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Χαιρετισμός Προέδρου Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου 
 
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, 
Αγαπητοί Σύνεδροι, 
Εκ μέρους όλων των μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων με μεγάλη μου χαρά και τιμή σας 
καλωσορίζω στις εργασίες του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, εδώ στην όμορφη πόλη της 
Καβάλας. Το συνέδριο των Ιχθυολόγων που φέτος φέρει τον τίτλο: «Υδάτινα Οικοσυστήματα: 
Ορθολογική Διαχείριση – Οικονομική Ανάπτυξη», διοργανώνεται για πάνω από 35 χρόνια από τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυολόγων Δημοσίου και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο των επιστημόνων, 
όσο και των επαγγελματιών του κλάδου, ως η σημαντικότερη επιστημονική εκδήλωση στη χώρα μας 
για τα θέματα Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών, ορθολογικής διαχείρισης παράκτιων συστημάτων και 
εσωτερικών υδάτων, καθώς και για τις εφαρμογές στη μεταποίηση και στην προώθηση των αλιευτικών 
προϊόντων. 

Η σημαντικότητα της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης του Συλλόγου μας, αποδεικνύεται και από 
το γεγονός ότι και σε αυτό το συνέδριο οι επιστημονικές εργασίες που παρουσιάζονται εμφανίζουν 
σημαντική αύξηση. Επιπλέον, παρά το δυσχερές οικονομικό κλίμα των τελευταίων ετών, ο αριθμός των 
συμμετεχόντων στις εργασίες του ακολουθεί την ίδια αυξητική στάση, ευελπιστώντας ότι θα ξεπεράσει 
τις 400 του προηγούμενου συνεδρίου μας που έλαβε χώρα προ τριετίας στην Θεσ/κη. Η επιλογή της 
Καβάλας ως τόπος διεξαγωγής του 16ου συνεδρίου μόνο τυχαία δεν υπήρξε. Αποτελεί μια από τις λίγες 
πόλεις της Ελλάδας οπου το αλιευτικό στοιχείο είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της. 
Εδώ κατέφτασαν με την Μικρασιατική καταστροφή πολλές οικογένειες ψαράδων από το χωριό της 
Αγίας Παρασκευής του Τσεσμέ, οι μόνοι που γνώριζαν την τέχνη της αλιείας με τράτα και ανεμότρατα. 
Να σημειώσουμε, ότι τράτες και ανεμότρατες δεν υπήρχαν τότε ούτε στην υπόλοιπη Μικρά Ασία ούτε 
στην Ελλάδα. Η ελληνική αλιεία περιοριζόταν ακόμη σε παραγάδια, μανωμένα δίχτυα, συρτές, καθετές, 
γρύπους και σε παράνομες μορφές ψαρέματος, φλόμους και δυναμίτιδες. Κάτι ανάλογο έγινε και με 
τους προσφυγικούς πληθυσμούς από τα μικρασιατικά παράλια και την Προποντίδα, που μετέδωσαν 
την τέχνη της επιφανειακής αλιείας (γρι-γρι). Με τον ερχομό των ψαράδικων προσφυγικών πληθυσμών 
αυξήθηκε κατακόρυφα η αλιευτική παραγωγή στην περιοχή όπως και σε όλη την Ελλάδα. Γύρω στα 
1950, χάρη και στον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών μέσων, η ετήσια παραγωγή της Καβάλας 
ξεπερνούσε τους 1.500 τόνους ψαριών και η αλιεία ήταν ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της 
τοπικής οικονομίας. Περίπου 1.500 άτομα εργάζονταν στον κύκλο της παραγωγής, διακίνησης και 
επεξεργασίας των ψαριών: αλιεργάτες, ιχθυέμποροι, μεταφορείς, κιβωτοποιοί, υπάλληλοι κ.ά. Η 
ιχθυοπαραγωγή κάλυπτε τις ανάγκες της τοπικής αγοράς, μεγάλες ποσότητες έπαιρναν το δρόμο της 
εξαγωγής και περίπου 800 τόνοι το χρόνο απορροφούνταν από τις τοπικές βιοτεχνίες αλιπάστων, που 
έδιναν μόνιμη απασχόληση σε 400 εργάτριες. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται και σήμερα. Στη περιοχή 
της Καβάλας έχει την έδρα της μια από τις μεγαλύτερες και παραγωγικές Ιχθυόσκαλες της χώρας, 
εξυπηρετώντας ένα μεγάλο αριθμό σκαφών τόσο της παράκτιας όσο και της μέσης αλιείας, 
αποδεικνύοντας παράλληλα  την σημασία που έχουν το Θρακικό πέλαγος, και γενικά το Βόρειο Αιγαίο, 
ως τα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία της χώρας. Επιπλέον, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης αποτελούν οι εκτεταμένες ακτές της με τα ποικίλα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι τα δέλτα των τριών μεγάλων ποταμών Στρυμόνα, Νέστου και Έβρου και τα 
πολλά συμπλέγματα των λιμνοθαλασσών που της προσέδωσαν το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς και τη 
μεγάλη βιοποικιλότητα και στα υδρόβια είδη της. Τέλος, η ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας 
αποδεικνύεται περίτρανα από την λειτουργία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας που στα 20 
χρόνια λειτουργίας του υπό την διεύθυνση του Δρ. Αργύρη Καλλανιώτη έχει να επιδείξει ένα 
αξιοθαύμαστο έργο στην διεξαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
στον τομέα της αλιείας.  

Η παραγωγική ανασυγκρότηση του Πρωτογενή Τομέα, αποτελεί σύμφωνα με τις διακηρύξεις 
της κυβέρνησης ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας. Εστιάζοντας ειδικότερα στην Αλιεία, θεωρούμε ότι 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτούνται ριζικές παρεμβάσεις σε στρεβλώσεις που συνεχίζουν 
να ταλανίζουν χρόνια τώρα τον κλάδο. Έχουμε επισημάνει επανειλλημένα τόσο μέσα από τα συνέδρια 
μας όσο και από τις συναντήσεις μας με την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
ανάπτυξη του Τομέα όταν αυτός εξακολουθεί να διέπεται από ένα  απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο για 
τον στόλο, τα εργαλεία, την αλιεία στα εσωτερικά νερά, την αλιευτική αξιοποίηση λιμνών–
λιμνοθαλασσών και με ανύπαρκτα ουσιαστικά επαγγελματικά κριτήρια για τους ανθρώπους που 
μοχθούν στις θάλασσες μας. Και είναι λυπηρό, διότι και ολοκληρωμένες προτάσεις έχουν κατατεθεί 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Καβάλα 2016  

 

  

 

iv 

από τον σύλλογο μας και τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και διαβουλεύσεις έχουν γίνει με τους 
ενδιαφερόμενους παραγωγικούς φορείς, χωρίς όμως τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω να 
λαμβάνονται υπόψη. Να αναφέρω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το έργο της Επιτροπής που 
συστήθηκε με πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ με εκπροσώπους των Αλιευτικών Συνεταιρισμών Μισθωτών 
λιμνοθαλασσών, επιστημόνων και υπαλλήλων για την τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, καθώς και 
τη πρόσφατη κατάθεση πρότασης θέσπισης κριτηρίων επαγγελματικότητας από την αρμόδια υπηρεσία 
της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου.  

Επιπλέον, το ζήτημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Αλιείας σε Κεντρικό και σε 
Περιφερειακό επίπεδο εξακολουθεί να υφίσταται, καθιστώντας δύσκολη ως και σε αρκετές 
περιπτώσεις αδύνατη, την επίτευξη του ρόλου τους. Λύση όμως δεν αποτελούν οι καταργήσεις 
Τμημάτων Αλιείας, που δυστυχώς πολύ πρόσφατα υλοποιηθήκαν στα πλαίσια της ψήφισης του νέου 
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά οι προσλήψεις νέων Ιχθυολόγων. 
Οποιαδήποτε άλλη προοπτική δηλώνουμε από αυτό το βήμα ότι θα μας βρει απέναντι. 

Σήμερα, έχουμε την τιμή μετά από πολλά χρόνια, από το 6ο Συνέδριο στην Ξάνθη που έγινε το 
1993, να φιλοξενούμε ξανά έναν κορυφαίο επιστήμονα από το εξωτερικό, τον Δρ Rainer Froese, κύριο 
ερευνητή του ινστιτούτου GEOMAR του Κιέλου, και συνιδρυτή της πολύ χρήσιμης για τους αλιευτικούς 
επιστήμονες αλλά και για το κοινό, βάσης δεδομένων για τα ψάρια της υφηλίου, της  Fishbase. Επίσης, 
το 2016 εορτάζεται ως έτος Αριστοτέλη και στο Συνέδριο μας που κατά βάση ανήκει στην επιστήμη της 
βιολογίας, δεν θα μπορούσε να μην υπάρξει αναφορά στον ιδρυτή της επιστήμης αυτής τον 
Αριστοτέλη, για τον οποίο προσκλήθηκε να μας μιλήσει ο καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Ζαχαρίας Σκούρας. 

Εκ μέρους του ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, νοιώθω την υποχρέωση να 
ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλλαν πραγματικά στην άρτια διοργάνωση και αυτού του συνεδρίου. 
Θέλω να ευχαριστήσω, τα μέλη και τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Ιχθυολόγων, τον Δρ Αργύρη Καλλιανιώτη, Δ/ντή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας 
Καβάλας. Μία Οργανωτική Επιτροπή που δέθηκε κατά την ιδιαίτερα επιτυχή διοργάνωση του 
προηγούμενου συνεδρίου και είχε την τόλμη μέσα στην κρίση να αναλάβει και τη διοργάνωση αυτής 
που ζούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής 
τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Λεονάρδο, που μαζί με τους πολυάριθμους 
κριτές εξασφάλισαν την επιστημονική αρτιότητα και αυτής της διοργάνωσης.  

Γεγονός είναι ότι για τη διοργάνωση ενός Συνεδρίου χρειάζονται πόροι. Αυτό το Συνέδριο 
μεσούσης της οικονομικής κρίσης της χώρας, στηρίχτηκε οικονομικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις του 
Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και από συλλογικές οργανώσεις των επαγγελματιών 
αλιέων. Οι Δημόσιοι φορείς που το στήριξαν οικονομικά είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αλλά 
ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η στήριξη της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Καβάλας και του Δήμου Καβάλας. Σε 
όλους αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.   

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας και σας 
εύχομαι καλή παρακολούθηση και συμμετοχή στο συνέδριο μας.  
 

Δημήτρης Βάτσος 
Πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Σ.Ι.Δ.) 

Πρόεδρος : Δημήτριος Βάτσος (Διεύθυνση Αλιείας, Περιφέρεια Αττικής)  

Αντιπρόεδρος : Αντιγόνη Χατζηαθανασίου (Διεύθυνση Αλιείας, Περιφέρεια Αττικής)  

Γραμματέας : Μαρία Τσουβάλα (Γενική Διεύθυνση Αλιείας, ΥΠΑΑΤ)  
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  Ευαγγελία Ανεζάκη (Τμήμα Αλιείας, ΠΕ Χανίων)  
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Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Κυρίες και κύριοι, 

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια απευθύνω αυτό το χαιρετισμό με την ευκαιρία της 
έναρξης του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων. Ενας θεσμός που ξεκίνησε περισσότερο σαν 
συνδικαλιστική εκδήλωση πριν από 30 χρόνια στο Βόλο, και γιγαντώθηκε σε ένα Πανελλήνιο φόρουμ, 
όπου καταξιωμένοι αλλά και νέοι συνάδελφοι καταθέτουν τα πολύτιμα συμπεράσματα τους από τα 
ερευνητικά θέματα που τους απασχολούν.  

Αυτό είναι το δεύτερο συνέδριο του κλάδου, μετά από εκείνο της Θεσσαλονίκης, που γίνεται 
υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι οποίες διαμορφώνουν το περίγυρό του και χαρακτηρίζουν τις 
εκδηλώσεις του. Χρειαζόταν επιμονή αλλά και φαντασία για να λυθούν μια σειρά από θέματα που 
προέκυψαν κατά την διάρκειά της ετοιμασίας του. Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτό το συνέδριο 
οργανώνεται από την ίδια σχεδόν Οργανωτική Επιτροπή, πάντα υπό την καθοδήγηση του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Ιχθυολόγων. Τα έμπειρα μέλη είχαν να αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα τα οποία δεν 
ήταν μόνο οικονομικής φύσης. Δυστυχώς η κρίση δημιουργει ένα ερημικό τοπίο και στην έρευνα, τα 
αποτελέσματα του οποίου είναι εμφανή στο τρόπο αντιμέτωπισης παρόμοιων εκδηλώσεων από αρχές 
και κοινό. Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή που 
ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Για μια ακόμα φορά φάνηκε ότι αυτός ο τομέας δεν απασχολεί ανθρώπους 
που συμμετέχουν λόγω υποχρέωσης αλλά ότι ο κλάδος ακόμα και σήμερα έχει ζωντάνια, διαθέτει 
πρωτοβουλία και δείχνει απεριόριστο ενδιαφέρον. 

Είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο γίνεται στην Καβάλα και αυτό δημιούργησε  πρόσθετες 
υποχρεώσεις. Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού του ΙΝΑΛΕ αλλά και του τοπικού γραφείου 
Αλιείας βοήθησε στο να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την 
υποστήριξη του ΠΣΙΔ, το ένθερμο ενδιαφέρον των μελών της ΟΕ και όσων από σας μας στήριξαν από 
την πρώτη στιγμή. Τις θερμές ευχαριστίες όλων μας στους χορηγούς, οι οποίοι βοήθησαν οικονομικά 
στην πραγματοποίηση του Συνεδρίου, όλους τους φορείς που βοήθησαν έμεσα αλλά και όσους 
σήκωσαν το μεγάλο βάρος αυτής της εκδήλωσης. Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής που ανέλαβαν την πολλές φορές άχαρη δουλειά της κρίσης των εργασιών, το Εργαστήριο 
Ιχθυολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ήταν παρών από την αρχή,  τον 
Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και τους εθελοντές που βοήθησαν στην διοικητική και 
αθέατη πλευρά αυτής της διοργάνωσης. Στους αγαπητούς συναδέλφους της Οργανωτικής Επιτροπής 
θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απρόσκοπτη συνεργασία και τις συνθήκες φιλίας και 
αλληοεκτίμησης που διαμορφώθηκαν κατά της διάρκεια του τριετούς ταξιδιού μας. Σήμερα μπορούμε 
να πούμε ότι άξιζε ο κόπος. 

 
Αργύρης Καλλιανιώτης 

Διευθυντής Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας 
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
Πρόεδρος 
Αργύρης Καλλιανιώτης, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

Αντιπρόεδρος 
Γεώργιος Οικονομίδης, Τμήμα Αλιείας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Γραμματέας  
Μάνος Κουτράκης, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

Ταμίας  
Πηνελόπη Βουλγαρίδου, Τμήμα Αλιείας, ΠΕ Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Μέλη 
Δημήτρης Βάτσος, Διεύθυνση Αλιείας, Περιφέρεια Αττικής, Πρόεδρος Π.Σ.Ι.Δ. 
Λυδία Κατσαΐτη, Ιχθυογεννητικός Σταθμός Δράμας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Χαρίκλεια Ψαλτοπούλου, Τμήμα Αλιείας Εσωτ. Υδάτων, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
Αργυρώ Θεοδωρίδου, Τμήμα Αλιείας, ΠΕ Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  
Αθανάσιος Τσίκληρας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 
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Χαιρετισμός Προέδρου Επιστημονικής Επιτροπής  
 
Αξιότιμες κυρίες και κύριοι σύνεδροι, 
Έχω την τιμή και τη χαρά να σας καλωσορίζω στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων που φέτος 
πραγματοποιείται στην όμορφη και φιλόξενη πόλη της Καβάλας και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την 
παρουσία σας. Η συμμετοχή σας στις εργασίες αυτού του Συνεδρίου αποδεικνύει περίτρανα τη 
σημασία του για την Επιστημονική Κοινότητα και την ανάδειξη του κλάδου της Ιχθυολογίας. Επιπλέον 
αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον παραγωγικό τομέα και την εθνική οικονομία.  

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων από της ιδρύσεώς του αποτελεί το βασικό πυλώνα 
στήριξης και ανάδειξης του  κλάδου  που έχει ως άξονες την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την 
προστασία και ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος.  Ένα από τα μέσα για την επίτευξη αυτού του 
στόχου είναι η καθιερωμένη περιοδική για τρεις και συνεχείς δεκαετίες διοργάνωση του Πανελλήνιου 
Συνεδρίου.  Από βήμα οποίων παρουσιάζονται αποτελέσματα ερευνητικών προσπαθειών, που 
αφορούν το υδάτινο περιβάλλον, τους οργανισμούς, την αξιοποίηση όσο και τη σχέση του με τις άλλες 
επιστήμες, την Τεχνολογία και την Κοινωνία. Μέσα από αυτά τα συνέδρια βιώσαμε την ανάπτυξη και 
κυριαρχία των Ελληνικών υδατοκαλλιεργειών στον ευρωπαϊκό και όχι μόνο χώρο. Είδαμε την ανάδειξη 
της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων σε ως μιας εκ των σημαντικότερων της Ευρωπαϊκής 
βιοποικιλότητας, ζήσαμε τις προσπάθειες στήριξης της αλιείας.  

Ερχόμαστε σήμερα να στηρίξουμε τον κλάδο στις δύσκολες συγκυρίες που διανύουμε.  
Παρακολουθώντας τη σχετική θεματολογία των 16 πλέον συνεδρίων,  εύκολα μπορεί να διαπιστώσει 
κάποιος την αλματώδη πρόοδο του κλάδου στη χώρα μας και τη δημιουργία πολλών ερευνητικών 
ομάδων.  Από το 1982, όταν διοργανώθηκε το 1ο Συνέδριο  Ιχθυολόγων στο Βόλο, μέχρι σήμερα, η 
εξέλιξη της έρευνας  έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Σημαντικό είναι ότι πολλά από τα επιτεύγματα 
έχουν περάσει στην υλοποίηση και την παραγωγή. Μια ματιά στα Πρακτικά των συνεδρίων θα σας 
δώσει ενδιαφέρουσες και σημαντικές πληροφορίες, αλλά και ευχάριστες αναμνήσεις.  

Το 16ο Συνέδριο έχει ως θέμα τη διαχείριση και την οικονομική ανάπτυξη. Στόχος του είναι να 
δοθεί η δυνατότητα στον καθένα από μας να καταθέσει απόψεις, να ενημερωθεί για ερευνητικά 
αποτελέσματα και να επικοινωνήσει με συναδέλφους για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Φιλοδοξία μας 
είναι η κάθε εργασία που θα παρουσιαστεί να αποτελέσει έναυσμα για γόνιμο και δημιουργικό 
διάλογο πάνω σε ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο, τις εφαρμογές και την εκπαίδευση. Επιθυμώ να 
ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν εργασίες στο Συνέδριο. Η κρίση και επιλογή των 
εργασιών έγινε από δύο κριτές και σε ορισμένες περιπτώσεις από τρεις. Με μεγάλη χαρά 
διαπιστώσαμε ότι το επίπεδο των εργασιών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Οι φετινές συμμετοχές με 
προφορικές ομιλίες και αναρτημένες ανακοινώσεις έφτασαν τις 128. Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά 
η ανάγκη ύπαρξης βήματος παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων που υλοποιούνται στα 
διάφορα συναφή με την Βιολογία Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.  

Ελπίζουμε ότι ο διάλογος που θα λάβει χώρα, θα δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που 
σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Παράλληλα ότι θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάδειξη και 
στήριξη του κλάδου  σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα περίοδο. Οι διαδικασίες του Συνεδρίου σύμφωνα 
με το πρόγραμμα έχουν οργανωθεί στους παρακάτω άξονες: κεντρικές ομιλίες από τους 
διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές, στρογγυλά τραπέζια, με τη συμμετοχή εκλεκτών 
συναδέλφων, παρουσίαση των εργασιών σε παράλληλες συνεδρίες. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους 
διακεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν ως κύριοι 
ομιλητές στο Συνέδριο. 

Επίσης από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω  τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για 
τη σημαντική συνεισφορά τους σε όλα τα επιστημονικά θέματα του Συνεδρίου, τους υπεύθυνους 
θεματικών ενοτήτων και τους κριτές των εργασιών  και την άψογη συνεργασία τους. Τέλος, θεωρώ ότι 
αξίζουν ευχαριστίες στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, τους συναδέλφους, το επιστημονικό και 
διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας, που εργάστηκαν για την προετοιμασία και 
την αρτιότατη διοργάνωση του Συνεδρίου.  
 Εύχομαι σε όλους σας δημιουργική συμμετοχή στο Συνέδριο και ευχάριστη διαμονή. 

 
Ιωάννης Λεονάρδος 

Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου  
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Επιστημονική Επιτροπή 

Πρόεδρος 
Ιωάννης Λεονάρδος, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 
Συντονιστές ανά θεματική ενότητα 
Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 
Αθανάσιος Τσίκληρας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 
Γεώργιος Τσερπές, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

 
Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα  
Δήμητρα Μπόμπορη, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 
Μάνος Κουτράκης, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

 
Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 
Γεώργιος Κουμουνδούρος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

 

ΚΡΙΤΕΣ 
Υποβλήθηκαν 138 εργασίες από τις οποίες έγιναν αποδεκτές οι 127 (Θαλάσσια οικοσυστήματα και 
Αλιεία: 54, Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα: 37, Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών 
Προϊόντων: 26, Ερευνητικά Προγράμματα: 10). Κάθε εργασία αξιολογήθηκε από δύο κριτές. Η 
αξιολόγηση από τρίτο κριτή ήταν απαραίτηση σε περίπτωσεις διχογνωμίας των αρχικών κριτών ως 
προς την αποδοχή ή απόρριψη μιας εργασίας. Οι κρίσεις ήταν ανώνυμες. Σε αλφαβητική σειρά οι 77 
κριτές των εργασιών του 16ου Συνεδρίου Ιχθυολόγων: 
 

Αγγελίδης Παναγιώτης, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ 

Αδαμίδου Αγγελική, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

Αλμπανάκης Κωνσταντίνος, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ 

Αθανασοπούλου Φωτεινή, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αντωνιάδου Χρυσάνθη, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Αντωνοπούλου Ευθυμία, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Αποστολίδης Απόστολος, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ 

Βασιλοπούλου Βασιλική, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Βαφειάδης Μαργαρίτης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ 

Βουλτσιάδου Ελένη, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Γαληνού-Μητσούδη Σοφία, Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Γιαννουλάκη Μαριάννα, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Γκάνιας Κωνσταντίνος, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Γρηγοράκης Κρίτων,  Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ 

Δαμαλάς Δημήτριος, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Δημητριάδης Χαράλαμπος, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου 

Διάκου Αναστασία, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ 

Ζενέτου Αργυρώ, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Ζόγκαρης Σταμάτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Ιμσιρίδου Αναστασία, Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Κάγκαλου Ιφιγένεια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Καθάριος Παντελής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ 

Καλογήρου Στέφανος, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Καμίδης Νικόλαος, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δημητρα 

Καπίρης Κωνσταντίνος, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Καππάς Ηλίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Καρακάσης Ιωάννης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Καραΐσκου Νικολέττα, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 
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Καραχλέ Παρασκευή, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Κατσανεβάκης Στυλιανός, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κατσέλης Γεώργιος, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου 

Κλαδάς Ιωάννης, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου 

Κλεανθίδης Πλάτωνας, Τμήμα Αλιείας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Κοκκινάκης Αντώνιος, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 

Κουτράκης Μάνος, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Κρέη Γρηγόριος, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

Λαζαρίδου Μαρία, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Λεονάρδος Ιωάννης, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Λευκαδίτου Ευγενία, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Λουγκοβόης Βλαδίμηρος, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας  

Λουκοβίτης Δημήτριος, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Μαζάρης Αντώνης, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Μακρίδης Παύλος, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Μαχιάς Αθανάσιος, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Μεντέ Ελένη, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μίνος Γεώργιος, Τμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Μιχαηλίδης Βασίλειος, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Μουτόπουλος Δημήτριος, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου 

Μούτου Αικατερίνη, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Μπακόπουλος Βασίλειος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Μπαξεβάνης Αθανάσιος, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Μπαταργιάς Κωνσταντίνος, Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης, ΤΕΙ Μεσολογγίου 

Μπόμπορη Δήμητρα, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Μυτιληναίου Χρύση, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Ναθαναηλίδης Κοσμάς, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος 

Νικολαϊδου Άρτεμις, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

Νικολιουδάκης Νικόλαος, Institute of Marine Research, Bergen, Norway 

Ντούνας Κωνσταντίνος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ  

Οικονομίδης Γεώργιος, Τμήμα Αλιείας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Οικονόμου Ανθή, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Οικονόμου Αλκιβιάδης, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ 

Πάσχος Ιωάννης, ΤΕΙ Ηπείρου 

Περδικάρης Κοσμάς, Τμήμα Αλιείας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου 

Πετρίκη Όλγα, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Ρήγος Γεώργιος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ 

Σαπουνίδης Αργύρης, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

Σίνης Απόστολος, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Στεργίου Κωνσταντίνος, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ 

Συλαίος Γεώργιος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
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A recent assessment of over 160 stocks across the Mediterranean showed that about 40% of the stocks 
were subject to ongoing overfishing, about 50% were outside of safe biological limits and potentially 
suffering from reduced recruitment, and about 85% had stock sizes below the level that can produce 
maximum sustainable yields. Consequently, catches could be about 60% above the current ones if 
stocks were rebuilt and exploitation limited to productive and sustainable levels. Additional gains 
towards healthy ecosystems and stable catches can be made by gradually adjusting the size at first 
capture such that fish have a chance to grow and reproduce before being caught.  

