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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα φαινόµενα άνθησης πλαγκτού (harmful algal blooms: HABs) κατατάσσονται σε 

κινδύνους που επηρεάζουν άµεσα την καλλιέργεια µυδιών στην Ελλάδα (Theodorou et al., 

2011, 2015) µε το περιοδικό κλείσιµο της παραγωγής να παραµένει ως το πρωταρχικό 

εργαλείο για τις υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένοι µε την προστασία του κοινού σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα HABs µπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία. Για 

τους µυδοκαλλιεργητές, η περίπτωση των HABs σχετίζεται γενικά µε τον αντίκτυπο στην 

κερδοφορία λόγω του περιοδικού σταµατήµατος της καλλιέργειας (Pérez-Agúndez et al., 

2013). 

Τα πιο κοινά περιστατικά φαινόµενα άνθησης πλαγκτού εµφανίζονται στα ελληνικά 

παράκτια ύδατα από το 2000 έχουν παραχθεί από τα δινοµαστιγωτά Dinophycis spp. (Vlamis 

& Katikou, 2014). Η πρώτη έκθεση για επιδηµία δινοµαστιγωτών έγινε τον Ιανουάριο του 

2000 και προκάλεσε τη νοσηλεία περισσότερων από 120 καταναλωτών µυδιών, τα οποία 

συλλέχθησαν στον Θερµαϊκό κόλπο (Economou et al., 2007). Το γεγονός αυτό υποβάθµισε 

την εικόνα του προϊόντος και κατά συνέπεια, την προώθησή του στην τοπική και εθνική 

αγορά. Για να αποφευχθεί η µελλοντική κρίση της δηµόσιας υγείας και η κατάρρευση του 

κλάδου, τα ενδιαφερόµενα µέρη (παραγωγοί, διοικητικοί υπάλληλοι, επιστήµονες) θέσπισαν 

προληπτικά µέτρα, όπως είναι το πρόγραµµα παρακολούθησης, που υποστηρίχθηκε 

επιστηµονικά από νεοσύστατες κυβερνητικές υποδοµές, όπως το Εθνικό Εργαστήριο 

Αναφοράς Θαλάσσιων Βιοτοξινών (Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Θεσσαλονίκης). 

Η εκτροφή οστράκων στις ελληνικές θάλασσες έχει µια µακρά ιστορία από τον 4
ο
 

αιώνα π.Χ. και στη σύγχρονη εποχή µονάδες οστρακοκαλιέργειας βρίσκονται στους πιο 

εύτροφους κλειστούς κόλπους (Θερµαϊκός, Μαλιακός, Αµβρακικός, Στρυµονικός, κόλπος 
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Αλεξανδρούπολης) (Nikolaidis et al., 2007). Η µυδοκαλλιέργεια είναι µια µη εντατική µορφή 

εκτροφής που στηρίζεται στις φυσικές διαδικασίες για την προµήθεια γόνου και τροφής. Η 

επιλογή της µεθόδου εκτροφής ανά τον κόσµο αντανακλά τις παραδοσιακές τεχνικές, τη 

διαθεσιµότητα και καταλληλότητα των θέσεων που υπάρχουν για την εγκατάσταση και τη 

διαθεσιµότητα του γόνου.  

Οι µυδοκαλλιέργειες για να µπορέσουν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν 

βασίζονται στη συλλογή φυσικού γόνου, καθώς η παραγωγή γόνου σε εκκολαπτήρια 

βρίσκεται ακόµα σε ερευνητικό και πειραµατικό στάδιο. Λόγω του ότι η συλλογή γόνου από 

το φυσικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη λόγω µείωσης της αφθονίας των 

άγριων πληθυσµών οστράκων ή/και της εισβολής ξενικών ειδών (Φασούλας 2008), τα 

τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια µελέτης και κατανόησης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και παραγόντων που σχετίζονται τόσο µε την αλιεία οστράκων όσο και µε 

τον κύκλο ζωής των ειδών-στόχων της αλιείας. 

Τα κυριότερα είδη οστράκων του Βορείου Αιγαίου µε βάση την εµπορική τους αξία και 

σε συνδυασµό µε την αφθονία τους είναι το µύδι (Mytilus galloprovincialis), το στρείδι 

(Ostrea edulis), το κυδώνι (Venus verrucosa), το χάβαρο (Modiolus barbatus), η γυαλιστερή 

(Callista chione), η καλόγνωµη (Arca noae), το λείο χτένι (Chlamys glabra), το φασολάκι ή 

τελλίνα (Donax trunculus), κ.ά. Επίσης παρά το γεγονός ότι ο πετροσωλήνας (Lithophaga 

lithophaga) και η πίνα (Pinna nobilis) έχουν κηρυχθεί ως προστατευόµενα είδη, µε βάση το 

Π.∆. Α92/29-04-02, εξακολουθούν να αλιεύονται παράνοµα λόγω της ζήτησης τους από την 

αγορά και είναι ευρέως γνωστά όχι µόνο στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά 

(Φασούλας, 2008). 

Η µεσογειακή µυδοκαλλιέργεια στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως σε επτά κόλπους 

(Θερµαϊκός, Μαλιάκος, Σαρωνικός, Αµβρακικός, Στρυµονικός, Καβάλα και Βιστωνικός, Εικ. 

1). Τα συστήµατα αυτά λαµβάνουν πλούσιες σε θρεπτικά εισροές γλυκού νερού µέσω των 
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εκροών των ποταµών και, κατά συνέπεια, παρέχουν ένα κατάλληλο περιβάλλον υψηλής 

παραγωγικότητας (Theodorou et al., 2011). Ειδικότερα, οι περιοχές καλλιέργειας 

οστρακοειδών σε εθνικό επίπεδο έχουν διαιρεθεί σε ζώνες παραγωγής (από 1 έως και 

περισσότερες από 10 ζώνες/ζώνες δειγµατοληψίας, όπως στην περίπτωση του Θερµαϊκού). 

Στον Θερµαϊκό κόλπο εκτρέφεται περισσότερο από το 30% των συνολικών µυδιών της 

Ελλάδας (Κωνσταντίνου et al., 2012), γεγονός που την καθιστά τη µεγαλύτερη περιοχή 

παραγωγής µυδιών στις ελληνικές θάλασσες (Koutsoubas et al., 2007). 

