµων. 

Η γενική κυκλοφορία στο ΒΑ Αιγαίο είναι τέτοια που επιτρέπει την διείσδυση των 

καθαρών νερών του πελάγους µε τη βοήθεια των ρευµάτων που υπάρχουν σε 

µεγαλύτερο βάθος. ( ΕΚΘΕ 1994 ) 

Η είσοδος γίνεται από την ανατολική πλευρά του κόλπου και στα βαθύτερα 

στρώµατα . 

Οι µάζες αυτές έχουν µεγαλύτερη αλατότητα και θερµοκρασίες που είναι 

χαµηλότερες κατά την θερινή περίοδο και υψηλότερες κατά την χειµερινή .  

Η έξοδος γίνεται από την δυτική πλευρά και στα επιφανειακά στρώµατα. 

Κατά την χειµερινή περίοδο τα νερά του κόλπου και του όρµου ψύχονται γρήγορα 

και ολισθαίνουν προς τα βαθύτερα σηµεία του κόλπου και προς την ανοιχτή 

θάλασσα. 

 

6.2.2  Εισροές 

 

O Θερµαϊκός δέχεται τα νερά τριών ποταµών, του Αξιού, του Λουδία  και του 

Αλιάκµονα. 

Ο Αξιός έχει µέση παροχή 170 m3/sec. Η λεκάνη απορροής του είναι  

23.750 km2 από την οποία το 90% βρίσκεται στην πρώην Γιουγκοσλαβία και µόλις το 

10% στην Ελλάδα. Το µήκος της κοίτης στο ελληνικό έδαφος είναι 75 χιλιόµετρα. 

 Το ελληνικό τµήµα της λεκάνης απορροής ταυ Αξιού επιβαρύνεται κυρίως από τις 

εκτατικές και εντατικές γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά 

την ποιότητα των νερών (δεν υπάρχουν µεγάλες πόλεις και έντονες βιοµηχανικές 
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δραστηριότητες). Αντίθετα, µεγάλο φορτίο αστικών λυµάτων και βιοµηχανικών 

αποβλήτων διοχετεύεται στον Αξιό από την πρώην Γιουγκοσλαβία (αστικός και 

αγροτικός πληθυσµός 1,7 εκατοµµύρια κάτοικοι και πλήθος ρυπογόνων 

βιοµηχανιών). 

Ο Λουδίας έχει µέση παροχή 5-10 m3/sec,µήκος 38 χλµ και λεκάνη απορροής 

1250 Km2. 

Μεταφέρει µεγάλο ρυπαντικό φορτίο ασικών βιοµηχανικών και γεωργικών 

αποβλήτων. 

Ο Αλιάκµονας ο οποίος είναι ο µεγαλύτερος ελληνικός ποταµός, έχει µέση 

παροχή 80-100 m3/sec, µήκος 350 χλµ  και λεκάνη απορροής 11 100 km2. 

O Θερµαϊκός δέχεται επιπλέον και τις αποστραγγίσεις οµβρίων καθώς και των 

αρδευτικών δικτύων της πεδιάδος της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών µέσω των 

στραγγιστικών τάφρων, του Γαλλικού ποταµού και των χείµαρρων ∆ενδροποτάµου. 

 

6.2.3  Ρεύµατα 

 

Ο προσδιορισµός της υδροδυναµικής κυκλοφορίας των θαλάσσιων µαζών στο 

Θερµαϊκό Κόλπο παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Τα ρεύµατα οφείλονται στην 

επαλληλία πολλών αιτιών, κυριότερες από τις οποίες είναι οι άνεµοι, οι παλίρροιες 

και οι πυκνοµετρικές διαφορές .  

Η επίδραση της παλίρροιας είναι γενικά µικρή, εντούτοις διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην εναλλαγή των θαλάσσιων µαζών και στη µεταφορά της 

ρύπανσης προς το εξωτερικό του κόλπου και αυτό συµβαίνει κυρίως σε µακρές 

περιόδους νηνεµίας .  

Οι πυκνοµετρικές διαφορές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην τοπική 

κίνηση των νερών (επιφάνεια – πυθµένας). Εµφανίζονται κυρίως κατά τη θερµή 

περίοδο όταν τα επιφανειακά στρώµατα νερού θερµαίνονται, γίνονται εποµένως πιο 

ελαφριά έναντι των βαθύτερων στρωµάτων. Σαν αποτέλεσµα αυτού, παρατηρείται 

ελλιπής οξυγόνωση των βαθύτερων θαλάσσιων µαζών. Αντίθετα κατά τη χειµερινή 

περίοδο τα επιφανειακά στρώµατα νερού ψύχονται, γίνονται βαρύτερα και 

καταβυθίζονται καταστρέφοντας τη στρωµάτωση, οµογενοποιώντας έτσι τη στήλη 

του νερού, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν και στην οξυγόνωση του νερού σε ολόκληρη τη 

στήλη.  
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Οι άνεµοι αποτελούν την κυριότερη αιτία κυκλοφορίας των νερών. Ωστόσο, 

έχουν µεταβλητή διεύθυνση και ένταση σε µικρή χρονική κλίµακα (ώρες, µέρες). 

Εποµένως και τα ρεύµατα ακολουθούν αυτή τη µεταβλητή κατάσταση. Συνεπώς οι 

οργανωµένες κυκλοφορίες ρευµάτων έχουν µόνο στατιστική σηµασία σε κλίµακες 

µακρών χρονικών περιόδων όπως θερινή και χειµερινή περίοδο. Επίσης τα 

επιφανειακά ρεύµατα συσχετίζονται ως προς τη κατεύθυνσή τους µε τους ανέµους, 

ενώ τα βαθύτερα έχουν συνήθως αντίθετη κατεύθυνση µε τα επιφανειακά ( εικόνα 

12). Στην περιοχή του Θερµαϊκού Κόλπου επικρατούν κυρίως δύο συστήµατα 

ανέµων : 

 α) Ν-ΝΑ (καλοκαίρι)  

 β) Β-Β∆ (χειµώνας).  

 

Εποµένως κατά τη χειµερινή περίοδο η κίνηση των θαλάσσιων νερών στο 

εσωτερικό του κόλπου είναι κυκλωνική και η ανανέωση των νερών γίνεται µε είσοδο 

από το Μικρό Έµβολο και έξοδο από την περιοχή της Παλιοµάνας. Στον κεντρικό 

κόλπο αναπτύσσονται δύο στροβιλισµοί, ένας κυκλωνικός δυτικά και ένας 

αντικυκλωνικός ανατολικά.  

Αντίθετα, την καλοκαιρινή περίοδο η φορά των στροβιλισµών κυκλοφορίας 

καθώς και οι είσοδοι και έξοδοι των θαλάσσιων µαζών αναστρέφονται. 

Η ανανέωση των νερών πραγµατοποιείται µε είσοδο από το κεντρικό τµήµα του 

διαύλου Μ. Έµβολο – Εκβολές Αξιού και έξοδο κοντά στις εκβολές του Αξιού. 

( Γκανούλης Ι. 1991 ) 
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Εικόνα  12. Ρεύµατα Θερµαϊκού κόλπου (N. Volakos , R. W. Barber 2000) 
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6.3  ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  
 

Α. Ρύπανση από την διάθεση αστικών λυµάτων 
 

Ο Θερµαϊκός δέχεται σήµερα τα αστικά λύµατα της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 Ο εξυπηρετούµενος πληθυσµός  παράγει καθηµερινά 120.000 m3 λύµατα.  

Επιπλέον, τα λύµατα των τουριστικών περιοχών τόσο ανατολικά (Περαία, 

Αγ.Τριάδα, Επανοµή, Μηχανιώνα) όσο και δυτικά της Θεσσαλονίκης (Αγαθούπολη, 

Μεθώνη, Μακρύγιαλος) διοχετεύονται σε βόθρους από όπου άγνωστες ποσότητες 

καταλήγουν στη θάλασσα.(  ΕΚΘΕ  1995 ) 

 

 Β. Ρύπανση από την διάθεση των βιοµηχανικών αποβλήτων 

 

Στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν πάνω από 10.000 

βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. Το µεγαλύτερο µέρος των βιοµηχανιών είναι 

συγκεντρωµένο σε τέσσερις βιοµηχανικές ζώνες. 

 

• Ζώνη Λαγκαδά: Τα απόβλητα της ζώνης αυτής καταλήγουν στην λίµνη  

 Αγ. Βασιλείου ή στο ∆ενδροπόταµο και µέσω αυτού στο Θερµαϊκό. 

• Ζώνη ΕΚΟ- ∆ιαβατά : Το σύνολο των αποβλήτων (20.000 m3/ηµέρα)  

αφού περάσουν διάφορα στάδια επεξεργασίας, διοχετεύονται στον όρµο 

της Θεσσαλονίκης. 

• Βιοµηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕ): Η παραγόµενη ποσότητα 

αποβλήτων (8000-10.000 ,m3/ηµέρα) οδηγείται στη µονάδα επεξεργασίας 

λυµάτων της ΕΤΒΑ, όπου αποµακρύνεται το 70%  των αποβλήτων.  

Τα λύµατα διοχετεύονται στην τάφρο Σίνδου και στη συνέχεια στον όρµο 

Θεσσαλονίκης. 

• Ζώνη Γαλλικού-Αξιού: Τα απόβλητα των µονάδων της ζώνης αυτής διο-

χετεύονται στις στραγγιστικές τάφρους και µέσω των αντλιοστασίων της 

περιοχής στον κεντρικό κόλπο της Θεσσαλονίκης. 
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 Γ. Ρύπανση από τις απόρροιες καλλιεργειών  

 

Από την περιοχή του Γαλλικού και του Aξιού µία από τις παραγωγικότερες 

πεδιάδες της Ελλάδας ρυπαίνεται ο Θερµαϊκός.  

Τα νερά των αρδευόµενων καλλιεργειών , µέσω των δύο κυρίων συλλεκτήριων 

τάφρων της Σίνδου και της Γέφυρας, καταλήγουν στα αντλιοστάσια και στη συνέχεια 

στο Θερµαϊκό. Με αυτό τον τρόπο καταλήγει  στο Θερµαϊκό όλη η περίσσεια 

λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων. ( Πίνακας 9 )  

Εκτιµάται ότι τα απόβλητα αυτά περιλαµβάνουν συνολικά 70.000 tn λιπάσµατα 

και 300 tn φυτοφάρµακα από τις παρακείµενες λεκάνες απορροής. 
  

