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Ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα  
Ιστορική αναδρομή 

 

Ιστορικά, στην Ελλάδα η 
«ιχθυοκαλλιέργεια» ξεκίνησε από 
τους αρχαίους ακόμη χρόνους: 

Με την εκμετάλλευση των 
λιμνοθαλασσών (αναφέρεται από 
τονΑριστοτέλη). 

Με τη χρήση των “vivarium” 
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους 
(σημερινά «διβάρια»). 

Στην εποχή του Βυζαντίου 
υπήρχαν οι «επόχες», μόνιμες 
εγκαταστάσεις και προσωπικό με 
αποκλειστική χρήση παράκτιων 
περιοχών και ΛΘ που αφορούσαν 
όλη τη Βυζαντινή επικράτεια.  
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Ελληνικές Λιμνοθάλασσες 
Στην Ελλάδα σε 70 περίπου 

Λιμνοθάλασσες, συνολικής έκτασης 
340.000 στρεμμάτων περίπου, υπάρχει 
παραγωγή αλιευμάτων. 

 Σύνολο παραγωγής: 700-1.600 
τόνοι/έτος. 

 Από αυτές οι περισσότερες 
λιμνοθάλασσες βρίσκονται στην Αν. 
Μακεδονία & Θράκη, από Έβρο ως 
Καβάλα και στην Δυτική Ελλάδα από 
Πάτρα μέχρι Ηγουμενίτσα.  

Υψηλότερη παραγωγή έχουν οι ΛΘ της 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης (620 
τόνοι/έτος) και ακολουθούν οι ΛΘ της 
Δυτικής Ελλάδας (300 τόνοι/έτος) (μέση 

τιμή).  
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 Οι περιοχές αυτές (3 από τις 11 συνολικά της Ελλάδας) αρχικά εντάχθηκαν στη 
Σύμβαση Ραμσάρ (1974). 

 Το 1992 εντάχθηκαν στο δίκτυο των περιοχών Natura. 

 Το 1996 εκδόθηκε η πρώτη ΚΥΑ για την προστασία και διαχείριση των 
περιοχών και ιδρύθηκε το ΕΠ ΑΜΑΘ. 

 Το 2008 εκδόθηκε νέα ΚΥΑ που ισχύει μέχρι σήμερα (Κ.Υ.Α 44549, Φ.Ε.Κ. 
497/Δ/17-10-2008). 

 Αναμένεται η έκδοση ΠΔ. 

 

 Το ΕΠ ΑΜΑΘ περιλαμβάνει τις 

περιοχές των προστατευομένων 

υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λ. 

Βιστωνίδας, Λ. Ισμαρίδας, των ΛΘ 

Ροδόπης και της ευρύτερης 

περιοχής τους. 

 Συνολική χερσαία και υδάτινη 

έκταση 920.000 στρέμματα.  

 Το μεγαλύτερο υγροτοπικό 

πάρκο στην Ελλάδα (22 ΛΘ, από 

τις 28 συνολικά της ΑΜΑΘ). 

ΕΠ ΑΜΑΘ: ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 



Αλιεία στις ΛΘ της Αν. Μακ. & Θρ. 

Την υψηλότερη στρεμματική 
παραγωγή έχουν οι ΛΘ του Νέστου 
(Κεραμωτή και  Βάσσοβα: 23,3 & 
14,8 kg/στρ./έτος).  

Στο Νομό Ξάνθης η Βιστωνίδα 
φτάνει τους 575 τόνους (12,8 
kg/στρ./έτος) 

Οι επτά λιμνοθάλασσες της Ροδόπης 

(Φαναρίου, Αλυκή, Μέση, Αρωγή, 

Έλος, Πτελέα, Λίμνη & Μητρικού) 

φτάνουν τους 65 τόνους (4,6 

kg/στρ./έτος).  

Η Μονολίμνη στο Δέλτα Έβρου, 

έκτασης 2.800 στρεμμάτων, έφτανε 

τους 14,5 τόνους (5,2 kg/στρ./έτος). 