Το χρονικό πρότυπο της µυδοκαλλιέργειας παρουσιάζει ετήσια µεταβλητότητα 

ανάλογα µε τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες και τις αφθονίες των µυδιών (Εικόνα 1). Η 

γραφική περιγραφή του ετήσιου κύκλου παραγωγής του µεσογειακού µυδιού Mytilus 

galoprovincislis δίνεται από τους Theodorou et al. (2011). Ειδικότερα, κατά την περίοδο 

∆εκεµβρίου-Μαρτίου, οι συλλέκτες τοποθετούνται στο νερό και τα µύδια συλλέγονται όταν 

είναι έτοιµα για συγκοµιδή από τα τέλη Μαΐου µέχρι τον Ιούλιο. Η τοποθέτηση συλλεκτήρων 

γόνου είναι πολύ σηµαντική εργασία επειδή απαλλάσσει τον καλλιεργητή από την αναζήτηση 

γόνου από τα φυσικά αποθέµατα και την αποφυγή σπατάλης χρόνου και διαθέσιµων 

εργατοωρών, ενώ παράλληλα αποφεύγει προβλήµατα που προκύπτουν από τη µεταφορά του. 

Τα µύδια, στη συνέχεια, χρησιµοποιούνται για την πλήρωση νέων θέσεων στα δίχτυα 

("κάλτσες µυδιών": πλαστικά κυλινδρικά δίχτυα). Κατά την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου, 

η πρώτη παρτίδα µυδιών βαθµολογείται ξανά και τοποθετείται σε δίχτυα µε µεγαλύτερο 

µέγεθος µατιών. Σε µερικές περιπτώσεις, για παράδειγµα, εάν τα δίχτυα είναι πολύ βαριά ή τα 

µύδια αποσυντίθενται εύκολα και πέφτουν λόγω υπερβολικού βάρους, πραγµατοποιείται και 

τρίτη ταξινόµηση την περίοδο ∆εκεµβρίου-Μαρτίου. 
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Εικόνα 1. Ετήσιος κύκλος παραγωγής για τη μυδοκαλλιέργεια του είδους Mytilus galloprovincialis 

στην Ελλάδα (από Theodorou et al., 2011). 

 

Το εµπορεύσιµο µέγεθος µυδιών (µεγαλύτερα από 6 cm) εποτυγχάνεται, συνήθως, από 

τα µέσα της άνοιξης µέχρι και τις αρχές του καλοκαιριού. Η αύξηση του εγκατεστηµένου 

γόνου µέχρι το µέγεθος των 2cm, που αποτελεί και το µέγεθος που πλέον διαχειρίζεται ο 

µυδοκαλλιεργητής, ολοκληρώνεται µέχρι το καλοκαίρι. Το µήκος του µυδιού µπορεί να 

ξεπεράσει τα 10-13 cm σε ιδανικές συνθήκες αλλά όταν αυτές δεν είναι ευνοϊκές, το µέγεθός 

του δεν ξεπερνά τα 2-3 cm ακόµη και σε ηλικίες 15-20 ετών (Theodorou et al., 2011). Καθώς 

αυξάνεται η θερµοκρασία, τα µύδια αυξάνουν σταδιακά τον δείκτη κατάστασής τους (βάρος 

σάρκας) και γίνονται έτοιµα για την αγορά. Ταυτόχρονα, τα ενήλικα µύδια γεννιούνται έτσι 

ώστε να συλλέγεται η σπάτουλα για το νέο απόθεµα σπόρων (Theodorou et al., 2011) 

(Εικόνα 1). 
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Το χρονικό πρότυπο της µυδοκαλλιέργειας στις περιοχές µελέτης δε διαφέρει από το 

παραπάνω πρότυπο. Έτσι, στην περιοχή της Μηχανιώνας κατά την περίοδο ∆εκεµβρίου-

Μαρτίου, οι συλλέκτες µυδιών τοποθετούνται στο νερό και η συλλογή γίνεται από τον Μάιο 

έως τον Ιούλιο, ενώ στη συνέχεια γίνεται αραίωση στα δίχτυα από τον Αύγουστο έως τον 

Οκτώβριο. Η περίοδος αναπαραγωγής του µυδιού ενδιαφέρει όχι µόνο για τη δυναµική του 

πληθυσµού αλλά και για τη διαχείριση της εκτροφής (συγκοµιδή, τοποθέτηση συλλεκτήρων), 

καθώς κατά την περίοδο µετά την απελευθέρωση του γεννητικού υλικού υποβαθµίζεται 

εµπορικά η ποιότητα του µυδιού µε τη µείωση του σωµατικού του βάρους. Για το λόγο αυτό 

πρέπει να ρυθµίζεται ανάλογα ο χρόνος συγκοµιδής. Η ηλικία πρώτης αναπαραγωγής 

εµφανίζεται σε µέγεθος που ποικίλει ανάλογα µε την περιοχή προέλευσης του µυδιού. Ο 

φυλετικός διαχωρισµός οπτικά διακρίνεται για το µεν αρσενικό από τους υπόλευκους 

γεννητικούς αδένες, ενώ το θηλυκό από τους αντίστοιχους πορτοκαλόχρωµους (Theodorou et 

al., 2011). Η αναπαραγωγική στρατηγική περιλαµβάνει πλαγκτικές µορφές µε ικανότητα 

µεγάλης εξάπλωσης, γεγονός που συντελεί στην ευρεία γεωγραφική κατανοµή του γένους 

(Lutz & Kennish, 1992). Στις περισσότερες περιοχές οι προνύµφες του Mytilus ανιχνεύονται 

σε µεγάλους αριθµούς την άνοιξη και το καλοκαίρι ενώ η διάρκεια του κάθε 

προνυµφικού/νυµφικού σταδίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η διαθέσιµη 

τροφή, η θερµοκρασία, η αλατότητα, η ύπαρξη κατάλληλου υποστρώµατος (Lutz & Kennish, 

1992). Σηµαντικό ρόλο για την καλή διαβίωση του γόνου διαδραµατίζει ο υδροδυναµισµός 

(ρεύµατα), έτσι ώστε να γίνεται ανανέωση µαζών του νερού, µείωση φαινοµένων θερµικής 

στρωµάτωσης στα νερά και αυξηµένη παροχή τροφής (φυτοπλακτόν) στα 10 άτοµα γόνου. Οι 

ταχύτητες των ρευµάτων που έχουν καταγραφεί σε περιοχές εκτροφής είναι από 0,02-0,10 m 

sec (Lutz & Kennish, 1992). 