 ∆. Ρύπανση από τις πετρελαιοειδή & τοξικές ουσίες 

 

Η λειτουργία του λιµανιού της Θεσσαλονίκης προκαλεί επιβάρυνση του κόλπου 

µε πετρελαιοειδή. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις το 5 έως 15% των επεισοδίων ρύπανσης µε 

πετρελαιοειδή συµβαίνει στο Θερµαϊκό, γεγονός που µεταφράζεται σε 1 έως 5 

κηλίδες το µήνα. 

Σηµαντική είναι και η ρύπανση από τοξικές ουσίες ( βαρέα µέταλλα, 

οργανοχλωριωµένες ενώσεις ). 

 

Πίνακας 9. Χαρακτηριστικά Θερµαϊκού κόλπου 
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6.4  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 

Η ρύπανση του Θερµαϊκού επηρεάζει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται 

µε αυτόν. Ειδικότερα: 

� Ο αφανισµός ειδών θαλάσσιων οργανισµών προκαλεί γενικότερη 

 υποβάθµιση του οικοσυστήµατος 

� Η µείωση της αλιευτικής παραγωγής και η υποβάθµιση της ποιότητας των 

αλιευµάτων έχει άµεσες οικονοµικές συνέπειες για τους αλιείς 

� Οι επιπτώσεις της ρύπανσης στις οστρακοκαλλιέργειες είναι δυνατό να 

καταστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη δηµόσιο υγεία 

� Η παρουσία αποροτάτων όπως και η έκλυση έντονων οσµών, καθιστούν 

δυσάρεστη την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής και άθλησης στην 

ευρύτερη περιοχή του κόλπου. 

 

6.5  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

Η γενική κυκλοφορία των υδάτινων µαζών στο ΒΑ Αιγαίο επιτρέπει τη 

διείσδυση καθαρών νερών του ανοικτού πελάγους σε όλη την περιοχή. 

Η διείσδυση των καθαρών νερών µε τη στρωµάτωση που προκαλούν λόγω 

διαφοράς θερµοκρασίας και αλατότητας κρατούν σε αιώρηση το φορτίο των 

λυµάτων, µε αποτέλεσµα την καλύτερη διάχυση αλλά και την ταχύτερη αποδόµησή 

του αιωρούµενου φορτίου.  

Οι βόρειοι άνεµοι (Βαρδάρης), που επικρατούν στην περιοχή, διώχνουν το 

επιφανειακό "ρυπασµένο" στρώµα νερού προς την ανοικτή θάλασσα και 

διευκολύνουν την ανάδυση των καθαρών νερών. 

Ο συνδυασµός των παραπάνω διεργασιών είναι ο σηµαντικότερος µηχανισµός 

αυτοκαθαρισµού των θαλάσσιων µαζών της περιοχής. Μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι 

στην περιοχή λειτουργεί και µηχανισµός αυτοκαθαρισµού του βυθού. 
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6.6  ΑΛΥΚΕΣ  ΚΙΤΡΟΥΣ 

 

6.6.1  Γεωµορφολογία 

 

Η περιοχή της λιµνοθάλασσας Αλυκής Κίτρους του Νοµού Πιερίας βρίσκεται δυτικά 

του Θερµαϊκού κόλπου και απέχει 50 Km περίπου από την Θεσσαλονίκη και 20 Km 

από την Κατερίνη ( Αλιγιζάκη 2002 ). 

Η µεγαλύτερη επιφάνεια της έκτασης καλύπτεται από θαλάσσια ύδατα (+/- 0 

υψόµετρο), το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε την εποχή. Η περιοχή, έκτασης περίπου 

10 km2, χαρακτηρίζεται σαν λίµνη - λιµνοθάλασσα και είναι εκτεταµένη και ρηχή 

ενώ δηµιουργούνται συµπλέγµατα από βάλτους και νησίδες µε χαµηλή βλάστηση.  

∆υτικά της λιµνοθάλασσας αυτής υπάρχει ανοικτή στραγγιστική τάφρος, 

συλλέκτης απορροών από τις γύρω καλλιέργειες, που τις οδηγεί στη θάλασσα και 

έτσι αποφεύγεται η ρύπανση των νερών της. Στις εικόνες 13-14-15 και 16 

απεικονίζεται η έκταση, µορφολογία και χρήσεις που έχει η γη του Κίτρους 

Η γεωµορφολογική δοµή της Πιερίας παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία 

σχηµατισµών, αλλά το επιφανειακό ανάγλυφο επιτρέπει το χωρισµό της σε τρεις 

χωριστές ζώνες: 

 

 Τη ζώνη των ορεινών όγκων 

 Τη ζώνη των κεντρικών λόφων 

 Τη ζώνη των παράκτιων πεδιάδων όπου τοποθετείται και η περιοχή των 

Αλυκών. 
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Εικόνα 13.  Θερµαϊκός κόλπος  ( Αρχείο Νοµαρχίας Πιερίας) 
 
 

 
Εικόνα 14. Τόποι κοινοτικής σηµασίας Natura 2000  ( Google Earth) 
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      Eικόνα 15. Οικότοποι Αλυκών Κίτρους ( Αρχείο Νοµαρχίας Πιερίας) 
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Εικόνα 16. Χρήσεις γης Αλυκών Κίτρους  (Αρχείο Νοµαρχίας Πιερίας) 
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6.6.2  Βλάστηση 

 

Η χλωρίδα που εµφανίζεται µέσα στην περιοχή µελέτης, είτε πρόκειται για 

αυτοφυή βλάστηση, είτε για ξενικά είδη, δεν περιλαµβάνει είδη κινδυνεύοντα, 

προστατευόµενα ή για κάποιο άλλο λόγο σηµαντικά. Κυρίως είναι σηµαντικά για τον 

ρόλο που παίζουν στη λειτουργία όλου του δελταϊκού χώρου ή των Αλυκών.  

( Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 1998 ) 

Σύµφωνα µε την καταγραφή του ∆. Μπαµπαλώνα τα πλέον σηµαντικά ή 

αντιπροσωπευτικά είδη που καταγράφηκαν κατά ενότητα βλάστησης, είναι η 

αµµοθινική βλάστηση 

Στην περιοχή των Αλυκών Κίτρους, όπου η σηµερινή µορφή της παραλίας είναι 

ίδια αρκετούς αιώνες, έχουµε µια πιο τυπική εµφάνιση των ζωνών βλάστησης: 

 Στην παραλιακή ζώνη, εµφανίζεται µια λωρίδα µε τυπική αµµοθινική 

εµφάνιση και βλάστηση. 

  Η λωρίδα αυτή έχει τη µορφή αναχώµατος, ενώ πολύ χαρακτηριστικό 

είδος αµµόφιλης βλάστησης είναι ο Κρίνος της θάλασσας (Pancratium 

rnaritimum). 

 Εσωτερικά των αµµοθινών σε εκτάσεις περιοδικά κατακλυζόµενες 

εµφανίζεται αλοφυτική βλάστηση, σε µια ακανόνιστη ζώνη.  

 Οι καλαµιώνες βρίσκονται κατά µήκος των όχθεων των 

αποστραγγιστικών τάφρων, ή δίπλα σε υγρές επιφάνειες.  

 Τυπική παρυδάτια βλάστηση δεν υπάρχει πουθενά, αφού λείπουν από την 

περιοχή αυτή τα ρέοντα γλυκά νερά. 

 

Η περιοχή των Αλυκών Κίτρους πρόκειται για υγροβιότοπους µε µεγάλη 

σπουδαιότητα, οι οποίοι όµως δέχονται συνεχή µείωση των εκτάσεων τους. Η µείωση 

των εκτάσεων αυτών οφείλεται κυρίως, στα αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα, 

στην επέκταση των καλλιεργειών, στη βόσκηση των βοοειδών και των προβάτων, 

στον ενσταυλισµό τους ή ακόµα στην οικοπεδοποίηση (Αλυκές Κίτρους). 

Ένας αριθµός κτηνοτροφικών µονάδων είναι εγκατεστηµένες στην ευρεία 

περιοχή της κοίτης των ποταµών µε αποτέλεσµα να ρυπαίνουν τους υγροβιότοπους 

  Οι εκτάσεις µε φυσική βλάστηση που απέµειναν είναι οι µικρότερες δυνατές 
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και έχουν περιορισθεί σε περιοχές στις οποίες οι εδαφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν 

την καλλιέργεια µε υψηλές αποδόσεις. 

 

6.6.3  Φυσικά στοιχεία 

 

Τα κύρια φυσικά στοιχεία της περιοχής είναι: (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Πιερίας 1998 ) 

 Ο ποταµός Αξιός, ο οποίος υδροδοτεί την πεδινή έκταση µέσω µεγάλου 

αρδευτικού δικτύου. Αποτελεί κυρίαρχο φυσικό χαρακτηριστικό και 

φιλοξενεί πολλά είδη πανίδας και χλωρίδας. 

  Ο ποταµός Λουδίας, ο οποίος αποτελεί και το διοικητικό όριο των 

Νοµών Ηµαθίας και Θεσσαλονίκης, Πρόκειται για τεχνητό ποταµό, ο 

οποίος δηµιουργήθηκε µετά την αποστράγγιση της λίµνης των 

Γιαννιτσών, στις όχθες του οποίου αναπτύσσονται κυρίως καλαµιώνες. 

  Ο ποταµός Αλιάκµονας µε τους δελταϊκούς σχηµατισµούς του, ο οποίος 

µαζί µε τον Λουδία και τον υγρότοπο του ∆έλτα του Αξιού αποτελούν 

ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον υγροτοπικό σύστηµα. 

 Ο ποταµός Γαλλικός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ξηρανθεί από τη 

θέση Νάρρες (Ν. Κιλκίς) µέχρι τις εκβολές του, λόγω των ιδιωτικών 

γεωτρήσεων για την άρδευση των καλλιεργειών και των µεγάλων 

ποσοτήτων νερού που αντλεί ο Οργανισµός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης 

(Ο.Υ.Θ.) Αν και το οικοσύστηµα της περιοχής του Γαλλικού ποταµού δεν 

διατηρεί τα πρωτογενή φυσικά χαρακτηριστικά του, αποτελεί εν τούτοις 

λειτουργικό τµήµα του ευρύτερου υγροτοπικού συστήµατος του Αξιού. 