As a general rule, fish and invertebrates should not be caught before they have reached about 
half of their maximum length and the mortality caused by fishing should never exceed the natural rate 
of mortality caused by predation, diseases, hazards, or old age. Such fishing will allow populations to 
grow back to more than half of the size that they would have without exploitation, allowing them to 
fulfil their respective ecosystem functions as prey and predators. Such fishing will also maximize the 
profits of fishers, because more fish in the water means less time required to obtain a sustainable catch 
and thus less time required for steaming or towing, resulting in less cost of fishing. At the same time the 
size and the quality of fish will increase, likely leading to a better product and better prices. Less time 
spent fishing also means that the bycatch of potentially endangered species and the general impact on 
the ecosystem will be reduced.  

There are three main obstacles that have to be overcome for such win-win-win scenario to 
become reality: (1) fishers have to accept that their catches are substantially reduced for e.g. 2 years 
before catches can return to current levels and increase in subsequent years; (2) fishers have to 
understand and accept that, depending on the productivity of the species, only 20-30 percent of the fish 
in the water can be caught every year. The remaining 70-80% have to be protected and cared for, so 
that their increase in body weight and increase in numbers due to recruitment produces the surplus that 
can be caught in the next year; (3) political will is required to overcome the traditional inertia and 
misinformed lobbying in the sector and to provide the initial financial means to overcome the period of 
reduced catches. Political will is also required to permanently enforce sustainable catch levels.    

The fish in the Mediterranean are owned by the citizens of the Mediterranean countries. It is 
upon them to create and support the political will that can finally turn the Mediterranean into a healthy 
ecosystem with ample supply of delicious seafood. 
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ABSTRACT 
Zacharias Scouras: The views of Aristotle for life  
This paper highlights the extensive biological work of Aristotle, one of the greatest minds of the known 
world, an observer of nature and life who contributed greatly to the formation and establishment of the 
scientific method with more than one fourth of his work dedicated mostly to Zoology. A journey through 
Aristotle’s life, his views for the origin and perpetuation of life, the people and places that influenced 
him, his contribution to biological classification, as well as the association of his timeless work with 
modern Biology. 
Keywords: Aristotle, biology, zoology, life 
 

Η ζωή και οι επιρροές του Αριστοτέλη 
Μέσα από ένα κακοφτιαγμένο σώμα, με κύρτωση και τραυλή ομιλία, που αντιστάθμιζε την εμφάνισή 
του με καλό ντύσιμο και στολίδια, αναδύθηκε μία από τις μεγαλύτερες διάνοιες όλου του γνωστού μας 
κόσμου: o Αριστοτέλης. Γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. Οι γονείς του Νικόμαχος και 
Φαιστιάδα πέθαναν νωρίς. Σε ηλικία 17 ετών (367 π.Χ.) στάλθηκε από τον κηδεμόνα του Πρόξενο στην 
Αθήνα, στην Ακαδημία του Πλάτωνα. 

Μαθήτευσε κοντά στον Πλάτωνα για 20 χρόνια, από το 367 π.Χ μέχρι το 347 π.Χ. Μετά την 
ανακήρυξη του Σπεύσιπου, ανηψιού του Πλάτωνα, ως σχολάρχη της ακαδημίας, πήγε στην Άσσο της 
Τρωάδας, όπου δίδασκε φιλοσοφία και επιστήμη. Τρία χρόνια αργότερα, παρακινούμενος από τον 
μαθητή και φίλο του Θεόφραστο, μεταφέρει τη Σχολή του στη Λέσβο, ένα νησί πνιγμένο στα δάση, με 
ένα μεγάλο αριθμό ζώων και σπάνιων φυτών, έναν θαυμάσιο τόπο για μελετητές της Φύσης, της 
γεωμορφίας, της πανίδας και της χλωρίδας. Εδώ φαίνεται πως επιτελέσθηκε μια μεγάλη στροφή του 
Αριστοτέλη προς τη φύση και τη ζωή της. Η παρατηρητικότητά του και η συναναστροφή του με 
ψαράδες, κυνηγούς και γεωργούς τον βοήθησαν να συλλέξει πληροφορίες, να πειραματισθεί, να 
αναλύσει και να συνδυάσει τις πάμπολλες πτυχές της ζωής στο φυσικό της περιβάλλον. Οι γνώσεις που 
απέκτησε στο ήσυχο περιβάλλον της Λέσβου, καθώς και οι ενδελεχείς συγκριτικές μελέτες του στα ζώα, 
τα φυτά και ό,τι άλλο αξιοπερίεργο στέλνονταν, αργότερα, από την Ασία, κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου, συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των αντιλήψεών του για την 
προέλευση, την ύπαρξη και τη διαιώνιση της ζωής.  

Μετοικεί στην Αθήνα και ιδρύει το Λύκειο, όπου το πρωί δίδασκε τους μαθητές του, οι 
ακροαματικοί λόγοι, και το βράδυ έδινε ανοικτές διαλέξεις για το κοινό, οι  εξωτερικοί λόγοι. Το 323 
π.Χ. εκτοπίζεται, καταφεύγει στη Χαλκίδα και πεθαίνει ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία 62 ετών.  
 

Η προέλευση και η διαιώνιση της ζωής κατά τον Αριστοτέλη 
Ο Αριστοτέλης συνέβαλε τα μέγιστα στη συγκρότηση και θεμελίωση της επιστημονικής μεθόδου. 
Ταξινόμησε τις έννοιες σε δέκα κατηγορίες (Ουσία, Ποσότητα, Ποιότητα, Σχέση, Τόπος, Χρόνος, Θέση, 
Κατάσταση, Ενέργεια, Πάθημα) και αξιοποιήσε τις κατηγορίες ως «βάσεις» ή «εργαλεία» για να 
αποκαλύψει ουσιαστικούς νόμους που διέπουν τα φαινόμενα. Προσπάθησε να αντιληφθεί το 
πρωταρχικό και το δευτερεύον, το μερικό και το καθολικό.  

Κατά τον Αριστοτέλη, το κάθε ατομικό συγκεκριμένο αντικείμενο της εμπειρίας μας (οὐσία 
πρώτη) συνενώνονται η ύλη με τη μορφή, που αποτελεί την ενεργητική αρχή, την ἐντελέχεια.  Στην 
περιπ́τωση των έμβιων όντων, η ύλη και η μορφή είναι η ψυχή (η αιτία της ζωής), η οποία 
χαρακτηρίζεται ως «η ἐντελέχεια σώματος φυσικοῦ δυνάμει ζωὴν ἔχοντος» (Περὶ ψυχῆς, Β΄, 412a28-29 
και 412b4-6).  

Πάνω από το 25% του διασωθέντος Αριστοτελικού έργου, αναφέρεται στα βιολογικά, όπου 
περιλαμβάνονται οι παρακάτω πραγματείες: «Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι» (10 βιβλία), «Περὶ ζῴων μορίων» 
(4 βιβλία), «Περὶ πορείας ζῴων», «Περὶ ζῴων κινήσεως», «Περὶ ζῴων γενέσεως» (5 βιβλία), «Μικρὰ 
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Φυσικά» («Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος», «Περὶ νεότητος καὶ γήρως» και «Περὶ ἀναπνοῆς»), 
«Περὶ ψυχῆς» (3 βιβλία). 

Μέσα από τις πραγματείες αυτές ο Αριστοτέλης στρέφει τη φιλοσοφική συζήτηση στον κόσμο 
του αισθητού. Οι παρατηρήσεις και οι αναλύσεις του αφορούν κυρίως τη Ζωολογία, τον λόγον περί της 
ζωής εχόντων όντων, ζων ον, χωρίς όμως να λείπουν οι συνδυαστικές αναφορές στην Αστρονομία, τη 
Μετεωρολογία, τη Χημεία, τη Φυσική και την Ψυχολογία. Περιγράφει 500 περίπου είδη ζώων, που, 
από ό,τι φαίνεται, οι ανατομικές του έρευνες περιελάμβαναν πάνω από 50 ζώα αλλά και έμβρυο 
ανθρώπου. Αξιοθαύμαστη είναι η λεπτομέρεια για τα ζώα, τα όργανα και τα μέλη τους, τα στοιχεία που 
τα αποτελούν (αίμα, οστά, τρίχες), τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αναπαράγονται, τις 
τροφικές συνήθειες που έχουν, τα ενδιαιτήματα και τα οικοσυστήματα που ζουν και τη συμπεριφορά 
τους.  

Το χταπόδι, λέει, χρησιμοποιεί τα μεγάλα πλοκάμια του ως χέρια και πόδια ταυτόχρονα. Με τα 
δύο πλοκάμια που βρίσκονται πάνω από το στόμα του μεταφέρει την τροφή, και με το τελευταίο, το 
οποίο είναι μυτερό, υπόλευκο και διχαλωτό στην άκρη, ζευγαρώνει (Περί τα ζῷα ἱστορίαι, Δ΄, 524a2-9). 
Συνεχίζει δίνοντας περιγραφές και για άλλα κεφαλόποδα. Να τονισθεί εδώ ότι οι συμπεριφορές αυτές 
επανανακαλύφθηκαν τον 19ο αιώνα. 

Κατά την ανάπτυξη του νεοσσού παρατηρεί την εμφάνιση της καρδιάς κατά την 4η ημέρα. «Καί 
ὅσον στιγμὴ αἱματίνη ἐν τῷ λευκῷ ή καρδία. Τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον πηδᾷ καὶ κινεῖται ὥσπερ ἔμψυχον 
[…]». (Περί τα ζῷα ἱστορίαι, Z΄, 561a11-13). 

Συμπεραίνει ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα στις μεταβολές του καιρού. Κάποια από αυτά 
καταφεύγουν στις φωλιές τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ άλλα μεταναστεύουν τον χειμώνα 
σε ζεστές περιοχές και το καλοκαίρι σε δροσερές» (Περί τα ζῷα ἱστορίαι, H΄, 596b23-28).  

«Ἄπουν δὲ φύσει ἐστὶν ἔναιμον πεζὸν τὸ τῶν ὄφεων γένος· ἔστι δὲ τοῦτο φολιδωτόν, ἀλλ` οἱ μὲν 
ἄλλοι ᾠοτοκοῦσιν ὄφεις, ἡ δ` ἔχιδνα μόνον ζωοτοκεῖ», αναφέρει για τα ερπετά (Περί τα ζῷα ἱστορίαι, 
Α΄, 490b23-25). 

Στη Ζωολογία του - ο λόγος για τη ζωή και τις μορφές της - ο Αριστοτέλης αρχίζει με τον 
άνθρωπο, χαρακτηριστικό της ενοποιημένης Αριστοτελικής σκέψης. «Πρῶτον δὲ τὰ τοῦ ἀνθρώπου 
μέρη ληπτέον· ὥσπερ γὰρ τὰ νομίσματα πρὸς τὸ αὑτοῖς ἕκαστοι γνωριμώτατον δοκιμάζουσιν, οὕτω δὴ 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις· ὁ δ' ἄνθρωπος τῶν ζῴων γνωριμώτατον ἡμῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν. Τῇ μὲν οὖν αἰσθήσει 
οὐκ ἄδηλα τὰ μόρια· ὅμως δ' ἕνεκεν τοῦ μὴ παραλιπεῖν τε τὸ ἐφεξῆς καὶ τοῦ λόγον ἔχειν μετὰ τῆς 
αἰσθήσεως, λεκτέον τὰ μέρη πρῶτον μὲν τὰ ὀργανικά, εἶτα τὰ ὁμοιομερῆ. Mέγιστα μὲν οὖν ἐστι τάδε 
τῶν μερῶν εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ σῶμα τὸ σύνολον, κεφαλή, αὐχήν, θώραξ, βραχίονες δύο, σκέλη δύο […]» 
(Περί τα ζῷα ἱστορίαι, Α΄, 491a19-29)   

Αναγνωρίζει δύο βασικές αιτίες της σύστασης των ζώων: την αναγκαιότητα της ύλης και το τέλος 
(σκοπό) χάριν του οποίου μορφοποιείται η ύλη. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έμβιου όντος, η ύλη 
διαμορφώνεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο χάριν του ζῆν. Αντιστοίχως, το κάθε μέρος του σώματος 
αποκτά τη συγκεκριμένη δομή (μορφή) βάσει της λειτουργίας που επιτελεί.  

Η γέννηση των όντων κατά τον Αριστοτέλη, συντελείται είτε με το ζευγάρωμα, είτε με 
αυτογένεση (ἀπὸ ταὐτομάτου), αναπτύσσοντας μία ενδιαφέρουσα, για την εποχή του, θεωρία.  

Μέσω της αναπαραγωγής, λέει ο Αριστοτέλης, το ατομικό έμβιο ον μπορεί να είναι αιώνιο, 
καθώς μεταφέρει το εἴδος του (μορφή) στους απογόνους του. Οφείλουμε, λέει, να ξεκινήσουμε την 
έρευνά μας από τα πράγματα όπως είναι στην ολοκληρωμένη τους μορφή. Την ενήλικη μορφή. 
Ευφυώς, ο Αριστοτέλης καταλήγει (στο Περὶ ζῴων μορίων), ότι τα βιολογικά είδη - ἔσχατα εἴδη - είναι 
πραγματικές οντότητες, και πως μέσα στο πλαίσιο του είδους οι επιμέρους οργανισμοί είναι μέλη του 
συνόλου.   
 

Το Αριστοτελικό Είδος - Αρχή της κατάταξης των όντων 
Ο Αριστοτέλης μελετά, αναλύει, διαιρεί και κατατάσσει τα φαινόμενα της ζωής, επιζητώντας να 
εξηγήσει τις εκάστοτε δομές και λειτουργίες, όπως αυτές εμφανίζονταν στο φυσικό περιβάλλον, στον 
τόπο και το χρόνο, τον τρόπο προέλευσης και διαβίωσης, των επιμέρους ιδιοτήτων, που οδηγούσαν σε 
ένα αποτέλεσμα δυνάμενο να παρατηρηθεί με τις αισθήσεις.  

Παραδίδει στην ανθρωπότητα την ιεράρχηση της ζωής, στην περίφημη φυσική κλίμακα των 
ειδών, που αργότερα αποδόθηκε ως Scala Naturae. Ξεκινά με τα φυτά, ως ατελέστερα, μετά τοποθετεί 
τα κατώτερα ζώα, μετά τα ανώτερα ζώα και στο ψηλότερο σκαλοπάτι της κλίμακας, αλλά μέσα στην 
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κλίμακα, τον άνθρωπο. Διακρίνει τα ζώα σε δύο μεγάλες ενότητες, στα «άναιμα» (χωρίς αίμα) και στα 
«έναιμα» (με αίμα). Στα άναιμα κατατάσσει τα έντομα, τα μαλάκια (κεφαλόποδα), τα μαλακόστρακα 
(καρκινοειδή). Στα έναιμα τα πτηνά, τα ψάρια, τα ωοτόκα και μετά τα ζωοτόκα τετράποδα. Τα κήτη τα 
κατατάσσει στα θηλαστικά, κάτι που ο Καρολος Λινναίος, αιώνες μετά, το έκανε μόλις στη δέκατη 
έκδοση του μνημειώδους έργου του «Systema Naturae». Η διάκριση σε άναιμα και έναιμα 
διατηρήθηκε ως το 18ο αιώνα, όταν ο Λινναίος αντικατέστησε τα «άναιμα» με τον όρο ασπόνδυλα και 
τα «έναιμα» με τα σπονδυλωτά. Τα ζωοτόκα κατά τον Αριστοτέλη είναι ανώτερα των ωοτόκων, γιατί, 
ως έχοντα μεγαλύτερη οργανική θερμότητα γεννούν ζωντανά άτομα και όχι αυγά. Και όπως τονίσθηκε 
παραπάνω, διατυπώνει την άποψη, ότι τα ατελέστερα ζώα αναπαράγονται με αυτογένεση, ενώ τα 
τελειότερα με το ζευγάρωμα.  

Η δυναμική της Αριστοτελικής κλίμακας απορρέει από την παρατήρησή του «ότι είναι αδύνατο 
να διακρίνουμε διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στα είδη», μια θέση που απαντάται και στη δαρβινική 
αντίληψη για την εξέλιξη, όταν σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κάποια σαφής διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στην εξέλιξη του ανθρώπου και άλλων ειδών, καθώς βέβαια και στο πρόβλημα της διάκρισης 
των ποικιλιών.  
 

Ο Αριστοτέλης στη Σύγχρονη Βιολογία και τη ζωή μας 
Η μέθοδος παραγωγής γνώσης αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας του Αριστοτέλη. Η 
επιστήμη ορίζεται ως η γνώση των πρώτων αρχών και αιτίων κάθε φαινομένου ή πράγματος. Ορίζει τα 
φυσικά όντα ως: «Τῶν γάρ ὄντων τά μέν ἐστί φύσει, τά δέ δι` ἄλλας αἰτίας, φύσει μέν τά τε ζῶα και τά 
μέρη αὐτῶν και τά φυτά και τά ἁπλᾶ τῶν σωμάτων, οἷον γῆ καί πῦρ και ἀήρ και ὕδωρ, ταῦτα γάρ εἶναι 
καί τοιαῦτα φύσει φαμέν». Προσθέτει όμως και ως «πέμπτη ουσία» τον αιθέρα για να ερμηνεύσει 
διάφορα φυσικά φαινόμενα. Σήμερα φαίνεται ότι η «πέμπτη ουσία» αποτελεί σημαντική προσθήκη 
στην αντίληψη που έχουμε για το σύμπαν. 

Αναπτύσσει τη σκέψη του έχοντας στον νου το όλον. Αναζητεί τις ομοιότητες και τις διαφορές 
των όντων συγκρίνοντας οργανισμικές μορφές και μόρια (μέρη), τον χώρο και τον χρόνο που 
αναπτύσσονται, τον τρόπο που προέκυψαν και υπάρχουν. Τα συστήματα που λέει σήμερα η Συστημική 
Βιολογία (Systems Biology). Κατατάσσει τους οργανισμούς ανάλογα με τα γενικά και τα ιδιαίτερα 
στοιχεία, μορφολογικά και λειτουργικά, τις προτιμήσεις-προσαρμογές τους στο περιβάλλον, στα 
ενδιαιτήματα και τα οικοσυστήματα όπως θα λέγαμε σήμερα με οικολογικούς όρους.  

Αναζητεί το πέρασμα από την άμορφη και την εν δυνάμει ύλη στην εκδήλωση της μορφής και 
της ενέργειας, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναζητεί την αρχή αλλά και τις 
διαδικασίες που οδηγούν στην πραγμάτωση. Πειραματίζεται. Ανατέμνει και επιχειρεί να κατανοήσει τη 
σύλληψη και την ανάπτυξη του εμβρύου, τη μορφοποίηση της πρώτης ύλης, τις δυνάμεις που διαθέτει 
και την ενεργοποίησή τους, την πραγμάτωση του σκοπού.  

Πεποίθησή μας είναι, ότι πατώντας στη βιολογική διάσταση της ζωής επεξεργάζεται και 
προτείνει για τον άνθρωπο συστήματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης, μέσω κανονιστικών 
προτάσεων, ηθικής, λογικής, ψυχολογίας και κάθε τι άλλο που μπορεί κανείς να διακρίνει στην 
Αριστοτελική σκέψη.  

Όταν ο Κάρολος Δαρβίνος, λίγο πριν πεθάνει, διάβασε τη μετάφραση της πραγματείας «Περὶ 
ζῴων μορίων» που του έστειλε ο William Ogle, έγραψε: «Ο Λινναίος και ο Κυβιέρος που ήταν οι δύο 
θεοί μου, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, μοιάζουν με απλούς μαθητές μπροστά στον μεγάλο 
Αριστοτέλη». Μια διεπιστημονική προσέγγιση του Αριστοτελικού έργου μπορεί να προσφέρει και άλλα 
στοιχεία και άλλους μηχανισμούς για την ανάλυση και κατανόηση της ύπαρξής μας και του 
περιβάλλοντος κόσμου μας, στον χώρο και στον χρόνο, ως όλον.  

Την αποστολή της Βιολογίας σήμερα. 
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ABSTRACT 
Argyris Kallianiotis: The adventure of the Greek marine fisheries research 
Marine fisheries research in Greece now counts over 30 years. Years of difficulties but also very 
interesting and well-attended. All began with the election of Professor Nicholas Tsimenidis at the 
University of Crete. The scientist started a titanic effort to organize a fishing laboratory which would be 
capable of doing marine research with claims, both biological and theoretical, through the assessment 
of marine stocks. In the same faculty Vassilis Nafpaktitis Professor in an American University, assisted 
with determination in creating such that after years would become the Biological Department of the 
University of Crete. Today, after a tradition of 30 years, the work of involved teams is complicated 
because it has consequences in the country and its fishing activity. So once again the sector is invited to 
prove his worth in an international and highly competitive environment. Attracting new executives and 
integrating them in the existing mechanism is more necessary than ever. 
Keywords: fisheries management, research, founders, history 
 

Η θαλάσσια αλιευτική έρευνα στη χώρα μας μετράει πλέον πάνω 30 χρόνια. Χρόνια δύσκολα 
αλλά και χρόνια με πολύ ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή. Δεν θα αναφερθώ στα χρόνια 
του Υδροβιολογικού Ινστιτούτου Ελλάδος, και στην μετεξέλιξή του στο Εθνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών, ούτε στα χρόνια πριν την δεκαετία του 80, οπότε και τέθηκαν μερικές 
τουλάχιστον βάσεις της σημερινή κατάστασης. Θα προσπαθήσω να περιοριστώ σε γεγονότα 
και καταστάσεις των τελευταίων 30 ετών, όταν ξεκίνησε και η δική μου συμμετοχή.  

Ολα άρχισαν με την εκλογή του Καθηγητή Νικολάου Τσιμενίδη στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. Ο σεμνός επιστήμονας ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια για την οργάνωση ενός 
αλιευτικού  εργαστηρίου το οποίο θα ήταν ικανό να κάνει θαλάσσια έρευνα με αξιώσεις, τόσο 
βιολογική όσο και θεωρητική, μέσω της δυνατότητας εκτίμησης των θαλάσσιων αποθεμάτων. 
Στην προσπάθειά του και μέσω του μεταπτυχιακού τμήματος του Βιολογικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, προσπάθησε και πέτυχε να συγκεντρώσει νέους επιστήμονες από 
κάθε χώρο εργασίας στην Ελληνική Επικράτεια. Στους νέους Επιστήμονες έδινε την 
δυνατότητα εξέλιξης αλλά και απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με οικονομική  
υποστήριξη μέσω γενναιόδωρων υποτροφιών, ενός θεσμού άγνωστου μέχρι τότε στην 
Ελλάδα. Τρία ήταν τα πλεονεκτήματα του Τσιμενίδη. Πρώτον η εξασφάλιση ενός μεγάλου 
Ευρωπαϊκού προγράμματος για την δημιουργία μιάς ομάδας ηχοβολιστικών, η οποία 
συμπεριλάμβανε και την ναυπήγηση του σκάφους «ΦΙΛΙΑ» που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε. Το 
σκάφος έδωσε πρωτοφανείς ερευνητικές δυνατότητες στις ομάδες που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. Δεύτερον η εφαρμογή εξελιγμένων για την εποχή τεχνικών, πέρα από όσα είχαν 
εφαρμοστεί μέχρι τότε στη χώρα μας. Η ανάγνωση των ωτολίθων με κάθε τρόπο που 
επέτρεπε η τότε γνωστή τεχνολογία, η μελέτη της γονιμότητας με την στήριξη άγνωστων μέχρι 
τότε ιστολογικών μεθόδων, η μελέτη του ιχθυοπλαγκτού. Ετσι δίπλα την ομάδα των 
ηχοβολιστικών, η οποία προσπαθούσε να βρει τεχνολογικά τον δρόμο της με την βοήθεια 
ενός Νορβηγικού Ινστιτούτου, ανδρώθηκε ένα εργαστήριο αλιευτικής βιολογίας, το οποίο 
στήριξε με τη σειρά του και την προσπάθεια των ηχοβολιστικών. Μέχρι τότε οι τεχνικές αυτές 
μπορεί να διδάσκονταν θεωρητικά στα βιολογικά Τμήματα των Πανεπιστημίων αλλά στην 
Κρήτη έγινε το πρωτοφανές, πρώτα να συλλέγονται συνεχώς δείγματα με βάση στατιστικές 
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μεθόδους, τα οποία επεξεργάζονταν στο εργαστήριο και να δημιουργούνται σιγά σιγά 
χρονοσειρές από πραγματικά ερευνητικά δεδομένα, τα οποία θα οδηγούσαν στην συνέχεια 
στις προσπάθειες εκτίμησης των αποθεμάτων. Τρίτον η εμπιστοσύνη που έδειχνε ο 
Καθηγητής στα νέα παιδιά που συνωστίζονταν στο εργαστήριο και η απέραντη ελευθερία 
κινήσεων που άφηνε σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επομένως το Εργαστήριο αλιευτικής Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, είχε όλα τα προσόντα για να στηρίξει την θαλάσσια αλιευτική 
έρευνα. Σκάφος διαθέσιμο, οικονομικούς πόρους για να στηρίξει την πολυέξοδη έρευνα και 
τεχνολογικό εξοπλισμό εργαστηρίου, ο οποίος συνεχώς ανανεώνονταν.  