Στην παρούσα µελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις των περιοδικών κλεισίµατος των 

µυδοκαλλιεργειών και προτείνονται οι κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου 
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προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε HABs 

διατηρούνται σε αποδεκτό επίπεδο. Η εκτίµηση κινδύνου για ζητήµατα HABs απαιτεί τον 

προσδιορισµό των επιπέδων, τα οποία εκτιµούν το συνολικό επίπεδο κινδύνου που συνδέεται 

µε το κλείσιµο εγκαταστάσεων λόγω του HABS (συγκεκριµένο επικίνδυνο συµβάν/ζήτηµα). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

2.1. Χωρική κατανοµή των µυδοκαλλιεργειών 

Ο συνδυασµός των κοινωνικο-οικονοµικών στοιχείων µε τα αλιευτικά δεδοµένα είναι 

καθοριστικής σηµασίας για το µέλλον της εκµετάλλευσης των βιολογικών πόρων. Η 

καλλιέργεια µυδιών και στις δυο περιοχές µελέτης (Εικόνα 2), αποτελεί µια µικρή 

οικογενειακή δραστηριότητα, που παρέχει απασχόληση σε σηµαντικό µέρος του τοπικού 

πληθυσµού, τόσο άµεσα όσο και µέσω της συνδεδεµένης µεταποίησης. 

 

Εικόνα 2. Χάρτης του Θερµαϊκού κόλπου (1: Χαλάστρα, 2: Νέα Μηχανιώνα). 

 

Ο αριθµός των µονάδων µυδοκαλλιεργιών στο ανατολικό τµήµα του θερµαικού 

κόλπου (Νέα Μηχανιώνα) (4 µονάδες καλλιέργειας µυδιών) είναι µικρότερος από τον 

αντίστοιχο στην περιοχή της Χαλάστρας (59 µονάδες καλλιέργειας µυδιών). Στην περιοχή 

της Μηχανιώνας αντίθετα υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός οστρακοαλιέων οι οποίοι πολλές 

φορές ακολουθούν το επάγγελµα από τους γονείς τους. Οι οστρακοαλιείες αυτής της 

περιοχής δουλεύουν µε σύστηµα αυτόνοµης κατάδυσης το οποίο αποτελείται από έναν 
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αεροσυµπιεστή που βρίσκεται επάνω στο σκάφος. Το µέγιστο βάθος που µπορούν να 

εργαστούν δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τα 10µ. Το αλιευτικό εργαλείο που 

χρησιµοποιούν είναι το «χεράκι» το οποίο είναι µια τσουγκράνα ή πιρούνα που έχει τρία 

δόντια στην ελεύθερη άκρη της που έχουν µήκος 8cm το καθένα και απόσταση µεταξύ τους 

τουλάχιστον 2cm. Στις µυδοκαλλιέργιες της Νέας Μηχανιώνας χρησιµοποιούν την 

καλλιέργεια µακράς γραµµής χρησιµοποιείται σε 55 θέσεις, που η κάθε µια καταλαµβάνει 

περίπου 10.000 m
2
, σε βάθη που κυµαίνονται από 6 έως 22 m. 

Στο δυτικό τµήµα του Θερµαϊκού κόλπου (Χαλάστρα) εκτρέφεται περίπου το 30% του 

συνόλου των µυδιών της Ελλάδας (Konstantinou et al., 2012) καθιστώντας τη µεγαλύτερη 

περιοχή παραγωγής µυδιών στην Ελλάδα. Στη Χαλάστρα υπάρχουν περίπου 250 

εγγεγραµµένοι αγρότες µυδιών και 14 µονάδες επεξεργασίας στην περιοχή και 

χρησιµοποιούνται δύο τεχνικές καλλιέργειας: (α) το σύστηµα µακράς γραµµής, το οποίο 

χρησιµοποιείται σε 55 θέσεις, που η κάθε µια καταλαµβάνει περίπου 10.000 m
2
, σε βάθη που 

κυµαίνονται από 6 έως 22 m, και (β) το σύστηµα κρεβατίνας, που χρησιµοποιείται σε 150 έως 

200 θέσεις, σε βάθη από 2 έως 5 m. Το σύστηµα καλλιέργειας πόλων χρησιµεύει κυρίως για 

την υποστήριξη του συστήµατος µακράς γραµµής (Konstantinou et al., 2012). Για την 

τοποθέτηση του γόνου στα δίχτυα χρησιµοποιείται ένας πλαστικός σωλήνας διαµέτρου 6 cm 

και µήκους 80 cm. Η διάµετρος του σωλήνα αλλά και το µέγεθος των νεαρών µυδιών θα 

καθορίσουν την πυκνότητα του γόνου µέσα στο δίχτυ. Μια επιθυµητή πυκνότητα είναι 2 κιλά 

ανά µέτρο ενώ το µήκος των διχτυών προτείνεται να κυµαίνεται από 3 έως 5 m. Τα δίχτυα 

που χρησιµοποιούνται έχουν µήκος πλευράς ≪µατιών≫ 20-28 mm ανάλογα µε το µέγεθος 

των νεαρών µυδιών. Στα δίχτυα τοποθετούνται τα συσσωµατώµατα γόνου ενώ τα 

µεµονωµένα άτοµα τοποθετούνται σε σακιά ανά 6-7 κιλά και πρέπει να παραµείνουν στο 

νερό για 2-3 ηµέρες για να αναπτυχθεί ο βύσσος τους κι έτσι στερεώνεται το ένα στα κελύφη 

των άλλων δηµιουργώντας πάλι νέα συσσωµατώµατα. 
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2.2. ∆οµή ερωτηµατολογίου 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2018 ιδιωτικά για την αποφυγή 

επιρροής από άλλους και οι ερωτήσεις παρουσιάστηκαν µε τον ίδιο τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η δειγµατοληπτική προκατάληψη. Στην παρούσα εργασία 

πραγµατοποιήθηκαν ατοµικές  συνεντεύξεις µε επαγγελµατίες µυδοκαλιεργητές του 

Θερµαϊκού κόλπου στη βάση ειδικού ερωτηµατολογίου το οποίο δόθηκε σε 33 άτοµα (18 από 

την περιοχή της Μηχανιώνας και 15 από την περιοχή της Χαλάστρας) (Εικόνα 2).  Τα άτοµα 

που µετείχαν στην έρευνα είχαν περισσότερα από 10 χρόνια εµπειρίας στον τοµέα της 

καλλιέργειας µυδιών, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων και τη 

σύνδεση µε ιστορικά γεγονότα. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ήταν ατοµική µε τον 

κάθε ερωτώµενο να απαντάει µεµονωµένα από τους υπόλοιπους αλιείς, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η απουσία επιρροής µεταξύ τους κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

Επίσης, πριν τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου δηλώνονταν στους αλιείς ότι η 

συµµετοχή στην έρευνα δεν ήταν υποχρεωτική και ότι η έρευνα ήταν απρόσωπη.  

