
Επτά κίνδυνοι για τους κατοίκους από τις 
εξορύξεις υδρογονανθράκων µε τη µέθοδο 

fracking 
Σε µελέτη που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ο κίνδυνος για µόλυνση των υπόγειων και 
επιφανειακών υδάτων παρουσιάζεται υψηλός. 

• Energos.gr Ιστοσελίδα ενηµέρωσης για ζητήµατα που αφορούν τις ΑΠΕ, το φυσικό 

περιβάλλον, την ηλεκτροκίνηση,αλλά και σχετικές επιστηµονικές εξελίξεις.  
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Fracking ή αλλιώς υδραυλική ρωγµάτωση: µέθοδος εξόρυξης πετρελαίου και 

αερίου, κατά την οποία τόνοι µίγµατος το οποίο αποτελείται από νερό, άµµο και 

χηµικές ουσίες, διοχετεύονται σε βάθος χιλιοµέτρων µέσω γεώτρησης, προκειµένου να 

ασκηθεί στα πετρώµατα αρκετή πίεση ώστε να διαλυθούν και να απελευθερώσουν τους 

υδρογονάνθρακες που βρίσκονται ανάµεσα. Η όλη διαδικασία παράγει τεράστιες 

ποσότητες αποβλήτων. 

 Υγεία κατοίκων 
Σε µελέτη που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κίνδυνος για µόλυνση των υπόγειων 

και επιφανειακών υδάτων παρουσιάζεται υψηλός. Αναλύοντας ορισµένα από τα 

χηµικά που χρησιµοποιούνται, επιστήµονες εντόπισαν πως δεκάδες εξ αυτών είναι 

καρκινογόνα για τον άνθρωπο, ενώ περίπου 20 ενώσεις σχετίζονται µε την εµφάνιση 

λευχαιµίας. Σε άλλη έρευνα ενδοκρινολόγοι κατέληξαν πως τα χηµικά που 

χρησιµοποιούνται στο fracking µπορούν να διαταράξουν όχι µόνο τις αναπαραγωγικές 

ορµόνες, αλλά και τους υποδοχείς θυρεοειδικών και γλυκοκορτικοειδών ορµονών του 

ανθρώπου. Επιρροές υπάρχουν και στις γεννήσεις, αφού ερευνητές του Princeton 

University αναλύοντας 1,1 εκατ. γεννήσεις, εντόπισαν πως υπάρχει αυξηµένη 

πιθανότητα για χαµηλού βάρους νεογέννητο, από µητέρες που βρίσκονται εντός 

ακτίνας 3 χιλιοµέτρων από τη θέση της εξόρυξης. 

Κατά την εξόρυξη οι εταιρείες χρησιµοποιούν εκατοντάδες χηµικές ουσίες, αρκετές 

από τις οποίες παραµένουν κρυφές µε την αιτιολογία των εταιρικών µυστικών, ως εκ 

τούτου η ενηµέρωση για την επιρροή των συγκεκριµένων εξορύξεων στην ανθρώπινη 

υγεία δεν µπορεί να είναι πλήρης. 



 Σεισµοί 
Οι σεισµοί είναι από τις πιο γνωστές συνέπειες του fracking και συµβαίνουν κυρίως 

κατά την διαδικασία έγχυσης υγρών αποβλήτων στο υπέδαφος. Ορισµένα από τα 

περιστατικά είναι στο Sichuan της Κίνας (5,7 βαθµοί της κλίµακας Ρίχτερ) όπου 

υπήρξαν τραυµατισµοί και οικονοµικές ζηµιές, στο Τέξας (4,8) και το Κάνσας (4,7), 

ενώ χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα της Οκλαχόµα. Από 2 σεισµούς ανά έτος 

πριν το 2009, µε την «έκρηξη» των εξορύξεων µε τη µέθοδο fracking στις ΗΠΑ, η 

Οκλαχόµα µόνο το 2015 κατέγραψε 900 σεισµούς άνω των 3 βαθµών, µε µέγιστο τον 

σεισµό 5,8 βαθµών τον Σεπτέµβριο του 2016. ∆εν είναι λίγες φορές άλλωστε που οι 

εργασίες έχουν σταµατήσει τελείως ή προσωρινάεξαιτίας της συχνότητας µε την οποία 

γίνονται οι σεισµοί. 

 ∆ιαρροές (κτηνοτροφία, αλιεία) 
Όπως αναφέρει έρευνα του Duke University, τέσσερις πολιτείες των ΗΠΑ 

επιβαρύνθηκαν από 6.648 γνωστές διαρροές, σε λιγότερο από µία δεκαετία, ενώ 

σύµφωνα µε το ίδιο Πανεπιστήµιο, κάθε χρόνο υπάρχουν διαρροές για τις 

δραστηριότητες για έως και το 16% των φρεατίων fracking. Οι διαρροές που 

υπολογίζονται προέρχονται από κάθε στάδιο της εξόρυξης, από την κατασκευή της 

εξέδρας, µέχρι την µεταφορά των αποβλήτων µε φορτηγά. 

Ερευνητές του Πανεπιστηµίου του Κορνέλ διαπίστωσαν πως ατύχηµα διαρροής 

αποβλήτων fracking σκότωσε 17 αγελάδες µέσα σε µία ώρα στη Λουιζιάνα, 

πιθανότατα µέσω του νερού, ενώ η έκθεση των ζώων στα απόβλητα οδήγησε και σε 

αυξηµένες περιπτώσεις γεννήσεων νεκρών µόσχων. Αντίστοιχα, κτηνοτρόφος 

αναφέρει πως από κοπάδι 60 αγελάδων του που έβοσκε σε κολπίσκο όπου υπήρχαν 

αναφορές για απόβλητα fracking, οι 21 πέθαναν ενώ 16 δεν κατάφεραν να γεννήσουν. 