 Η λιµνοθάλασσα του Καλοχωρίου, η οποία δηµιουργήθηκε από 

πληµµύρες λόγω καθίζησης των παράκτιων εδαφών. Μετά την 

κατασκευή του αναχώµατος και της λιθορριπής αποκόπηκε εντελώς η 

επικοινωνία της πληµµυρίζουσας περιοχής µε τη θάλασσα µε συνέπεια τη 

δηµιουργία κλειστής λιµνοθάλασσας σε επιφάνεια 2.000 στρεµµάτων. 

 Οι Αλυκές Κίτρους, οι οποίες βρίσκονται βόρεια του οικισµού Κορινού 

και καταλαµβάνουν τµήµα του ακρωτηρίου Αθερίνα. Ο βιότοπος των 

αλυκών εκτείνεται σε περιοχή περίπου 10 Km2, συµπεριφέρεται σαν 

λιµνοθάλασσα και καλύπτεται µε θαλάσσια νερά ανάλογα µε την εποχή 

του έτους. Στην περιοχή δηµιουργούνται συµπλέγµατα από βάλτους, 
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νησίδες και ζώνες αµµοθινών, όπου υπάρχει ακόµα µεγάλος αριθµός 

χελωνών. 

 

 Η θαλάσσια ζώνη, η οποία εκτείνεται σε όλο το µήκος της περιοχής 

µελέτης είναι πολύµορφη. Η µορφολογία των ακτών - οµαλές, σχεδόν 

ευθύγραµµες έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία αβαθών και υπήνεµων 

προστατευόµενων περιοχών, όπου σε συνδυασµό µε τον αυξηµένο 

ευτροφισµό των νερών αποτελούν αναπαραγωγικό πεδίο για 

οστρακοειδή, ψάρια κλπ. 

 Οι δελταϊκές ακτές των ποταµών Αξιού, Αλιάκµονα και Λουδία είναι 

πολύπλοκες, χαµηλού υψοµέτρου µε πολλές διακλαδώσεις και αλλαγές 

της κοίτης των ποταµών και µε πολλά έλη, µεταβάλλονται συχνά µε 

γρήγορο, ρυθµό ανάλογα µε τη µετατόπιση των εκβολών του κεντρικού 

κλάδου του ποταµού. 

 

 

 6.5.4  Αλιευτική δραστηριότητα – Υδατοκαλλιέργειες  

 

Η αλιευτική δραστηριότητα παρουσιάζεται αρκετά ανεπτυγµένη µε σοβαρές 

προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς οι συνθήκες ( µεγάλο µήκος ακτών και 

αβαθή νερά µε ευτροφισµό) ευνοούν την αλιεία και την εγκατάσταση 

υδατοκαλλιεργειών.( Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 1998 ) 

  Οι µονάδες µυδοκαλλιέργειας είναι εγκατεστηµένες σε βάθη 3 -5 m  µε τη 

µέθοδο των πασσάλων και long-line και στην πλειοψηφία τους βρίσκονται µέσα στην 

προστατευόµενη περιοχή, η οποία οριοθετείται µέχρι την ισοβαθή των 6 m. 

   Επειδή η δραστηριότητα αυτή, τουλάχιστον στον Νοµό Θεσσαλονίκης ασκείται 

από 25ετίας, οι µονάδες έχουν εγκατασταθεί άναρχα. 

 Τα σκάφη, εξυπηρετούν τις ανάγκες των µυδοκαλλιεργητών και των αλιέων , 

βρίσκουν  καταφύγιο  στο Κίτρος όπου κατασκευάστηκε  οργανωµένο αλιευτικό 

καταφύγιο βόρεια των Αλυκών. 

  Οι υδατοκαλλιέργειες στη περιοχή µελέτης αφορούν σχεδόν αποκλειστικά στις 

µυδοκαλλιέργειες.  Οι καλλιέργειες αυτές είναι συνήθως µικρής κλίµακας, 

οικογενειακού τύπου µονάδες, που συχνά αναπτύσσονται και σε επιχειρηµατική 

βάση. 
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Η υπό µελέτη περιοχή διαθέτει έντονο ευτροφισµό και προσφέρεται ιδιαίτερα 

για οστρακοκαλλιεργητικές δραστηριότητες. 

 Ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτών των δραστηριοτήτων είναι το σχετικά 

χαµηλό κόστος αρχικής επένδυσης, όπως και το χαµηλό λειτουργικό κόστος σχετικά 

µε άλλες δραστηριότητες. Συνεπώς, οι οστρακοκαλλιέργειες δηµιουργούν υψηλότερο 

αριθµό θέσεων εργασίας ανά µονάδα επένδυσης κεφαλαίου από ότι άλλες µορφές 

υδατοκαλλιεργειών.  

  Άλλα πλεονεκτήµατα είναι ο σχετικά µικρός βαθµός αβεβαιότητας της 

επένδυσης, οι ευνοϊκές προοπτικές παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος, και το ότι 

η τεχνολογία τους είναι απλή και εύκολα προσιτή στους παραγωγούς. 

Πέρα από τα άµεσα κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη από την ανάπτυξη των 

οστρακοκαλλιεργειών, υπάρχει και ένα βιολογικό πλεονέκτηµα:  

   Η απαγόρευση αλιείας σε µία ζώνη γύρω από κάθε µονάδα δηµιουργεί 

" νησίδες" προστασίας και ανακουφίζει τα ιχθυοαποθέµατα από την   ισχυρή 

αλιευτική δραστηριότητα. 

 

Μειονεκτήµατα είναι η ευαισθησία των µονάδων στη ρύπανση και η έλλειψη 

επί του παρόντος αποτελεσµατικών µηχανισµών υγειονοµικών ελέγχων, καθώς και η 

ανεπαρκής οργάνωση της αγοράς. 

 Άλλα µειονεκτήµατα είναι η ανάγκη για συγκεκριµένες εύτροφες περιοχές και 

οι συγκρούσεις µε άλλους δυνητικούς χρήστες των παρακτίων χερσαίων εκτάσεων 

που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των µονάδων. 

  Το οικονοµικό µέγεθος από τη παραγωγή µυδιών προσεγγίζει το 120.000 ευρώ  

ετησίως και παρουσιάζει αυξητική τάση, που είναι αποτέλεσµα  των υψηλών   

επενδύσεων που έγιναν κυρίως κατά την προηγούµενη δεκαετία  
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 6.6.5  Ρύπανση επιφανειακών υδάτων 

 

Το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα της περιοχής µελέτης είναι η 

ρύπανση των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών (ποταµών και θάλασσας), η οποία 

οφείλεται κυρίως στα αστικά λύµατα και στα απόβλητα των βιοµηχανιών της 

ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και στα εκπλύµατα 

των λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται στις γεωργικές 

καλλιέργειες.( Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας 1998 ) 

Τέλος σε ότι αφορά την ποιότητα των νερών της θαλάσσιας περιοχής 

εκατέρωθεν των Αλυκών Κίτρους, είναι πολύ καλή µε πολύ µικρές συγκεντρώσεις 

βαρέων µετάλλων, µε ικανοποιητική οξυγόνωση, χαµηλές τιµές νιτρικών και 

φωσφορικών και µε φθίνουσα προς νότο µικροβιολογική ρύπανση. 

 

6.7.  ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

 

1. Αλατότητα 

Οι τιµές της αλατότητας που παρατηρούνται στην περιοχή Κίτρους, θεωρούνται 

φυσιολογικές για νερά παράκτιων περιοχών πλησίον εκβολικών συστηµάτων. 

   Οι χαµηλότερες τιµές εντοπίζονται στα επιφανειακά στρώµατα της στήλης του 

νερού (0 – 4 m), ενώ οι υψηλότερες στα κατώτερα στρώµατα πλησίον του πυθµένα. 

Ιδιαίτερα χαµηλές τιµές (27,9 – 31,8 ‰) παρατηρούνται στα επιφανειακά στρώµατα 

της στήλης του νερού την ανοιξιάτικη περίοδο. (Αλιγιζάκη 2002). Υψηλές τιµές 

αλατότητας (> 37 ‰) παρατηρούνται τη χειµερινή περίοδο. 

 

2. Θερµοκρασία 

Η θερµοκρασία παρουσιάζει σηµαντικές µεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους 

ακολουθώντας σε γενικές γραµµές τις µεταβολές τις θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας. 

Στον πίνακα 10 φαίνονται οι τιµές θερµοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας.  

  Οι χαµηλότερες τιµές της θερµοκρασίας του νερού εντοπίζονται τη χειµερινή 

περίοδο και οι υψηλότερες την καλοκαιρινή. Ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, κοντά στους  

7 οC, παρατηρούνται τον Ιανουάριο. Σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας του νερού 

παρατηρείται από τις αρχές Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα Αυγούστου. Από τα τέλη 

Αυγούστου ως τα µέσα Σεπτεµβρίου η θερµοκρασία του νερού παραµένει σταθερή 

στα ίδια περίπου επίπεδα (27,2 – 27,5 οC).  



80 
 

 

Πίνακας  10. Τιµές θερµοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας 

(Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Υδατογραφικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ναυτικού) 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 οC 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 οC 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 οC 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8.1 9.5 7.8 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 8.1 9.5 7.5 

ΜΑΡΤΙΟΣ 8.6 11.5 7.0 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 12.4 16 11 

ΜΑΙΟΣ 18.1 21.5 15.5 

ΙΟΥΝΙΟΣ 22 24 19 

ΙΟΥΛΙΟΣ 25.2 28 23.5 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 25.4 27.5 23 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23.3 25 21 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 18.7 23 21 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 13.7 16.5 11 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10.4 11.5 9 
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3. Οξυγόνο 

Οι τιµές του οξυγόνου είναι ικανοποιητικές, µε τις µεγαλύτερες τιµές (8mg/l) 

να παρατηρούνται τη χειµερινή περίοδο και τις χαµηλότερες (4mg/l) στη θερινή 

περίοδο. 

 

4. Ph 

Οι τιµές του Ph που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή κυµαίνονται µε 

ελάχιστες εξαιρέσεις σε φυσιολογικά επίπεδα µεταξύ 8,10 και 8,50.  

Κατά κανόνα οι υψηλότερες τιµές Ph εντοπίζονται στα επιφανειακά στρώµατα 

της στήλης του νερού.  