Το κρυφό χαρτί όμως του φυτώριου στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ήταν ο καθηγητής Βασίλης Ναυπακτίτης. Ενας πολυτάλαντος άνθρωπος, πολύ καλός 
δάσκαλος με ικανότητες και πολλά ενδιαφέροντα. Ο Ναυπακτίτης, καθηγητής τότε σε 
Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο συνέδραμε αποφασιστικά στην δημιουργία αυτού που μετά από 
χρόνια θα γινόταν το Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μη ξεχνάμε ότι η 
ηλεκτρονική επανάσταση ακόμα δεν είχε αγγίξει την έρευνα. Ο Ναυπακτίτης σηκώνονταν 
νωρίς το πρωϊ και γέμιζε τους πίνακες με σχέδια με τα λειτουργικά συστήματα των ψαριών, 
που γι’ αυτόν ήταν το αντικείμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος της εξελεκτικής βιολογίας. 
Τα ψάρια από τα πλέον πρωτόγονα εως τα πιο σύγχρονα εξελικτικά, παρουσιάζονταν με τον 
πιό γλαφυρό τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι μηχανισμοί, η εξέλιξή τους αλλά και η 
σημασία τους για την επιβίωση του κάθε είδους. Εκείνο που μας άφησε αυτή η προσπάθεια 
ήταν η κατανόηση περίπλοκων μηχανισμών, η σημασία τους στην διαμόρφωση των ειδών 
έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα και η εφαρμογή των γνώσεων στην εξέλιξη των 
διδακτορικών διατριβών μας. Μας δίδαξε να σκεφτόμαστε σαν ψάρια. Ηταν μια πραγματική 
πηγή γνώσεων, ένας εξομολογητής για τις ανησυχίες μας, ένας σύμβουλος για τις απορίες 
μας. Διαμόρφωσε γνωστικά αντικείμενα και μελλοντικά στελέχη όσο κανένας άλλος εκείνα τα 
χρόνια.  

Οταν άρχισαν να παρουσιάζονται τα πρώτα διδακτορικά, φάνηκε η προσπάθεια που 
είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Εν τω μεταξύ νέοι μεταπτυχιακοί επιλέγονταν για το τμήμα, 
αλλά μετά από το άνοιγμα του Εργαστηρίου σε προπτυχιακούς φοιτητές, νέα παιδιά, όχι μόνο 
δεν σταμάτησαν την ερευνητική προσπάθεια, όπως φοβούνταν ορισμένοι, αλλά έδωσαν νέα 
ώθηση με φρέσκιες ιδέες και νέες προσεγγίσεις. Το Εργαστήριο έβγαλε πολλά στελέχη τα 
οποία τιμούν τον κλάδο μέχρι σήμερα.  

Εν τω μεταξύ τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα έκαναν την εμφάνισή τους και 
έδωσαν νέα τροπή στην έρευνα των αλιευτικών αποθεμάτων. Επειδή έζησα ακριβώς στο 
μεταίχμιο δύο εποχών, θυμάμαι τα προγράμματα που με μεγάλη φειδώ έδινε η τότε Γενική 
Δ/νση Αλιείας. Περιορισμένοι πόροι που δεν άφηναν περιθώριο για μεγάλα ερευνητικά 
προγράμματα, αλλά βοηθούσαν με τον τρόπο τους στην εξέλιξη διδακτορικών διατριβών. 
Θυμάμαι τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή που έκανε την εμφάνισή του στο εργαστήριο, 
δωρεά γνωστής εταιρείας. Με πολύπλοκες ακόμα διαδικασίες, αφού τα προγράμματα 
software που ηταν διαθεσιμα ήταν ελάχιστα, περάσαμε από την ανάλυση λίγων δειγμάτων με 
αριθμομηχανές, στην ανάλυση χιλιάδων δειγμάτων με τα πρώτα προγράμματα λογιστικών 
φύλλων που ήταν διαθέσιμα.  

Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας που έδωσε μια δυνατή ώθηση στο 
εργαστήριο, ήταν το πρόγραμμα για τη μελέτη της αλιείας ξιφία και τόνου στην Ελλάδα. Με 
ένα πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα προϋπολογισμό, επέτρεψε την δημιουργία ενός 
δικτύου ανταποκριτών ανά την Ελλάδα για την παρακολούθηση της αλιείας μεγάλων 
πελαγικών στα πρώτα της τότε βήματα, οι οποίοι συνέλεγαν δεδομένα εκφορτώσεων και 
βιολογικό υλικό από αλιευτικά σκάφη. Η διαδικασία αυτή φαίνεται δεδομένη σήμερα αλλά 
τότε όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρα. Αμέσως μετά άρχισαν οι προσπάθειες για την δημιουργία 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής αλιευτικών δεδομένων, του οποίου ο 
σχεδιασμός κράτησε πάνω από τρία χρόνια και οδήγησε σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως 
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Εθνικό Σύστημα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Το σημερινό πρόγραμμα στην ουσία 
κράτησε πολλά από τα στοιχεία του πρώτου προγράμματος, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη 
μεθοδολογία επεξεργασίας των δεδομένων.  

Το έτος 1994  ξεκίνησε ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η εφαρμογή ενός πειραματικού 
προγράμματος των βενθικών αλιευτικών αποθεμάτων, με βάση ένα Ευρωπαϊκό πρωτόκολλο 
δειγματοληψίας και με την ίδια μεθοδολογία σε όλη την Ευρωπαϊκή Μεσόγειο. Αυτό ήταν και 
το πρώτο πρόγραμμα που συμμετείχε το ΙΝΑΛΕ, μετά την δραστηριοποίησή του το 1995. Στην 
δεκαετία του 90 είχαμε πραγματικά μια έκρηξη δραστηριοτήτων. Ηταν εποχές που 
εργαζόμασταν σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα συγχρόνως. Το κενό που 
άφησε ο Τσιμενίδης με την μετακίνησή του στην Κρήτη κάλυψε ο μαθητής του Κώστας 
Παπακωνσταντίνου με την δημιουργία του Ινστιτούτου Βιολογικών Πόρων του ΕΛΚΕΘΕ. Στην 
αρχή τα δύο Εργαστήρια ανταγωνίζονταν το ένα το άλλο αλλά στη συνέχεια άρχισαν να 
συνεργάζονται, ειδικά στα μεγάλα προγράμματα, τα οποία απαιτούσαν μεγάλη γεωγραφική 
εξάπλωση σε όλη τη χώρα. Σε αυτή την δυάδα προστέθηκε μετά το 1995 το ΙΝΑΛΕ σε μία 
συνειδητή συνεργασία, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου.  

Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι το 2001, οπότε έγινε φανερό ότι αυτή η κάπως 
τυχαία και αποσπασματική προσπάθεια για τη μελέτη των βιολογικών αποθεμάτων της 
χώρας, έπρεπε να συστηματοποιηθεί και να εξυπηρετήσει τους στόχους της  Κοινής 
Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής, το ταμείο της οποίας ήταν ο κύριος χρηματοδότης των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Ετσι το 2003 άρχισε η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος  
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, όπου συμπεριλήφτηκαν όλες οι δράσεις οι οποίες γίνονταν 
μέχρι τότε ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Η καταγραφή της αλιευτικής προσπάθειας σε όλο 
τον αλιευτικό στόλο της χώρας, τα απορριπτόμενα, οι πειραματικές δειγματοληψίες για τα 
βενθικά (MEDITS) και τα μικρά πελαγικά είδη (MEDIAS), η βιολογική δειγματοληψία στα 
αλιευόμενα αποθέματα, όλα αυτά μαζί με κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που 
προστέθηκαν στη συνέχεια, αποτελούν μέχρι σήμερα αυτό που ονομάζουμε Εθνικό 
Πρόγραμμα.  

Το κοινό πρωτόκολλο δειγματοληψιών και ανάλυσης όλων αυτών των δεδομένων, 
οδήγησε τις ερευνητικές ομάδες στη συνεργασία με άλλα ανάλογα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, 
στην αρχή στο χώρο της Μεσογείου και στη συνέχεια και με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. 
Με την έναρξη συλλογής μεγάλου αριθμού  αλιευτικών  δεδομένων άρχισε να γίνεται 
συνειδητή η ανάγκη συστηματικής συνεργασίας με διεθνείς οργανιμσούς που 
δραστηριοποιούνταν στο χώρο της αλιείας. Αυτή η συνεργασία προϋπήρχε σε μια άτυπη 
μορφή, όπου δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία μας. Το Διεθνές Συμβούλιο για την αλιεία 
(GFCM) του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO), η Διεθνής Επιτροπή για τη διατήρηση 
των Τονοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), το Διεθνές Συμβούλιο για την έρευνα των θαλασσών 
(ICES), έγιναν συνηθισμένοι χώροι παρουσίασης και αξιολόγησης δεδομένων της χώρας μας 
και βήματα παρέμβασης για πολλά Ελληνικά στελέχη που συμμετέχουν στην αλιευτική 
έρευνα.  

Σήμερα όλα αυτά μοιάζουν δεδομένα αλλά κρύβουν μια μεγάλη συντονισμένη 
προσπάθεια μερικών δεκαετιών. Καθώς έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό των 
προαπαιτούμενων για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σε κάθε χώρα, η 
αλιευτική έρευνα γίνεται πλέον απαραίτητη για κάθε Ευρωπαϊκή χώρα. Ολες οι αποφάσεις σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο  εξαρτώνται πλέον  από τα στοιχεία που προσκομίζει κάθε χώρα, την 
πειστικότητά τους και την αξία τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων της αλιευτικής 
δραστηριότητας. Η εργασία των ομάδων γίνεται πλέον περίπλοκη γιατί έχει συνέπειες στη 
χώρα και στην αλιευτική της δραστηριότητα. Επομένως για μια ακόμα φορά ο κλάδος 
καλείται να αποδείξει την αξία του μέσα σε ένα διεθνές και άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Η προσέλκυση νέων στελεχών και η ενσωμάτωσή τους στον υπάρχοντα 
μηχανισμό είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.   
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Διατροφικές συνήθειες του μαυρογωβιού (Gobius niger) στο βόρειο Αιγαίο 
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ABSTRACT 
Elissavet-Kalliopi Akrioti, Anna-Aphrodite Vlachou, Eleonora Galaitsi, Theodore Maretis, Fani 
Pachitsa, Loudovikos-Iraklis-Ermis Soufleros, Fani Tsouka, Chryssanthi Antoniadou, Chariton-
Charles Chintiroglou: Feeding habits of black goby (Gobius niger) in the northern Aegean Sea 
The diet composition of the black goby, Gobius niger, was examined in the North Aegean Sea. Samples 
(99 specimens) were collected from fish markets in Thessaloniki, fished from Thermaikos and Evoikos 
gulfs. The examination of the stomach contents showed that all specimens had full stomachs and 
preyed mostly on crustaceans. Polychaetes, molluscs and fishes followed as secondary prey items, 
whereas G. niger accidentally preyed on crinoids and ophiuroids. The black goby is an omnivorous 
species preferring animal food, preying mostly on shrimps, crabs, other crustaceans and polychaetes. 
These results conform to the general pattern described for the species, in marine Mediterranean 
habitats.     
Keywords: feeding habits, Gobius niger, Aegean Sea  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο μικρόσωμος μαύρος γωβιός, Gobius niger Linnaeus, 1758, είναι είδος με περιορισμένο εμπορικό 
ενδιαφέρον, αν και απαντά στις ιχθυαγορές, συνήθως σε τοπικό επίπεδο. Έχει πλατιά γεωγραφική 
εξάπλωση στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού και τη Βαλτική. 
Πρόκειται για ευρύοικο είδος, αφού κατοικεί σε πλήθος θαλάσσιων, εκβολικών και λιμνοθαλάσσιων 
ενδιαιτημάτων, ενώ η παρουσία του αναφέρεται σποραδικά και στα εσωτερικά νερά (Vaas et al. 1975, 
Vesey & Langford 1985). Επομένως, το είδος θα πρέπει να έχει αναπτύξει ιδιαίτερες προσαρμογές για 
τη διασφάλιση των διατροφικών-ενεργειακών του αναγκών στα διαφορετικά ενδιαιτήματα που 
καταλαμβάνει.  

Η δίαιτα του μαύρου γωβιού είναι αρκετά διαφοροποιημένη καθώς τρέφεται με καρκινοειδή, 
μαλάκια, πολύχαιτους ή ακόμα και με μικρά ψάρια, ενώ σε υφάλμυρα ενδιαιτήματα καταναλώνει και 
προνύμφες εντόμων της οικογένειας Chironomidae (Miller 1986). Ωστόσο, η ανασκόπηση της διεθνούς 
βιβλιογραφίας αποκάλυψε πως παρά την ύπαρξη κάποιων σχετικών δημοσιευμάτων, οι διατροφικές 
συνήθειες του είδους στα διάφορα ενδιαιτήματα που καταλαμβάνει δεν είναι επαρκώς μελετημένες. 
Οι σχετικές πληροφορίες είναι διάσπαρτες, με περιορισμένες δυνατότητες σύγκρισης (Filiz & Togulga 
2009), ενώ η απουσία πληροφοριών από γεωγραφικές περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο υποδηλώνουν 
τα σχετικά ελλείμματα.  

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Ηθολογίας Ζώων (Τμήμα 
Βιολογίας, Α.Π.Θ.). Περιλαμβάνει μια εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών αναφορικά με τη 
διατροφική συμπεριφορά του G. niger, αλλά και τη συλλογή δειγμάτων του είδους από περιοχές του 
Βορείου Αιγαίου για την εργαστηριακή ανάλυση του στομαχικού τους περιεχομένου, προκειμένου να 
γίνει η ποιοτική περιγραφή της δίαιτας του σε θαλάσσια ενδιαιτήματα της γεωγραφικής αυτής ζώνης. 
Απώτερο στόχο αποτελεί η συμβολή στην τεκμηρίωση των διατροφικών προτιμήσεων του είδους.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συλλέχθηκαν τυχαία δείγματα του G. niger (Ν=99) από λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο 
του 2015, με προέλευση τον Θερμαϊκό Κόλπο (83 άτομα) και Βόρειο Ευβοϊκό (16 άτομα). Εξαιτίας του 
πολύ μικρού αριθμού ατόμων από τον Ευβοϊκό Κόλπο, η περιοχή μελέτης ενοποιήθηκε ως Βόρειο 
Αιγαίο. Κάθε δείγμα τυλιγόταν σε αλουμινόχαρτο και τοποθετούνταν σε καταψύκτη για τη συντήρησή 
του. 

Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων περιλάμβανε την απόψυξη κάθε ψαριού, την μέτρηση 
του ολικού μήκους (ΤL) και την απομόνωση του στομάχου του. Τo στομαχικό περιεχόμενο κάθε ψαριού 
μελετήθηκε με τη χρήση στερεοσκοπίου. Τα τροφικά αντικείμενα που βρέθηκαν προσδιορίστηκαν και 
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καταμετρήθηκαν ξεχωριστά για κάθε άτομο ψαριού. Ο προσδιορισμός των τροφικών αντικειμένων 
έφθασε μέχρι το κατώτερο δυνατό ταξινομικό επίπεδο. Τα τροφικά αντικείμενα διατηρήθηκαν σε 
διάλυμα φορμόλης 10% για τη συντήρησή τους. 

Η επεξεργασία των δεδομένων της ποιοτικής ανάλυσης του στομαχικού περιεχομένου των 
γωβιών στηρίχθηκε στη μεθοδολογία των Deniel (1975) και Hyslop (1980). Ειδικότερα, υπολογίστηκαν 
οι ακόλουθες παράμετροι: (1) συντελεστής κενότητας [V = Ev * 100/N], (2) δείκτης συχνότητας [f = 
n/N], (3) εκατοστιαίο ποσοστό συμμετοχής (ως προς τον αριθμό ατόμων) μιας λείας [Cn= n΄ * 100/Np], 
όπου  Ev: αριθμός κενών στομάχων, Ν: συνολικός αριθμός στομάχων που εξετάστηκαν, n΄: συνολικός 
αριθμός των ατόμων μιας συγκεκριμένης λείας, n: αριθμός των στομάχων που περιέχουν κάποια 
συγκεκριμένη λεία, Np: συνολικός αριθμός των λειών. Τέλος οι διάφορες λείες, ανάλογα με το 
εκατοστιαίο ποσοστό συμμετοχής τους (Cn), διακρίθηκαν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: (I) κατά 
προτίμηση λείες [Cn>50%], (II) δευτερεύουσες λείες [10%<Cn<50%] και (III) τυχαίες λείες [Cn<10%].  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τo μέσο ολικό μήκος των ψαριών που εξετάστηκαν ήταν 14,61 cm. Από τη μελέτη των στομαχικών τους 
περιεχομένων διαπιστώθηκε πως ο δείκτης κενότητας (V) δεν ξεπερνούσε το 5%. Η πλειονότητα των 
στομαχιών είχε σχεδόν 100% πληρότητα, ενώ τα διάφορα είδη τροφής βρίσκονταν σε διαφορετικά 
στάδια πέψης. Από την ταξινόμηση των τροφικών περιεχομένων φάνηκε πως το υπόφυλο Crustacea 
αποτελεί την προτιμώμενη λεία του μαύρου γωβιού, αφού καταγράφηκε στο 58% των ψαριών που 
εξετάστηκαν, ενώ οι πολύχαιτοι με ποσοστιαία εμφάνιση 15% αποτελούν τη δεύτερη σε προτίμηση 
ομάδα (Εικόνα 1). Ακολουθούν με περίπου την ίδια ποσοστιαία εμφάνιση τα Mollusca και τα διάφορα 
ψάρια.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 1. Σύνθεση του τροφικού περιεχομένου του G. niger στα δείγματα του βορείου Αιγαίου. 

Figure 1. Diet composition of G. niger samples from the north Aegean Sea. 

 
Από την εξέταση του στομαχικού περιεχομένου των 99 γωβιών που συλλέχθηκαν, εντοπίστηκαν 

συνολικά 193 τροφικά αντικείμενα. Από αυτά, το 48,7% (94 τροφικά υπολείμματα) δεν ήταν δυνατό να 
ταξινομηθεί. Έτσι, εξετάζοντας ξεχωριστά το υπόλοιπο 51,3%, που αντιστοιχεί στα ταξινομημένα 
τροφικά αντικείμενα, διαπιστώνεται πως υπερέχουν τα Crustacea με Cn=57,57%, τα οποία 
εκπροσωπούνται κυρίως από γαρίδες (Cn = 33,33%) και καβούρια (Cn = 10%). Μάλιστα από τα 10 
καβούρια που βρέθηκαν, δύο άτομα ανήκαν στο είδος Goneplax rhomboides και ένα άτομο στο 
Bathynectes sp., ενώ δεν στάθηκε δυνατή η ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους των υπολοίπων εφτά 
ατόμων. Οι πολύχαιτοι αποτελούν τη δεύτερη σε συμμετοχή λεία (Cn= 14%) και εκπροσωπούνται 
κυρίως από το είδος Sternaspis scutata (Cn=4,66%). Τέλος βρέθηκαν δεκατρία υπολείμματα ψαριών 
(Cn=13%) και άλλα δεκατρία μαλακίων, που κατανέμονται με Cn=7% και Cn=5% στα Gastropoda και 
Bivalvia, αντίστοιχα (Πίνακας 1).  

Από το σύνολο των λειών που καταναλώνει ο μαύρος γωβιός, φαίνεται πως τα καρκινοειδή 
συνιστούν το κατά προτίμηση είδος τροφής, ενώ οι πολύχαιτοι και τα μαλάκια εντάσσονται στις 
δευτερεύουσες κατηγορίες λείας [10%<Cn<50%]. Οι υπόλοιπες ομάδες που βρέθηκαν στο στομαχικό 
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περιεχόμενο των γωβιών, δηλαδή τα κρινοειδή και οι οφίουροι, θεωρούνται ως τυχαίες λείες 
(Cn<10%). 
 
Πίνακας 1: Ποικιλότητα και εκατοστιαίο ποσοστό συμμετοχής λείας (Cn%) των τροφικών αντικειμένων του μαύρου 
γωβιού, G. niger, στο βόρειο Αιγαίο σύμφωνα με την ανάλυση στομαχικού περιεχομένου. 
Table 1: Diversity and percentage contribution of prey items (Cn%) of the black goby, G. niger in the north Aegean 
Sea according to stomach content analysis. 
 

Ταξινομημένα τροφικά αντικείμενα Cn % 

Crustacea 57,57 
Natantia 33,33 
Various crustaceans 14,24 
Brachyura 10,00 

Goneplax rhomboides 2,00 
Bathynectes sp. 1,00 
Various crabs 7,00 

Polychaeta 14,00 
Sternaspis scutata 4,66 

Mollusca 13,00 
Bivalvia 5,00 
Gastropoda 7,00 

Pisces 13,00 

 
Στη σύγχρονη βιβλιογραφία εντοπίζονται διάφορες προσεγγίσεις που συμβάλλουν στη μελέτη 

των τροφικών συνηθειών των ψαριών. Σύμφωνα με τους Στεργίου et al. (2011), η εξειδίκευση των 
τροφοληπτικών μεθόδων οδηγεί σε επιμέρους υποομάδες τροφικών τύπων, καθώς τόσο το μέγεθος 
της λείας όσο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του θηρευτή παίζουν σημαντικό (Καραχλέ 2008). 
Επομένως, η μελέτη των τροφικών αντικειμένων μπορεί να συμβάλει και στην αποσαφήνιση της 
μεθόδου τροφοληψίας των ψαριών, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα, που στηρίζονται 
συχνά στη βάση μορφολογικών ενδείξεων, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του τρόπου διαβίωσης 
των οργανισμών - λειών.  

Ο μαύρος γωβιός κατατάσσεται στους παμφάγους οργανισμούς με προτίμηση στη ζωική λεία 
(TROPH 3,2 - 3,47, από Stergiou & Karpouzi 2002). Όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της 
παρούσης έρευνας, αλλά και τα σχετικά βιβλιογραφικά στοιχεία, τα καρκινοειδή αποτελούν το βασικό 
μέρος της δίαιτας του G. niger, και ειδικότερα οι ταξινομικές ομάδες των Natantia, Amphipoda, 
Cumacea, Mysidacea και Copepoda (Vesey & Langford 1985, Miller 1986, Labropoulou & Markakis 1998, 

Franco et al. 2006). Τα μέλη των παραπάνω ταξινομικών ομάδων μετακινούνται γρήγορα, με απότομες 

"νευρικές" κινήσεις, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τους θηρευτές τους και να διαφύγουν. Τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του G. niger, στρογγυλεμένο ουραίο πτερύγιο και μεγάλο άνοιγμα 
στόματος μαρτυρούν τη στρατηγική θήρευσης που δεν μπορεί να είναι άλλη από εκείνη της ενέδρας σε 
κάθε μετακινούμενη λεία (Καραχλέ 2008, Στεργίου et al. 2011, Karachle & Stergiou 2012). Έτσι ο 
μαύρος γωβιός διατηρεί το πλεονέκτημα της αρπαγής, ως ένας επιτυχημένος εξειδικευτής, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντικά ενεργειακά αποθέματα, σε συμφωνία με τη θεωρία της 
βέλτιστης τροφοληπτικής συμπεριφοράς, που ορίζει ότι το ενεργειακό ισοζύγιο κατά την πρόσληψη της 
τροφής θα πρέπει να είναι θετικό. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας γενικά βρίσκονται σε συμφωνία με εκείνα της σχετικής 
διεθνούς βιβλιογραφίας (π.χ. Franco et al. 2006). Οι συγκεκριμένοι συγγραφείς διαπίστωσαν πως το 
είδος μπορεί να εμφανίζει και διαφορετικές προτιμήσεις στη δίαιτά του, αφού την άνοιξη επιλέγει σε 
ποσοστό περίπου 40% τους πολύχαιτους, ενώ σε ποσοστό >40% επιλέγει να τρέφεται με καρκινοειδή. 
Αντίστοιχες καταγραφές έχουν κάνει και οι Filiz & Togulga (2009), καθώς η επιλεξιμότητα των 
καρκινοειδών ποικίλλει ανάλογα με την εποχή, από 19% το χειμώνα μέχρι 43% την άνοιξη. Η διατροφή 
του είδους μεταβάλλεται ακόμα και με την ηλικία του (Filiz & Togulga 2009). Η ποιοτική σύνθεση της 
δίαιτας, όμως, των πληθυσμών του είδους εμφανίζει ορισμένες διαφοροποιήσεις και στο χώρο που 
φαίνεται να σχετίζονται και με τον τύπο του ενδιαιτήματος. Για παράδειγμα το γεγονός της 
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καταγραφής του πολύχαιτου Sternaspis υποδηλώνει πως τα ψάρια ήταν κάτοικοι της βιοκοινότητας 
των παράκτιων χερσογενών ιλύων (Peres & Picard 1964). Από την άλλη μεριά και η διαθεσιμότητα της 
λείας σε σχέση με την ένταση του διαειδικού ανταγωνισμού πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο (Vaas et 
al. 1975, Labropoulou & Papadopoulou–Smith 1999, Filiz & Togulga 2009). Από όλα τα παραπάνω 
κρίνονται αναγκαίες περεταίρω ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι 
διατροφικές συνήθειες του G. niger στα διάφορα ενδιαιτήματα που καταλαμβάνει, λαμβάνοντας 
υπόψη πως το είδος συνιστά ένα εύκολο πειραματόζωο για παρατηρήσεις σε ενυδρεία. 
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ABSTRACT 
Elissavet-Kalliopi Akrioti, Fani Tsouka, Anna-Aphrodite Vlachou, Eleonora Galaitsi, Theodore 
Maretis, Fani Pachitsa, Loudovikos-Iraklis-Ermis Soufleros, Chryssanthi Antoniadou, 
Chariton-Charles Chintiroglou: Length-weight relationships of the black goby (Gobius niger) 
in the northern Aegean Sea 
Length-weight relationships of the black goby, Gobius niger, were examined in the North Aegean Sea. 
Samples (99 specimens) were collected from fish markets in Thessaloniki, derived from Evoikos and 
Thermaikos gulfs. Total length ranged from 105 to 205 mm, and total, eviscerated, weight from 12.06 to 
101 g. The mean size (TL) of the studied population was rather high compared with other 
Mediterranean populations of the species. The examination of length / weight relationships revealed 
that the species growth is negatively allometric (b = 2.69). Females had lower b-value than males. These 
results generally conform to relevant patterns described for Mediterranean black goby populations, 
whereas diverged from Atlantic populations where the species follows positive allometry. 
Keywords: biometry, Gobius, Aegean Sea 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Gobius niger Linnaeus 1758 είναι ένα μικρό και εδώδιμο είδος γωβιού, γνωστό με την κοινή 
ονομασία μαυρογωβιός. Εμφανίζει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση στις ακτές του ανατολικού 
Ατλαντικού, από τις αφρικανικές ακτές μέχρι τις ακτές της Αγγλίας και Ισλανδίας, τη Βαλτική και τις 
ακτές Νορβηγίας, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (Vaas et al. 1975). Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της IUCN, δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για το μαύρο γωβιό, καθώς δεν φαίνεται  
να απειλείται, ενώ εντοπίζεται σε πολλές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (Kovacic et al. 2015). 
Συνήθως ζει σε λασπώδεις και αμμώδεις πυθμένες (Vesey & Langford 1985), ενώ η παρουσία του 
σε εκβολές ποταμών, λιμνοθάλασσες και παράκτια ύδατα με πλούσια βλάστηση δεν είναι σπάνια 
(Magnhagen 1988).  