Ο ίδιος κτηνοτρόφος αναφέρει πως σε άλλο κοπάδι του, µε 36 αγελάδες, οι οποίες δεν 

έβοσκαν στο συγκεκριµένο σηµείο, υπήρξε µόνο µία περίπτωση αποτυχηµένης 

αναπαραγωγής. 

Κίνδυνος φαίνεται να υπάρχει και για την υδρόβια πανίδα, αφού µετά από διαρροή 

αποβλήτων σε διχάλα ποταµού στο Κεντάκι, η υπεύθυνη εταιρεία ερευνών και 

εξόρυξης καταδικάστηκε σε πρόστιµο. Τα νερά αν και µολύνθηκαν µε µικρής κλίµακας 

απόβλητα, εξαφάνισαν µεγάλο κοµµάτι της υδρόβιας ζωής του ποταµού, όπως ψάρια, 

ασπόνδυλα αλλά και απειλούµενα είδη. Οι αναλύσεις έδειξαν πως η ποιότητα του 

νερού είχε υποβαθµιστεί σε σηµείο που τα ψάρια εµφάνισαν αλλοιώσεις στα βράγχια 

και βλάβες στο ήπαρ και τη σπλήνα.  
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Υγεία εργαζοµένων 
Σύµφωνα µε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ, το 2016 ο µέσος όρος 

θανάσιµων εργατικών ατυχηµάτων για όσους βρίσκονται στον κλάδο των εξορύξεων 

ήταν τριπλάσιος από τον εθνικό µέσο όρο και τρίτος επί του συνόλου. Από τον κλάδο 

των εξορύξεων, το 71% των θανάσιµων ατυχηµάτων ήταν στον κλάδο της εξόρυξης 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σχεδόν οι µισοί από όσους τραυµατίστηκαν θανάσιµα 

στον κλάδο των κατασκευών και εξορύξεων ήταν εργαζόµενοι εργολάβων. 

Ωστόσο, ο µεγαλύτερος κίνδυνος για τους εργαζόµενους εντοπίζεται στην επαφή τους 

µε γνωστές επιβλαβείς ουσίες που χρησιµοποιούνται στις συγκεκριµένες εξορύξεις, 

όπως είναι το επιβεβαιωµένο καρκινογόνο, βενζόλιο. Σύµφωνα µε το Αµερικανικό 

Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών και Πρόληψης, µεγαλύτερο κίνδυνο αποτελεί η σκόνη 

κρυσταλλικού πυριτίου η οποία προέρχεται από την άµµο που χρησιµοποιείται στο 

fracking και η οποία µπορεί να προκαλέσει πυριτίαση. Πρόκειται για µία 

επαγγελµατική νόσο των πνευµόνων, η οποία συναντάται συχνά σε εξορυκτικές 

δραστηριότητες και η οποία ενδέχεται να οδηγήσει και σε φυµατίωση. Παράλληλα, η 

συγκεκριµένη σκόνη είναι επιβεβαιωµένη καρκινογόνος ουσία για τον ανθρώπινο 

πνεύµονα. 

 Κυκλοφοριακό 
Το οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της εξόρυξης επιβαρύνεται αρκετά. Σύµφωνα µε 

έρευνα του Newcastle University κάθε γεώτρηση, από την κατασκευή µέχρι την 

εγκατάλειψή της, απαιτεί 900-1400 διαδροµές φορτηγών (µεταφορές µηχανηµάτων, 

νερού, αποβλήτων κ.α.). Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, αυτό µειώνει τη διάρκεια ζωής 

του οδοστρώµατος εξαιτίας των πολλών και µεγάλου βάρους δροµολογίων, 

επηρεάζοντας παράλληλα την ποιότητα του αέρα. Ένα πιθανό κυκλοφοριακό 

πρόβληµα εκτός από αντίκτυπο στους κατοίκους µέσω του θορύβου, του χρόνου 

µετακινήσεων, της ρύπανσης και των τροχαίων, θα επηρέαζε και την δυνατότητα 

µετακίνησης επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο. 

  

Τιµές ακινήτων 



Μελέτη του Πανεπιστηµίου του Ντένβερ 

αναφέρει µείωση έως και 25% στις αξίες 

προσφορών για ακίνητα κοντά στα σηµεία 

του fracking, ενώ µεσίτες που έχουν 

σχετικό πελατολόγιο αναφέρουν στο 

πρακτορείο Reuters πως τα σπίτια αυτά 

είναι αδύνατο να πουληθούν. Σύµφωνα µε 

έκθεση του American Economic Review, η 

αξία των σπιτιών που χρησιµοποιούν 

υπόγεια ύδατα, µειώνεται έως και 16,5% 

εάν το ακίνητο βρίσκεται πολύ κοντά, 

καθώς συνυπολογίζεται το ρίσκο µόλυνσης 

των υπόγειων υδάτων και άλλων 

ατυχηµάτων. 

  

Κλιµατική Αλλαγή 
Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, 

αποθήκευσης, διανοµής και καύσης των 

ορυκτών καυσίµων στην ατµόσφαιρα 

απελευθερώνονται αέρια του θερµοκηπίου 

τα οποία διαταράσσουν το κλίµα του 

πλανήτη. Η κλιµατική αλλαγή, µεταξύ 

άλλων, αυξάνει την ένταση και την 

συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται 

ακραία καιρικά φαινόµενα καταστροφικά 

για τον άνθρωπο, την οικονοµία και το 

περιβάλλον. 
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