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υδατοκαλλιέργειας

στην ΕΕ

Το γνωρίζατε;
Οι υδατοκαλλιέργειες θα ξεπεράσουν σύντοµα τη φυσική θαλάσσια
αλιεία ως κύρια πηγή θαλασσινών. Αυτό αντανακλά τη µετάβαση που
πραγµατοποιήθηκε στην ξηρά κατά το παρελθόν µε την εξέλιξη από
το κυνήγι στην εκτροφή.
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Οι υδατοκαλλιέργειες στην ΕΕ
παρέχουν φρέσκιες, ντόπιες
προµήθειες υγιεινών θαλασσινών και
ακολουθούν αυστηρούς κανόνες για
την προστασία του καταναλωτή, των
ψαριών και του περιβάλλοντος.

Το 79 µ.Χ., ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος περιέγραφε τεχνικές
εκτροφής ψαριών και στρειδιών στο βιβλίο του Φυσική Ιστορία.

Τα 7 βασικά είδη
υδατοκαλλιέργειας που
παράγονται στην ΕΕ
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Μύδι
Πέστροφα
Σολοµός
Στρείδι
Κυπρίνος
Τσιπούρα

7 Λαβράκι

ΟΙ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Sea Bream

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

23,1

κιλά ανά άτοµο
Μέση ετήσια κατανάλωση
θαλασσινών στην ΕΕ

43%

57%
από χώρες
εκτός ΕΕ

2

(5,54 kg)
της κατανάλωσης στην ΕΕ
προέρχεται από τις
υδατοκαλλιέργειες

Προέλευση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που
καταναλώνονται στην ΕΕ

από την ΕΕ

Τα

24%

Σχεδόν όλη η παραγωγή
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ
καταναλώνεται στην Ευρώπη.
Η Νορβηγία είναι
ο βασικός
προµηθευτής προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ.

είδη υδατοκαλλιέργειας που
καταναλώνονται σε µεγαλύτερο
βαθµό στην ΕΕ είναι ο σολοµός
και τα µύδια.

Το γνωρίζατε;
Εννέα στα δέκα µύδια που
καταναλώνονται στην ΕΕ αποτελούν
προϊόν υδατοκαλλιέργειας

Θαλάσσια
Πολιτική και
Αλιεία

85 000
+14 000
τοπικές

άµεσα απασχολούµενοι στον τοµέα
της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρώπη

επιχειρήσεις
στην ΕΕ

90% των οποίων είναι
µικροεπιχειρήσεις (λιγότεροι
από 10 εργαζόµενοι)

Τα ψάρια και τα
οστρακοειδή είναι
πλούσια σε έλαια,
πρωτεΐνες και ανόργανα
άλατα.
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Ωµέγα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

∆ιασφάλιση
ιχνηλασιµότητας
των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας
σε κάθε
στάδιο,
από το αυγό
στο πιάτο

Η βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια είναι απαραίτητη, επειδή η
παραδοσιακή αλιεία δεν µπορεί από µόνη της να
ανταποκριθεί στην αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση για
θαλασσινά. Οι υδατοκαλλιέργειες µπορούν επίσης να
βοηθήσουν στη µείωση άγριων
ιχθυαποθέµατων.