Η πληθυσμιακή οικολογία του G. niger έχει μελετηθεί σε αρκετές περιοχές της εξάπλωσής του, 
όπως η Αδριατική (Boban et al. 2013) και οι ακτές της Τουρκίας (Filiz & Togulga 2009). Τα βιομετρικά 
στοιχεία όμως, που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Η 
διάρκεια της ζωής του είδους δεν ξεπερνά τα 5 έτη, ενώ ως μέγιστο ολικό μήκος (TL) αναφέρονται τα 
18 cm (Froese & Pauly 2016). Τα αρσενικά είναι συνήθως μεγαλύτερα των θηλυκών της ίδιας ηλικίας 
(Vaas et al. 1975, Filiz & Togula 2009, Hajji et al. 2013). Σε Μεσογειακούς πληθυσμούς του είδους η 
αναπαραγωγική περίοδος εκτείνεται από τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο, ενώ στην 
περιοχή του Αιγαίου είναι περισσότερο εκτεταμένη φτάνοντας μέχρι και τον Σεπτέμβριο (Hajji et al. 
2013).  

Παρά την πληθώρα βιομετρικών καταγραφών, δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία για πληθυσμούς 
του είδους από την περιοχή του Βόρειου Αιγαίου. Στόχο επομένως, της παρούσας έρευνας, η οποία 
αποτέλεσε προϊόν εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., 
αποτελεί η περιγραφή της σχέσης μήκους / βάρους πληθυσμών του είδους από το Βόρειο Αιγαίο και η 
σύγκριση των στοιχείων αυτών με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συλλέχθηκαν δείγματα του G. niger (Ν=99) από λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης τον Οκτώβριο του 
2015, με προέλευση τον Θερμαϊκό Κόλπο (83 άτομα) και Βόρειο Ευβοϊκό (16 άτομα). Εξαιτίας του πολύ 
μικρού αριθμού ατόμων από τον Ευβοϊκό Κόλπο, η περιοχή μελέτης ενοποιήθηκε ως Βόρειο Αιγαίο. 
Κάθε δείγμα τυλιγόταν σε αλουμινόχαρτο και τοποθετούνταν σε καταψύκτη για τη συντήρησή του. 

Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων περιλάμβανε αρχικά την απόψυξη κάθε ψαριού και 
τον προσδιορισμό του φύλου. Στη συνέχεια μετρήθηκε με ηλεκτρονικό παχύμετρο το ολικό μήκος των 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Estuary&usg=ALkJrhhzm_pRxyJs_mAAUd1s3qGyST7C3Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lagoon&usg=ALkJrhiGpCcGL6_SR6ooBeWYLepYgZj-qg
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ατόμων ΤL (cm, με ακρίβεια χιλιοστού) και το καθαρό νωπό βάρος W (g, με ακρίβεια χιλιόγραμμου) με 
ηλεκτρονικό ζυγό ακριβείας. Το βάρος των ατόμων υπολογίστηκε μετά την αφαίρεση του στομάχου, ως 
πιο σταθερή μεταβλητή, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ ισχυρή συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του 
ολικού και του βάρους μετά την εκσπλάγχνιση. 

Για την εκτίμηση της σχέσης μήκους / βάρους (logW vr logTL) εφαρμόστηκε το μοντέλο της 
γραμμικής παλινδρόμησης (Sokal & Rohlf 1987) στο σύνολο του δείγματος και ξεχωριστά για τα δύο 
φύλα. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (IBM SPSS statistics 
version 19). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας φαίνεται 
πως το ολικό μήκος του είδους εμφανίζει διαφορετικά μέγιστα στις διάφορες περιοχές εξάπλωσής του 
(Πίνακας 1). Η μεγαλύτερη τιμή ολικού μήκους καταγράφηκε στη Βαλτική Θάλασσα (TL= 180 mm), ενώ 
η αντίστοιχη τιμή για τη Μεσόγειο ήταν TL= 165 mm (ακτές Αδριατικής). Το μικρότερο μέγεθος στη 
Μεσόγειο βρέθηκε στη λιμνοθάλασσα Mar Menor της Ισπανίας (TL= 92 mm) και στη Βενετία (TL= 93 
mm). Στο Αιγαίο το μεγαλύτερο μήκος εντοπίζεται στον κόλπο της Σμύρνης (TL= 163 mm), ενώ το 
μικρότερο σε γειτονική περιοχή του ίδιου κόλπου  (TL= 107 mm). Το μέγιστο ολικό μήκος του G. niger 

βρέθηκε στα 205mm (♂ΤL= 205 mm και ♀TL= 181 mm), ενώ τα μικρότερα σε μέγεθος ψάρια είχαν 
μήκος TL= 105-114 mm, αντίστοιχα. Τα παραπάνω στοιχεία τροποποιούν την κατανομή μεγέθους των 
πληθυσμών του μαύρου γωβιού τουλάχιστον σε επίπεδο Μεσογείου, αν και μεγαλύτερα ψάρια με TL= 
253 mm έχουν αναφερθεί από την Μαύρη Θάλασσα (Froese & Pauly 2016).  

Οι παρατηρούμενες χωρικές διαφοροποιήσεις στη βιομετρία των πληθυσμών του μαύρου 
γωβιού μπορούν να θεωρηθούν ως αναμενόμενες, αφού η κάθε γεωγραφική περιοχή – αλιευτικό 
πεδίο, δεν διατηρεί μόνο διαφορετικά ενεργειακά αποθέματα αλλά προσφέρει και διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται και διαφορετικές βιοτικές αλληλεπιδράσεις (Filiz 
& Togulga 2009). 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο βάρος (W) του G. niger, οι πληροφορίες στη διεθνή βιβλιογραφία 
είναι μάλλον περιορισμένες και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικές. Για μεγέθη ατόμων μέσου 
μήκους 12 cm το βάρος τους αναφέρεται περίπου στα 110 g. Στην παρούσα έρευνα οι τιμές της 

βιομάζας κυμάνθηκαν συνολικά από 12,06 έως 101g (♀W = 14,73 – 48,5 g  και ♂W = 12,06 – 101 g), 
μετά την αφαίρεση των σπλάγχνων.  

Το ολικό μήκος εμφάνισε ισχυρή συσχέτιση (r = 0,96) με το βάρος του ψαριού (Εικόνα 1). O 
παράγοντας b στην παραπάνω συσχέτιση (logW= a + b logTL) ήταν b= 2,69 (± 0,07) και η σχέση βρέθηκε 
αλλομετρική (t test 33,75 p<0.001). Το μοντέλο ερμηνεύει επιτυχώς το 92,15% της μεταβλητότητας του 
βάρους (R2 = 92,15). Η σχέση μήκους / βάρους ξεχωριστά για θηλυκά και αρσενικά άτομα ήταν logW= - 

2,96 + 2,37TL [♀] και logW = - 3,88 + 2,73TL [♂], αντίστοιχα.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1: Γραμμική παλινδρόμηση της σχέσης του ολικού μήκους με το ολικό βάρος στο σύνολο των ατόμων (Ν = 
99) του Gobius niger από το βόρειο Αιγαίο (b = 2,69 ± 0,07, p<0,001). 
Figure 1: Linear regression analysis of total length / weight relationship of the studied Gobius niger population (N = 
99) in the north Aegean Sea (b = 2.69 ± 0.07, p<0.001). 
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Πίνακας 1. Μέγιστο ολικό μήκος, TL (mm) για το είδος Gobius niger από πληθυσμούς που μελετήθηκαν σε 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές εξάπλωσής του. 
Πίνακας 1. Maximum total length, TL (mm) of Gobius niger populations studied over the geographic distributional 
range of the species. 

Περιοχή TL max Αναφορά 

                                                                                          Ατλαντικός 

Βόρεια Θάλασσα 
Verse Meer Lake 130 Vaas et al. 1975 
Grevelingen Lake 125 Doornbos & Twisk 1987 

Βαλτική 
Skagerrak 135 Fjosne & Gjosaeter 1996 
Oslofjorden 129 Nash 1984 
 180 Muus &Nielsen 1990* 

Μάγχη Southampton 109 Vesey & Langford 1985* 

Πορτογαλία 
Rio de Aveiro Lagoon 144 Arruda et al. 1993* 
Obidos Lagoon 150 Silva & Gordo 1997* 

                                                                                          Μεσόγειος 

 Μαρόκο 106 Ahnelt & Dorda 2004 
Αλμποράν Mar Menor Lagoon 92 Verdiell-Cubedo et al. 2006 

Ριπίδιο Ροδανού 
Vaccares lagoon 139 Pompoulie et al. 1999* 
Mauguio Lagoon 136 Joyeux et al. 1991* 

Υψίπεδο 
Τυνησίας 

Gulf Gabes 157 Hajji et al. 2013 

Αδριατική 

Venice Lagoon 139 Rasotto & Mazzoldi 2002* 
Venice Lagoon 135 Mazzoldi & Rasotto 2002* 
Venice Lagoon 149 Locatello et al. 2002* 
Venice Lagoon 93 Marconato 1996 
 145 Boban et al. 2013 
 150 Tortonese 1975* 
 160 Fabi & Froglia 1984* 
 160 Jardas 1996* 
 165 Fabi & Froglia 1983* 
 165 Fabi & Giannetti 1985* 

Ιόνιο Mar Piccolo, Taranto 130 Giandomenico et al. 2016 

Αιγαίο 

Marmara Sea 150 Bok et al. 2011 
Izmir Bay 152 Filiz & Togulga 2009 
Kandarli, Βόρειες ακτές Τουρκίας 159 Filiz 2013 
Κεντρικές ακτές Τουρκίας 163 Ilkyaz et al. 2008 
Κόλπος Σμύρνης 107 Acarli et al. 2014 
Νότιες ακτές Τουρκίας 160 Bilge et al. 2014 
Βόρειο Αιγαίο (Θερμαικός, Β. Ευβοικός) 205 Τρέχουσα Εργασία 
Κόλπος Ηρακλείου 138 Labropoulou & Papadopoulou-Smith 1999 

Λεβαντίνη 
 

Alexandria 133 Abdallah et al. 2002* 
Iskenderum 122 Cicek et al. 2006* 

Μαύρη Θάλασσα Black Sea 132 Demirhan & Can 2007* 

* από Boban et al. (2013) 

Οι τιμές του παράγοντα b που προέκυψαν από αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες φαίνεται 
να διαφέρουν μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών. Στη βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που 
πραγματοποιήθηκε και των δεδομένων της Fishbase (Froese & Pauly 2016) προκύπτει πως οι τιμές του 
συντελεστή b κυμαίνονται από 2,86 έως 3,39, δηλαδή από αρνητική μέχρι και θετική αλλομετρία. Για 
τις περιοχές της Μεσογείου οι τιμές αυτές κυμαίνονται από 2,89 - 3,39, ενώ για τον Ατλαντικό από 
3,19-3,29. Οι Filiz & Togulga (2009) για τις περιοχές των μικρασιατικών ακτών της Τουρκίας δίνουν τιμές 

για τα ♀ 2,74 ± 0,13 και για τα ♂ 2,82 ± 0,06, ενώ για το σύνολο του πληθυσμού ♂♀ 2,86 ± 0,05, 
αναφέροντας πως οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι δύσκολο να ερμηνευτούν επειδή οι σχέσεις μήκους - 
βάρους στα ψάρια μπορεί να επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Το ίδιο επισημαίνεται και από 
τον Froese (2006) που αναφέρει χαρακτηριστικά πως η τιμή του συντελεστή b επηρεάζεται από την 
εποχή, τον πληθυσμό και τις ετήσιες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών. Στην περιοχή του 
Βορείου Αιγαίου βρέθηκαν οι μικρότερες τιμές του παράγοντα b που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί. 
Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στην εποχή συλλογής των δειγμάτων που ήταν το φθινόπωρο 
δηλαδή μετά από την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής του γωβιού, οπότε πιθανόν τα άτομα του 
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πληθυσμού να έχουν χαμηλή ευρωστία ως αποτέλεσμα της προσπάθειας που κατέβαλλαν για την 
αναπαραγωγή τους. Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω διαφοροποιήσεις χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης εξετάζοντας διαφορετικούς πληθυσμούς σε εποχική βάση.  
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ABSTRACT 
Chryssanthi Antoniadou, Chariton-Charles Chintiroglou: Comparative abundance data of the 
bearded horse mussel (Modiolus barbatus) in NE Thermaikos Gulf  
The bearded horse mussel Modiolus barbatus is widely exploited for human consumption in the 
Mediterranean, especially in the Adriatic and the north Aegean Sea. In the latter area important fishing 
grounds exist in Thermaikos Gulf, which, however, are banned for fisheries since 2001 due to increased 
levels of Cd in M. barbatus flesh. The present work aims at assessing the population density of M. 
barbatus in Thermaikos Gulf, soon after the fisheries ban, in 2002, and after 12 years, in 2014. Sampling 
was carried out by diving in four stations along 100-m transects (x2) and using the ACFOR scale of 
relative abundance. Juveniles’ population density was also estimated by collecting 400cm2 macrobenthic 
samples (x3). The abundance of the studied population was spatially homogenous but temporally, large 
differences were detected with increased values in 2014. Results between adult and juvenile mussels 
coincided, suggesting the recovery of the previously overfished M. barbatus population in the area. 
Keywords: abundance, ACFOR scale, juveniles, Modiolus mussels, Aegean Sea  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το δίθυρο μαλάκιο Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758), γνωστό με την κοινή ονομασία χάβαρο, 
εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού. Απαντά στην 
παράκτια ζώνη, σε βάθη από 0,5 έως 110 μέτρα, όπου ζει ισχυρά προσκολλημένο στον πυθμένα, με τη 
βοήθεια του βύσσου, σε βραχώδη υποστρώματα (Peharda et al. 2007). Το σύνηθες μήκος του 
οστράκου του κυμαίνεται από 5 έως 7 cm, ενώ ως μέγιστο έχουν αναφερθεί τα 9 cm (Poutiers 1987). 
Πρόκειται για μακρόβιο δίθυρο που μπορεί να φτάνει ηλικιακά τα 40 με 50 έτη (Peharda et al. 2007). 
Είναι είδος γονοχωριστικό, με ετήσιο αναπαραγωγικό κύκλο. Η περίοδος ωρίμανσης των γαμετών είναι 
ιδιαίτερα παρατεταμένη, όπως άλλωστε και η περίοδος απελευθέρωσης τους, που κορυφώνεται τη 
θερμή περίοδο του έτους (Mladineo et al. 2007).  

Το χάβαρο είναι επιβενθικός, αιωρηματοφάγος οργανισμός, με σημαντικό οικολογικό ρόλο 
καθώς συμμετέχει στη βενθο-πελαγική σύζευξη ανακυκλώνοντας σωματιδιακό υλικό φυτικής και 
ζωικής προέλευσης (Peharda et al. 2013). Κατά τόπους σχηματίζει πυκνά πεδία (Mladineo 2008) με 
ιδιαίτερα θετική συμβολή στην τοπική βιοποικιλότητα (Ezgetta-Balic et al. 2011). Είναι εδώδιμο είδος 
που αλιεύεται εντατικά σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, κυρίως στην Αδριατική (Benovic 1997). 
Παρά την σημαντική εμπορική του αξία όμως, η βιολογία του χάβαρου είναι ελάχιστα μελετημένη. Οι 
σχετικές πληροφορίες προέρχονται σχεδόν στο σύνολο τους από την Αδριατική και στοχεύουν στην 
ανάπτυξη τεχνολογίας για την καλλιέργεια του (Mladineo et al. 2007, Peharda et al. 2007, 2013, 
Mladineo 2008). Στον Ελλαδικό χώρο, το χάβαρο καταναλωνόταν από την αρχαιότητα, όπου ήταν 
γνωστό ως μυΐσκη (Voultsiadou et al. 2009). Στη σύγχρονη εποχή τα χάβαρα αλιεύονται κατά τόπους 
επαγγελματικά, με αργαλειό ή κατάδυση. Τα κύρια αλιευτικά πεδία συγκεντρώνονται στο Βόρειο 
Αιγαίο (Koutsoubas et al. 2007). Εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υπάρχουν στο νησί της Λέσβου, με τη 
μέση ετήσια αλιευτική παραγωγή να κυμαίνεται στους 50t (Πασπάτης & Μαραγκουδάκη 2005) και το 
Θερμαϊκό Κόλπο, με την αντίστοιχη παραγωγή να υπερβαίνει τους 200t (Γαληνού-Μητσούδη & 
Πετρίδης 2000).  

Ειδικότερα για την περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, η ισχυρή αλιευτική πίεση που έχει 
διαχρονικά ασκηθεί αποτυπώθηκε στη σύνθεση των φυσικών αποθεμάτων του χάβαρου ήδη από τα 
τέλη της δεκαετίας του 90, οπότε και το είδος χαρακτηρίστηκε ως υπεραλιευμένο (Γαληνού-Μητσούδη 
& Σίνης 2000). Το 1998 υπήρξε σχετική νομοθετική ρύθμιση που ανέβαζε το ελάχιστο εμπορεύσιμο 
μήκος οστράκου στα 5 cm και απαγόρευε την αλιεία του είδους από την 1 Απριλίου έως και την 31 
Οκτωβρίου κάθε έτους (ΠΔ 227/2003). Ωστόσο, στην περιοχή του Θερμαϊκού η αλιεία του χάβαρου 
απαγορεύθηκε πλήρως από το 2001, με απόφαση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΑΠ 13/8553/26-06-
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2001), εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης καδμίου στη σάρκα του. Το γεγονός αυτό, ενδεχομένως, 
έδωσε τη δυνατότητα ανάκαμψης στους τοπικούς πληθυσμούς.  

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην εκτίμηση της πληθυσμιακής αφθονίας του χάβαρου, 
αλλά και της πυκνότητας των νεαρών ατόμων του πληθυσμού, στις ΒΑ ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου, 
όπου εκτείνονται σημαντικά αλιευτικά πεδία και στην σύγκριση της υφιστάμενης πληθυσμιακής 
κατάστασης του είδους σε σχέση με την αντίστοιχη κατά την αρχική περίοδο απαγόρευσης της αλιείας 
του, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό πιθανών τάσεων ανάκαμψης των τοπικών αποθεμάτων. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η εργασία υλοποιήθηκε στις ΒΑ ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου (Εικόνα 1), που αποτελεί μια από τις 
σημαντικότερες οστρακαλιευτικές περιοχές της χώρας (Koutsoubas et al. 2007). Πραγματοποιήθηκαν 
δειγματοληψίες τον Ιούνιο του 2002 και 2014, με αυτόνομη κατάδυση, σε 4 σταθμούς με παρόμοια 
χαρακτηριστικά βιοτόπου (κροκαλοπαγές βραχώδες υπόστρωμα με έντονη φυκοκάλυψη ως συνεχή 
νησίδα) και σε βάθη έως και 6 μέτρα. Η εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας του χάβαρου έγινε 
άμεσα στο πεδίο, με βάση την ημιποσοτική κλίμακα σχετικής αφθονίας ACFOR (Crisp & Southward 
1958, Hiscock 1996), κατά μήκος δύο επαναληπτικών διατομών 1 x 100 m, όπου γινόταν ο εντοπισμός 
των ατόμων, με μήκος οστράκου μεγαλύτερο των 1,5 cm. Παράλληλα, λαμβάνονταν δείγματα 
μακροπανίδας με τη μέθοδο των τυχαία τοποθετημένων επαναληπτικών πλαισίων (επιφάνειας 400 
cm2) για τη συλλογή νεαρών ατόμων (0,5mm – 1,5 cm) του είδους (Mladineo et al. 2007). Για τη 
σύγκριση της πληθυσμιακής πυκνότητας των νεαρών χάβαρων στην περιοχή μελέτης, μεταξύ των ετών 
και των σταθμών δειγματοληψίας, εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης (nested ANOVA, σταθμοί 
ένθετοι στα έτη).  

 

 
Εικόνα 1. Σταθμοί δειγματοληψίας του Μ. barbatus στις ΒΑ ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Figure 1. Sampling stations of Μ. barbatus in the NE shores of Thermaikos Gulf. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
To M. barbatus εντοπίστηκε σε όλους τους σταθμούς που διερευνήθηκαν, τόσο το 2002, όσο και το 
2014. Η σχετική του αφθονία διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ετών της έρευνας (Εικόνα 2). Το 2002, 
ο πληθυσμός του χάβαρου εντάχθηκε στην πρώτη κλίμακα αφθονίας και επομένως το είδος 
χαρακτηρίστηκε ως σπάνιο στην περιοχή. Σε έναν σταθμό (Σ1) μάλιστα, καταγράφηκε μόνο ως 
παρουσία χωρίς να είναι δυνατή η εκτίμηση της αφθονίας του. Αντίθετα το 2014, ο πληθυσμός ήταν 
πολύ πιο άφθονος και το είδος εντάχθηκε στην τρίτη κλίμακα αφθονίας, ή ακόμα και στην τέταρτη στον 
σταθμό Σ2, και χαρακτηρίστηκε ως συχνό στην περιοχή, ή και ως κοινό στο Σ2,αντίστοιχα.  
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Εικόνα 2. Σχετική αφθονία του Μ. barbatus στους σταθμούς δειγματοληψίας (Σ1-Σ4) στις ΒΑ ακτές του Θερμαϊκού 
Κόλπου. 
Figure 2. Relative abundance of Μ. barbatus in the sampling stations of the NE shores of Thermaikos Gulf. 

 
Σε ό,τι αφορά στα νεαρά χάβαρα, το 2002 η πληθυσμιακή πυκνότητα κυμάνθηκε από 25 έως 67 

άτομα/m2, με μέση τιμή τα 59 άτομα/m2. Αντίστοιχα, το 2014 η πυκνότητα τους κυμάνθηκε από 125 
έως 4358 άτομα/m2, με μέση τιμή τα 1537 άτομα/m2. Η πληθυσμιακή πυκνότητα των νεαρών M. 
barbatus εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ετών δειγματοληψίας (F = 15,61 
p<0,001), με σημαντικά υψηλότερες τιμές αφθονίας το 2014 (Εικόνα 3). Αντίθετα, οι διαφορές 
ανάμεσα στους σταθμούς δειγματοληψίας δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (F=1,01 p>0,01). Εξαιτίας 
της ισχυρής διαφοράς στην πυκνότητα των νεαρών που παρατηρήθηκε ανάμεσα στα 2 έτη, που ίσως 
επισκίασε τις διαφορές μεταξύ των σταθμών, εξετάστηκε η επίδραση του παράγοντα σταθμός 
ξεχωριστά ανά έτος. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν εντοπίστηκαν σημαντικές χωρικές μεταβολές 
(F=0,57 p>0,01 και F=1,01 p>0,01 για 2002 και 2014, αντίστοιχα). 

 

 
Εικόνα 3. Μέση αφθονία και διάστημα Tukey HSD των νεαρών Μ. barbatus σε σχέση με το έτος (2002 vs 2014) και 
τον σταθμό δειγματοληψίας (Σ1-Σ4) στις ΒΑ ακτές του Θερμαϊκού Κόλπου. 
Figure 3. Mean abundance and Tukey HSD interval of juvenile M. barbatus according to year (2002 vs 2014) and 
sampling station (Σ1-Σ4) in the NE shores of Thermaikos Gulf. 

 

Οι πληθυσμοί του χάβαρου στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου εμφανίζουν γενικά υψηλή 
αφθονία σε σχέση με άλλες περιοχές του Αιγαίου (Koutsoubas et al. 2007), αν και η επίδραση της 
αλιευτικής πίεσης αποτυπώθηκε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 (Γαληνού-Μητσούδη & Σίνης 
2000). Στην Αδριατική, η μέση πυκνότητα των αλιευτικών πεδίων του M. barbatus κυμαίνεται στα 13 
άτομα/m2, ενώ κατά τόπους φτάνει και τα 115 άτομα/m2 (Mladineo et al. 2007). Επομένως, το είδος 
χαρακτηρίζεται ως κοινό, κατά τόπους συχνό, στη βάση της κλίμακας ACFOR, σε αντιστοιχία με την 
κατάσταση που καταγράφηκε στην παρούσα μελέτη κατά το 2014, δηλαδή 12 χρόνια μετά την 
απαγόρευση της αλιείας του χάβαρου στον Θερμαϊκό. Αντίθετα, το 2002, όπου και ξεκίνησε η 
απαγόρευσης της αλιείας, οι πληθυσμοί του χάβαρου είχαν ιδιαίτερα χαμηλή αφθονία με πολύ 
περιορισμένο αριθμό νεαρών, προφανώς ως αποτέλεσμα της εντατικής αλιείας που είχε ασκηθεί κατά 
τα προηγούμενα έτη.  