Στο σχεδιασµό των ερωτηµατολογίων δυο σηµεία θεωρήθηκαν ως σηµαντικά. Το 

πρώτο αφορά στη συµβατότητά τους µε ερωτηµατολόγια από προηγούµενες µελέτες που 

έχουν διεξαχθεί και η διατήρηση µιας ενιαίας συνοχής ανάµεσα σε προγενέστερες και 

µελλοντικές έρευνες επί των θεµάτων που άπτονται την παράκτια αλιεία, επιτρέπουν τη 

σύγκριση και τον αµοιβαίο εµπλουτισµό µε νέα δεδοµένα. Παρόµοια µέθοδος ακολουθήθηκε 

από τους Wells & Jernakoff (2006) για τη µελέτη των πιθανών περιβαλλοντικών και 

οικολογικών κινδύνων που διαφαίνονται από τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

κατά την εξαλίευση του στεριδόκτενου Pinctada maxima. Επίσης, η ίδια µεθοδολογία 

χρησιµοποιήθηκε στις περιπτώσεις στις οποίες τα διαθέσιµα δεδοµένα ήταν περιορισµένα, 

όπως τους οικολογικούς κινδύνους που απορρέουν από την αλιεία (Hobday et al., 2011) και 
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τους κινδύνους λόγω της κλιµατικής αλλαγής και της επίδρασης των υδατοκαλλιεργειών 

(Doubleday et al., 2013). 

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν οι επαγγελµατίες ήταν να 

εκτιµήσουν: (α) τη σοβαρότητα της  εποχικής  απαγόρευσης αλιείας λόγω φυκοτοξινών ανά 

δίµηνο (β) τη σοβαρότητα λόγω της απαγόρευσης εξαλίευσης  οστράκων λόγω βιοτοξινών 

ανά δίµηνο και (γ) τις οικονοµικές  επιπτώσεις από την απαγόρευση εξαλίευσης οστράκων 

λόγω βιοτοξινών κατά την κρίσιµη περίοδο εξαλίευσης όσον αφορά στη µείωση της τιµής, τις 

απώλειες στη συγκοµιδή, τις απώλειες σε γόνο, την επιπλέον ενέργεια σε καύσιµα, τα 

επιπλέον αναλώσιµα, τα επιπλέον εργατικά και το επιπλέον κόστος για τη συντήρηση και τις 

επισκευές. 

 

2.3. Ανάλυση δεδοµένων 

Μετά από τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, τα δεδοµένα ψηφιοποιήθηκαν σε 

βάση δεδοµένων του προγράµµατος Excel, η οποία περιελάµβανε σε ξεχωριστές στήλες τα 

παρακάτω στοιχεία: (α) τον αύξοντα αριθµό του ερωτηµατολογίου και (β) τα ερωτήµατα της 

έρευνας (κωδικοποιηµένα µε αριθµούς). 

Η ανάλυση των δεδοµένων της ποσοτικής έρευνας περιλάµβανε την εκτίµηση των 

συχνοτήτων (%) για κάθε απάντηση των ερωτηµάτων των παραπάνω κατηγοριών. 

 

2.4. Αξιολόγηση του κινδύνου 

Η ποιοτική αξιολόγηση των επιπτώσεων της περιοδικής απαγόρευσης της συγκοµιδής 

µυδιών που σχετίζονται µε HAB έγινε µε βάση τη σοβαρότητα της περιόδου (εποχή) και της 

διάρκειας (εβδοµάδες) σε ετήσιο σχέδιο διαχείρισης της καλλιέργειας µυδιών (Theodorou 

2015; Theodorou et al., 2012; 2019). Προκειµένου να εκτιµηθούν ηµι-ποσοτικά οι 

οικονοµικές συνέπειες µιας απαγόρευσης της συγκοµιδής λόγω των HABs σε επίπεδο 



14 

 

αγροκτήµατος/επιχείρησης, καθορίστηκε (Πίνακας 1) σταδιακή αύξηση του βαθµού κινδύνου 

(από 0 έως 5), µαζί µε έναν παρόµοιο υπολογισµό της αξιοπιστίας του χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου (από 0-5). Ανάλογα µε την περίοδο του έτους, η διάρκεια της παύσης λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων µπορεί να έχει επίπτωση στις απώλειες των παραγόµενων µυδιών, οι 

οποίες εκτείνονται από αµελητέες, κατά τη διάρκεια ορισµένων περιόδων του έτους, έως σε 

καταστροφικές κατά την κρίσιµη περίοδο συγκοµιδής. Οι συνέπειες κατηγοριοποιούνται σε 

έξι επίπεδα που κυµαίνονται από αµελητέα (ουσιαστικά καµία επίδραση, 0) έως 

καταστροφικά (µη αναστρέψιµη, 5) (Fletcher, 2005) (Πίνακας 1). 

Η εκτίµηση της πιθανότητας και της βαθµολογίας των επιπτώσεων διεξήχθη σύµφωνα 

µε τις βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνου που αναδείχθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις 

όπως προτείνεται από τους Fletcher et al. (2004). Η εκτίµηση της πιθανότητας χρησιµοποιεί 

µια κλίµακα της εµφάνισης του «επικίνδυνου» συµβάντος. Συγκεκριµένα, η εκτιµώµενη 

πιθανότητα βασίζεται στις «ευαισθησίες» κάθε διµηνιαίας περιόδου του ετήσιου κύκλου 

παραγωγής, καθώς και των απαιτήσεων πληροφόρησης προκειµένου να εκτιµηθεί ο κίνδυνος 

κλεισίµατος των εγκαταστάσεων. 

Οι συνολικές οικονοµικές επιπτώσεις από το κλείσιµο της παραγωγής της 

µυδοκαλλιέργειας στις περιπτώσεις καταστροφικού κινδύνου περιγράφονται από τον 

πολλαπλασιασµό των βαθµολογιών της αυξηµένης πιθανότητας (0-5) µε τις οικονοµικές 

συνέπειες (Κίνδυνος = Πιθανότητα X Συνέπειες). Οι συνολικές βαθµολογίες κυµαίνονται από 

0 έως 25, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες λειτουργικού κινδύνου: αµελητέα (0), 

χαµηλά (1-6), µέτρια (7-12), υψηλά (13-18) και ακραία (>18). Από αυτό το προϊόν, το οποίο 

ονοµάζεται Αξία Κινδύνου, κάθε ζήτηµα µπορεί να ανατεθεί σε Κατάταξη Κινδύνου, 

ανάλογα µε το αν µια τιµή κινδύνου εµπίπτει σε µία από τις προκαθορισµένες κατηγορίες 

(Fletcher et al., 2005). Τα ζητήµατα των σηµαντικών κινδύνων (δηλαδή «µέτρια», «υψηλά» ή 
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«ακραία» επίπεδα) αποτελούν προτεραιότητα για την εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων 

διαχείρισης (Fletcher et al., 2004).  
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Πίνακας 1. Αξιολόγηση της σοβαρότητας του οικονοµικού κινδύνου στις µυδοκαλλιέργειες λόγω της εµφάνισης ανθήσεων πλαγκτού (HABs). 