 

5.  Ανόργανα θρεπτικά άλατα 

Στο θαλασσινό νερό, εκτός από τα κύρια ιόντα, βρίσκεται σε διαλυτή µορφή 

µια κατηγορία ουσιών, οι οποίες λόγω της αξιοποίησης των από τους 

φωτοσυνθετικούς οργανισµούς ως δοµικά και λειτουργικά υλικά, χαρακτηρίζονται 

θρεπτικά άλατα. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα άλατα του αζώτου (ΝΟ2
-, ΝΟ3

- και ΝΗ4
+), 

του φωσφόρου (ΡΟ4
3-) και του πυριτίου (SiO2

2-). Η περιεκτικότητα του θαλασσινού 

νερού στις ουσίες αυτές παρουσιάζει σηµαντικές χωρικές και χρονικές µεταβολές και 

χαρακτηρίζει την τροφική τους κατάσταση. 

  Υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων παρατηρούνται κατά κανόνα σε 

νερά παράκτιων περιοχών και εκβολικά συστήµατα καθώς και σε µεγάλα βάθη 

(πλησίον του πυθµένα). 

Κατά τη διάρκεια του έτους υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων 

παρατηρούνται τη χειµερινή περίοδο σε συνθήκες ανάµειξης της στήλης του νερού 

και προς τα µέσα φθινοπώρου όταν ολοκληρώνεται η θερµική αποστρωµάτωση της 

στήλης του νερού. 

  Η τροφική κατάσταση των υδάτινων µαζών αξιολογείται βάση της 

περιεκτικότητας αυτών σε θρεπτικά άλατα αλλά και της ανάλογης διαθεσιµότητας 

αυτών. Συνήθως τα άλατα αζώτου και φωσφόρου στις θάλασσες αποτελούν 

περιοριστικούς παράγοντες για την παραγωγή φυτικής βιοµάζας (πρωτογενής 

παραγωγή). Αντίθετα το πυρίτιο δεν φαίνεται να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα 

για όλους τους φυτικούς οργανισµούς παρά µόνο για τα διάτοµα.  
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Οι συγκεντρώσεις των ορθοφωσφορικών κυµαίνονται από µηδενικές τιµές 

(θερινή περίοδος) ως 75,1 µg/l. Οι υψηλότερες τιµές  εντοπίζονται από τα τέλη της 

χειµερινής περιόδου ως τα µέσα της εαρινής, ενώ οι χαµηλότερες κατά τη διάρκεια 

της καλοκαιρινής περιόδου. 

Οι αυξοµειώσεις των ορθοφωσφορικών φαίνεται να σχετίζονται µε τις πηγές 

τροφοδοσίας του φωσφόρου, που είναι οι εισροές γλυκού νερού και η απελευθέρωση 

ιόντων από το ίζηµα, καθώς και η πρόσληψη ιόντων από τους φωτοσυνθετικούς 

οργανισµούς.  

  Οι µέσες µηνιαίες συγκεντρώσεις των νιτρικών παρουσιάζουν δύο ως τρία 

µέγιστα τιµών. Η υψηλότερη τιµή (63,51 µg/l) παρουσιάζεται τη χειµερινή περίοδο. 

Πτώση των τιµών των νιτρικών παρατηρείται τους καλοκαιρινούς µήνες. Οι µέσες 

µηνιαίες των νιτρωδών αλάτων, κυµαίνονται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα και δεν 

υπερβαίνουν τα 10 µg/l.  

  Οι συγκεντρώσεις των αµµωνιακών αλάτων κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα 

από αυτές των νιτρικών και νιτρωδών. Οι υψηλότερες τιµές αµµωνιακών 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου (Ιανουάριο – Φεβρουάριο), 

καθώς και την εαρινή περίοδο (Μάρτιο – Απρίλιο).  

 

6.  Φυτοπλαγκτόν 

Στην ευρύτερη περιοχή των ακτών του Ν. Πιερίας αναγνωρίστηκαν συνολικά 

182 είδη φυτοπλαγκτού ( Νικολαΐδης 2002 ).  

Από αυτά : 

 74 ανήκουν στην κλάση των ∆ινοφυκών, 

  65 στην κλάση των ∆ιατόµων,  

 19 στην κλάση των Απτοφυκών,  

 7 στην κλάση των ∆ικτυοφυκών,  

 5 στην κλάση των Κρυπτοφυκών, 

  5 στην κλάση των Πρασινοφυκών, 

  3 στην κλάση των Ευγληνοφυκών, 

  3 στην κλάση των Χλωροφυκών και 

  1 στην κλάση των Ραφιδοφυκών. 
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Από την κλάση των ∆ιατόµων ξεχωρίζουν τα γένη: Chaetoceros, Rhizosolenia, 

Guinardia, Pseudo-nitzschia και Thalassiosira, τα οποία εκπροσωπούνται µε µεγάλο 

αριθµό ειδών.  

Από την κλάση των ∆ινοφυκών τα περισσότερα είδη ανήκουν στα γένη: 

Ceratium, Prorocentrum, Protoperidinium και Dinophysis.  

Από την κλάση των Απτοφυκών ενδιαφέρον παρουσιάζουν είδη από τα γένη: 

Emiliania, Pontospaera, Chrysochromulinα και Syracosphaera τα οποία αρκετές 

φορές συµµετείχαν σε υψηλά επίπεδα αφθονίας στη φυτοπλαγκτική βιοµάζα των 

νερών του κόλπου.  

 

7.  Ζωοπλαγκτόν 

Έχουν βρεθεί στην περιοχή του Κίτρους περίπου 40 είδη κωπηπόδων και 6 είδη 

Κλαδόκερων Σηµαντική είναι επίσης η παρουσία προνυµφών διαφόρων ειδών 

∆εκαπόδων.. 

 

8.  Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά 

Οι συγκεντρώσεις των κολοβακτηριοειδών κυµαίνονται στα επίπεδα των 

 55 κολοβ./100ml και της Ε. Coli κάτω των 8 Ε. Coli/100 ml ( Νταράκας  1990 ).  
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6.8  ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

6.8.1  Μονάδες Κίτρους 
 

Συνολικά στο Κίτρος υπάρχουν 65 µονάδες (Πίνακας 11). Οι πιο πολλές 

λειτουργούν υπό την διεύθυνση του αρχικού ονόµατος που δόθηκε η άδεια. Ένα 

µικρό ποσοστό( 10%) νοικιάζεται από τρίτους και ένα µικρότερο ποσοστό ( 5%) 

υπολειτουργεί.  

∆εν υπάρχει σταθερός αριθµός εργατών στην κάθε µονάδα( εκτός από τις 

µεγάλες µονάδες που έχουν πάντα µεγάλο κέρδος).  

Αναλόγως την έκταση της µονάδας, τα πλοιάρια είναι µικρά ή µεγάλα.  

Τα µεγάλα είναι εξοπλισµένα µε  µηχανήµατα συσκευασίας αρµαθιών ενώ τα µικρά 

µαζεύουν την κάθε σειρά µυδιών και την βγάζουν στην ακτή για επεξεργασία. 

 
 
 
6.8.2  Ετήσια Παραγωγή 
 

Αναλόγως τις διαθέσιµες µονάδες και το δυναµικό τους βγαίνει και η παραγωγή 

της περιοχής. Η Κατερίνη βρίσκεται σε υψηλή θέση στην ετήσια παραγωγή µυδιών. 

( Πίνακας 12)  
 
 
 

6.8.3  ∆ιάθεση παραγωγής µυδιών  Κίτρους 
 
 Η κύρια διάθεση της παραγωγής µυδιών Κίτρους είναι οι ευρωπαϊκές χώρες 

όπως  Γαλλία, Ισπανία ,Ολλανδία ,Βέλγιο ( κατά σειρά κατανάλωσης), µε πρώτη την 

Ιταλία όπου εξάγεται το 90% της παραγωγής (Πίνακας 13). 

Ένα πολύ µικρό ποσοστό προορίζεται για την εγχώρια κατανάλωση, παρόλα 

αυτά καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες µας. Εκτός από κατανάλωση, στο εξωτερικό, 

χρησιµοποιούνται και για την καλλιέργεια του είδους αλλά αποστέλλονται κατόπιν 

µερικής αύξησης για να πάρει το µύδι τα χαρακτηριστικά του ελληνικού κλίµατος και 

να αναπτυχθεί όπως αν ήταν στα Ελληνικά ύδατα. 
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Πίνακας 11 . Μονάδες Αλυκών Κίτρους 
 

 

Μονά 
δες 

ΜΙΣΘΩΜ 
ΕΚΤΑΣΗ 
στρεµ 

ΒΑΘΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
µέτρα 

∆Υ/ΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

τόνοι 

ΑΡΙΘΜ 
ΣΕΙΡΩΝ 

ΜΗΚΟΣ 
ΣΕΙΡΑΣ 
µέτρα 

ΣΥΝΛ 
ΑΡΜΑΘΙΩΝ 

ΜΗΚΟΣ 
ΑΡΜΑΘΟΥ 

µέτρα 

1 20 >9 127 17 100 3400 2,5 

2 20 >9 140 17 100 3400 2,7 

3 20 >8 110 17 120 4900 3 

4 20 >7,20 110 12 70 2940 2,5 

5 20 >9 134 21 90 3077 2,9 

6 15 >9 115 17 100 2200 3,5 

7 25 >6 165 11 130 4420 2,5 

8 15 >7,5 104 17 70 2100 3,1 

9 10 >9 80 16 70 1540 3,5 

10 10 >6 65 11 75 4320 2,6 

11 10 >9 57 11 80 1760 2,15 

12 45 >8 290 11 185 6400 3 

13 20 >8,5 110 19 120 7344 2,55 

14 22 >8 145 12 130 3380 3 

15 36 >10,5 260 13 120-150 6120 2,9 

16 30 >9 228 18 195 5070 3 

17 20 >9 128 13 110 3282 2,6 

18 13 >9 104 15 95 2090 3,3 

19 20 >9 151 8 60 2520 4 

20 23 >11 160 21 160 3840 3 

21 20 >9 160 12 168 3696 3 

22 20 >7 155 11 160 3520 3,2 

23 20 >9 133 11 66 3840 3,2 

24 150 >10 800 21 272 3696 4 

25 10 >8,5 80 49 105 3520 3,5 

26 10 >9,5 80 9 85 2772 3,5 

27 20 >10 130 9 100 25710 2,7 

28 29 >9 252 10 255 1890 3,3 

29 44 >9 426 12 329 1530 3,6 

30 30 >11,5 208 26 80 4160 3,5 

31 25 >9 166 13 158 4108 3 

32 30 >8,5 240 23 70 5360 3 
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Πίνακας 11 συνέχεια 
 