Δυστυχώς, τα διαθέσιμα στοιχεία αλιευτικής πίεσης και πληθυσμιακής κατάστασης είναι 
εξαιρετικά περιορισμένα για το είδος στις Ελληνικές θάλασσες και αφορούν σε κάποια προκαταρκτικά 
στοιχεία πληθυσμιακής σύνθεσης (Γαληνού-Μητσούδη & Σίνης 2000), βιομετρίας και αύξησης 
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(Γαληνού-Μητσούδη & Πετρίδης 2000) στον Θερμαϊκό Κόλπο. Ωστόσο, τα πληθυσμιακά αποθέματα 
του χάβαρου φάνηκε να ανακάμπτουν στην περιοχή καθώς το είδος εντοπίστηκε με υψηλή αφθονία σε 
όλους τους σταθμούς και με μεγάλο αριθμό νεαρών, που μαρτυρά μια ιδιαίτερα επιτυχημένη 
αναπαραγωγική περίοδο. Έτσι, αν και η απαγόρευση της αλιείας του χάβαρου δεν βασίστηκε στην 
κατάσταση των αποθεμάτων του, που ήταν σαφώς υπεραλιευμένα, φαίνεται πως οδήγησε στην 
ανάκαμψη των πεδίων, σε τοπικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις διαχειριστικές 
δυνατότητες των ρυθμιστικών μέτρων ελέγχου της ασκούμενης αλιευτικής πίεσης στα φυσικά 
αποθέματα εμπορικών ειδών, όπως είναι η περιοδική απαγόρευση της αλιείας τους, για τη βιώσιμη 
αξιοποίηση των βιολογικών πόρων.    
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Η παράκτια αλιεία στην περιοχή της Καλύμνου (Δωδεκάνησα, Αιγαίο) 
 

Άννα Αργύρη,  Μανώλης Κουλιάς, Αργύρης Καλλιανιώτης 
 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Νεα Πέραμος, 64007 Καβάλα - fri@otenet.gr 

 
ABSTRACT 
Anna Argyri, Manolis Koulias, Argyris Kallianiotis: The coastal fishery in Kalymnos Island 
(Dodecanese, Aegean Sea) 
Aspects of the catch and effort of the artisanal fishery have been studied from direct interviews to 
small-scale fishers, carried out in the port of Kalymnos. In the whole area, 4 ports have been recorded 
with 622 boats of coastal fishery.  The sample port that has been chosenwas the port of Kalymnos with 
40 active vessels. Interviews took place three times per month, from September 2012 to May 2015.The 
total number of interviews carried out in the sample port was 2919. The main fishing gears used by the 
fishers were trammel nets, gillnets and long-lines. In general, 72 different species are targeted, and 
some ofthe most important species for artisanal fishery, as refer the quantity fished and the income, 
were red Pandora Pagellus erythrinus, surmullet Mullus surmuletus, common seabream Pagrus pagrus, 
cuttlefish Sepia officinalis, and common octopus Octopus vulgaris. 
Keywords: Artisanal fishery, gear, Kalymnos, coastal species 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H παράκτια ζώνη αποτελεί το πιο αξιόλογο κομμάτι για την αλιεία καθώς προσφέρει ιδανικούς τόπους 
για την αναπαραγωγή, την ωοτοκία αλλά και τη διατροφή νεαρών ψαριών (Kallianiotis et al. 2000). Η 
παράκτια αλιεία παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ως προς πληθώρα χαρακτηριστικών, όπως η 
ιπποδύναμη και το μέγεθος του σκάφους, η χρήση αλιευτικών εργαλείων και η παραγωγή 
(Papaconstantinou et al. 2007). Υπάρχει μια δυσκολία εκτίμησης της αλιευτικής παραγωγής από την 
παράκτια αλιεία που οφείλεται στο γεγονός ότι οι παράκτιοι αλιείς σε ποσοστό 43,7% δηλώνουν ότι 
διαθέτουν τα αλιεύματά τους στη λιανική αγορά (Tzanatos et al. 2006), χωρίς να έχει προηγηθεί η 
καταγραφή της παραγωγής από επίσημους φορείς. Χωρίς όμως την ακριβή γνώση της αλιευτικής 
παραγωγής, δεν είναι δυνατή η σωστή ενημέρωση για την πορεία του κλάδου. Η πλασματική εικόνα 
που επικρατεί τις περισσότερες φορές και η οποία προέρχεται από αποσπασματικές ή λανθασμένες 
πληροφορίες, οδηγεί τους αρμόδιους φορείς σε λάθος εκτιμήσεις και επομένως και στη λήψη 
λανθασμένων διαχειριστικών μέτρων. 

Ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία για την παράκτια αλιεία είναι η περιοχή της 
Καλύμνου(ΙΝΑΛΕ 2009). Στην επαρχία της Καλύμνου τα κυριότερα αλιευτικά καταφύγια όπου 
ελλιμενίζεται ο παράκτιος στόλος είναι της Καλύμνου, της Σκάλας Πάτμου, Λακκί Λέρου και της 
Αστυπάλαιας. Συνολικά η παράκτια αλιεία στα παραπάνω λιμάνια, αριθμεί 622 αλιευτικά 
σκάφη(στοιχεία Τμήματος Αλιείας και ΙΝΑΛΕ).  Στο λιμάνι της Καλύμνου, που είναι και το μεγαλύτερο, 
καταγράφηκαν 358 αλιευτικά παράκτια σκάφη με μέσο όρο μήκους 8,3m. Από αυτά τα 40 δουλεύουν 
συστηματικά στην περιοχή Τα υπόλοιπα δουλεύουν σε μακρινές περιοχές και τα αλιευτικά τους ταξίδια 
μπορεί να διαρκέσουν έως και ένα μήνα.  

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των ειδών που αλιεύονται και ο υπολογισμός της 
παραγωγής ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας, του παράκτιου στόλου της περιοχής της Καλύμνου. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για τη χρονική περίοδο από το Σεπτέμβριο 2012 έως και Μάιο 2015, τρεις φορές το μήνα, μέσω 
επιτόπιων συνεντεύξεων στο λιμάνι της Καλύμνου γινόταν καταγραφή των αλιευτικών σκαφών που 
αλίευσαν εκείνη την ημέρα, των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, 
της περιοχής και των ωρών πραγματικής αλιείας καθώς και των ειδών και των ποσοτήτων των 
αλιευμάτων κάθε σκάφους. 

Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε για κάθε μήνα ο δείκτης παρουσίας Dp ο 
οποίος είναι ίσος με τον αριθμό των εκφορτώσεων στις οποίες εμφανίζεται κάθε είδος, προς το σύνολο 
των εκφορτώσεων επί 100. 
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Η στατιστική ανάλυση Kruskal-Wallis ANOVA χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της παραγωγής 
ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ: kg/σκάφος/ημέρα) για το σύνολο των εκφορτώσεων 
του εργαλείου ανά μήνα για την περίοδο Σεπτέμβριος 2012-Μάιος 2015.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο λιμάνι της Καλύμνου καταγράφηκαν 358 αλιευτικά παράκτια σκάφη με μέσο όρο μήκους 8,3m. Από 
αυτά, τα 40 δουλεύουν συστηματικά στην περιοχή. Τα υπόλοιπα δουλεύουν σε μακρινές περιοχές και τα 
αλιευτικά τους ταξίδια μπορεί να διαρκέσουν έως και ένα μήνα.  

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 2919 συνεντεύξεις στα 40 ενεργά σκάφη στο λιμάνι της 
Καλύμνου την περίοδο δειγματοληψίας (Σεπτέμβριος 2012 – Μάιος 2015). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τα κύρια αλιευτικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται από τον παράκτιο αλιευτικό στόλο της Επαρχίας Καλύμνου είναι τα παραγάδια 
(αφρού και βυθού), τα δίχτυα (μανωμένα και απλάδια), η καθετή και η συρτή (Εικόνα 1). Η αλιεία 
γίνεται κυρίως σε βάθη μικρότερα των 100m και σε απόσταση μικρότερη των 3 μιλίων από την ακτή.  

 
Εικόνα 1. Ποσοστό χρήσης των αλιευτικών εργαλείων στην περιοχή της Καλύμνου. 
Figure 1. Percentage of use of different fishing gears in the region of Kalymnos. 

 
Συνολικά κατά την διάρκεια των δειγματοληψιών, αλιεύτηκαν 72 είδη ψαριών και ασπονδύλων, 

με το σύνολο των παράκτιων αλιευτικών εργαλείων. Με τα παραγάδια αλιεύτηκαν 48 είδη, με τα 
μανωμένα δίχτυα 51 είδη και 37 είδη με απλάδια δίχτυα. Με το εργαλείο της καθετής αλιεύτηκαν 11 
είδη. Στον Πίνακα I παρουσιάζονται τα είδη του αλιεύματος καθώς και το ποσοστό παρουσίας τους στο 
σύνολο των εκφορτώσεων για κάθε μήνα.   

Σύμφωνα με το δείκτη παρουσίας, που υπολογίστηκε για όλα τα είδη, η γώπα Boops boops 
(Linnaeus,1758), ο σαργός Diplodus sargus (Linnaeus,1758), η συναγρίδα Dentex dentex 
(Linnaeus,1758), η κουτσομούρα Mullus barbatus Linnaeus,1758, το μπαρμπούνι Mullus surmuletus 
Linnaeus, 1758, το φαγγρί Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) και η σουπιά Sepia officinalis (Linnaeus, 
1758),αποτελούν είδη στόχο συγκεκριμένους μήνες της αλιευτικής περιόδου και γι’ αυτό παρατηρούμε  
διακυμάνσεις στο δείκτη παρουσίας τους, ανάμεσα στους μήνες. Τα είδη M. surmuletus και M. 
barbatus εμφανίζονται στις περισσότερες εκφορτώσεις στο τέλος καλοκαιριού, αρχές φθινοπώρου και 
αλιεύονται με δίχτυα. Η αλιεία της γώπας, πραγματοποιείται από το Νοέμβριο ως τον Απρίλιο σε βάθη 
30-80m με δίχτυα απλάδια μεγέθους 20-22mm. Η σουπιά, S. officcinalis παρουσιάζει μεγάλους δείκτες 
παρουσίας τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και αλιεύεται με μανωμένα δίχτυα. Με παραγάδια 
αλιεύονται κυρίως είδη της οικογένειας Sparidae με σημαντική εμπορική αξία, όπως το λυθρίνι 
Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), που αλιεύεται όλο το χρόνο, η τσιπούρα Sparus aurata (Linnaeus, 
1758), από Νοέμβριο ως τον Ιανουάριο, καθώς και ο σαργός, ο κακαρέλος Diplodus vulgaris (Geoffry 
Saint-Hilaire, 1817), το φαγγρί και το μελανούρι Oblada melanura (Linnaeus, 1758). Με το ίδιο εργαλείο 
αλιεύεται και ο χάνος Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758), που υπάρχει σε αφθονία στην περιοχή και 
εμφανίζεται στο σύνολο των εκφορτώσεων, χωρίς εντούτοις να αποτελεί είδος στόχο.  Τέλος το 
καλαμάρι Loligo vulgaris (Lamarck, 1798) και το χταπόδι Octopus vulgaris (Curier, 1797) αποτελούν 
είδος στόχο της συρτής-καθετής και ειδικά το χταπόδι εμφανίζεται με μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στο 
αλίευμα. 
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Πίνακας 1. Τα σημαντικότερα είδη που αλιεύονται στην περιοχή της Καλύμνου και ο δείκτης παρουσίας τους (%, 
Dp) ανά μήνα, για την περίοδο Σεπτέμβριος 2012-Μάιος 2015. 
Table 1. The most important species that have been caught by artisanal fishery in the region of Kalymnos and their 
index of presence (Dp) per month, from September 2012 till May 2015. 
 

ΕΙΔΟΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Boops boops 35,1 34,8 21,9 9,3 2,7 3,7 2,2 4,4 14,6 21,2 23,0 19,4 

Dentex dentex 2,9 3,8 6,1 6,9 7,0 5,9 6,5 0,7 5,0 3,4 4,5 3,8 

Diplodus sargus 4,5 7,6 10,4 10,2 8,1 13,3 16,7 18,2 7,5 6,1 5,4 2,5 

Diplodus vulgaris 11,5 12,0 18,0 19,4 14,6 20,0 17,4 26,3 17,5 13,3 13,1 11,7 

Loligo vulgaris   
 

  
  

    1,5 8,6 11,6 8,3 1,6 

Mullus barbatus 3,2 1,3 1,1 3,2 7,6 7,4 10,1 12,4 21,1 20,1 14,4 10,5 

Mullus surmuletus 9,9 10,8 10,1 8,3 1,6 3,7 8,0 16,1 20,0 22,2 26,5 18,1 

Octopus vulgaris 34,2 39,6 50,7 50,0 44,3 34,1 21,7 17,5 17,9 29,4 34,8 37,1 

Pagellus erythrinus 16,9 12,7 15,1 16,7 16,8 18,5 15,2 13,9 22,9 17,7 29,1 21,6 

Pagrus pagrus 4,5 7,9 12,9 14,8 18,4 5,9 11,6 8,8 8,2 8,9 5,8 2,5 

Scorpaena porcus 2,6 2,5 5,8 4,6 4,9 3,7 7,2 5,8 5,0 3,8 3,5 4,1 

Sepia officinalis 5,1 7,9 11,5 6,9 5,9 5,2 8,7 5,8 5,7 2,4 4,2 5,4 

Serranus cabrilla 10,2 7,9 9,4 10,6 13,5 19,3 18,8 19,0 23,2 23,2 19,2 11,4 

Sparus aurata 24,6 8,9 6,1 8,3 8,1 14,1 18,1 21,9 10,4 6,1 15,3 32,7 

Trachinus draco 1,0 1,6 1,4 1,9 0,5   3,6 0,7 2,1 3,1 2,6 1,0 

 
Ο υπολογισμός της Παραγωγής ανά Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ), σε κιλά ανά 

ημέρα ανά σκάφος, για κάθε μήνα του έτους έγινε ξεχωριστά για τα κύρια εργαλεία, τα μανωμένα 
δίχτυα, τα απλάδια, τα παραγάδια βυθού και για την καθετή (Εικόνα 2). Η στατιστική ανάλυση έδειξε 
ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους μήνες διαφορετικών ετών. 

Για το σύνολο των εκφορτώσεων των παράκτιων σκαφών που χρησιμοποιούν απλάδια, 
προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών: H (11, N=709) =228,9092 
p<0,05 (p =0,000). Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ενώ η 
χαμηλότερη τον Αύγουστο. Οι μεγάλες ποσότητες παραγωγής οφείλονται στην γόπα, η οποία 
αλιεύεται τους χειμερινούς μήνες, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής της προς τα πεδία 
αναπαραγωγής. 

Η ανάλυση της παραγωγής ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ) για το σύνολο των 
εκφορτώσεων των παράκτιων σκαφών που χρησιμοποιούν μανωμένα δίχτυα, έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών:H (11, N=298) =67,65143p<0,05  (p =,0000).Τα 
ζευγάρια των μηνών που είναι υπεύθυνα για την παρατηρούμενη στατιστική διαφορά είναι ο Μάρτιος 
και ο Φεβρουάριος με τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, και σχετίζεται με την αλίευση σημαντικών 
ποσοτήτων σουπιάς. 

Η ανάλυση της παραγωγής ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ) για το σύνολο των 
εκφορτώσεων των παράκτιων σκαφών που χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού  έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών: H (11, N=950) =49,35875p<0,05 (p =,0000).Οι μήνες 
που διαφέρουν περισσότερο μεταξύ τους είναι ο Δεκέμβριος με τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, 
Μάιο και οφείλεται κυρίως λόγω της υψηλής παραγωγής τσιπούρας το Δεκέμβριο. 

Η ανάλυση της παραγωγής ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ) για το σύνολο των 
εκφορτώσεων των παράκτιων σκαφών που χρησιμοποιούν καθετή-συρτή έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των μηνών: H (11, N=822) = 119,4282 p<0,05 (p =,0000). Οι μήνες που 
διαφέρουν περισσότερο μεταξύ τους είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος με τους Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο. Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκαν χαμηλότερες τιμές παραγωγής χταποδιού. 
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Εικόνα 2.Διακύμανση των  ημερήσιων παραγωγών ανά εργαλείο(κιλά/σκάφος/ημέρα), ανά μήνα 
Figure 2. Median values of CPUE (kg /vessel/day) per month 

 
Συμπερασματικά η χρήση των απλαδιών κατά τους χειμερινούς μήνες είναι αρκετά αποδοτική 

και αποφέρει στους αλιείς ικανοποιητικά κέρδη. Οι εκφορτώσεις κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα λόγω 
της αλίευσης της γόπας, είδος το οποίο αφθονεί στην περιοχή. Η χρήση των μανωμένων διχτυών δεν 
είναι σταθερή κατά την διάρκεια του έτους. Μεγαλύτερη χρήση έχουμε κατά τους μήνες που αλιεύεται 
μαζικά η σουπιά, ειδικά την περίοδο της νηστείας πριν το Πάσχα. Η απόδοση των μανωμένων διχτυών 
διαφοροποιείται και αυτή μεταξύ των μηνών. Οι εκφορτώσεις του εργαλείου κυμαίνονται από 6,5 
κιλά/σκάφος/ημέρα – 49,67 κιλά/σκάφος/ημέρα. Το παραγάδι βυθού χρησιμοποιείται συστηματικά σε 
όλες τις εποχές. Ο μέσος όρος των εκφορτώσεων όλους τους μήνες που μελετήθηκαν ήταν 16 
κιλά/σκάφος/ημέρα. Με το εργαλείο της καθετής, αρκετά είναι τα σκάφη που αλιεύουν το καλαμάρι 
και το χταπόδι. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες αποφέρει στους αλιείς ικανοποιητικά κέρδη.  

Περαιτέρω έρευνα σε περισσότερα λιμάνια της περιοχής θα μπορούσαν να βελτιώσουν 
σημαντικά την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας και να οδηγήσουν σε πιο 
ασφαλείς εκτιμήσεις σε ότι αφορά την αλιευτική παραγωγή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη 
διαχειριστικών μέτρων που θα βοηθήσουν πραγματικά την παράκτια αλιευτική δραστηριότητα, από 
την οποία εξαρτάται σημαντικά η οικονομία της Επαρχίας Καλύμνου.    
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Ανάλυση γεωμετρικής μορφομετρίας της σαρδέλας (Sardina pilchardus) του Αιγαίου 
και Ιονίου πελάγους 
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ABSTRACT 
Giorgos Geladakis, Nikos Nikolioudakis, Giorgos Koumoundouros, Stelios Somarakis: Analysis 
of geometric morphometrics in sardine (Sardina pilchardus) from the Aegean and Ionian 
Seas 
Sardine samples from nine areas of the Aegean and Ionian Seas were studied using geometric 
morphometrics in an attempt to distinguish between putative stock units. Morphometric coordinates 
were compared between groups using canonical variate analysis (CVA). Fish from the Amvrakikos gulf 
had markedly different body shape compared to the other areas, whereas the remainder samples could 
be grouped into Aegean and Ionian origin. These results are explainable in terms of different 
environmental conditions prevailing in the different areas (phenotypic plasticity) whereas the possibility 
of genetic differentiation between the Aegean and Ionian Seas cannot be ruled out.  
Keywords: geographic groups, phenotypic plasticity, geometric morphometrics 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο προσδιορισμός των αποθεμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αλιευτική διαχείριση, 
συμβάλλοντας στην κατανόηση της δομής και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και στη λήψη 
κατάλληλων μέτρων για τη διαχείριση τους (Vergara-Solana et al. 2013). Η ταυτοποίηση των 
αποθεμάτων βασίζεται στη χρήση συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων που σχετίζονται με γενετικούς, 
φυσιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (Beeg & Waldman 1999). Διαφορετικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες κυρίως κατά τα πρώιμα οντογενετικά στάδια των ψαριών μπορούν να 
προκαλέσουν διαφορικές αποκρίσεις του φαινότυπου, σε άτομα με ίδιο γονότυπο (φαινοτυπική 
πλαστικότητα) (Beeg & Waldman 1999, Pigliucci et al. 2006). Για τη διερεύνηση της επίδρασης του 
περιβάλλοντος στο φαινότυπο των ψαριών, έχουν αναπτυχθεί ποικίλες μέθοδοι που περιλαμβάνουν 
ελέγχους της διαφοροποίησης του σχήματος του σώματος, του σχήματος των ωτολίθων (Vergara-
Solana et al. 2013) και των λεπιών (Brager et al. 2016). Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε το σχήμα 
του σώματος στην Ευρωπαϊκή σαρδέλα (Sardina pilchardus Walbaum 1792) μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών της Ελλάδας, ως πρώτο βήμα στην προσπάθεια διερεύνησης της δομής των αποθεμάτων της.  

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη και η ερμηνεία πιθανών χωρικών 
διαφοροποιήσεων στη μορφομετρία του είδους μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών στο 
Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ανάλυση γεωμετρικής μορφομετρίας. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά εξετάστηκαν 260 άτομα σαρδέλας τα οποία συλλέχθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου – 
Οκτωβρίου 2013 σε 9 περιοχές του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (Πίνακας 1) κατά τη διάρκεια 
πειραματικής αλιείας με πελαγική τράτα από το ερευνητικό σκάφος «ΦΙΛΙΑ». Έπειτα από κάθε σύρση, 
τα ψάρια καταψύχονταν άμεσα στους -35o C. Στο εργαστήριο αποψύχθηκαν, μετρήθηκε το ολικό μήκος 
(TL,mm) και βάρος κάθε ατόμου (TW, 0.01g) και εκτιμήθηκε το φύλο και το στάδιο γεννητικής 
ωριμότητας σε όσα άτομα ήταν εφικτό. Στη συνέχεια κάθε ψάρι φωτογραφήθηκε από την αριστερή 
του όψη και η διακύμανση του σχήματος του σώματος των ψαριών που προέρχονταν από τις 9 
περιοχές δειγματοληψίας εξετάστηκε μέσω ανάλυσης γεωμετρικής μορφομετρίας. Για το σκοπό αυτό, 
τοποθετήθηκαν στη φωτογραφία του κάθε ψαριού 15 ομόλογα μορφομετρικά ορόσημα (Εικόνα 1) 
μέσω του λογισμικού tpsDig2 (Rohlf 2008). Μέσω του λογισμικού CoordGen6, εφαρμόστηκε κατάλληλη 
γενική μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, με σκοπό τον καθορισμό του κεντροειδούς μεγέθους (CS) και 
την εξάλειψη των επιπτώσεων του προσανατολισμού, της θέσης και του μεγέθους στα δεδομένα 
(Sheets 2001a). Μέσω της εφαρμογής tpsRelw, προέκυψε ο πίνακας βαρύτητας (weight matrix) των 

https://www.facebook.com/pages/Bergen-Hordaland/106562399381316?ref=br_rs
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δεδομένων (Rohlf 2010b). Ακολούθησε ανάλυση κανονικών συνιστωσών επί των τιμών του πίνακα 
βαρύτητας για τον έλεγχο της σημαντικότητας των διαφορών του σχήματος σώματος μεταξύ των 
περιοχών δειγματοληψίας. Η σχηματική απεικόνιση της διακύμανσης του σώματος των ψαριών μεταξύ 
των περιοχών δειγματοληψίας προέκυψε μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης των μεταβλητών σχήματος 
επί των τιμών των κανονικών συνιστωσών. 

 
Εικόνα 1. Τοποθέτηση 15 ομόλογων μορφομετρικών σημείων για την ανάλυση του σχήματος του σώματος της 
σαρδέλας. 
Figure 1. Localization of the 15 landmarks used for the shape analysis of sardine. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το μέγεθος των ατόμων που εξετάστηκαν κυμαινόταν από 9.2 cm και 4.3 g (Σαρωνικός) έως 12.6 cm και 
15.3 g (Θρακικό) (Πίνακας 1). Όλα τα άτομα ήταν αναπαραγωγικά ανώριμα/ανενεργά (1ο στάδιο 
γοναδικής ωρίμανσης, ICES 2008). Το ποσοστό των ατόμων της κάθε γεωγραφικής ομάδας με μη 
προσδιορισμένο φύλο (%) κυμαινόταν από 5% (Κέρκυρα) έως 58% (Ελευσίνα) (Πίνακας 1). 

Πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς (ΜΑΝΟVΑ) των μεταβλητών του σχήματος έδειξε ότι το φύλο [♂, 

♀ ή Indeterminate (I)] καθώς και η αλληλεπίδραση φύλο × περιοχή δεν ήταν στατιστικά σημαντικές 
(p>0.05). 

 
Πίνακας 1. Περιοχή δειγματοληψίας, αριθμός ατόμων (Ν), φύλο, μέσο ολικό μήκος (TL±SD, σε cm) και βάρος 
(TW±SD, σε g), δειγμάτων σαρδέλας. Ι αριθμός ατόμων με μη προσδιορισμένο φύλο. 
Table 1. Sampling area, sample size (n), sex, mean total length (TL±SD, in cm) and weight (TW±SD, in g) of sardine 
samples. I: individuals with indeterminate sex. 

 
Η επίδραση της περιοχής προέλευσης στο σχήμα σώματος της σαρδέλας ήταν στατιστικά 

σημαντική (Wilk's λ=0.06, p<0.001). Οι αποστάσεις Mahalanobis μεταξύ των διαφορετικών δειγμάτων 
ήταν στατιστικά σημαντικές (p<0.05), εκτός της απόστασης μεταξύ Βόρειου Ευβοϊκού – Στρυμονικού 
(p>0.05). Σύμφωνα με το δενδρόγραμμα που προέκυψε με βάση τις αποστάσεις Mahalanobis (cluster 
analysis, group average linkage), τα διαφορετικά δείγματα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
ομάδες: την ομάδα του Ιονίου (Πατραϊκός-Pat, Κέρκυρα-Crf), την ομάδα του Αιγαίου (Σαρωνικός-Sar, 
Ελευσίνα-Ele, Βόρειος Ευβοϊκός-Nev, Στρυμωνικός-Str, Θερμαϊκός-The, Θρακικό-Thr) και την ομάδα του 
Αμβρακικού (Amv), που ξεχωρίζει εμφανώς από τα υπόλοιπα δείγματα. 