Επίπεδο Περιγραφή 

απειλής 

Πιθανές συνέπειες 
Οικονοµικές απώλειες 

0 Αποµακρυσµενη 
∆εν έχουν αναφερθεί 

καταστροφές 

Ασήµαντες επιπτώσεις στην καλλιέργεια µυδιών - πιθανώς µη µετρήσιµα 

επίπεδα. Ο αντίκτυπος του κλεισίµατος της τοποθεσίας είναι απίθανο να είναι 

µετρήσιµος έναντι της µεταβλητότητας του υποβάθρου 

1 Σπάνια 
Σε ορισµένες περιπτώσεις 

µπορεί να συµβούν απώλειες 

Μέτρηση των επιπτώσεων. Ενδεχοµένως ανιχνεύσιµη αλλά ελάχιστη επίπτωση 

στη δοµή / λειτουργία ή τη δυναµική της καλλιέργειας µυδιών. 

2 Απίθανη 
Ασυνήθιστες, αλλά έχουν 

παρατηρηθεί απώλειες 

Είναι πιθανό να υπάρξουν πιο εκτεταµένες επιπτώσεις στην καλλιέργεια 

µυδιών, αλλά τα επίπεδα εξακολουθούν να θεωρούνται αποδεκτά καθώς 

υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης. Τα επίπεδα πρόσκρουσης είναι στο µέγιστο 

αποδεκτό επίπεδο. 

3 Πιθανή Πιθανές απώλειες 

Το επίπεδο επίπτωσης στην καλλιέργεια µυδιών µπορεί να είναι µεγαλύτερο 

από αυτό που είναι λογικό για να διασφαλιστεί ότι η δραστηριότητα θα είναι 

σε θέση να ανακάµψει επαρκώς ή θα προκαλέσει ισχυρές µεταγενέστερες 

επιπτώσεις από την απώλεια της λειτουργίας. Το επίπεδο αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσµα ευρύτερες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις. 

4 Περισταστιακή 
Μπορεί να συµβούν 

καταστροφές 

Πολύ σοβαρές επιπτώσεις που συµβαίνουν τώρα µε σχετικά µεγάλο χρονικό 

διάστηµα απαιτούνται για την αποκατάσταση σε αποδεκτό επίπεδο. 

5 Αρκετά  πιθανή Αναµένονται καταστροφές 
Θα υπάρξει ευρεία και µόνιµη/µη αναστρέψιµη βλάβη ή απώλεια - απίθανο να 

οριστεί ποτέ (π.χ. προκαλώντας εξαφάνιση). 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ο Πίνακας 2 απεικονίζει την "ευαισθησία" κάθε εποχής. Από την αρχή της άνοιξης 

(Μάρτιος-Απρίλιος) έως και τα τέλη του καλοκαιριού (Ιούλιος-Αύγουστος), οι περιορισµοί 

των πωλήσεων σε διάστηµα 6 εβδοµάδων µπορεί να είναι καταστροφικοί (βαθµός κατάταξης 

κινδύνου 20-30). Παρόµοια αποτελέσµατα εκτιµώνται (βαθµός κατάταξης κινδύνου 20-24) 

ακόµη και για µικρότερη περίοδο κλεισίµατος (4-6 εβδοµάδες) κατά την περίοδο της 

συγκοµιδής (Μάιος-Αύγουστος). Τα κλειστά τµήµατα του χώρου που σχετίζονται µε HABs 

για µικρότερη χρονική περίοδο (3 έως 4 εβδοµάδες) κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου 

(Μάιος-Αύγουστος) απαιτούν ένα ειδικό σχέδιο διαχείρισης (βαθµοί κατάταξης κινδύνου 15-

18), συµπεριλαµβανοµένης της συγκοµιδής/ταξινόµησης και συσκευασίας του προϊόντος σε 

πλαστικές σακούλες, οι οποίες αποθηκεύονται στο νερό ως απόθεµα, έτοιµες για την αγορά 

όταν εξαφανίζεται η τοξική άνθιση. Το µέτρο αυτό θα µπορούσε να επεκταθεί ουσιαστικά 

έως το Σεπτέµβριο-Οκτώβριο εάν απαιτείται περισσότερο από 6 εβδοµάδες (βαθµός 

κατάταξης κινδύνου 15). Μια τέτοια διαχειριστική δράση θα µπορούσε επίσης να εφαρµοστεί 

προληπτικά κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου για τα πρώιµα αναπτυσσόµενα µύδια εάν 

ένα κλείσιµο εγκαταστάσεων φτάσει σε 4 έως 6 εβδοµάδες (βαθµός βαθµολογίας κινδύνου 

16). 

Λιγότερο εντατικές (µικρότερες ποσότητες) διαχειριστικές ενέργειες απαιτούνται όταν 

το κλείσιµο των χώρων διαρκεί µεταξύ 2 και 3 εβδοµάδων από τον Μάιο έως τον Αύγουστο 

(βαθµολογία κατάταξης κινδύνου 15-18). Ωστόσο, οι µεγαλύτερες περίοδοι κλεισίµατος (έως 

4 εβδοµάδες) στις αρχές της άνοιξης (Μάρτιος-Απρίλιος), το φθινόπωρο (2 έως 6 εβδοµάδες 

το Σεπτέµβριο-Οκτώβριο) ή το χειµώνα (περισσότερες από 4 εβδοµάδες τον Ιανουάριο-

Φεβρουάριο) (βαθµοί κατάταξης κινδύνου 8-10), κυρίως προληπτικά ή όταν είναι απολύτως 

αναγκαία. Το κλείσιµο της παραγωγής έως και 2 εβδοµάδες σε κάθε περίπτωση (βαθµοί 
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βαθµολογίας κινδύνου 0-6) είναι οικονοµικά προσιτό (πίνακας 3). Παρόµοια, το κλείσιµο της 