ΛΘ Ξηρολίμνη (Ροδόπη)  

ΛΘ Αγίασμα 
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Λιμνοθάλασσες Νέστου 

Τις 4 μεγαλύτερες (σύνολο 7), 
Βάσσοβα, Ερατεινό, Αγίασμα και 
Κεραμωτής, 12.000 στρ., 
εκμεταλλεύεται ο Συν/σμός ΛΘ Νομού 
Καβάλας με 35 μέλη.  

Για την σύλληψη των ψαριών 
χρησιμοποιούνται ιχθυοσυλληπτικές 
εγκαταστάσεις και δίχτυα.  

Η παραγωγή τους την τελευταία 5ετία 
είναι 110-160 τόνοι, όταν το 1950 
έφτανε τους 350 τόνους.  

Η απόδοσή τους είναι 10-15 
kg/στρ./έτος και είναι η υψηλότερη 
στην Ελλάδα και κατά πολύ 
υψηλότερη από τον μέσο όρο, ο οποίος 
ανέρχεται σε 2,9 kg/στρ./έτος. 

ΛΘ Κεραμωτής 

ΛΘ Αγίασμα  

ΛΘ Ερατεινό  

ΛΘ 

Βάσσοβα  

ΛΘ 

Κεραμωτής 
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Ιχθυοσυλληπτικές Εγκαταστάσεις 

Είναι ειδικές στατικές κατασκευές οι   

οποίες εγκλωβίζουν ζωντανά τα ψάρια, 

καθώς αυτά μετακινούνται προς τη 

θάλασσα. 

Τα πρώτα έργα εκσυγχρονισμού σε 

ελληνικές λιμνοθάλασσες ξεκίνησαν τη 

δεκαετία του 1980 στις ΛΘ της Καβάλας. 

Η διαμόρφωση αυτών των ΛΘ βοηθούσε 

στο να εφαρμοστούν τα συστήματα 

ιταλικής τεχνολογίας.  

Παλιότερα οι εγκαταστάσεις αυτές ήταν 

ξύλινες κατασκευές, από ξύλα 

στερεωμένα στον πυθμένα της ΛΘ τα 

οποία στήριζαν ένα πλέγμα από καλάμια 

το οποίο οδηγούσε σε παγίδες 

(κουζλούκια). 

ΛΘ Βάσσοβα 
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Ιχθυοσυλληπτικές Εγκαταστάσεις 

Επιδιόρθωση παγίδας σε λιμνοθάλασσες Νέστου 

(Φώτο: Σαμολαδίκας) 
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Λεκάνες Διαχείμασης (Χειμαδιά) 

Ο συνδυασμός των ιχθυοσυλληπτικών 
εγκαταστάσεων τους με λεκάνες 
διαχείμασης (χειμαδιά, > 4 μ βάθος) είναι 
απαραίτητος για την επιτυχημένη 
αλιευτική διαχείριση των ΛΘ. 

Οι λεκάνες διαχείμασης χρησιμοποιούνται 
τους χειμερινούς μήνες για την προστασία 
των ψαριών από τον παγετό (έντονο 
πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα). 

Στις λεκάνες διαχείμασης οδηγούνται 
επίσης τα υπομεγέθη ψάρια τα οποία είτε 
δεν είναι εμπορεύσιμα είτε πωλούνται σε 
πολύ χαμηλές τιμές. Εκεί διατηρούνται 
ώσπου να φτάσουν το εμπορεύσιμο μέγεθος 
ή μέχρι να απελευθερωθούν στη ΛΘ.  

 ΛΘ Ερατεινό Καβάλας 

ΛΘ. Έλος (Ροδόπη) 
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Το πρόβλημα του παγετού στις ΛΘ 

Σύμφωνα με στοιχεία, από τον 
μετεωρολογικό σταθμό του 
Ινστιτούτου Αλιευτικής 
Έρευνας-ΕΛΓΟ, το φαινόμενο 
του παγετού εμφανίζεται σχεδόν 
κάθε χρόνο.  