 
 

33 50 >9 405 21 205 8610 3,1 

34 22 >10 150 14 115 3220 3 

35 35 >9 220 26 100 5200 3 

36 60 >11 450 21 240 10080 3 

37 20 >9 145 14 115 3220 3 

38 10 >9 80 12 61 1464 3,2 

39 15 >8,5 115 11 110 2420 3,15 

40 15 >9 118 16 70 2240 3,5 

41 20 >8,5 129 13 82 2145 4 

42 26,6 >9 190 20 106 4240 3 

43 15 >9 120 10 114 2280 3,5 

44 10 >10 81 7 100 1400 3,85 

45 15 >8 110 11 100 2200 4 

46 22,5 >9 150 16 100 3200 3 

47 50 >7,5 330 29 130 7540 3 

48 20 >9 195 11 160 3520 3,7 

49 64 >8 400 16 375 12000 3 

50 27,2 >9 246 17 120 4097 4 

51 10 >9 92 11 80 1760 3,5 

52 20 >9 158 11 100-60 3520 3 

53 20 >9 128 11 150 3300 2,6 

54 22 >9 131 14 120 3360 2,6 

55 30 >10 229 17 150 5100 3 

56 35 >9 230 16 200 6400 2,4 

57 10 >9 85 11 80 1760 3,2 

58 40 >9 300 28 100 5600 3,6 

59 15 >9 117 11 118 2596 3 

60 20 >9 164 11 160 3520 3,1 

61 15 >9 118 11 117 2596 3 

62 20 >9 149 14 118 3304 3 

63 15 >9 117 11 118 2596 3 

64 20 >9 155 11 160 3520 3 

65 15 >9 128 11 118 2596 3,4 
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Πίνακας 12. Παραγωγή µυδιών στο νοµό  Πιερίας σε τόνους από το 1998 έως το 
2008 
 

Μο

νάδ

ες 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

2004 
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

1 130 120 90 125 120 130 120 120 150 140 100 

2 110 120 83 100 120 120 120 120 125 166 86 

3 90 131 96 101 90 171 120 130 109 134 118 

4 129 117 110 100 110 110 110 110 120 110 150 

5 140 153 80 80 80 140 150 60 70 60 48 

6 107 110 113 106 105 115 115 111 115 120 110 

7 90 200 70 170 190 175 150 160 190 190 130 

8 0 62 80 125 105 100 105 105 100 100 90 

9 40 62,3 40 60 60 70 80 80 100 80 90 

10 60 75 65 66 65 65 80 40 65 85 70 

11 89 84,8 75 100 70 60 65 60 70 90 60 

12   100 100 50 200 100 200 290 270 180 

13 60 105 60 106 110 110 110 110 120 110 124 

14 212,4 115 145 175 140 140 145 145 145 146 150 

15 290 371 239 100 43 256 167 170 280 280 70 

16 55 0  120 139 180 180 200 240 240 170 

17 110 160 97 80 65 80 150 60 80 150 75 

18 120 79 40 123 50 80 80 0 103 111 46 

19 0 135 79 80 100 120 120 140 150 170 130 

20 105 109 140 124 90 160 170 125 125 160 75 

21   43 111 90 112 80 0 120 118 38 

22 74 95 25 60 104 117 112 120 150 150 177 

23 60 38 30 205 80 70 80 140 150 160 103 

24 297 400 220 80 221 319 397 494 700 950 420 

25 192 62,8 73 5 51 56 81 80 84 85 65 

26  110 70 120 30 50 50 45 60 42 30 

27 110 150 80  110 130 130 80 131 130 70 

28       100 0 68 20 95 

29 132 167 162 220 200 260 240 0 227 240 22,5 

30 78,8 119 98 118 119 210 210 200 220 221 70 

31 63,1 180 77 85 50 130 170 0 160 179 99 

32 120 240 67 111 145 140 200 140 242 240 120 

33 203 68,5 188 60,1 5 66 87 130 163 93,5 134 

34 54,3 115 51 146 150 128 130 120 170 136 43 

35 64 102 66 76,2 65 65 130 38 153 80 53 

36 79 350 450 137 430 440 450 450 333 358 303 

37  160 20   60 120 90 145 80 44 

38 59,3 40 30 9 30 40 35 25 30 50 30 

39 0 75 90 89 85 130 115 70 120 70 75 

40 60 38,4 24 25 21 60 80 76 80 60 138 

41 50 107,8 77 51 77 125 100 110 156 139 114 

42 67,4 159,6 136 104 150 140 175 140 120 140 150 

43 21  115 130 81 30 92 109 96 105 87 

44 0 0 21 60 0 40 33 94 134 70 136 

45 164 160 56 70 110 110 110 80 109 70 110 
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 Πίνακας 12 συνέχεια  
 

46 60 1,7 5 101 20 28 110 96 100 90 72 
47 119 162,4 87 162 103 330 300 225 270 260 300 
48  180 80 160 180 230 210 230 220 210 160 

49 300  240 213 191 250 302 200 400 350 114 
50 113 88 99 84 62 72 97 150 250 270 130 
51 67,7 68,9 11 80 48 60 90 80 90 113 0 
52 39 0 0 0  120 130 120 170 180 130 
53 139 206 77 122 140 140 100 120 124 110 60 
54 125,5 241 158 82 104 51 60 66 130 149 70 

55 111,5 141 93 7 40 74 70 122 103 64 66 
56  120 16   106 94 127 200 178 72 
57 50 50 0 50 30 100 100 85 100 100 70 

58 224 220 60 170 100 34 260 180 250 305 190 

59       130 100 100 139 114 
60       155 90 120 70 145 
61       130 120 140 140 110 
62      110 145 130 160 150 140 
63       120 0 165 111 178 
64      60 135 110 136 150 167 

65       122 103 120 100 90 
ΣΥΝΟΛΟ 5.239 6.730 4.997 5.519 5.324 7.376 8.804 7.531 10.216 10.140 7.284 

 
 
 
 
Πίνακας 13  . Παραγωγή και διάθεση µυδιών 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 

(tn) 

ΕΞΑΓΩΓΗ  
(tn) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
∆ΙΑΘΕΣΗ 

(tn) 

2002 5.324 3.800 1.524 

2003 7.376 6.360 1.016 

2004 8.804 8.000 0.804 

2005 7.531 6.700 0.831 

2006 10.216 9.500 0.716 

2007 10.140 7.500 2.640 

2008 7.284 5.630 1.654 
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6.9  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

Στα πλαίσια της έρευνας για την παρουσία τοξικού φυτοπλαγκτού στα 

θαλασσινά νερά και την αλιεία των µυδιών, πραγµατοποιήθηκαν 2 επισκέψεις στο 

Κίτρος όπου µε την βοήθεια του κου Α .∆αφνάκης ( ελεγκτής κτηνίατρος νοµαρχίας 

Πιερίας) και του κου Κ. Κουτούπα ( µυδοκαλλιεργητής), έγινε η συλλογή 

πληροφοριών.  

 
 

6.9.1  Συλλογή νερού στα πλαίσια ελέγχου προσδιορισµού κολοβακτηριοειδών 
          & τοξικού φυτοπλαγκτού           

 
 
 Η πρώτη επίσκεψη ( Νοέµβριος 2009) για τον εβδοµαδιαίο δειγµατοληπτικό 

έλεγχο συνέπεσε µε την µηνιαία δειγµατοληψία ζώντων µυδιών για τον προσδιορισµό 

E.Coli και Salmonella spp.  

 Οι δειγµατοληψίες ξεκινάνε νωρίς το πρωί λόγω της µεγάλης έκτασης του 

πάρκου όπου βρίσκονται οι µυδοκαλλιέργειες, προκειµένου να σταλούν πριν το 

µεσηµέρι τα δείγµατα στους αρµόδιους οργανισµούς όπου γίνεται η ανάλυση. 

 Οι σταθµοί δειγµατοληψιών που έχουν οριστεί είναι πέντε ( 5) (Εικόνα 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Εικόνα 17.Αρχείο Νοµαρχίας Πιερίας                                                                                              
 



90 
 

Ο έλεγχος των θαλασσίων υδάτων γίνεται ρίχνοντας ένα διάφανο σωλήνα στη 

θάλασσα ο οποίος φτάνει µέχρι τα 10 µ και παίρνει νερό από διάφορα βάθη (στήλες 

νερού). Τα ενδεικτικά βάθη που προτιµώνται είναι τα 5µ και τα 10µ.  

Το νερό που συλλέγεται µπαίνει σε απλά µπουκαλάκια 500ml µαζί µε lygol( βάµµα 

ιωδίου) και αποθηκεύεται. 

 Για τον προσδιορισµό συγκεκριµένων πληροφοριών για τα θαλάσσια ύδατα 

χρησιµοποιείται  µια ειδική συσκευή η οποία διαθέτει  αδιάβροχο καλώδιο αρκετών 

µέτρων και στην άκρη του τοποθετείται αισθητήρας. Σε κάθε σταθµό για συλλογή 

νερού, ο αισθητήρας ρίχνεται στη θάλασσα και δίνει πληροφορίες για την 

θερµοκρασία στα 5 και 10µ, για το PH και την αλµυρότητα. Όλα τα στοιχεία 

συµπληρώνονται σε µια φόρµα και παραδίδεται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία και από 

εκεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης ,στο τµήµα Βιολογίας. 

 Για την δειγµατοληψία ζώντων µυδιών από κάθε σηµείο σταθµό, λαµβάνονται 

ενδεικτικά 120 µύδια από τυχαία σηµεία των αρµαθιών . Τα µύδια αποστέλλονται 

στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς βιοτοξινών . Στο εργαστήριο παίρνουν από τα 

µύδια το συκώτι , γίνεται οµογενοποίηση και δίνεται σε ενέσιµη µορφή σε τρία(3) 

ποντίκια. Αν τα δύο (2) ποντίκια ψοφήσουν, τότε η µονάδα κλείνει προσωρινά.  

 Σύµφωνα µε την απόφαση της Νοµαρχίας, η µονάδα ανοίγει εφόσον βρεθούν 

αρνητικά δείγµατα σε 2 διαδοχικές µετρήσεις µε διαφορά 48 ωρών . 