παραγωγής έως 4 εβδοµάδες τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο (βαθµός κατάταξης κινδύνου 6) ή 

για περισσότερες από 6 εβδοµάδες το Νοέµβριο-∆εκέµβριο (βαθµός βαθµολογίας κινδύνου 

5) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις, δεδοµένου ότι η παραγωγική δραστηριότητα περιορίζεται 

στις συλλογές το απόθεµα κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις οικονοµικές επιπτώσεις του κλεισίµατος των 

εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις χαρακτηρισµού καταστροφικού κινδύνου (20-30). Το πιο 

εντυπωσιακό από τις δηλώσεις των επαγγελµατιών ήταν το γεγονός ότι για όλες οι 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν, οι σηµαντικότερες περιόδους κατά τις οποίες παρουσιάστηκε 

το µεγαλύτερο µέρος των επιπτώσεων ήταν µεταξύ Μαΐου έως Αυγούστου (Πίνακας 3). Η 

επιπλέον ενέργεια και τα αναλώσιµα, καθώς και η συντήρηση και η εξυπηρέτηση σε όλη τη 

γραµµή παραγωγής κατά την περίοδο της συγκοµιδής (Μάιος-Αύγουστος) και η επιπλέον 

εργασία κατά τους µήνες Μάιο-Ιούνιο εµφάνισαν τις πιο ακραίες απειλές για την κερδοφορία 

(µέσος βαθµός βαθµολογίας κινδύνου από 19,54 έως 22,46), µε επιπλέον κόστος εργασίας. 

Αντίθετα, η µείωση των τιµών, η απόδοση και οι απώλειες σπόρων παρουσίασαν χαµηλές 

έως µέτριες απειλές, ανάλογα µε την περίπτωση (Πίνακας 3), µε τη βιωσιµότητα της 

εκµετάλλευσης. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζονται από το κλείσιµο της µονάδας είναι η  

αύξηση του κόστους των: (α) καυσίµων (για κλείσιµο της µονάδας από τον Μάιο µέχρι τον 

Ιούνιο), (β) των αναλώσιµων (από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο) και (γ) της συντήρησης 

(µεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου). Οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι έχουν το υψηλότερη 

καταστροφική επίπτωση στην καλλιέργεια µυδιών για τις δύο περιοχές που εξετάστηκαν στο 

Θερµαϊκό κόλπο. 
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Πίνακας 2. Εκτίµηση κινδύνου στις µυδοκαλλιέργειες λόγω HABs . Τα νούµερα δείχνουν τις τιµές επικινδυνότητας όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1. Τα σκιασµένα τµήµατα δείχνουν το βαθµό επικινδυνότητας (όσο πιο σκούρα είναι τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος). 

Συνέπειες Ασήµαντος Ελάχιστος Μέτριος Σοβαρός Μέγιστος Καταστροφικός 

   0-1 weeks  1-2 weeks 2-3 weeks 3-4 weeks 4-6 weeks 6< weeks 

Πιθανοφάνεια Επίπεδαs 0 1 2 3 4 5 

Αποµακρυσµένη Νοε-∆εκ 1 0 1 2 3 4 5 

Σπάνια Ιαν-Φεβ 2 0 2 4 6 8 10 

Απίθανα Σεπ-Οκτ 3 0 3 6 9 12 15 

Πιθανή Μαρ-Απρ 4 0 4 8 12 16 20 

Περισταστιακή Μάι-Ιουν 5 0 5 10 15 20 25 

Πολύ πιθανή Ιολυ-Αυγ 6 0 6 12 18 24 30 

 

Κατάταξη κινδύνου για την ανταπόκριση της διαχείρισης: Ασήµαντος (0), καµία ενέργεια. Χαµηλός (1 έως 6), δεν χρειάζεται κάποια συγκεκριµένη ενέργεια  

για να πετύχει αποδεκτή απόδοση. Μέτριος από (7 έως 2), συγκεκριµένη προσέγγιση  χρειάζεται ενέργεια για να διατηρήσει µια αποδεκτή απόδοση. Υψηλός 

(13 έως 18): πιθανότητα αυξηµένων διαχειριστικών  δραστηριοτήτων. Ακραίος (> 19): επιπλέον δυνατές διαχειριστικές  δραστηριότητες.
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Πίνακας 3. Μέσες τιµές (τυπική απόκλιση) του εκτιµώµενου κινδύνου σύµφωνα µε τα επίπεδα συνεπειών στο λειτουργικό κόστος των 

µυδοκαλλιεργειών λόγω των απαγορεύσεων συγκοµιδής που σχετίζονται µε φαινόµενα άνθησης πλακγτού (HABs). 

Κίνδυνος 

Συνέπειες(C) Πιθανοφάνεια(L) Επίπεδο κινδύνου 

Περιγραφή κινδύνου 

Λόγος (0-5) Λόγος (0-5) (C x L) 

Μειώση τιµής (Μαι-Ιουν) 2.04(0.74) 2.64(0.62) 5.64(2.70) 
Χαµηλό προς µέτριο 

Μειώση τιµής (Ιουλ-Αυγ) 2.73(0.47) 2.55(0.52) 7.00(2.05) 

Απώλειες συγκοµιδής (Μαι-Ιουν) 1.50(0.58) 2.04(0.74) 3.29(2.11) 
Χαµηλό 

Απώλειες συγκοµιδής (Ιουλ-Αυγ) 2.73(0.47) 2.18(0.75) 5.91(2.30) 

Απώλεια γόνου (Μαι-Ιουν) 2.39(1.10) 2.71(1.01) 7.32(5.40) 
Χαµηλό προς µέτριο 

Απώλεια γόνου (Ιουλ-Αυγ) 4.64(0.67) 4.36(0.51) 20.36(4.41) 

Επιπλέον ενέργειες (Μαι-Ιουν) 4.39(0.57) 4.39(0.63) 19.54(4.73) 
Ακραίο 

Επιπλέον ενέργειες (Ιουλ-Αυγ) 4.64(0.51) 4.82(0.41) 22.46(3.75) 

Εππιπλέον αναλώσιµα (Μαι-Ιουν) 4.50(0.51) 4.61(0.57) 20.86(4.11) 
Ακραίο 

Εππιπλέον αναλώσιµα (Ιουλ-Αυγ) 5.00(0.00) 4.36(0.67) 21.82(3.37) 

Επιπλέον εργατοώρες (Μαι-Ιουν) 4.36(0.68) 4.61(0.69) 20.32(5.18) 
Υψηλό προς ακραίο 