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται 
ότι πέντε φορές σε  επτά χρόνια 
είχαμε παγετό στις 
λιμνοθάλασσες, ο οποίος 
προκάλεσε γενικευμένο σχεδόν 
θάνατο στα ψάρια των 
λιμνοθαλασσών.  

 

 

ΛΘ με παγωμένη επιφάνεια 

Νεκρά ψάρια στη ΛΘ Αγίασμα 10 

ΦΩΤΟ: Α. Καλλιανιώτης 



Ιχθυοπανίδα Λιμνοθαλασών  

 Η ιχθυοπανίδα των ΛΘ αποτελείται από τις 

εξής κατηγορίες: 

Μόνιμοι κάτοικοι (residents): είδη που 

ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους στις 

ΛΘ (Μαρμαρογωβιός, Ζαμπαρόλα, κ.ά.) 

Μετανάστες (migrants): είδη που 

επισκέπτονται τις ΛΘ σε κάποιο στάδιο της 

ζωής τους για διατροφή ή καταφύγιο 

(Κέφαλοι, Τσιπούρες, Λαβράκια) 

Τυχαίοι επισκέπτες (stragglers): είδη που 

σποραδικά μπορεί να βρεθούν σε ΛΘ 

(Σαρδέλα, Γαρίδα, κ.ά.). 

Ξενικά είδη: είδη που μεταφέρθηκαν ή 

μετανάστευσαν από άλλες περιοχές ή/και 

ηπείρους (Σαζανοκέφαλος, Μπλε Καβούρι). 

Κέφαλοι 

Ζαμπαρόλα 

Μαρμαρογωβιός 

Λαβράκι 

Μπλε Καβούρι 
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Αλίευση των κεφαλοειδών 
Είναι 5 είδη: Ο Κέφαλος ή 

Νιάκι ή Μπάφα, το 
Μυξινάρι, η Τσιμπρίδα, το 
Ψωμώνι, το Χειλονάρι. 

Αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό της αλιευτικής 
παραγωγής (78%), 
ακολουθεί το Λαβράκι 
(12%) και η Τσιπούρα (9%) 

Μετακινούνται για 
αναπαραγωγή προς τη 
θάλασσα και έτσι 
συλλαμβάνονται.  

Η μεγαλύτερη αφθονία 
(90%) παρατηρείται τον 
Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.  

Η παραγωγή εξαρτάται από την αφθονία του γόνου που θα μπει στις ΛΘ. Η 
είσοδος εξαρτάται κυρίως από την επιτυχία της αναπαραγωγής στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή και από την επιτυχία της ανοδικής μετανάστευσης. Αυτά 
εξαρτώνται από παράγοντες, όπως τα ρεύματα, η επικράτηση ευνοϊκών 
καιρικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, η μη όχληση από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, κ.ά. 12 



Αυγοτάραχο 
Ένα διάσημο προϊόν των κεφάλων είναι 

το αυγοτάραχο. Ένα παραδοσιακό 

προϊόν που αποτελεί σημαντική πηγή 

εσόδων των ψαράδων στις 

λιμνοθάλασσες. 

  Παράγεται από τις θηλυκές γονάδες 

(αβγά) ενός μόνο από τα πέντε είδη 

κεφάλων που ζουν στις ΛΘ, τον   

Κέφαλο ή Μπάφα (Mugil cephalus). 
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Θρακιώτικος Λυκουρίνος 
Συμφωνία για λυκουρίνο 

 «Για τους μη γνωρίζοντες λυκουρίνο λέμε τον 

κέφαλο (Μυξινάρι), αφού περάσει από αλάτι και 

καπνό. Συμβαίνει ότι και με την παλαμίδα που 

μεταμορφώνεται σε λακέρδα». 

 «Ο Θέμος Ποταμιάνος μας διδάσκει πως ένας 

κέφαλος, για ν’ αποκτήσει το αξίωμα του 

λυκουρίνου, πρέπει να είναι «καλοζωισμένος, να 

ζει σε υφάλμυρα ρηχά νερά και να τρέφεται με 

χορταράκια ηλιοχαϊδεμένα». Τότε γίνεται «ο 

αλμυρός, ο ορεκτικός, με τη χρυσή θωριά, με την 

τριανταφυλένια σάρκα και με τη γεύση τη γλυκειά». 