 Η διαδικασία διαρκεί περίπου 3-4 ώρες αναλόγως τις καιρικές συνθήκες και δεν 

ενδείκνυται τους χειµερινούς µήνες. Στις εικόνες 18 και 19 απεικονίζεται µια 

µυδοκαλλιέργεια µε το σύστηµα  long-line. 
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Εικόνα 18. Μυδοκαλλιέργεια µε σύστηµα long-line 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 19.Μυδοκαλλιέργεια µε σύστηµα  Long-line 
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6.9.2 Συλλογή µυδιών  
 
 Η επίσκεψη στην µονάδα είχε ως σκοπό την συλλογή πληροφοριών για το 

αρµάθιασµα και την διαδικασία αρµαθιάσµατος. Όπως έχει προαναφερθεί , το πρώτο 

αρµάθιασµα γίνεται τον Απρίλιο και τον Ιούλιο το δεύτερο. Η µελέτη 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του πρώτου αρµαθιάσµατος. 

 Όπως και µε τις δειγµατοληψίες, η διαδικασία του αρµαθιάσµατος ξεκινάει 

νωρίς το πρωί λόγω της µεγάλης έκτασης της µονάδας. Με ευνοϊκές συνθήκες η 

διαδικασία διαρκεί 5-6 ώρες. Το πλοιάριο που χρησιµοποιεί η µονάδα για τις ανάγκες 

της , διαθέτει τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και πληρεί τις συνθήκες υγιεινής. Το 

προσωπικό που  χρειάζεται για την διαδικασία αρµαθιάσµατος είναι 6-7 άτοµα 

 Η διαδικασία ξεκινάει µε την πλεύση του πλοιαρίου και το πλεύρισµα στην 

πρώτη ‘µάνα’. Τοποθετούνται τα µηχανήµατα στην θέση τους και µπαίνουν σε 

λειτουργία. Με την βοήθεια ενός κυκλικού µεταλλικού δίσκου, ανασηκώνεται η 

πρώτη σειρά µέσα από την θάλασσα (εικόνα 20). 

Με το ανέβασµα της ‘µάνας’  στην επιφάνεια φανερώνονται οι  

‘κάλτσες’ – αρµαθιές. Μία- µία αρµαθιά κόβονται από το κεντρικό σκοινί και 

τοποθετούνται σε µηχάνηµα ( εικόνα 21,22).  

Λειτουργεί ως ανελκυστήρας και οδηγεί τις κάλτσες στο µηχάνηµα 

 (εικόνα 23) όπου και γίνεται ο διαχωρισµός – αποκόλληση των µυδιών από την 

αρµαθιά. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της αποκόλλησης , τα µύδια διαβρέχονται µόνο µε 

θαλασσινό νερό όπως ορίζει ο νόµος. Τα αποκολληµένα µύδια βγαίνουν σε σειρές και 

ένας εργάτης διαχωρίζει τα φρέσκα από τα νεκρά.( εικόνα 24). 

Τα φρέσκα µύδια οδηγούνται στο τρίτο µηχάνηµα της σειράς ( εικόνα.25) όπου 

υπάρχουν δύο µεγάλα χωνιά στα οποία περνιούνται τα καινούργια δίχτυα 

 (οι καινούργιες ‘κάλτσες’). 

Τα µύδια περνάνε µέσα από τα χωνιά και µπαίνουν κατευθείαν σε καινούργια 

τσουβαλάκια (εικόνα 26). 

Μόλις καθαρίσει όλη η σειρά (εικόνα 27) τοποθετούνται από την αρχή οι καινούργιες 

αρµαθιές (εικόνα 28). 

Στη συνέχεια δένονται οι άκρες µε ειδικά κερωµένα σκοινιά και τοποθετούνται 

σε στοίβες πάνω στο δάπεδο του πλοιαρίου( εικόνα. 29).  
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Εικόνα. 20. Μεταλλικός δίσκος υποβοήθησης για ανάρτηση αµαρθιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 21. Ανελκυστήρας µυδιών 
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Εικόνα 22. Ανελκυστήρας µυδιών  
 
 
 
 

 
Εικόνα 23. ∆ιαχωρισµός µυδιών 
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Εικόνα 24. ∆ιαχωρισµός ζωντανών – νεκρών µυδιών 
  

 
 
 

 
Εικόνα 25. Συσκευασία µυδιών 
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Εικόνα 26. Καινούργιες ‘’ κάλτσες’ 
  
 
 
 

Εικόνα  27. Τσουβαλάκια µυδιών 
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Εικόνα 28.  Άδεια µάνα 
 
 
 
 
 

Εικόνα 29 . Τοποθέτηση καινούργιων αρµαθιών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VII 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ 
 

 
7.1  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ 

 

  Συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια των µυδιών, ανακεφαλαιώνουµε µε την σύνοψη των απαραίτητων 

διαδικασιών που οφείλει να εκπληρώσει ένας υποψήφιος µυδοκαλλιεργητής. 

 

7.2  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  

 

  Σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του νόµου 3208/2003 

 ( ΦΕΚ Α 303 /2003 ) για την: 

 α) παραχώρηση ,µίσθωση , αναµίσθωση, ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης 

υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση ,επέκταση ή µετεγκατάσταση µονάδων 

υδατοκαλλιέργειας εντατικής µορφής 

β) µίσθωση των δηµόσιων ιχθυοτροφείων ( λιµνοθαλασσών , λιµνών )και 

λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων 

γ) η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων υδατοκαλλιέργειας 

εντατικής και ηµιεντατικής µορφής  

 

Εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας . 

 

  Οι παραπάνω διοικητικές πράξεις διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της 

αλιευτικής νοµοθεσίας, τις αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν τον τοµέα των 

υδατοκαλλιεργειών και την διαχείριση των εσωτερικών νερών και επιπλέον 

εφαρµόζουν διατάξεις φορέων που ασκούν αρµοδιότητες στα ιχθυοτρόφα ύδατα, 

όπου απαιτείται (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΓΕΝ, ΥΕΝ, Υπ. Πολιτισµού, Υπ.. Υγείας, Υπ. 

Ανάπτυξης ) 
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Το πλαίσιο που προβλέπεται για τα παραπάνω είναι τα εξής : 

 

I.  Παραχώρηση ,Μίσθωση, Αναµίσθωση υδάτινης έκτασης για 

εγκατάσταση µονάδας εντατικής - ηµιεντατικής υδατοκαλλιέργειας 

(θαλασσινών, υφάλµυρων και γλυκών νερών) και χορήγηση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας στον συγκεκριµένο 

µισθωµένο χώρο. 

 

Αλιευτικές διατάξεις :  

- ν.δ 420/70 «Αλιευτικός Κώδικας » -άρθρο 64 «Αλιευτικός Κώδικας » 

(παραχώρηση για διάστηµα µέχρι δύο χρόνια ), 

- ν. 1845 /89  -άρθρο 32 παρ 7 «Ανάπτυξη Αγροτικής έρευνας και άλλες 

διατάξεις»(µίσθωση αναµίσθωση για διάστηµα µέχρι δέκα χρόνια), 

-ν.2130/93 - άρθρο15 παρ 13 « Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων 

......και άλλες διατάξεις » (απόδοση µισθώµατος ) 

-ν .3208/2003  -άρθρο 19 παρ 11 «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων .. 

.και άλλες διατάξεις» 

- β.δ 142/1971 - άρθρο 1 παρ 3 « Αλιεία υδρόβιων οργανισµών.....και 

προστασίας αυτών » 

-ΚΥΑ 435111/1996 «∆ιατήρηση ,τροποποίηση δικαιολογητικών για 

αντικείµενα αρµοδιότητας Υπ. Γεωργίας » 

-ΚΥΑ αρ. ∆ΙΑ∆Π/Α 1/21619/2001 όπως έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ 

 αρ ∆ΙΑ∆Π/Α/4901/2002 «Απλούστευση διαδικασιών και διεκπεραιώσεις 

διοικητικών υποθέσεων Υπ. Γεωργίας » 
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω αλιευτικές  διατάξεις  ανάλογα την  περίπτωση 

( Παραχώρηση – Αναµίσθωση)  χρειάζονται διαφορετικά δικαιολογητικά: 

 

 Παραχώρηση ή Πρώτη Μίσθωση υδάτινων εκτάσεων 

 

1. Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόµενου ή του νόµιµου εκπροσώπου 

εταιρίας µε το καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ δηµοσίευσης ) στην αρµόδια υπηρεσία 

της Περιφέρειας (∆/νση  Γεωργικής Ανάπτυξης ) µε συνηµµένο φάκελο των εξής   

δικαιολογητικών :   

 α)Τεχνοοικονοµική έκθεση µε στοιχεία για την καλλιέργεια του 

προτεινόµενου είδους  (ιχθυολογικά, κατασκευαστικά , οικονοµικά) 

β) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής, όπου θα σηµειώνεται η θέση της 

αιτούµενης υδάτινης έκτασης κλίµακα 1:5000 

γ) Τοπογραφικό διάγραµµα της αιτούµενης υδάτινης έκτασης µε 

συντεταγµένες, κλίµακα 1: 500 ή 1:1000 

δ) Κάτοψη των κλωβών ή άλλων εγκαταστάσεων, µε τα βάθη της υδάτινης 

έκτασης  

 

Η  ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας  διαβιβάζει τον φάκελο της 

µίσθωσης: 

 α) στην Υπηρεσία Αλιείας του Νοµού εγκατάστασης της µονάδας 

υδατοκαλλιέργειας προκειµένου να εξετάσει το αίτηµα και να διατυπώσει 

την άποψη της σε χρονικό διάστηµα το αργότερο είκοσι ηµερών  

 β) στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΓΕΝ, Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και 

του Υπουργείου Πολιτισµού ( άρθρο 30 ν. 2971/2001 ) προκειµένου να 

δοθεί η σύµφωνη γνώµη τους σε χρονικό διάστηµα το αργότερο εντός 

τριών µηνών. Κρίνεται επίσης σκόπιµο να ζητείται η γνώµη των 

υπηρεσιών του ΟΤΑ της περιοχής. 