Επιπλέον εργατοώρες (Ιουλ-Αυγ) 4.18(0.41) 3.82(0.87) 16.18(5.08) 

Συντήρηση & επισκευές (Μαι-Ιουν) 4.50(0.58) 4.61(0.50) 20.86(4.19) Ακραίο 
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Συντήρηση & επισκευές (Ιουλ-Αυγ) 4.36(0.51) 5.00(0.00) 21.82(2.52) 

Επιχειρησιακή εκτίµηση: Ασήµαντο (0), Χαµηλό (1 έως 6), Μέτριο (7 έως 12), Υψηλό (13-18), Ακραίο ( > 19).
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Οι µεταξύ των περιοχών συγκρίσεις των µέσων οικονοµικών επιπτώσεων των 

εγκαταστάσεων κλεισίµατος στις περιπτώσεις καταστροφικού κινδύνου έδειξαν ότι µόνο οι 

επιπτώσεις στις απώλειες απόδοσης ήταν σηµαντικές (P<0,05) µε την περιοχή της Νέας 

Μηχανιώνας να επηρεάζονται περισσότερο από την περιοχή της Χαλάστρας (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 3. ∆ιάγραµµα αλληλεπίδρασης των µέσων τιµών διακύµανσης της εκτιµώµενης 

σοβαρότητας (επάνω) και της ευαισθησίας (κάτω) από την εποχική απαγόρευση 

µυδοκαλλιέργειας λόγω φυκοτοξινών στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας και της Χαλάστρας.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην παρούσα µελέτη έγινε µια προσπάθεια αξιολόγησης των συνεπειών του 

κλεισίµατος µυδοκαλλιεργειών δύο περιοχών του Θερµαϊκού κόλπου (Νέα Μηχανιώνα και 

Χαλάστρα) που σχετίζονται µε φαινόµενα άνθησης πλαγκτού (HABs) και ιδιαίτερα των 

ζηµιών που προκαλούνται σε διαφορετικές εποχές  και στάδια της µυδοκαλλιέργειας. Η 

µεθοδολογία εκτίµησης των κινδύνων που χρησιµοποιήθηκε αφορά σε µια ηµι-ποσοτική 

προσέγγιση βασισµένη σε γνωµοδοτήσεις εµπειρογνωµόνων (µυδοκαλλιεργητές µε 

περισσότερα από 10 έτη εµπειρίας), στους οποίους δίνεται µια περιγραφική ποιοτική κλίµακα 

σε τιµές για να περιγραφεί το µέγεθος των πιθανών συνεπειών των κλεισίµατος των 

γεωργικών εγκαταστάσεων λόγω των HABs. Η τεχνική αυτή έχει αρκετά πλεονεκτήµατα 

σύµφωνα (Vose et al., 2001) δεδοµένου ότι µπορεί να καθορίσει το κατώτατο όριο για 

απαράδεκτο κίνδυνο µετά από προσεκτική και συστηµατική σύγκριση των πιθανών κινδύνων 

που δηµιουργούνται από την εποχική διάρκεια των περιστατικών HABs και τη σοβαρότητα 

των συνεπειών τους. Οι τιµές που αποδίδονται, στην παρούσα µελέτη, για να περιγράψουν τις 

συνέπειες ενός συγκεκριµένου κλεισίµατος λόγω των HABs µπορεί να µην αντικατοπτρίζουν 

µε µεγάλη ακρίβεια το µέγεθος των συµβάντων και µπορούν να επανεκτιµηθούν µε τον καιρό 

και να εξελιχθούν σε ακριβέστερη βαθµολόγηση. Ωστόσο, σηµαντικό είναι να προσεγγιστούν 

οι κίνδυνοι υψηλού επιπέδου πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας, όπως είναι οι απαγορεύσεις 

συγκοµιδής µυδιών που προέρχονται από HABs. 

Η απώλεια µυδιών λόγω της έλλειψης χώρου, καθώς οι περισσότερες µονάδες είναι 

δυναµικότητας µικρότερης από 3 kg (Theodorou et al., 2011, 2014, 2015), δηµιουργούν 

πρόσθετη πίεση στην οικονοµική απόδοση του επόµενου έτους. Ως µέτρο διαχείρισης του 

κινδύνου, οι αρχές θα µπορούσαν να εκδώσουν έκτακτες άδειες για πρόσθετο χώρο στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις, όπου θα τοποθετούνταν παρατεταµένες γραµµές για να 
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φορτώσουν το νέο συλλέκτη σε φρέσκα δίχτυα κατά την κρίσιµη περίοδο της απαγόρευσης. 

Με αυτόν τον τρόπο, η απώλεια αποθέµατος µυδιών θα µειωνόταν και οι καλλιεργητές θα 

ανακατανείµαν τα µύδια µετά την κρίση, καθώς θα υπήρχε αρκετός χώρος στα αρχικά 

εγκεκριµένα όρια της εκµετάλλευσης. Ωστόσο, µια τέτοια δράση διαχείρισης κινδύνου πρέπει 

να γίνει αποδεκτή επίσηµα και να ληφθεί υπόψη στο µελλοντικό περιβαλλοντικό χωροταξικό 

σχεδιασµό και να βρεθούν νέοι εναλλακτικοί τόποι µετεγκατάστασης. καµία από τις επιλογές 

δεν εξετάζεται ακόµη από τους διαχειριστές. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συµφωνούν µε τα αντίστοιχα των Rodríguez 

et al., (2011), οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές απώλειες από την 

καλλιέργεια µυδιών στη Γαλικία (Ισπανία), λόγω απαγορεύσεων συγκοµιδής που σχετίζονται 

µε HABs, εξαρτώνταν από τη χρονική περίοδο που εµφανίστηκαν και από την ένταση 

(διάρκεια) του επεισοδίου. Αναφορικά µε την "ευαισθησία" κάθε εποχής οι εκτιµήσεις των 

κινδύνων από το σταµάτηµα της παραγωγής έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχει περιορισµός 

χώρου στις εκµεταλλεύσεις µακράς γραµµής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και εάν 

επιβληθούν καθυστερήσεις συγκοµιδής, δεν υπάρχει διαθέσιµο δωµάτιο για το νέο απόθεµα 

σπόρων προς σπορά. Οι σπόροι που παραµένουν στους συλλέκτες µεγαλώνουν ταχύτερα σε 

υψηλές θερµοκρασίες και τελικά πέφτουν στο κάτω µέρος εάν δεν συγκοµιστούν. Περαιτέρω 

απώλειες αναµένονται λόγω των τιµών που θα µειωθούν µετά την επανέναρξη του χώρου, 

καθώς όλοι οι παραγωγοί βιάζονται να πουλήσουν το απόθεµά τους το συντοµότερο δυνατό. 