 «Είναι μια παρηγορητική γκουρμεδιά για την οποία 

η ρέγκα θα πούλαγε τον ρέγκο της ασυζητητί».  

14 
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 Τσιπούρα (Sparus aurata) 

Η Τσιπούρα είναι το υψηλότερης αξίας είδος 
ψαριού στις λιμνοθάλασσες. 

Τα νεαρά άτομα γεννιούνται στη θάλασσα και 
μεγαλώνουν στις λιμνοθάλασσες. Τρέφεται με 
δίθυρα στις ΛΘ όπου υπάρχουν σε αφθονία. 

Σε διάφορες ΛΘ εφαρμόστηκαν πρακτικές 
ενίσχυσης των φυσικών πληθυσμών με ιχθύδια που 
προέρχονταν από ιχθυογεννητικούς σταθμούς 
(ξενικής προέλευσης) και με ανεξέλεγκτο αριθμό 
ατόμων.  

Οι επιπτώσεις αυτών των πρακτικών δεν έχουν 
ακόμη εκτιμηθεί, τόσο σε γενετικό επίπεδο, όσο και 
σε επίπεδο αλλοίωσης των άγριων πληθυσμών. 

  Έχουν όμως βρεθεί άτομα στις ΛΘ (κυρίως στην 
Δυτική Ελλάδα) που διαφέρουν αισθητά από τα 
άγρια ψάρια, με διαφορετική αποδοχή από τους 
καταναλωτές.  15 



Ευρωπαϊκό Χέλι (Anguilla anguilla) 

Η σύλληψη των χελιών βασίζεται 
στην ιδιομορφία της αναπαραγωγής 
τους η οποία γίνεται μόνο στη 
Θάλασσα των Σαργασσών 
(Ατλαντικός).  

Η αποτυχημένη διαχείριση του είδους 
σε όλη την Ευρώπη, αλλά και οι 
ανθρώπινες επεμβάσεις στα 
οικοσυστήματα που εμποδίζουν την 
μετακίνηση του στα πεδία 
αναπαραγωγής (π.χ. φράγματα), 
οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση των 
αποθεμάτων.  

Από το 2010, στην ΕΕ εντάχθηκε σε 
Ειδικό Πρόγραμμα Διαχείρισης των 
αποθεμάτων του. Είναι υποχρεωτική 
η απελευθέρωση του 30% των 
συλλήψεων στις ΛΘ για να μπορούν 
να φτάσουν στα αναπαραγωγικά τους 
πεδία (απαγορεύεται η αλιεία σε 
άλλες περιοχές). 
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 Φυλλάδιο για το 
Μπλε Καβούρι 

(Callinectes 
sapidus) με τα 

χαρακτηριστικά 
και τον τρόπο 
μαγειρέματος 

του. 
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Προτάσεις  

 Προστασία των ψαριών που 
διατηρούνται στις τάφρους 
διαχείμασης από Κορμοράνους (π.χ. 
επιδότηση των διχτυών κάλυψης 
για προστασία από κορμοράνους τα 
οποία απομακρύνονται τον 
υπόλοιπο χρόνο).  

 Ανάπτυξη της μεταποίησης των 
αλιευτικών προϊόντων (αλίπαστα, 
κατεψυγμένα, καπνιστά, 
αβγοτάραχο, κλπ.) η οποία αυξάνει 
την προστιθέμενη αξία των 
αλιευμάτων. 

 Ανάπτυξη αλιευτικού τουρισμού ως 
συμπληρωματικό εισόδημα για τους 
ψαράδες, (οι λιμνοθάλασσες 
ανήκουν σε προστατευόμενες 
περιοχές όπου προωθείται η 
παραδοσιακή αλιεία).  

 

Κορμοράνος 

19 



Σας ευχαριστώ 

για την προσοχή σας! 
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