 

2.Παράλληλα οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τον σχετικό  φάκελο για την 

έκδοση  της  γνωµοδότησης  της  Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής  Εκτίµησης και 

Αξιολόγησης  στην αρµόδια  ∆/νση  Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  ή στην ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης προκειµένου να διαβιβασθεί υπηρεσιακά . 
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3.Η ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας µετά την παραλαβή των 

παραπάνω γνωµοδοτήσεων, εγκρίσεων ή αποφάσεων ή µετά την παρέλευση της 

οριζόµενης προθεσµίας προωθεί την έκδοση της  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ και καλείται ο ενδιαφερόµενος σε χρονικό 

διάστηµα τριών µηνών για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης . Σε περίπτωση 

που από τα συνολικά στοιχεία του φακέλου προκύπτει αρνητική εισήγηση 

συντάσσεται αιτιολογηµένη απάντηση στον ενδιαφερόµενο .  

Η απόφαση µίσθωσης κοινοποιείται στην ∆/νση  Υδατοκαλλιεργειών και 

Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας και στην Υπηρεσία Αλιείας του 

Νοµού . 

 

4.Μετά την έκδοση της απόφασης µίσθωσης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να 

υποβάλλουν άµεσα τον φάκελο για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων στις 

αρµόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την 

λειτουργία της µονάδας υδατοκαλλιέργειας µε τις συνολικές εγκαταστάσεις τόσο 

στον υδάτινο µισθωµένο χώρο όσο και σε χερσαίο χώρο εάν υφίστανται (απόφαση 

αρ. Η.Π 11014/703/Φ104 /03 -ΦΕΚ Β332/20-3-03 ) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης Π.Π.Ε.Α και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων Ε.Π.Ο » . 

   

5. Για την υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης της υδάτινης έκτασης ο 

ενδιαφερόµενος υποβάλλει: 

α)Απόφαση του νοµικού προσώπου που να εξουσιοδοτεί εκπρόσωπο του για 

την υπογραφή της σύµβασης 

β)Εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύµατος που ισχύει µέχρι και δύο µήνες 

µετά την λήξη της µίσθωσης και αντιστοιχεί σε ποσό του ετήσιου 

µισθώµατος 

 

Η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µεταξύ του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

και του ενδιαφερόµενου ή εκπροσώπου του νοµικού προσώπου και κοινοποιείται 

στην ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών και Ε. Υ και Υπηρεσία Αλιείας του Νοµού.  

 



102 
 

   Η απόφαση µίσθωσης καν η σύµβασης µίσθωσης του συγκεκριµένου υδάτινου 

χώρου εκδίδονται µε την προϋπόθεση ότι ο µισθωτής θα πραγµατοποιήσει την 

µονάδα µέσα στην προθεσµία των τεσσάρων χρόνων το αργότερο 

 ( ολοκλήρωση των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων και λειτουργία της µονάδας ), σε 

διαφορετική περίπτωση η διοικητική πράξη της µίσθωσης ανακαλείται µε 

ταυτόχρονη λύση της σύµβασης µίσθωσης . 

 

6.Για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας που θα 

εγκατασταθεί στον µισθωµένο χώρο, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην ∆/νση 

Γεωργικής Ανάπτυξης : 

α) την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων  

 β) τίτλο κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο χερσαίας έκτασης εφόσον 

προβλέπονται και χερσαίες εγκαταστάσεις 

 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας χορηγείται µε 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και ισχύει, εφόσον ισχύουν ή 

ανανεώνεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων και προϋποθέσεων που αναφέρονται 

σε αυτήν κατά τις κείµενες διατάξεις . 

Η άδεια κοινοποιείται στην ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του 

Υπουργείου Γεωργίας και στην Υπηρεσία Αλιείας του Νοµού . 

 

� Αναµίσθωση Υδάτινης έκτασης 

 

1.Η αναµίσθωση των παραπάνω εκτάσεων γίνεται µετά από αίτηση του µισθωτή 

που υποβάλλεται στην ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας, τουλάχιστον 

δύο µήνες πριν την λήξη της µίσθωσης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παρ 7β του άρθρου 32 του ν. 1845/89. 

 Οι παραπάνω προϋποθέσεις τεκµαίρονται είτε από στοιχεία του αρχείου της 

αρµόδιας Υπηρεσίας εφόσον υπάρχουν, είτε από στοιχεία που προσκοµίζει ο 

µισθωτής (λειτουργία µονάδας σύµφωνα µε την απόφαση και την σύµβαση 

µίσθωσης,  πληρωµή µισθώµατος, υποβολή στοιχείων παραγωγής ). 
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II . Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής 

και ηµιεντατικής µορφής ( µονάδες πάχυνσης και ιχθυογεννητικοί σταθµοί )σε 

χερσαίες εγκαταστάσεις 

 

Αλιευτικές διατάξεις : 

- ν.δ 420/70  «Αλιευτικός Κώδικας », 

- ν.3208'2003 άρθρο 19 παρ 11 «Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων .. .και 

άλλες διατάξεις », 

- β.δ 142 /7 άρθρο 1 παρ 3 « Αλιεία υδρόβιων οργανισµών..και προστασίας 

αυτών », 

- ΚΥΑ 435111/86  «∆ιατήρηση ,τροποποίηση δικαιολογητικών για αντικείµενα 

αρµοδιότητας Υπ. Γεωργίας », 

-ΚΥΑ αρ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/2161 9/2001 όπως έχει τροποποιηθεί µε την ΚΥΑ αρ.  

∆ΙΑ∆Π/Α /4901/2002 «Απλούστευση διαδικασιών και διεκπεραιώσεις 

διοικητικών υποθέσεων  Υπ Γεωργίας » 

 

1.Υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόµενου ή του νόµιµου εκπροσώπου 

εταιρίας µε το καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ δηµοσίευσης ) στην αρµόδια υπηρεσία 

της Περιφέρειας ( ∆/ νση Γεωργικής Ανάπτυξης ) µε συνηµµένο φάκελο των εξής   

δικαιολογητικών :  

α)Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο του οικοπέδου 

β) Τεχνοοικονοµική προµελέτη µε πλήρη στοιχεία για την καλλιέργεια του 

προτεινόµενου είδους (ιχθυολογικά ,κατασκευαστικά, οικονοµικά ) 

 γ) Χάρτης της ευρύτερης περιοχής ,όπου θα σηµειώνεται η θέση 

εγκατάστασης της µονάδας κλίµακα 1:5000 

δ) Τοπογραφικό διάγραµµα µε απεικόνιση των προτεινόµενων έργων και 

εγκαταστάσεων κλίµακα 1: 500 ή 1:1000 ( ΚΥΑ 4351 Π/26.11.86) 

ε) Άδεια χρήσης γλυκού νερού για µονάδες εσωτερικών νερών 

 (π.δ 256 /89 - ΦΕΚ ΑΙ21 /89 & ΚΥΑ ΦΙ6/6631/89- ΦΕΚ Β 428/89 , 

χορηγείται από την ∆/νση  Εγγείων Βελτιώσεων της Νοµαρχίας) 
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στ) όπου απαιτείται : 

ι) Άδεια απλής χρήσης αιγιαλού 

ιι) Άδεια παραχώρησης για εκτέλεση έργων στον αιγιαλό 

    (ν. 2971/2001, χορηγούνται από την αρµόδια  ∆/νση του  Υπ. 

Οικονοµικών ) 

 ζ) όπου απαιτείται  : 

ι) Απόφαση καθορισµού αποδέκτη απορροών 

ιι) Έγκριση µελέτης διάθεσης αποβλήτων (Υγειονοµική διάταξη 

Ε1β/221/65 , χορηγούνται από την ∆/νση Υγιεινής της Νοµαρχίας . 

η) όπου απαιτείται:  

 ι)Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση 

ιι) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων κατασκευής και λειτουργίας της 

µονάδας (απόφαση αρ. Η.Π 11014/703/Φ104 /03 - ΦΕΚ Β332/20-3-

03 )«∆ιαδικασία Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίµησης και 

Αξιολόγησης Π.Π.Ε.Α και Έγκρισης  Περιβαλλοντικών όρων Ε.Π.Ο 

»  χορηγούνται από τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή µε 

ΚΥΑ ΥΠΕΧΩ∆Ε και Υπ. Γεωργίας 

θ) Βεβαίωση για την δυνατότητα δόµησης των προτεινόµενων 

εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης ,διατάξεις 

του π.δ από 17-10-78 (ΦΕΚ ∆ 5380) «Περί καθορισµού των όρων και 

περιορισµών δοµήσεως των γηπέδων των κειµένων εκτός των 

ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως 

υφιστάµενων προ του έτους 1923 οικισµών » όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, χορηγείται από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας) 

 

2.Η ∆/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας διαβιβάζει τον φάκελο στην 

Υπηρεσία Αλιείας του Νοµού εγκατάστασης της µονάδας  υδατοκαλλιέργειας 

προκειµένου να εξετάσει το αίτηµα και να διατυπώσει την άποψη της σε χρονικό 

διάστηµα είκοσι ηµερών το αργότερο . 

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας µονάδας υδατοκαλλιέργειας χορηγείται µε 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας και ισχύει ,εφόσον ισχύουν ή 

ανανεώνεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων και προϋποθέσεων που αναφέρονται 

σε αυτήν κατά τις κείµενες διατάξεις . 
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Η άδεια κοινοποιείται στην ∆/νση  Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του 

Υπουργείου Γεωργίας και στην Υπηρεσία Αλιείας του Νοµού . 

 

7.3  ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΜΥ∆ΙΟΥ 

 

Οι τιµές των µυδιών στην αγορά πάντα ποικίλουν ανάλογα το µέγεθος του 

µυδιού ή την φρεσκότητά  του.  

Στους εµπόρους τα µύδια φτάνουν  µε τέσσερις τρόπους: 

 Ολόκληρες αρµαθιές 

 Σακιά  

 Από Κ.Α.Ο 

 Από Κ.Κ.Ο 

  

Ανάλογα τον τρόπο παράδοσης και την επεξεργασία που έχουν υποστεί τα 

µύδια,  οι τιµές που αγοράζονται από τους εµπόρους, αυξοµειώνονται: 

 

 Αρµαθιά       0.40-0.45 ευρώ/κιλό 

 Σακί              0.50-0.55 ευρώ /κιλό 

 Από Κ.Α.Ο   0.63-0.65 ευρώ /κιλό 

 Από Κ.Κ.Ο    0.35        ευρώ/κιλό  

 

Τα µύδια από το Κ.Κ.Ο τα παίρνουν πιο φτηνά οι έµποροι γιατί θεωρούνται  2ης 

βαθµίδας  για τον λόγο ότι έχουν υποστεί καθαρισµό. Παρόλα αυτά, δεν υστερούν σε 

τίποτα από τα υπόλοιπα µύδια που δεν πέρασαν από την διαδικασία εξυγίανσης. 