Η επίδραση της περιοχής προέλευσης των ατόμων αναπαριστάται στους άξονες των κανονικών 
συνιστωσών. Οι πρώτοι τρεις άξονες (CV1-CV3) αντιπροσωπεύουν συνολικά το 74.5% της διακύμανσης 
του σχήματος (Εικόνα 2). Ο πρώτος άξονας κανονικών συνιστωσών (CV1) αφορά στη διάκριση του 
δείγματος του Αμβρακικού από την ομάδα του Ιονίου, με την ομάδα δειγμάτων του Αιγαίου να 
κατανέμεται στο ενδιάμεσο. Αντίθετα με τον CV1, οι CV2 και CV3 άξονες δεν φάνηκε να σχετίζονται με 
κάποια λογική γεωγραφική ομαδοποίηση. Τα πλέγματα παραμόρφωσης έδειξαν πως στο δείγμα του 
Αμβρακικού, συγκρινόμενο με την ομάδα του Ιονίου, τα ψάρια είχαν προτεταμένη ραχιαία επιφάνεια, 
πεπλατυσμένη κοιλιακή περιοχή, κοιλιακή μετατόπιση του στόματος, διεύρυνση του ματιού και της 

Περιοχή  n TL  TW  n♂ %♂ n♀ %♀ I %I 

Ελευσίνα Ele 19 10.90 ± 0.75 9.41 ± 2.20 6 31.6 3 15.8 11 57.9 
Σαρωνικός Sar 41 10.20 ± 0.96 7.70 ± 2.41 14 34.2 13 31.7 13 31.7 

Θρακικό Thr 40 12.06 ± 0.51 13.47 ± 1.91 20 50.0 19 47.5 1 2.5 
Στρυμωνικός Str 37 11.45 ± 1.18 10.72 ± 4.79 14 37.8 14 37.8 9 24.3 
Θερμαϊκός The 43 11.24 ± 0.90 10.60 ± 2.84 13 30.2 17 39.5 13 30.2 
Β. Ευβοϊκός Nev 20 11.97 ± 1.00 11.73 ± 3.14 6 30.0 13 65.0 1 5.0 
Αμβρακικός Amv 20 11.46 ± 0.74 11.85 ± 2.05 5 25.0 12 60.0 3 15.0 

Κέρκυρα Crf 20 11.19 ± 1.40 9.59 ± 4.94 10 50.0 9 45.0 1 5.0 
Πατραϊκός Pat 20 13.36 ± 1.02 16.95 ± 4.49 5 25.0 15 75.0 - - 
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κεφαλής, οπίσθια και κοιλιακή μετατόπιση των κοιλιακών πτερυγίων καθώς και μεγαλύτερο ύψος 
ουραίου μίσχου (Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2. Επίδραση της περιοχής προέλευσης στις τιμές των κανονικών μεταβλητών. Στις παρενθέσεις δίνονται τα 
ποσοστά της συνολικής φαινοτυπικής διακύμανσης της εκάστοτε κανονικής μεταβλητής(means± 2SE). Τα 
πλέγματα παραμόρφωσης  απεικονίζουν τη διακύμανση του σχήματος σώματος κατα μήκος των αξόνων CV1-CV3 
(-,+ Χ3). 
Figure 2. Effect of fish origin on the scores of canonical variate analysis. Means ± 1SE of the scores are given. 
Numbers in brackets give the percentage of shape variance explained along each canonical axis. Spline diagrams 
illustrate the variation of body shape along the canonical axes CV1-CV3 (extreme values, X3). 

 
Στην παρούσα μορφομετρική μελέτη, οι φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ των γεωγραφικών 

ομάδων σαρδέλας θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με βάση την πλαστικότητα που παρουσιάζουν τα 
ψάρια στα διαφορετικά περιβάλλοντα διαβίωσης, κυρίως κατά τα πρώτα αναπτυξιακά τους στάδια 
(Pigliucci et al. 2006). Μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως προς το σχήμα του σώματος παρουσίασε το 
δείγμα του Αμβρακικού. Αυτή η έντονη διαφοροποίηση της σαρδέλας του Αμβρακικού οφείλεται 
πιθανώς στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόλπου, ο οποίος αποτελεί μια κλειστή λεκάνη με πολύ 
στενό δίαυλο επικοινωνίας με το ανοιχτό πέλαγος του Ιονίου. Στον κόλπο αυτό απορρέουν αρκετοί 
ποταμοί, με αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης αλατότητας της περιοχής σε σχέση με την ανοιχτή 
θάλασσα και την αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης, όπως και οι υπόλοιποι κλειστοί κόλποι των 
Ελληνικών Θαλασσών, ο Αμβρακικός παρουσιάζει έντονη εποχικότητα στη θερμοκρασία των υδάτων 
του (Stergiou et al. 1997). 

Η επόμενη σε σημαντικότητα διαφοροποίηση σχήματος σώματος παρατηρήθηκε μεταξύ των 
ομάδων του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους, η οποία θα μπορούσε να εξηγηθεί με βάση τα 
διαφορετικά υδρογραφικά χαρακτηριστικά των δύο θαλασσών καθώς και του φυσικού φραγμού της 
Ελληνικής χερσονήσου, που απομονώνει εν μέρει τα δύο αποθέματα. Παρόμοιες έρευνες πάνω σε 
μορφομετρικούς και μεριστικούς χαρακτήρες έχουν δείξει διαφοροποιήσεις μεταξύ ατόμων σαρδέλας 
Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (Spanakis et al. 1989). Γενετικές συγκρίσεις μεταξύ δειγμάτων σαρδέλας 
από τις δύο θάλασσες, έχουν δείξει ότι υπάρχει ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ τους, η οποία 
όμως δεν είναι ικανή ώστε να ομογενοποιήσει τους δύο πληθυσμούς (Spanakis et al. 1989). Παρόμοιες 
μελέτες στη σαρδέλα έχουν πραγματοποιηθεί και στην περιοχή της Αδριατικής θάλασσας τόσο με 
γενετικούς όσο και μορφολογικούς χαρακτήρες. Οι Tinti et al. (2002) έκαναν σύγκριση της αλληλουχίας 
του κυτοχρώματος b του μιτοχονδριακού DNA μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, από τη 
βόρεια Αδριατική μέχρι τη Σικελία. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν μη διαφοροποίηση μεταξύ των υπό 
εξέταση δειγμάτων για τον συγκεκριμένο γενετικό τόπο. Από την άλλη μεριά, οι Alegria et al. (1986) 
σύγκριναν μορφομετρικούς και μεριστικούς χαρακτήρες μεταξύ δειγμάτων από τη βόρεια και τη νότια 
Αδριατική, βρίσκοντας σημαντικές μορφολογικές διαφορές στον αριθμό των βραγχιακών ακανθών 
καθώς και στο μήκος της κεφαλής και της σπονδυλικής στήλης. 

Διαφορές στο σχήμα του σώματος παρατηρήθηκαν και μεταξύ της περιοχής του Σαρωνικού και 
του Βορείου Αιγαίου (Thr, The, Str) και Βορείου Ευβοϊκoύ. Οι περιοχές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους 
ως προς τις ετήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της αλατότητας καθώς και στην πλαγκτονική 
παραγωγικότητα (Stergiou et al. 1997). Ο Σαρωνικός κόλπος δεν παρουσιάζει ετήσια διακύμανση ως 
προς την αλατότητα, ενώ οι κόλποι του Βόρειου Αιγαίου (The, Str), εξαιτίας των γλυκών νερών των 
ποταμών που χύνονται σε αυτούς και την επίδραση του νερού της Μαύρης Θάλασσας, εμφανίζουν 
έντονη εποχιακή διακύμανση στην αλατότητα και υψηλές συγκεντρώσεις ζωοπλαγκτού. Tέλος, ο 
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Βόρειος Ευβοϊκός παρουσιάζει ένα πολύπλοκο πρότυπο κυκλοφορίας του νερού επηρεαζόμενος, εκτός 
από τους ανέμους, τόσο από τις παλιρροιακές κινήσεις των υδάτων όσο και από τις μαζικές ανταλλαγές 
νερού με το Βόρειο Αιγαίο (Stergiou et al. 1997). 
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Η ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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ABSTRACT 
Ioannis Giovos, Ioannis Keramidas: Recreational fishing in Greece through social media 
Recreational fishing is a booming activity in the Mediterranean Sea. Nowadays few data are known on 
the impact of recreational fishing in the fish stocks, since catches from this activity are not recorded in 
this area; thus this important pillar of fisheries activity is not included in the stock assessments. The aim 
of this work was to collect data on boat-based recreational fisheries in Greece using primarily YouTube 
videos, trying to identify the abundance of target-species for boat-based recreational fisheries. Our 
analysis revealed that, out of 33 families recorded, Sparidae is the most common family targeted but the 
target species were highly variable depending on the technique used. 
Keywords: Recreational fishing, Social media, Sparidae, Greece 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ερασιτεχνική αλιεία στην Μεσόγειο, αλλά και στην Ελλάδα, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς (Lloret & 
Font 2013, Moutopoulos et al. 2013, Font & Lloret 2014), προκαλώντας ανησυχία για το μέγεθος των 
επιπτώσεων που μπορεί να έχει στα ιχθυαποθέματα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα (Lewin et al. 
2006, Font & Lloret 2014). Η πιο κοινή μέθοδος εκτίμησης των αποθεμάτων στηρίζεται σε δεδομένα 
συλλήψεων ή εκφορτώσεων αλιευμάτων χωρίς να συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι συλλήψεις 
της ερασιτεχνικής αλιείας (Moutopoulos et al. 2013) προκαλώντας παγκόσμια συζήτηση για την 
αξιοπιστία των εκτιμήσεων (Pauly et al. 2013, Pauly & Zeller 2016). Στην Ελλάδα η έκταση των 
ελληνικών ακτογραμμών σε συνδυασμό με την μορφολογία τους, καθιστά την παρακολούθηση της 
ερασιτεχνικής αλιείας ιδιαίτερα απαιτητική έως ακατόρθωτη. Μέχρι σήμερα λίγα είναι γνωστά για την 
ερασιτεχνική αλιεία στη χώρα καθώς η Ελληνική Στατιστική Αρχή διαθέτει στοιχεία μόνο για τον 
αριθμό των ερασιτεχνικών σκαφών (Moutopoulos et al. 2013). Οι Moutopoulos et al. (2013) μέσα από 
ερωτηματολόγια και τεχνικές πρόβλεψης αναγνώρισαν τα είδη στόχους και ποσοτικοποίησαν τις 
συλλήψεις των ερασιτεχνών αλιέων που ψαρεύουν από την στεριά, ενώ ο Τσίκληρας (2015) κατέγραψε 
τη σύνθεση των ειδών που στοχεύονται από την υποβρύχια αλιεία.  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην καταγραφή της αφθονίας των ειδών στόχων της ερασιτεχνικής 
αλιείας από σκάφος και την εκτίμηση της διαφοροποίησης των ειδών στόχων ανά τεχνική. Τα 
δεδομένα συλλέχθηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η χρηστικότητα των οποίων για την 
ερασιτεχνική αλιεία έχει δειχθεί και από άλλες εργασίες (Belhabib et al. 2015).  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η συλλογή των δεδομένων για την παρούσα έρευνα έγινε στην μηχανή αναζήτηση Google στο πεδίο 
αναζήτησης βίντεο, όπου χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά και ο τελεστής (") για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της αναζήτησης. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν "συρτή", 
"καθετή", "ψάρεμα από βάρκα" και "παραγάδι". Κατά την ανάλυση των βίντεο που βρέθηκαν, 
συλλέχθηκαν δεδομένα για τη διάρκεια, την ημερομηνία ανάρτησης, την τεχνική, το αλιευμένο είδος 
(είδη) και τον αριθμό των ατόμων ανά είδος όπου αυτό ήταν εφικτό. Τα δεδομένα οργανώθηκαν σε 
αρχείο excel και η σύγκριση των τεχνικών έγινε σε περιβάλλον R (i386 3.2.4). Για την ανάλυση 
χρησιμοποιήθηκε το  πακέτο Vegan, που μεταξύ άλλων προσφέρει την δυνατότητα χρήσης της 
μετρικής Jaccard.  Ο πίνακας αποστάσεων φτιάχτηκε με τη χρήση της μετρική Jaccard για δίτιμες 
(binary) μεταβλητές και τέλος έγινε ταξιθέτηση με τον κανόνα ομαδοποίησης Ward. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 424 μοναδικά βίντεο, με 599 ξεχωριστές καταγραφές. Αναλύθηκαν 2051 
λεπτά (με μέση διάρκεια 4,6±5,7 λεπτά) και αναγνωρίστηκαν 63 είδη ψαριών και ασπόνδυλων 
(Πίνακας 1) από 33 διαφορετικές οικογένειες. Σε 5 περιπτώσεις (0,83%) δεν ήταν εφικτή η αναγνώριση 
του είδους, σε 25 (4,17%) έφτασε σε επίπεδο γένους και σε 7 (1,16%) σε επίπεδο τάξης. Πιο συχνά 
αλιευμένο είδος ήταν το Dentex dentex (Linnaeus, 1758, συναγρίδα) (12,18%), στην συνέχεια το Pagrus 
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pagrus (Linnaeus, 1758, φαγγρί) (6,84%) και το Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758, λυθρίνι) (5,17%) 
ενώ σε αριθμό ατόμων αλιεύθηκαν το P. erythrinus (503 άτομα), το Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-
Hilaire, 1817, κακαρέλος) (370 άτομα) και  το P. pagrus (227 άτομα) (Πίνακας 1). Καταγράφηκαν 9 
διαφορετικές αλιευτικές τεχνικές (εγγλέζικο, καλαμαριέρα, καθετή, κιούρτοι, μουσμουλιέρα, 
παραγάδι, ψαροντούφεκο από βάρκα, συρτή, τσαπαρί, spinning) (Πίνακας 1) με τις τρεις κυριότερες να 
είναι η συρτή, η καθετή και το παραγάδι. Κατά την αλίευση με την τεχνική της καθετής αλιεύθηκαν 
κατά μέσο όρο 7,9 (SD= 17,7) άτομα στο σύνολο των βίντεο, για τη συρτή ήταν 1,8 (SD= 2,7) και για το 
παραγάδι 8,2 (SD= 15,4), με το παραγάδι να εμφανίζει τη μεγαλύτερη αφθονία στα είδη στόχους (38 
έναντι 36 για την καθετή και 34 για συρτή). Σε 11 (2,5%) περιπτώσεις εντοπίστηκε παράβαση της 
ισχύουσας νομοθεσίας με την αλίευση περισσότερων του ενός ροφοειδών, ενώ σε 3 βίντεο (0,7%) ήταν 
φανερή η υπερκάλυψη του επιτρεπόμενου ορίου αλιείας και σε άλλα 3 βίντεο (0,7%) έγινε χρήση 
απαγορευμένης τεχνικής (αφροπαράγαδο). 

 
Πίνακας 1. Τα είδη με την πιο συχνή εμφάνιση στο σύνολο των βίντεο και την αλιευτική τεχνική που 
χρησιμοποιήθηκε ΝΕ: Αριθμός εμφάνισης στο σύνολο των βίντεο, ΝΑ: Συνολικός αριθμός ατόμων στο σύνολο των 
βίντεο. 
Table 1. Species with the highest presence in the total number of videos and the technique used.  ΝΕ: Number of 
occurrence in the total number of videos, ΝΑ: total number of individuals in the total number of videos. 

Είδος ΝΕ %ΝΕ ΝΑ %ΝΑ Αλιευτική τεχνική 

Ψάρια      

Dentex dentex 
(Linnaeus, 1758, συναγρίδα) 

73 12,18 99 2,86 συρτή/καθετή/παραγάδι 

Pagrus pagrus 
(Linnaeus, 1758, φαγκρί) 

41 6,84 227 8,02 συρτή/καθετή/παραγάδι 

Pagellus erythrinus 
(Linnaeus, 1758, λυθρίνι) 

31 5,17 503 14,57 καθετή/παραγάδι 

Seriola dumerili 
(Risso, 1810, μαγιάτικο) 

30 5,00 31 0,89 συρτή/παραγάδι 

Epinephelus aeneus 
(Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, 
σφυρίδα) 

28 4,67 33 0,95 συρτή/παραγάδι 

Diplodus vulgaris 
(Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, 
κακαρέλος) 

26 4,34 370 10,72 καθετή/παραγάδι 

Epinephelus costae 
(Forsskal, 1775, στήρα) 

25 4,17 40 1,15 συρτή/παραγάδι 

Diplodus sargus 
(Linnaeus, 1758, σαργός) 

24 4,00 207 5,99 συρτή/καθετή/παραγάδι 

Ασπόνδυλα      

Loligo spp. 
(Lamarck, 1798, καλαμάρι) 

13 2,17 124 3.59 συρτή/καθετή/καλαμαριέρα 

Octopus vulgaris 
(Cuvier, 1797, xταπόδι) 

10 1,67 11 0,32 συρτή/καθετή/παραγάδι 

Sepia officinalis  
(Linnaeus, 1758, σουπιά) 

5 0,83 18 0,52 συρτή/καθετή 

 
Τα είδη της οικογένειας Sparidae αλιεύθηκαν περισσότερο εντοπίστηκαν στο 50% των βίντεο 

που αναλύθηκαν, αλλά ήταν και πιο άφθονα και στις 3 κύριες αλιευτικές τεχνικές (καθετή, συρτή, 
παραγάδι) (Εικόνα 1). Τέλος σε ένα βίντεο καταγράφηκε το Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789, 
λαγοκέφαλος) είδος ξενικό και δηλητηριώδες, ενώ συχνή (1%, 6 άτομα) ήταν και η αλίευση Thunnus 
thynnus (Linnaeus, 1758, ερυθρός τόνος). 
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Εικόνα 1. Οικογένειες που παρουσίασαν τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης για τις τρείς κύριες αλιευτικές 

τεχνικές. 
Figure 1. Families presented the highest rate of presence for the three most common fishing techniques. 

 
Τέλος έγινε σύγκρισή των αποτελεσμάτων από τις 3 κύριες αλιευτικές τεχνικές της παρούσας 

εργασίας με τα αποτελέσματα από προηγούμενες εργασίες (Moutopoulos et al. 2013, Τσίκληρας 2015) 
με στόχο την κατηγοριοποίηση των κύριων τεχνικών της ερασιτεχνικής αλιείας με βάση τα κύρια είδη 
στόχους. Σε κάθε τεχνική χρησιμοποιήθηκαν όλα τα είδη με συχνότητα εμφάνισης >2%. Το ίδιο 
εφαρμόστηκε και για τα δεδομένα από προηγούμενες εργασίες (Moutopoulos et al. 2013, Τσίκληρας 
2015). Τα αποτελέσματα δίνονται στην Εικόνα 2. 

 
Εικόνα 2. Δενδρόγραμμα ανάλυσης ταξιθέτησης αλιευτικών τεχνικών ερασιτεχνικής αλιείας από τα δεδομένα της 
παρούσας εργασίας και αυτές των Moutopoulos et al. (2013) και Τσίκληρα (2015), με την χρήση του κανόνα 
ομαδοποίησης Ward και μετρική Jaccard για δίτιμες μεταβλητές.  
Figure 2. Clustering dendrogram of the recreational fishing methods based on data of the current study and the 
studies of Moutopoulos et al. (2013) και Tsikliras (2015), with Ward’s method and Jaccard binary metric. 

 
Από την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι τα είδη της οικογένειας Sparidae αποτελούν το κύριο 

στόχο της ερασιτεχνικής αλιείας από βάρκα ενώ τα διάφορα είδη της να διαφέρουν ανάλογα με την 
τεχνική αλίευσης. Στόχος για τη καθετή είναι κυρίως είδη μεσαίου μεγέθους (P. erythrinus, D. vulgaris 
κ.α.)  ενώ για τη συρτή και το παραγάδι κυρίως μεγαλόσωμα είδη όπως το D. dentex.  Από την 
σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά των Moutopoulos et al. (2013) και του Τσίκληρα (2015) 
προκύπτει ότι τα είδη-στόχοι της αλίευσης με καθετή ομοιάζουν περισσότερο με τα είδη-στόχους της 
ερασιτεχνικής αλιείας από την στεριά. Αντίστοιχα, η αλίευση με συρτή ομοιάζει περισσότερο με την 
αλίευση με παραγάδι ενώ η υποβρύχια αλιεία δεν ομαδοποιείται με καμία άλλη τεχνική. Η 
κατηγοριοποίηση αυτή μπορεί να βοηθήσει πιθανά στην αποτελεσματικότερη μελέτη και διαχείριση 
της ερασιτεχνικής αλιείας στο μέλλον. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η καταγραφή αρκετών 
περιπτώσεων υπερκάλυψη του επιτρεπόμενου ορίου αλιείας και παράνομης αλιείας όπως  
καθορίζονται από  το Π.Δ. 373/85 (131 Α΄) και τον Καν.(ΕΚ)1967/2006, με πιο συχνή την αλίευση 
περισσότερων του ενός ροφοειδών. Δεδομένου ότι δύσκολα ένας ερασιτέχνης θα αναρτήσει βίντεο με 
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παράνομη δραστηριότητα, το συνολικό ποσοστό ≈5% των βίντεο με παράνομη αλιεία κρίνεται 
ανησυχητικό. H μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία εμφανίζει ορισμένους 
περιορισμούς. Οι ερασιτέχνες αλιείς θέλουν πάντα να επιδεικνύουν μεγάλα ψάρια ή μεγάλες ψαριές 
γεγονός που επηρεάζει την αξιοπιστία των καταγραφών σε επίπεδο αριθμού ατόμων. Αντίθετα στην 
παρούσα έρευνα δεν εξετάστηκε το μέγεθος των ψαριών αλλά η εμφάνιση των ειδών-στόχων με 
συνέπεια να μην επηρεάζει τα αποτελέσματά μας η τάση για βιντεοσκόπηση μεγαλύτερων ψαριών. 
Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις οι ερασιτέχνες αλιείς αρχικά ψαρεύουν για δολώματα και στη 
συνέχεια ξεκινούν το ψάρεμα όπου καταγράφουν τα βίντεο με το/τα κύριο/α είδος/είδη-στόχο (Font & 
Lloret 2014). Θεωρούμε ότι σε σημαντικό βαθμό η έρευνα περιγράφει ικανοποιητικά τα είδη-στόχους, 
αλλά όχι την συνολική αφθονία των ειδών που αφαιρούνται από την ερασιτεχνική αλιεία με βάρκα. Η 
παρούσα έρευνα σε συνδυασμό με αυτές των Moutopoulos et al. (2013) και Τσίκληρα (2015) θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τις μελλοντικές έρευνες που θα στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση της 
βιομάζας που αφαιρείται ανά είδος αλλά και της σύλληψης ανά μονάδα προσπάθειας (catch per unit 
effort, CPUE) για τους διάφορους τύπους ερασιτεχνικής αλιείας με στόχο σταδιακά να ενταχθεί η 
ερασιτεχνική αλιεία στις εκτιμήσεις αποθεμάτων για τα εμπορικά είδη στην Ελλάδα.  
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ABSTRACT 
Giorgos Gitarakos, Kostas Efthimiadis, Pavlos Vidoris, Ioannis Dimitriadis, Argyris Kallianiotis: 
Comparison of megafaunal species abundance for the artificial reefs of Ierissos, Kalymnos 
and Preveza 
Three artificial reefs were monitored from the Fisheries Research Institute (FRI) in different marine 
areas of Greek territory (North Aegean, Ionian and Southeastern Aegean) during a three-year research 
project, funded by Ministry of Rural Development and Food. Nine otter trawl samplings took place for 
each artificial reef during the monitoring study. Megafauna’s records were analyzed and compared 
among the regions and between spring and autumn samplings. Species abundances were analyzed with 
the statistical software PRIMER 6. Bray-Curtis analysis and the tree of similarities indicated that the 
three areas were clearly separated, highlighting Kalymnos as the most isolated area. SIMPER analysis 
showed an average dissimilarity of 63.25% between Ierissos and Kalymnos, 45.68% between Kalymnos 
and Preveza and 60.73% between Ierissos and Preveza which were statistically significant (ANOSIM: 
R=1, p=0.1). Moreover, four species contributed at least 14.68% for these dissimilarities. The secondary 
seasonal dissimilarity between was not significant (ANOSIM: R=0.086. p=26.9). 
Keywords: artificial reefs, abundance comparison, geographical comparison 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανάγκη για λήψη καινοτόμων και εναλλακτικών μορφών διαχείρισης της αλιείας οδήγησε τη 
δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με την προσθήκη τεχνητών υφάλων (Bortone 
2011). Οι τεχνητοί ύφαλοι προσομοιώνουν βραχώδεις περιοχές με στόχο την ενίσχυση της τοπικής 
παραγωγικότητας των ειδών καθώς και της βιοποικιλότητας (Jensen 2002). Το Ινστιτούτο Αλιευτικής 
Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) εγκατέστησαν 3 
τεχνητούς υφάλους στις περιοχές της Ιερισσού, Καλύμνου και Πρέβεζας. Στη συνέχεια, το ΙΝΑΛΕ 
ανέλαβε την παρακολούθηση της απόδοσης των έργων για 3 χρόνια πραγματοποιώντας 9 
δειγματοληψίες ανά περιοχή με τράτα βυθού, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος που 
χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι 3 ύφαλοι βρίσκονται σε 
τρεις γεωγραφικά ξεχωριστές θαλάσσιες περιοχές της ελληνικής επικράτειας (Βόρειο Αιγαίο, 
Δωδεκάνησα και Ιόνιο).  