Περαιτέρω απώλειες συµβαίνουν όταν τα µύδια δεν συγκοµίζονται όταν πρέπει να είναι, 

ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τα κύµατα καύσωνα και οι ζηµιές στο 

pergolari από τους µεγάλους ανέµους στα τέλη Ιουλίου-Αυγούστου οδηγούν σε αυξηµένη 

θνησιµότητα. Τα γεγονότα µικρής διάρκειας θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε µια 

χρονική µετατόπιση κατά τη συγκοµιδή ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες. Στην περίπτωση 
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της Ελλάδας, το καλοκαίρι είναι η πιο ευαίσθητη εποχή για καταστροφικές απώλειες, εφόσον 

η περίοδος κλεισίµατος υπερβαίνει τις 4-6 εβδοµάδες. 

Μια προσπάθεια να αξιολογηθεί ο κίνδυνος κλεισίµατος που σχετίζεται µε HABs 

αναδεικνύει το θέµα των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ως στρατηγική επιµερισµού των 

κινδύνων. Ειδικά στην υδατοκαλλιέργεια, η πιθανότητα απώλειας και η στατιστική της 

κατανοµή θα πρέπει να υπολογίζονται µε εύλογη εµπιστοσύνη, ενώ η συµπεριφορά 

διαχείρισης του ασφαλισµένου παραγωγού θα πρέπει να µπορεί να παρακολουθείται (Beach 

& Viator, 2008). Ως εκ τούτου, για να ανταποκριθούν ρεαλιστικά στις απαιτήσεις των 

ασφαλιστών, η εκτίµηση των επιπτώσεων πρέπει να βασίζεται στο επίπεδο των 

εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο του τοπικού οικοσυστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη του 

χρονικού σηµείου που συνέβη το περιστατικό (Hoagland & Scatasta, 2006). Οι απώλειες θα 

πρέπει να µπορούν να υπολογιστούν επακριβώς αφού εφαρµοστεί η βέλτιστη διαχείριση του 

κινδύνου για τον συγκεκριµένο κίνδυνο. Για την περιοχή καλλιέργειας µυδιών της 

Χαλάστρας οι Κωνσταντίνου et al. (2012) εκτιµούν ότι οι απώλειες κέρδους σε σενάρια που 

αντιστοιχούν σε απαγορεύσεις συγκοµιδής από 45 έως 165 ηµέρες (6 έως 22 εβδοµάδες) σε 

ετήσια βάση κυµάνθηκαν από 4% έως 38%. Ωστόσο, οι υπολογισµοί αυτοί δεν 

αντικατόπτριζαν τη σηµασία της περιόδου κλεισίµατος ανά συµβάν ή της εποχής κατά την 

οποία συνέβησαν τέτοια επεισόδια και αυτό είναι προβληµατικό από την πλευρά του 

εκτιµητή των καταστροφών. 

Καταληκτικά, το βασικό πρόβληµα των µυδοκαλλιεργητών της περιοχής του 

Θερµαϊκού κόλπου αφορούσε στην υπεραλίευση των οστράκων και στην εποχική 

απαγόρευση λόγω HABs. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να εξετάζονται λαµβάνοντας υπόψη την 

εξάρτηση των επαγγελµατιών µε το χώρο, καθώς οι περισσότεροι από τους 

µυδοκαλλιεργητές του Θερµαϊκού κόλπου είχαν κληρονοµήσει τις επιχειρήσεις τους από τους 

γονείς τους. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τον τρόπο καλλιέργειας µυδιών στον θερµαικό κόλπο αλλά 

και στις τεχνικές που χρησιµοποιούνε στην περιοχή της Χαλάστρας και της Μηχανιώνας. 

Επίσης κάνει αναφορά στις επιπτώσεις που έχει η εποχιακή απαγόρευση καθώς τα φαινόµενα 

άνθησης πλαγκτού (harmful algal blooms: HABs) κατατάσσονται σε κινδύνους που 

επηρεάζουν άµεσα την καλλιέργεια µυδιών στην Ελλάδα.  Το περιοδικό κλείσιµο της 

παραγωγής παραµένει το πρωταρχικό εργαλείο για τους οργανισµούς που είναι 

επιφορτισµένοι µε την προστασία του κοινού σε περιπτώσεις όπου τα HABs µπορούν να 

επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία. Με την χρήση ενός ερωτηµατολογίου έγινε έρευνα στους 

επαγγελµατίες του κλάδου µε σκοπό να διαπιστώσουµε τις επιπτώσεις που έχει το περιοδικό 

κλείσιµο των µυδοκαλλιεργειών κατά την περίοδο συγκοµιδής. Στην έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018 πήραν µέρος 33 έµπειροι επαγγελµατίες του κλάδου. 

Έτσι είχαµε µια εκτίµηση του κινδύνου βασισµένη στις αναφορές των µυδοκαλλιεργείτων. 

Πέραν της εποχιακής απαγόρευσης πρόβληµα συναντούσαν και λόγο έλλειψης χώρου αφού 

δεν εκδίδονται έκτατες άδειες για επιπλέον χώρο µε αποτέλεσµα την απώλεια µυδιών.  Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι οικονοµικές απώλειες από την 

καλλιέργεια µυδιών λόγω απαγορεύσεων συγκοµιδής που σχετίζονται µε HAB, εξαρτώνταν 

από τη χρονική περίοδο που εµφανίστηκαν και διάρκεια που είχαν. 
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Abstract 

 

The present study aims to describe the way of cultivating mussels in the thermal bay and the 

techniques they use in the area of Chalastra and Michaniona. It also refers to the impact of the 

seasonal ban as harmful algal blooms (HABs) are classified as hazards that directly affect the 

cultivation of mussels in Greece. Periodic closure of production remains the primary tool for 

organizations in charge of protecting the public in cases where HABs can affect human 

health. Using a questionnaire, a survey was carried out amongst professionals in order to 

ascertain the impact of the periodic closure of mussel crops during the harvest period. The 

survey, which took place in July 2018, involved 33 experienced professionals in the industry. 

So we had a risk assessment based on the reports of mycological plants. Apart from the 

seasonal ban, they also encountered a lack of space because no extra space was issued for 

additional space resulting in the loss of mussels. The results of the study concluded that the 

financial losses from the cultivation of mussels due to harvest bans associated with HAB 

depended on the period of time they had occurred and the duration they had.  