Φυσικά ο καταναλωτής δεν γνωρίζει και ούτε αναγράφεται πουθενά πια µύδια 

πέρασαν από καθαρισµό και πια όχι. Για τον καταναλωτή η τιµή αγοράς είναι η ίδια   

είτε πέρασαν από εξυγίανση είτε όχι. Άρα για τον έµπορο υπάρχει περισσότερο 

κέρδος. 

Οι τιµές πώλησης των µυδιών στην αγορά κυµαίνονται από 4 – 7 ευρώ/κιλό. 

Τα κατεψυγµένα µύδια έχουν χαµηλότερη τιµή. 

Το κέρδος των εµπόρων κυµαίνεται στο 7-8%. Για τους µυδοκαλλιεργητές που 

πουλάνε κατευθείαν το εµπόρευµά τους στην αγορά και δεν µεσολαβούν τρίτοι, το 

ποσοστό κέρδους είναι πιο υψηλό. 
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7.4  ΣΥΝΟΨΗ 

 

Οι µυδοκαλλιέργειες ξεκίνησαν µε δειλά βήµατα στην χώρα µας. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες όµως έχουν εξαπλωθεί σε µεγάλο βαθµό λόγω του µικρού 

κόστους που χρειάζεται για το στήσιµο της επιχείρησης και του µεγάλου κέρδους που 

αποφέρουν σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. ∆εδοµένου της έκτασης που έχει η 

θάλασσα στην χώρα µας, είναι ένα επάγγελµα που µπορεί να αναπτυχθεί και να 

στηριχθεί από το κράτος και να αποφέρει πολλά κέρδη και στον παραγωγό και στην 

εγχώρια αγορά. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

� Σχετικά µικρό  κόστος αρχικής επένδυσης όπως και το χαµηλό λειτουργικό 

κόστος σχετικά µε άλλες δραστηριότητες. 

� Το οικονοµικό µέγεθος από την παραγωγή µυδιών προσεγγίζει τα 120.000 

ευρώ ετησίως και παρουσιάζει αυξητική τάση. 

� Υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος 

� Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την αλιεία των µυδιών  είναι σχετικά 

απλή και εύκολα προσιτή στους παραγωγούς. 

� ∆εν χρειάζεται κάποια εξειδίκευση πάνω στον τοµέα. Μπορεί να ασχοληθεί  

ο καθένας  αρκεί να γνωρίζει τις βασικές πληροφορίες για το µύδι και την 

καλλιέργεια του. 

o Γόνος 

o Χρονική περίοδος που γίνονται τα 2 αρµαθιάσµατα 

o Μέγεθος µυδιού προς πώληση 

o Περιβαλλοντικές  συνθήκες διαβίωσης 

� Η ενασχόληση µε την αλιεία φέρνει πολλή περισσότερη γνώση  από 

οποιαδήποτε βιβλία. 

� ∆εν χρειάζεται πολύ προσωπικό.  

� ∆εν χρειάζεται ενασχόληση µε την καλλιέργεια επί καθηµερινής βάσεως. 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΜΥ∆ΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

� Αρκετή αναµονή µε την γραφειοκρατική διαδικασία. 

� Κόστος αγοράς πλοιαρίου . 

� Πάει λίγο πίσω η συλλογή των µυδιών ή το αρµάθιασµα σε περίπτωση 

αύξησης βιοτοξινών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

1: Το Natura 2000 (Φύση 2000) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των 

ειδών και των ενδιαιτηµάτων τους. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα από τα πιο 

φιλόδοξα ευρωπαϊκά προγράµµατα για την προστασία της φύσης και ακρογωνιαίο 

λίθο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη διατήρηση της φύσης. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 

1992 µε την υιοθέτηση της οδηγίας των οικοτόπων η οποία συµπληρώνει την οδηγία 

για τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ) και από κοινού αποτελούν την νοµική βάση του δικτύου. 

Η Οδηγία για την προστασία των άγριων πτηνών απαιτούσε την δηµιουργία Ειδικών 

Ζωνών Προστασίας (Special Protection Areas - SPA) της ορνιθοπανίδας. 

 Η Οδηγία των Οικοτόπων παροµοίως απαιτούσε τη δηµιουργία Ειδικών Ζωνών 

Προστασίας (Special Areas of Conservation - SAC) για τα υπόλοιπα είδη και το 

περιβάλλον. Από κοινού αυτές οι ζώνες δηµιουργούν τις περιοχές του δικτύου Φύση 

2000. 

Κάθε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να καταρτίσει µία λίστα µε τις 

καλύτερες περιοχές οι οποίες περιέχουν είδη που περιλαµβάνονται στις δύο οδηγίες. 

Έπειτα η λίστα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία, µετά 

από τον έλεγχο και την διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ενταχθεί στο 

δίκτυο. 

Το δίκτυο Natura 2000 προστατεύει το 18% του εδάφους στις 15 χώρες που 

αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν την είσοδο των νέων χωρών µελών του 

2004, ενώ διαπραγµατεύεται τον αριθµό και το µέγεθος των προστατευµένων ζωνών 

για κάθε µία από τις δέκα νέες χώρες. 

Το δίκτυο, που είχε ως ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2004, περιλαµβάνει ήδη σχεδόν 

15.000 τοποθεσίες, συνολικής έκτασης 420.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, που 

αντιστοιχούν περίπου στο 15% του εδάφους της Ε.Ε. 
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2:  Η σύµβαση για τους Υγροβιότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας υπογράφηκε στις 2 

Φεβρουαρίου 1971 στην περσική πόλη Ραµσάρ και άρχισε να ισχύει στις 21 

∆εκεµβρίου του 1975. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συγκεκριµένη σύµβαση και την 

επικύρωσε µε το Ν.∆.191/74 

  Η συµφωνία 

Οι χώρες που υπέγραψαν τη σύµβαση συµφωνούν στα εξής: 

• Οι υγροβιότοποι είναι φυσικοί πόροι µε µεγάλη αξία (αναψυχική, οικονοµική, 

επιστηµονική). 

• Οι υγροβιότοποι αποτελούν ενδιαιτήµατα σπάνιων ειδών χλωρίδας και 

πανίδας και κυρίως ορνιθοπανίδας. 

• Τα υδρόβια πουλιά µεταναστεύουν εποχιακά και πρέπει να προστατεύονται. 

• Τα οικοσυστήµατα πρέπει να προστατευτούν για την αειφόρο ανάπτυξη και 

διατήρηση, εφόσον ο άνθρωπος εξαρτάται από το περιβάλλον. 

• Να µη γίνει µετατροπή των υγροβιότοπων σε άλλη µορφή. 

• Έχουν µεγάλη περιβαλλοντική αξία λόγω της ποικιλότητας των 

οικοσυστηµάτων και της βιοκοινότητας τους. 

• Οι υγρότοποι αποτελούν συνδυασµό φυσικών βιοτόπων. Είναι σύνθετα 

οικοσυστήµατα και παρέχουν οφέλη ως προς την αλιεία, την κτηνοτροφία, τη 

δασική ξυλεία, την αναψυχή και την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Οι υγροβιότοποι Ραµσάρ στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα υπάρχουν 11 Υγροβιότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας που ανήκουν στον 

κατάλογο της Σύµβασης Ραµσάρ: 

1. ∆έλτα Έβρου 

2. ∆έλτα Νέστου 

3. Λίµνη Κερκίνη 

4. Λίµνη Μητρικού 

5. Λίµνη Βιστωνίδα 

6. Λίµνη Βόλβη και Λίµνη Κορώνεια 

7. ∆έλτα Αξιού - ∆έλτα Λουδία - ∆έλτα Αλιάκµονα 
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8. Αµβρακικός κόλπος 

9. Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού 

10. Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και ∆άσος Στροφυλιάς 

11. Μικρή Πρέσπα 

Ένας υγροβιότοπος χαρακτηρίζεται ως ∆ιεθνούς Σηµασίας όταν: 

α) φιλοξενεί το 1% του µεταναστευτικού πληθυσµού ενός υδρόβιου είδους σε 

αριθµό τουλάχιστον 100 ατόµων. 

β) αν σταµατούν εκεί τουλάχιστον 10.000 πάπιες. 

γ) αν υπάρχουν φυτά και ζώα που βρίσκονται σε εξαφάνιση. 

 

 
3: H ΕΚΘΕ, που ιδρύθηκε το 1945, αποτελείται από τα Ινστιτούτα Ωκεανογραφίας, 

Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων και έχει ως σκοπό την 

επιστηµονική έρευνα και τη µελέτη της υδρόσφαιρας, των ζώντων και µη ζώντων 

οργανισµών και των φυσικών ορίων της µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή.  

 

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) (Άρθρο 29 Ν. 1514/1985) 

α) Το κατά το Ν. 4482/1965 (ΦΕΚ Α 121) ινστιτούτο ωκεανογραφικών και 

αλιευτικών ερευνών (Ι.Ω.Κ.Α.Ε.) µετονοµάζεται σε Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων 

Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.). Το Ε.Κ.Θ.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

διέπεται ως ερευνητικό κέντρο από τις διατάξεις του παρόντος.  

 

β) Σκοπός του Ε.Κ.Θ.Ε. είναι:  

1) Η επιστηµονική έρευνα και µελέτη της υδρόσφαιρας (θάλασσα - λίµνες - 

ποτάµια), των ζώντων και µη ζώντων οργανισµών και των φυσικών ορίων της µε την 

ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή. Ειδικότερος σκοπός είναι η µελέτη των φυσικών, 

χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν και διέπουν τα 

παραπάνω συστήµατα των βιολογικών και µη βιολογικών τους πόρων και της 

ανθρωπογενούς ή µη αλλοίωσής τους.  

2) Η συµβολή στην προστασία της υδρόσφαιρας και των πόρων της.  

3) Η ανάπτυξη και αξιοποίηση των πόρων και των χρήσεων της υδρόσφαιρας 

µέσω ειδικών τεχνολογιών. 
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