Η παρούσα εργασία συγκρίνει τις αφθονίες των μακροβενθικών ειδών που καταγράφηκαν τόσο 
μεταξύ των περιοχών όσο και μεταξύ των εποχών που έλαβαν χώρα οι δειγματοληψίες, με σκοπό την 
εκτίμηση της μεταβλητότητας της οικολογικής κατάστασης των τριών περιοχών μέσα από τον 
υπολογισμό των δεικτών βιοποικιλότητας. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν εννέα δειγματοληψίες ανά περιοχή με τράτα βυθού από το φθινόπωρο του 2012 
μέχρι την άνοιξη του 2015. Οι δειγματοληψίες ομαδοποιήθηκαν ανά περιοχή ανά εποχή σε 
ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές δειγματοληψίες ανάλογα με την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν. 
Στην περίπτωση που σε μια εποχή διενεργήθηκαν δύο δειγματοληψίες υπολογίστηκε ο μέσος όρος 
τους. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες διαδρομές αλιείας στις οριοθετημένες 
περιοχές των τεχνητών υφάλων και σε 3 ζώνες βάθους 10-25, 25-50 και 50-75m. Σε κάθε 
δειγματοληψία ξεχωριστά πραγματοποιήθηκαν τρεις σύρσεις της τράτας διάρκειας μισής ώρας. Τα 
αλιεύματα προσδιορίστηκαν στο πεδίο σε ταξινομικό επίπεδο είδους, μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν. Ο 
αριθμός ατόμων και η βιομάζα του κάθε είδους ανάχθηκε ανά km2 με βάση την συνολική επιφάνεια 
σάρωσης της τράτας. Για τη σύγκριση των τριών περιοχών χρησιμοποιήθηκαν οι αφθονίες των ειδών σε 
κάθε εποχή, εκφρασμένες σε άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και αναλύθηκαν με το στατιστικό 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 34 

πακέτο PRIMER 6. Ο πίνακας των ομοιοτήτων (triangular similarity matrix) μεταξύ των περιοχών 
υπολογίστηκε βάσει των δεικτών ομοιότητας μεταξύ των εποχών (Bray-Curtis similarity index) έπειτα 
από μετασχηματισμό (τέταρτη ρίζα) των δεδομένων της αφθονίας των ειδών σε κάθε εποχή. Επίσης, 
από τον πίνακα ομοιοτήτων των εποχών υπολογίστηκε το δενδρόγραμμα των εποχών (cluster analysis) 
με μη παραμετρική πολυμεταβλητή ανάλυση. Ο στατιστικός έλεγχος για τη διαφοροποίηση μεταξύ των 
περιοχών και ο καθορισμός των κύριων ειδών βασίστηκαν στις στατιστικές αναλύσεις ANOSIM 
(Analysis of Similarities) και SIMPER (Species contributions) σύμφωνα με τον Clarke (1993). Με τη 
στατιστική ανάλυση SIMPER υπολογίστηκε επίσης η μέση ομοιότητα (%) μεταξύ των εποχών καθώς και 
τα κύρια είδη που συμβάλλουν στην ομοιότητα αυτή. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά, στους 3 υφάλους εντοπίστηκαν 145 είδη μεγαπανιδικών οργανισμών, 32 από τους οποίους 
παρατηρήθηκαν και στις 3 περιοχές. 27 είδη βρέθηκαν μόνο στην Κάλυμνο, 19 μόνο στην Ιερισσό και 
15 μόνο στην Πρέβεζα. Από την Εικόνα 1 φαίνεται ότι, βάσει της μεγαπανίδας, οι περιοχές εμφανίζουν 
ξεκάθαρη διαφοροποίηση. Οι 3 περιοχές ομαδοποιήθηκαν με ποσοστό ομοιότητας σχεδόν 38%. Η 
ομαδοποίηση με την υψηλότερη ομοιότητα (80%) εμφανίστηκε στην Κάλυμνο και αφορούσε τις 
δειγματοληψίες του φθινοπώρου 2013 και της άνοιξης 2014. Η μέση ομοιότητα των δειγματοληψιών 
ανά περιοχή ήταν 71.7% για την Ιερισσό, 73.3% για την Κάλυμνο και 69.4% για την Πρέβεζα. Η μέση 
ομοιότητα των ανοιξιάτικών και φθινοπωρινών δειγματοληψιών και στις 3 περιοχές υπολογίστηκε σε 
71.6% και 71.3% αντίστοιχα.  

Τα είδη που ευθύνονται περισσότερο για τις ομοιότητες των περιοχών και το ποσοστό 
συνεισφοράς τους ήταν: α) τα Parapeanaeus longirostris (7.31%), Mullus barbatus (4.42%), Serranus 
hepatus (4.36%) και Spicara flexuosa (4.22%) για την Ιερισσό, β) τα Spicara smaris (7.9%), Boops boops 
(6.21%), Diplodus vulgaris (5.88%) και Serranus cabrilla (4.48%) για την Κάλυμνο και γ) τα Mullus 
barbatus (8.11%), Dentex maroccanus (6.71%), Pagellus erythrinus (6.4%) και Diplodus annularis (6.1%) 
για την Πρέβεζα. Επιπλέον, τα είδη που ευθύνονται περισσότερο για τις ομοιότητες μεταξύ των εποχών 
και το ποσοστό συνεισφοράς τους ήταν: α) τα Mullus barbatus (5.18%), Pagellus erythrinus (5.04%), 
Diplodus annularis (4.71%) και Boops boops (3.58%) για την άνοιξη και β) τα Mullus barbatus (5.11%), 
Pagellus erythrinus (4.04%), Boops boops (4%) και Diplodus annularis (3.94%) για το φθινόπωρο.  

 

 
Εικόνα 1. Δενδρόγραμμα ομοιοτήτων των 18 δειγματοληψιών. Ο κατακόρυφος άξονας δηλώνει την % ομοιότητα 
των σταθμών.  
Figure 1. Cluster analysis of the 18 samplings. The vertical axis defines the % of the similarities among the hauls. 

 
Από την στατιστική ανάλυση των ομοιοτήτων ANOSIM υπολογίστηκαν οι τιμές R οι οποίες 

δείχνουν το βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των περιοχών και των εποχών. Αναφορικά με τη διαφορά 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 35 

των περιοχών η τιμή του R ήταν 1, με επίπεδο σημαντικότητας 0.1%, ενώ για τη διαφορά των εποχών η 
τιμή του R ήταν 0.086, με επίπεδο σημαντικότητας 26.9%. Οι παραπάνω τιμές δείχνουν ότι μεταξύ των 
περιοχών οι σχετικές αφθονίες των ειδών εμφανίζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Επιπλέον, με 
χρήση της στατιστικής ανάλυσης SIMPER υπολογίστηκε ο βαθμός διαφοροποίησης ανά ζεύγος 
περιοχών και εποχών. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ποσοστό ανομοιότητας μεταξύ Ιερισσού και 
Καλύμνου ήταν 63.25%, μεταξύ Ιερισσού και Πρέβεζας ήταν 45.68% και μεταξύ Καλύμνου και Πρέβεζας 
ήταν 60.73%. Μεταξύ ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών δειγματοληψιών το μέσο ποσοστό ανομοιότητας 
προσέγγισε το 28.82%. Tα κύρια είδη που αθροιστικά είναι υπεύθυνα για τη διαφοροποίηση των 
περιοχών και των εποχών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Κύρια είδη υπεύθυνα για την ανομοιότητα των δειγματοληψιών μεταξύ των περιοχών και μεταξύ των 
ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών δειγματοληψιών.  
Table 1. Major species contribute the dissimilarity among the regions and between spring and autumn samplings. 

Species Av.Abund Av.Abund Av.Diss Diss/SD Contrib% Cum.% 

Ierissos vs Kalymnos 
Group 
Ierissos 

Group 
Kalymnos         

Parapenaeus longirostris 16.7 0 3.58 4.12 5.66 5.66 

Spicara smaris 1.62 12.42 2.28 3.59 3.6 9.27 

Boops boops 2.86 10.52 1.62 1.92 2.56 11.82 

Engraulis encrasicolus 7.69 0 1.62 2.5 2.55 14.38 

Ierissos vs Preveza 
Group 
Ierissos 

Group 
Preveza         

Parapenaeus longirostris 16.7 5.24 2.32 2.14 5.09 5.09 

Dentex maroccanus 1.63 11.59 1.98 4.25 4.34 9.42 

Pagellus acarne 3.99 11.72 1.56 1.31 3.42 12.84 

Mullus barbatus barbatus 9.57 15.48 1.17 1.8 2.55 15.4 

Kalymnos vs Preveza 
Group 
Kalymnos 

Group 
Preveza         

Dentex maroccanus 0.99 11.59 2.41 4.65 3.96 3.96 

Spicara smaris 12.42 2.29 2.29 3.72 3.77 7.73 

Diplodus vulgaris 9.64 0 2.2 5.56 3.62 11.35 

Mullus barbatus barbatus 5.99 15.48 2.15 2.3 3.54 14.89 

Autumn vs Spring 
Group 
Autumn Group Spring         

Pagellus acarne 8.45 6.34 0.81 0.93 2.8 2.8 

Boops boops 8.14 6.67 0.72 1.42 2.49 5.29 

Sardina pilchardus 5.17 4.3 0.68 1.25 2.36 7.66 

Loligo vulgaris 5.72 3.28 0.65 1.74 2.27 9.93 

  
Ο μεγαλύτερος βαθμός ανομοιότητας παρατηρείται μεταξύ των σταθμών της Καλύμνου και 

της Ιερισσού, αλλά και μεταξύ της Καλύμνου και της Πρεβέζης. Αντίθετα η Ιερισσός με την Πρέβεζα 
εμφανίζουν τον μικρότερο βαθμό ανομοιότητας. Αυτή η διαφοροποίηση της Καλύμνου θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως φυσιολογική, αφού είναι η μόνη από τις τρεις περιοχές που βρίσκεται στη νότιο 
Ελλάδα. Οι άλλοι δύο ύφαλοι βρίσκονται πάνω από τον 39ο παράλληλο, δεδομένου ότι ο ύφαλος της 
Πρέβεζας είναι εγκαταστημένος αρκετά βορειότερα της Πρέβεζας, κοντά στην Πάργα. Επιβεβαιώνεται 
έτσι μιά διαφοροποίηση της παράκτιας μεγαπανίδας στον άξονα βορά - νότου, η οποία είναι εμφανής 
ακόμα και σε παρόμοια υποστρώματα. Η διαφοροποίηση αυτή θα πρέπει να οφείλεται σε διαφορές 
στις βιογεωγραφικές κατανομές των ειδών, στους τοπικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες 
(θερμοκρασία, αλατότητα κ.α.), καθώς και στην επίδραση γειτονικών εκβολικών συστημάτων 
(Kallianiotis et al. 2004, Katsanevakis et al. 2010) στις περιοχές των υφάλων της Ιερισσού και της 
Πρέβεζας. Οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό και στην παρουσία Λεσσεψιανών μεταναστών στο Νότιο 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 36 

Αιγαίο (Papaconstantinou 1987) καθώς στην Κάλυμνο καταγράφηκαν 6 Λεσσεψιανά είδη 
(Lagocephalus sceleratus, Pteragogus pelycus, Siganus luridus, Siganus rivulatus, Stephanolepis diaspros, 
Upeneus mollucensis) που δεν παρατηρούνται στις άλλες δύο περιοχές. 
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ABSTRACT 
Antonios Dafnakis, Irene Maragianni, Penelope Voulgaridou, Christos Kementsetsidis, Sofia 
Galinou-Mitsoudi: Time series of physicochemical parameters of the seawater in Pieria’s 
mussel culture areas 
The mussel aquaculture activity in Greece started on poles during 1950s and since 1990s using the long 
line system, the activity developed up to 2000-2005, but significantly declined onwards. The long line 
mussel farms firstly appeared in Pieria, W Thermaikos Gulf. The present study examines, for the first 
time, the spatiotemporal trends of the most significant physical and chemical parameters of the sea 
water, namely temperature, dissolved oxygen, salinity and pH, in four musselculture areas of Pieria 
during the period 2000-2012 based on monthly measurements and discusses their effects on mussels’ 
viability. Based on results, a significant increase of the sea temperature (>26 oC, lethal limit of mussels) 
and decrease of pH values from 0.16 to 0.19 were recorded from northern (close to estuaries of rivers 
Axios, Loudias and Aliakmon) to southern areas, respectively, during the period 2008-2012, indicating 
tendency of sea water for acidification and consequently a probable erosion of the mussels' valves. 
Keywords: musselculture, temperature, dissolved oxygen, salinity, pH, Thermaikos Gulf. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μυδοκαλλιέργεια στην Ελλάδα ασκείται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία. Αρχικά, τη δεκαετία του 
1950, οι δομές ήταν πασσαλωτές και από τη δεκαετία του 90, με πρωτοπόρο την Πιερία, 
χρησιμοποιείται και το πλωτό σύστημα. Η ανάπτυξη της μυδοκαλλιέργειας κορυφώθηκε στις αρχές του 
2000 για να ακολουθήσει σημαντική κάμψη στην ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής. Σποραδικές 
μελέτες που επιχειρούν να κατανοήσουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη μείωση της ελληνικής 
παραγωγής, καταγράφουν παράλληλα με βιολογικά και διαχειριστικά στοιχεία, βασικές αβιοτικές 
παραμέτρους εκατέρωθεν των εκβολών του Αξιού (Ε.Κ.Θ.Ε. 2001, Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 2007, 2015). Η συστηματική 
όμως παρακολούθηση, για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των περιοχών 
καλλιέργειας του μυδιού, απουσιάζει. Στην Πιερία, όπου η μυδοκαλλιέργεια αναπτύσσεται εντατικά σε 
τέσσερις περιοχές (Εικόνα 1), το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας καταγράφει, σε μηνιαία βάση, τις 
σημαντικότερες αβιοτικές παραμέτρους της υδάτινης στήλης των μυδοκαλλιεργειών, από το έτος 2000.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, στόχο της εργασίας αυτής αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση των 
φυσικών και χημικών δεδομένων του θαλασσινού 
νερού στις μυδοκαλλιέργειες της Πιερίας. 
Απώτερο σκοπό αποτελεί η ανάδειξη της 
χρησιμότητας των σχετικών χρονοσειρών, μέσω 
της αξιολόγησης των ευρημάτων, στην 
κατεύθυνση της χρήσης τους σε προβλεπτικά 
μοντέλα, όπως είναι τα βιοοικονομικά. 
 
Εικόνα 1. Οι τέσσερις (4) περιοχές μυδοκαλλιέργειας της 
Πιερίας (από Γαληνού-Μητσούδη et al. 2013 με 
προσθήκες).  
Figure 1. The four (4) musselculture areas of Pieria (from 
Galinou-Mitsoudi et al. 2013 with additions). 

 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 38 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Οι βασικές φυσικές (θερμοκρασία και αλατότητα) και χημικές παράμετροι (διαλυμένο οξυγόνο και pH) 
της υδάτινης στήλης μετρήθηκαν σε μηνιαία βάση, σε τρία βάθη (0 m, 5 m που είναι το μέσο βάθος 
εκτροφής μυδιών και 10 m) και σε τέσσερις  θέσεις πλωτών εγκαταστάσεων μυδοκαλλιεργειών της 
Πιερίας (Π3=Μεθώνη, Π2=Μακρύγιαλος, Π1=Αλυκές Κίτρους, Π4=Λιτόχωρο) κατά την περίοδο 2000 – 
2012. Οι μετρήσεις έγιναν με το φορητό εξοπλισμό του Τμήματος Αλιείας Πιερίας.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι τιμές των παραμέτρων που καταγράφηκαν και στα τρία βάθη των μυδοκαλλιεργειών κυμαίνονται 
γενικά, εντός των ορίων διαβίωσης του μυδιού (Πίνακας 1). Ωστόσο, παρατηρούνται και ακραίες έως 
επικίνδυνες τιμές ιδιαίτερα στα βάθη καλλιέργειας του μυδιού (5 m). Αυτές είναι (Εικόνα 2): α) οι 
υψηλές τιμές θερμοκρασίας νερού την καλοκαιρινή περίοδο, σε όλες τις περιοχές και σε 8 από τα 13 
έτη της μελέτης (σημειώνεται ότι το όριο επιβίωσης των μυδιών είναι στους >26°C σύμφωνα με τους 
Anestis et al. 2007), λόγω της επικράτησης υψηλών θερινών αλλά και χειμερινών τιμών θερμοκρασίας 
ατμοσφαιρικού αέρα (Δίον Πιερίας, www.meteo.gr), β) οι χαμηλές τιμές του διαλυμένου οξυγόνου στα 
όρια της υποξίας (<5,2 mg/l) σε Μεθώνη-Μακρύγιαλο τον Μάιο του 2000 και  γ) η πολύ αυξημένη 
αλατότητα στη Μεθώνη (>40 ‰) το Νοέμβριο 2007 και Ιανουάριο 2008 λόγω μειωμένων 
βροχοπτώσεων. 

 
Πίνακας 1. Περιγραφική στατιστική των φυσικών και χημικών παραμέτρων του θαλασσινού νερού ανά βάθος στις 
μυδοκαλλιέργειες Πιερίας. Ακραίες τιμές με έντονη γραφή. 
Table 1. Descriptive statistics of the physical and chemical seawater parameters per depth in mussel culture areas 
of Pieria. Extreme values in bold. 
 

Παράμετρος ανά βάθος  
(μέση τιμή ± τυπική απόκλιση)  

Περιοχή μυδοκαλλιέργειας 

Μεθώνη, Π3 Μακρύγιαλος, Π2 Αλυκές Κίτρους, Π1 Λιτόχωρο, Π4 

Θερμοκρασία  
(°C) 

0 m 
 5 m  

(min-max)* 
10 m 

18,5 ± 6,3 
18,4 ± 5,8 
7,9 - 28,7 
18,3 ± 5,4 

18,3 ± 6,2 
18,3 ± 5,9 
8,4 - 28,5 
18,2 ± 5,6 

18,1 ± 6,1 
18,1 ± 5,9 
8,4 - 28,3 
18,2 ± 5,6 

18,2 ± 5,7 
18,3 ± 5,5 
9,2 - 27,3 
18,2 ± 5,3 

Διαλυμένο 
Οξυγόνο (mg/l) 

0 m  
 5 m 

(min-max)* 
10 m 

8,5 ± 1,2 
8,0 ± 1,2 
3,6 - 12,4 
7,4 ± 1,5 

8,5 ± 1,2 
8,0 ± 1,2 
3,7 - 12,0 
7,5 ± 1,1 

8,5 ± 1,1 
8,1 ± 1,0 
6,1 - 11,5 
7,6 ± 1,0 

8,5 ± 1,1 
8,1 ± 1,0 
5,8 - 11,3 
7,6 ± 1,0 

Αλατότητα (‰) 0 m 
 5 m  

(min-max)* 
10 m 

33,5 ± 3,3 
36,0 ± 1,6 
29,4 - 40,3 
36,5 ± 1,4 

33,1 ± 4,0 
35,4 ± 1,7 
29,3 - 39,0 
36,3 ± 1,5 

33,7 ± 3,5 
35,0 ± 2,1 
27,9 - 39,0 
36,1 ± 1,5 

35,3 ± 2,4 
36,0 ± 1,5 
32,5 - 39,4 
36,2 ± 1,4 

pH 0 m 
 5 m  

(min-max)* 
10 m 

8,26 ± 0,12 
8,24 ± 0,11 
8,00 - 8,43 
8,22 ± 0,11 

8,24 ± 0,19 
8,26 ± 0,17 
8,00 - 8,43 
8,21 ± 0,17 

8,26 ± 0,12 
8,26 ± 0,11 
8,05 - 8,49 
8,24 ± 0,11 

8,23 ± 0,20 
8,25 ± 0,09 
8,11 - 8,70 
8,24 ± 0,09 

* το εύρος τιμών αναφέρεται στα 5 μέτρα (μέσο βάθος) 

 
Η μέση θερμοκρασία του νερού πριν το 2007 ήταν σχετικά σταθερή σε όλες τις περιοχές μελέτης 

ενώ στην επόμενη περίοδο παρατηρείται συνεχόμενη αύξησή της (Εικόνα 2). Με το βάθος, η 
θερμοκρασία του νερού δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά (Πίνακας 1) αλλά στο βάθος 
καλλιέργειας (5 m) και σε όλες τις περιοχές μελέτης ενώ ήταν σταθερή μέχρι το 2010, τα δύο επόμενα 
έτη παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση (Εικόνα 2), μεταβολή που αποδίδεται στις αυξημένες χειμερινές 
θερμοκρασίες αέρα ιδιαίτερα στα έτη 2009-2010 και που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερινές των 
ετών 2011-2012 (Εικόνα 3), διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα τη θερμοκρασία της θάλασσας. 

Η αλατότητα, σχετικά σταθερή στην περίοδο πριν το 2007, παρουσίασε μεγάλη μεταβλητότητα  
στην επόμενη περίοδο (Εικόνα 2), εξαιτίας της σημαντικής αυξομείωσης των βροχοπτώσεων (Εικόνα 3). 
Η αλατότητα αυξάνει με το βάθος (Πίνακας 1) και από βορά προς νότο, κυρίως λόγω της επίδρασης 
των βορειότερων περιοχών από τις εκβολές των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα. 

http://www.meteo.gr/
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Το διαλυμένο οξυγόνο σε σταθερά σχετικά, επίπεδα πριν το 2005, παρουσίασε σταδιακή 
αύξηση στα έτη 2005-2007 και μετέπειτα, μειούμενο συνεχώς με την αύξηση της θερμοκρασίας του 
νερού, έφτασε πάλι στα επίπεδα πριν το 2005 (Εικόνα 2). Το διαλυμένο οξυγόνο μειώνεται σημαντικά 
με το βάθος (Πίνακας 1) και οι τιμές υποξίας  στο Μακρύγιαλο και τη Μεθώνη στα 5 m, τον Μάιο του 
2000, πιθανόν να οφείλονται σε εαρινή  άνθιση φυτοπλαγκτού. Μάλιστα, το 2000 ήταν που 
καταγράφηκαν για πρώτη φορά, βιοτοξίνες από δινοφύκη, σε μύδια καλλιεργειών των Κόλπων 
Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκού (Vlamis et. al. 2010).  

Το pH μειώνεται με το βάθος σε όλες τις περιοχές εκτός του Λιτοχώρου (Πίνακας 1) και 
κυμαίνεται εντός των ορίων (8,08 – 8,33) για το θαλασσινό νερό (Marion et al. 2011). Μέχρι το 2006, οι 
τιμές του ήταν σχετικά σταθερές και στη συνέχεια παρουσίασαν συνεχή μείωση μέχρι συνολικής τιμής 
1,9 δηλώνοντας τάση οξίνισης των νερών στις  μυδοκαλλιέργειες. Μείωση του pH κατά 0,5 επηρεάζει 
τα μαλάκια και μειώνει: α) κατά 34% την επιβίωση, β) κατά 40% την ικανότητα κελυφοποίησης, γ) κατά 
17% και 25% την αύξηση και την ανάπτυξή τους αντίστοιχα (Secretariat of the Conventionon Biological 
Diversity 2014), με σοβαρότερη την επίδρασή του στις νύμφες των μυδιών. 

Εικόνα 2. Χρονική μεταβολή των κύριων φυσικών και χημικών παραμέτρων του θαλασσινού νερού στο βάθος των 
5 m στις τέσσερις περιοχές μυδοκαλλιέργειας της Πιερίας, για 95% όρια εμπιστοσύνης της μέσης τιμής τους. 
Figure 2. Temporal fluctuation of the main physical and chemical seawater parameters at 5 m depth in the four 
mussel-culture areas of Pieria, for 95% confidence intervals of the mean. 
 

Η Πιερία υπερτερεί περιβαλλοντικά, έναντι της Χαλάστρας και του Λουδία (ΕΚΘΕ, 2001, ΑΤΕΙΘ 
2007) επειδή παρατηρήθηκαν λιγότερα περιστατικά ακραίων θερμοκρασιών καλύτερη οξυγόνωση των 
νερών εξαιτίας α) του ανοιχτού μετώπου των ακτών της Πιερίας, β) της μεγαλύτερης απόστασής τους 
από τα ποτάμια και γ) της μικρότερης πυκνότητας των μυδοκαλλιεργειών.  

Η συνέχιση των μετρήσεων των σημαντικών παραμέτρων του νερού για τη διαβίωση των 
μυδιών (θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο και μετά την παρατήρηση της οξίνισης του νερού και το pH), 
μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. προσέγγιση θερμοκρασίας νερού στο όριο θνησιμότητας 
μυδιών) για διαχειριστικές ενέργειες προστασίας της παραγωγής των μυδοκαλλιεργειών. Επίσης, τα 
δεδομένα αυτά μπορούν να ενταχθούν σε προβλεπτικά μοντέλα όπως το βιο-οικονομικό των 
Konstantinou et al. (2015), που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση της δυναμικής αυτής 
δραστηριότητας. 
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Εικόνα 3. Μεταβολή μηνιαίων μέγιστων και ελάχιστων τιμών της θερμοκρασίας αέρα (αριστερά) και ετήσιου 
ύψους βροχής (δεξιά) στο Δίον Πιερίας στην περίοδο Απρίλιος 2007 - Δεκέμβριος 2012 (δεδομένα: 
www.meteo.gr). 
Figure 3. Monthly fluctuation of the high and low air temperature (left) and yearly precipitation (right) in Dion of 
Pieria, in the period April 2007 – December 2012 (data: www.meteo.gr).   

 
Ανάλογες μετρήσεις θα είναι χρήσιμο να αρχίσουν ή/και να συνεχιστούν όπου ασκείται η 

μυδοκαλλιέργεια. Ακόμη θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασής τους σε νέες θέσεις 
σχετικού ενδιαφέροντος, όπως η ίδρυση σταθμών αναφοράς εκτός των μυδοκαλλιεργειών ώστε να 
προσδιοριστεί και ο βαθμός επηρεασμού του περιβάλλοντος από την εκτροφή των μυδιών. 
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ABSTRACT 
Maria Demertzioglou, Athanassios C. Tsikliras: Selective or “balanced” harvesting for 
sustainable fisheries? 
One of the current debates in fisheries science is that between the traditional selective (removal of 
specific species and sizes by fisheries) and newly proposed “balanced” (exposure of all species to a 
fishing mortality proportional to their productivity) harvesting. The aim of the present work is to 
describe both approaches and outline their advantages and disadvantages within the context of 
sustainable fisheries management. The practical difficulties in implementing “balanced” harvesting are 
also mentioned and the incompatibilities with the stated missions of global organizations are 
considered. 
Keywords: fisheries, selective harvesting, “balanced” harvesting, sustainable management 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο φόβος της υπεραλίευσης και της εξάντλησης των ιχθυοαποθεμάτων αποτελεί μέρος της αλιευτικής 
παράδοσης για περισσότερα από 600 χρόνια (Kolding & van Zwieten 2011). Σήμερα υπάρχουν ολοένα 
και αυξανόμενες ενδείξεις ότι η παγκόσμια αλιεία εξαντλεί τους αλιευτικούς πόρους πολύ ταχύτερα 
από ό, τι αυτοί μπορούν να ανανεωθούν, διαδικασία που ονομάζεται υπεραλίευση (Froese 2004) και 
έχει παρατηρηθεί και στη Μεσόγειο (Tsikliras et al. 2015). Η οικοσυστημική προσέγγιση στην αλιευτική 
διαχείριση, με σημείο αναφοράς το οικοσύστημα, θεωρείται η πιο αποτελεσματική και ολιστική 
προσέγγιση καθώς στοχεύει στη διατήρηση της δομής, της ποικιλομορφίας και της λειτουργίας των 
οικοσυστημάτων (Στεργίου et al. 2011). Στο πλαίσιο της οικοσυστημικής προσέγγισης αντιμετωπίζονται 
ορισμένες παράπλευρες συνέπειες της αλιείας, όπως η καταστροφή των ενδιαιτημάτων, η 
θνησιμότητα των παρεμπίπτοντων αλιευμάτων και των προστατευόμενων ειδών, όπως θαλάσσια 
θηλαστικά, ερπετά και θαλασσοπούλια (Zhou et al. 2010). Επίσης, στους βασικούς στόχους της 
αλιευτικής διαχείρισης περιλαμβάνεται και η ικανοποίηση των κοινωνικών και ανθρώπινων αναγκών 
για τρόφιμα και οικονομικά οφέλη (Law et al. 2015). Αυτοί οι δύο στόχοι έχουν την τάση να αποκλίνουν 
και συχνά έχουν θεωρηθεί ως αντιφατικές δράσεις, με την επιλεκτική αλιεία να προτείνεται ως μέρος 
της επίλυσης της σύγκρουσης (Zhou et al. 2010). Η αλιευτική διαχείριση εστιάζεται εδώ και πολλά 
χρόνια στην ολοένα και πιο επιλεκτική αφαίρεση οργανισμών από το οικοσύστημα με σκοπό τη 
μικρότερη δυνατή παράπλευρη απώλεια (Froese et al. 2008). Πριν από την ανάπτυξη της 
οικοσυστημικής διαχείρισης, η πλειονότητα των ερευνητικών εργασιών στόχευε στην επιλεκτική 
αλιεία, ενώ από το 2010 και μετά υπάρχουν αρκετά άρθρα που προτείνουν «ισορροπημένη» 
εκμετάλλευση (Garcia et al. 2012). 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να περιγραφούν οι προσεγγίσεις της επιλεκτικής και 
«ισορροπημένης» εκμετάλλευσης για τη βιώσιμη αλιεία και να παρατεθούν τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα όπως αυτά καταγράφονται από κάθε πλευρά μιας από τις σύγχρονες διαμάχες στην 
αλιευτική επιστήμη (Burgess et al. 2015, Froese et al. 2016). 
 

Επιλεκτική εκμετάλλευση 
Επιλεκτικότητα ενός αλιευτικού εργαλείου είναι η ικανότητά του να συλλαμβάνει συγκεκριμένα είδη 
και συγκεκριμένα μεγέθη των ειδών αυτών, αφήνοντας τα είδη που δεν αποτελούν στόχο αλλά και τα 
μικρότερα ή μεγαλύτερα σε μέγεθος άτομα/είδη να διαφεύγουν (Στεργίου & Τσίκληρας 2016). 
Συνεπώς, τα επιλεκτικά εργαλεία συλλαμβάνουν λίγα είδη και περιορισμένο εύρος μεγεθών. Έτσι, η 
επιλεκτική αλιεία βασίζεται στην κατανομή της αλιευτικής θνησιμότητας ανά ηλικία ή μήκος ενός 
ιχθυοαποθέματος και εξαρτάται από την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται και από το βαθμό στον οποίο στοχεύονται συγκεκριμένες κλάσεις ηλικίας/μεγέθους 
(Vasilakopoulos et al. 2011).  

Η επιλεκτική αλιεία στηρίζεται σε κανονισμούς που αφορούν το σωματικό μήκος εκμετάλλευσης 
και διαρθρώνονται σε τρεις άξονες με σκοπό την εκμετάλλευση στο βέλτιστο μήκος (Εικόνα 1). Οι δύο 
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πρώτοι άξονες αφορούν την προστασία των μικρών σε ηλικία/μέγεθος ψαριών, μία τακτική που 
επικρατεί από τα πρώτα χρόνια της αλιευτικής επιστήμης (Law et al. 2015), ενώ ο τρίτος την προστασία 
των μεγαλόσωμων θηλυκών, που έχει προταθεί σχετικά πρόσφατα (Birkeland & Dayton 2005). Με 
βάση την επιλεκτική αλιεία, το βέλτιστο σωματικό μήκος εκμετάλλευσης είναι συνήθως λίγο 
μεγαλύτερο από το μήκος πρώτης ωρίμασης και μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από τις παραμέτρους 
αύξησης και θνησιμότητας ή από εμπειρικές εξισώσεις (Froese 2004).  

Πλεονεκτήματα 
Τα πλεονεκτήματα της εκμετάλλευσης στο 
βέλτιστο μήκος περιλαμβάνουν (i) τη 
διατήρηση της ηλικιακής δομής, της σύνθεσης 
μεγεθών και της βιομάζας των αλιευόμενων 
πληθυσμών, παρόμοια με αυτή των μη 
αλιευόμενων πληθυσμών (τα ανώριμα και τα 
άτομα που αναπαράγονται πρώτη φορά 
μένουν άθικτα και οι επιπτώσεις στους 
μεγάλους ωοαποθέτες μειώνονται), (ii) τη 
μείωση των πιθανοτήτων αυξητικής και 
νεοσυλλεκτικής υπεραλίευσης και των 
επιπτώσεων στη γονιμότητα της νεοσυλλογής 
(ευκαιρία σε όλα τα ψάρια να φτάσουν τον 
μέγιστο ρυθμό αύξησής τους και να 
αναπαραχθούν προτού αλιευθούν), (iii) την 
ελαχιστοποίηση της αλιευτικής πίεσης προς τα 
μικρότερα σωματικά μεγέθη, και (iv) τη μείωση 
των παρεμπιπτόντων και απορριπτόμενων 
αλιευμάτων, μείωση που αποτελεί βασικό 
στόχο της οικοσυστημικής διαχείρισης (Froese 
et al. 2008). 
Μειονεκτήματα 

Η κριτική ενάντια στην επιλεκτική εκμετάλλευση τονίζει ότι εμποδίζεται η επίτευξη των στόχων της 
οικοσυστημικής διαχείρισης (Zhou et al. 2010) και πως ούτε μεγιστοποιείται η αλιευτική παραγωγή 
ούτε ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της αλιείας (Law et al. 2015). Επίσης, διατυπώνεται η άποψη ότι 
η αλιευτική διαχείριση των τελευταίων 50 ετών με βάση την επιλεκτική εκμετάλλευση δεν έχει 
οδηγήσει τα αποθέματα σε καλύτερη κατάσταση ή σε μεγιστοποίηση της παραγωγής (Garcia et al. 
2012), αλλά έχει δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά για τα οποία γίνεται προσπάθεια 
βελτίωσης (Kolding & van Zwieten 2011). 

 

«Ισορροπημένη» εκμετάλλευση 
Πρόσφατα προτάθηκε η «ισορροπημένη» εκμετάλλευση που στοχεύει στην αποφυγή της εντατικής 
επιλεκτικής αφαίρεσης συγκεκριμένων ατόμων από τη θάλασσα και στην αφαίρεση από την αλιεία της 
ευρύτερης δυνατής γκάμας οργανισμών, από το ζωοπλαγκτό μέχρι τα θαλάσσια θηλαστικά (Garcia et 
al. 2012). Η «ισορροπημένη» εκμετάλλευση παρομοιάζεται με τα σύγχρονα φορολογικά συστήματα 
που προσπαθούν να επιβάλουν μια δίκαιη επιβάρυνση στους πολίτες σε σχέση με τα εισοδήματά τους, 
δηλαδή μια εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με βάση την παραγωγικότητά τους (Zhou et al. 2010). 
Έτσι, υποστηρίζεται η κατανομή μιας μέτριας εκμετάλλευσης στην ευρύτερη δυνατή γκάμα ειδών, 
αποθεμάτων, μεγεθών σε ένα οικοσύστημα, ανάλογα με τη φυσική του παραγωγικότητα (Kolding & 
van Zwieten 2011, Garcia et al. 2012). Τα εμπειρικά στοιχεία της προσέγγισης αυτής βασίζονται στην 
αλιεία εσωτερικών υδάτων στην Αφρική, όπου παρά την ελεύθερη πρόσβαση αλιείας μικρής κλίμακας 
και την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των ειδών/αποθεμάτων/μεγεθών και τη χρήση πολλών και 
πολυειδικών μη επιλεκτικών εργαλείων, η δομή του οικοσυστήματος παρέμεινε ανέπαφη (Garcia et al. 
2012). Με αυτό το παράδειγμα δηλώνεται πως υπάρχει στη φύση αντίστοιχο παράδειγμα που 
αποτελεί το βέλτιστο πρότυπο εκμετάλλευσης και ότι η μη επιλεκτική αλιεία δεν είναι (πάντα) 
οικολογικά αρνητική (Kolding & van Zwieten 2011). 
 

Εικόνα 1. Δεδομένα μήκους-συχνότητας των 
εκφορτώσεων βακαλάου (1994-2001), όπου Lm το μήκος 
πρώτης γεννητικής ωρίμασης, Lopt το εύρος του βέλτιστου 
μήκους που θα μπορούσε να ληφθεί η μέγιστη απόδοση 
και Lmax το μέγιστο μήκος (τροποποιημένη από Froese 
2004). 
Figure 1. Length–frequency data of Western Cod landings 
(1994-2001), where Lm indicates length at first maturity, 
Lopt the length range where maximum yield could be 
obtained and Lmax is the maximum size. 
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Πλεονεκτήματα 
Υποστηρίζεται ότι με μια μέτρια εκμετάλλευση στην ευρύτερη δυνατή γκάμα ειδών, αποθεμάτων, 
μεγεθών σε ένα οικοσύστημα, ανάλογα με τη φυσική του παραγωγικότητα, μπορεί να διατηρηθεί το 
σχετικό μέγεθος και η σύνθεση των ειδών. Θεωρείται πως όσο λιγότερο επιλέγονται τα είδη και τα 
μεγέθη, τόσο περισσότερο η αρχική σύνθεση και η δομή της κοινωνίας των ψαριών παραμένει ίδια, 
δηλαδή, όταν φτάσει σε μια ισορροπημένη κατάσταση το σχήμα της πυραμίδας θα είναι το ίδιο με της 
φυσικής, αλλά μικρότερο (Εικόνα 2). Εκτός από τη συμβολή της «ισορροπημένης» εκμετάλλευσης στη 
διατήρηση της δομής της κοινωνίας των ψαριών και της βιοποικιλότητας των ειδών, στην αύξηση της 
απόδοσης και στη βιώσιμη αλιεία, τονίζεται πως μέσω της «ισορροπημένης» εκμετάλλευσης θα δοθεί 
τέλος στην υπεραλίευση και πως θα περιοριστούν τα παραλιεύματα (Garcia et al. 2012). 

Μειονεκτήματα 
Οι έρευνες που υποστηρίζουν την 
«ισορροπημένη» εκμετάλλευση 
αναγνωρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση 
μπορεί να έχει οικονομικό κόστος, επειδή 
θα στοχεύονται αλιεύματα τα οποία προς 
το παρόν δεν είναι εμπορεύσιμα, κόστος 
που ισχυρίζονται ότι αντισταθμίζεται από 
τα οικολογικά οφέλη από τη διατήρηση 
του οικοσυστήματος και από τη 
μεγαλύτερη απόδοση (Charles et al. 
2015). Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η  
εφαρμογή της ισορροπημένης συγκομιδής 
δεν θα είναι απλή και ότι απαιτούνται 
σημαντικές αλλαγές στη δομή της 
παγκόσμιας αλιευτικής διαχείρισης και 
στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

(Charles et al. 2015). Η αλιεία νεαρών ατόμων, η οποία απαγορεύεται στη σημερινή διαχείριση, 
βλάπτει το αναπαραγωγικό δυναμικό του πληθυσμού, ενώ η υπερβολική αλιευτική θνησιμότητα έχει 
επιπτώσεις στη δομή μεγέθους των πληθυσμών (Christian & Weir 2015). Είναι αμφίβολο αν το 
παράδειγμα της αλιείας μικρής κλίμακας εσωτερικών υδάτων της Αφρικής μπορεί να αποτελέσει καλό 
πρότυπο της παγκόσμιας θαλάσσιας αλιείας (Christian & Weir 2015) ενώ τα μοντέλα δομής μεγέθους 
που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της «ισορροπημένης» εκμετάλλευσης κρίνονται ανεπαρκή 
γιατί κάνουν εξωπραγματικές και αντιφατικές παραδοχές (Froese et al. 2016). Δεν είναι μόνο οι 
βασικές παραδοχές της ισορροπημένης αλιείας που έρχονται σε αντίθεση με τα διαθέσιμα στοιχεία 
σχετικά με το πώς θα ανταποκριθούν πληθυσμοί των ψαριών και των οικοσυστημάτων στην αλιεία 
(Froese et al. 2016), αλλά και η εκμετάλλευση των προστατευόμενων ειδών θαλάσσιων θηλαστικών, 
ερπετών και θαλασσοπουλιών (Pauly et al. 2016), καθώς και οι αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές που 
απαιτεί συνεπάγονται υψηλότερο κόστος, καθιστώντας την αλιεία ασύμφορη (Burgess et al. 2015). 
 

Τελικά ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πρακτική; 
Η «ισορροπημένη» εκμετάλλευση στην παρούσα της κατάσταση είναι απίθανο με τα πολλά πρακτικά 
μειονεκτήματα της να είναι χρήσιμη στη διαχείριση (Froese et al. 2016) και απαιτεί περισσότερη 
έρευνα (Andersen et al. 2016), ανάλυση και δοκιμές με πραγματικά δεδομένα. Η εφαρμογή της 
μείωσης της αλιευτικής πίεσης και θνησιμότητας έχει αποδειχθεί ευεργετική για τα ιχθυαποθέματα σε 
πολλές περιπτώσεις (Christian & Weir 2015).  

 Επιπλέον, η εφαρμογή της «ισορροπημένης» εκμετάλλευσης θα δώσει μεγάλη ικανοποίηση 
στους ψαράδες, γιατί θα αναιρεθούν όλες οι απαγορεύσεις που σχετίζονται με το μήκος ή την περιοχή 
αλίευσης (Στεργίου & Τσίκληρας 2016). Ωστόσο, οι αλιείς δεν έχουν προφανώς επίγνωση των πιθανών 
συνεπειών για το μέλλον των εξαλιεύσεων, που θα αποτελούνται κυρίως από τα είδη χαμηλής αξίας 
και μικρά ψάρια, τα οποία ακόμη και η «ισορροπημένη» εκμετάλλευση αντιλαμβάνεται ως 
προβληματικά (Froese et al. 2016), εξαιτίας των συνηθειών των καταναλωτών που προτιμούν 
μεγαλύτερα ψάρια (Tsikliras & Polymeros 2014). Όσα είδη δεν καταναλώνονται άμεσα, θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για ιχθυάλευρα για τις υδατοκαλλιέργειες (Christian & Weir 2015). Με αυτόν τον 

Εικόνα 2. Πυραμίδες βιομάζας στη φυσική, σημερινή και  
«ισορροπημένη» κατάσταση. 
Figure 2. Biomass pyramids in natural, current and «balanced»  
situation. 
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τρόπο ωφελείται η βιομηχανία των υδατοκαλλιεργειών, μέσω της αύξησης της προσφοράς και της 
μειωμένης τιμής ιχθυαλεύρων (Froese et al. 2016). Επίσης, θα ωφεληθούν όσοι κυνηγούν θαλάσσια 
θηλαστικά, ερπετά και θαλασσοπούλια (Στεργίου & Τσίκληρας 2016). Με άλλα λόγια, αντί για την 
αποφυγή των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη στοχευόμενων ειδών, η στοχευμένη θανάτωση όλων 
των θαλάσσιων οργανισμών (και προστατευόμενων ειδών) γίνεται απαίτηση της οικοσυστημικής 
διαχείρισης σύμφωνα με την «ισορροπημένη» εκμετάλλευση (Froese et al. 2016). 
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Κενά στη βιολογική γνώση των ελληνικών θαλασσινών ψαριών 
 

Δόμνα Δημαρχοπούλου1, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου1,2, Αθανάσιος Τσίκληρας1 

1Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - ddimarch@bio.auth.gr 
2Ινστιτούτο  Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Αθήνα 

 

ABSTRACT 
Donna Dimarchopoulou, Konstantinos I. Stergiou, Athanassios C. Tsikliras: Gaps in biological 
knowledge of the Greek marine fishes 
Ecosystem based fisheries management encompasses all components of the ecosystem and requires 
biological knowledge of a wide range of fishes, even non-targeted and non-commercial species. In order 
to estimate the current level of knowledge concerning several biological characteristics of the Greek 
marine fishes, a gap analysis based on information extracted from the literature aiming to identify 
research trends and future needs in the field of fish biology in Greece was performed. It was shown that 
no biological characteristics have been studied for the majority of the Greek marine fishes, whereas the 
most studied ones were fishes of high commercial interest (e.g. hake, red mullet and surmullet). Based 
on these results, a list of fish species for future research efforts to focus on is proposed. 
Keywords: growth, diet, mortality, spawning, fecundity 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έννοια της οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, που υιοθετήθηκε στις αρχές του 
21ου αιώνα, ήρθε να διευρύνει τη συμβατική αλιευτική διαχείριση, η οποία βασίζεται στα 
χαρακτηριστικά στοχευμένων αποθεμάτων και να συμπεριλάβει όλες τις συνιστώσες του 
οικοσυστήματος στη διαχείριση με απώτερο στόχο την αειφορική διαχείριση των υδάτινων βιολογικών 
πόρων (Garcia et al. 2003). Γι' αυτή την ολιστική προσέγγιση, είναι απαραίτητη η γνώση των 
παραγόντων εκείνων που καθορίζουν την απόκριση των ψαριών στην προστασία (βιολογικά 
χαρακτηριστικά) και συνεπώς, πέρα από μεγάλης κλίμακας έρευνες σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
εμπορικών ψαριών, απαιτούνται έρευνες τοπικού ενδιαφέροντος σε μεγάλο εύρος ειδών που θα 
περιλαμβάνουν και μη εμπορικά είδη (Claudet et al. 2010). Παρόλα αυτά, φαίνεται πως τέτοιου είδους 
έρευνες θεωρούνται χαμηλού ενδιαφέροντος και αποθαρρύνονται από τους μεγάλους επιστημονικούς 
εκδότες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό στη γνώση στην περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα 
στο νότιο τμήμα της (Stergiou & Tsikliras 2006).  

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του κενού στη βιολογική γνώση των ψαριών που 
έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες και κατ’ επέκταση στον προσδιορισμό των ερευνητικών 
τάσεων και των μελλοντικών αναγκών στον τομέα της αλιευτικής βιολογίας. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο στην οικοσυστημική προσέγγιση της αλιευτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. 

Εικόνα 1. Θεωρητικό γράφημα ανάλυσης κενών (gap analysis) στη βιολογική γνώση των ελληνικών θαλάσσιων 
ψαριών. 
Figure 1. Theoretical plot of gap analysis regarding biological knowledge of the Greek marine fishes. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για την πραγματοποίηση της ανάλυσης κενών (Εικόνα 1) συλλέχθηκαν δεδομένα για όλα τα είδη 
θαλασσινών ψαριών της Ελλάδας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τη FishBase (Froese & Pauly 2016) 
και τον Papaconstantinou (2014). Για καθένα από τα 489 είδη που τελικά προέκυψαν καταγράφηκε η 
διαθέσιμη πληροφορία που υπάρχει στη FishBase αναφορικά με τη σωματική αύξηση, την 
αναπαραγωγική βιολογία και τη διατροφή. Για κάθε βιολογικό χαρακτηριστικό κάθε είδους 
καταγράφηκε ο αριθμός των εργασιών που είχαν ως περιοχή έρευνας την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
περιλήφθηκαν οι παράμετροι αύξησης G (το ασυμπτωτικό σωματικό μήκος L∞, δηλαδή το μήκος στο 
οποίο θα έφταναν τα ψάρια ενός πληθυσμού αν ζούσαν απεριόριστα, και ο ρυθμός προσέγγισης του 
ασυμπτωτικού μήκους, K), οι σχέσεις μήκους-βάρους LWR (οι τιμές των παραμέτρων a για το βάρος 
του ψαριού σε ορισμένο μήκος και b για το σχήμα σώματος), η μέγιστη ηλικία (tmax) που έχει 
καταγραφεί για ένα είδος, ο ρυθμός φυσικής θνησιμότητας (M) όπως έχει υπολογιστεί από εμπειρικές 
εξισώσεις, η περίοδος ωοτοκίας Spawn (έναρξη και διάρκεια αναπαραγωγικής περιόδου), το μήκος 
πρώτης γεννητικής ωρίμασης Lm (το μήκος στο οποίο το 50% των ατόμων ενός πληθυσμού είναι 
γεννητικά ώριμα), η γονιμότητα Fec (απόλυτη και σχετική) και η σύσταση της δίαιτας Diet (είδος 
τροφής και ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα περισσότερο μελετημένα ψάρια της των ελληνικών θαλασσών ήταν: 
η κουτσομούρα Mullus barbatus barbatus, ο μπακαλιάρος Merluccius merluccius, το μπαρμπούνι 
Mullus surmuletus και το λυθρίνι Pagellus erythrinus, για τα οποία έχουν μελετηθεί τα περισσότερα 
βιολογικά χαρακτηριστικά. Ο μπακαλιάρος αποτελεί το μόνο είδος με πληροφορίες για όλα τα 
βιολογικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν. Σε μια παρόμοια έρευνα που έγινε στη Μεσόγειο, 
βρέθηκε ότι τα ίδια είδη, με εξαίρεση το λυθρίνι, συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνών και 
σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου (Dimarchopoulou et al. 2016). Τα είδη αυτά ανήκουν στις 
οικογένειες Mullidae, Merlucciidae και Sparidae οι οποίες, μαζί με τα Triglidae, είναι οι πιο ποικίλες σε 
αριθμό ειδών και καλύτερα μελετημένες οικογένειες στις ελληνικές θάλασσες (Tsikliras & Stergiou 
2013). Τα παραπάνω είδη συγκαταλέγονται στα πιο εμπορικά των ελληνικών θαλασσών που 
στοχεύονται από αρκετά αλιευτικά εργαλεία. Παρατηρήθηκε περιέργως αυξημένος αριθμός ερευνών 
για δύο μη εμπορικά είδη, την κορδέλα Cepola macrophthalma και τη φρίσσα Sardinella aurita γεγονός 
που αποδίδεται στην εκτεταμένη μελέτη των συγκεκριμένων ειδών χάρη σε δυο διδακτορικές 
διατριβές (Στεργίου 1991 και Τσίκληρας 2004) και τις εργασίες που προέκυψαν από αυτές τις δύο 
διατριβές.  

 
Εικόνα 2. Ποσοστό των ελληνικών θαλασσινών ψαριών με (σκούρο γκρι) και χωρίς (ανοιχτό γκρι) πληροφορίες για 
διάφορα βιολογικά χαρακτηριστικά (LWR: σχέση μήκους-βάρους, G: παράμετροι αύξησης, tmax: μέγιστη ηλικία, M: 
θνησιμότητα, Spawn: περίοδος ωοτοκίας, Lm: μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης, Fec: γονιμότητα, Diet: σύσταση 
της δίαιτας). 
Figure 2. Percentage of Greek marine fishes with (dark) and without (light) information on several biological 
characteristics (LWR: length-weight relationship, G: growth parameters, tmax: maximum age, M: mortality, Spawn: 
spawning period, Lm: size at maturity, Fec: fecundity, Diet: diet composition). 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

LWR G tmax M Spawn Lm Fec Diet

Π
ο

σ
ο

σ
τό

Βιολογικά χαρακτηριστικά



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 47 

Για την πλειονότητα των ψαριών που απαντούν στις ελληνικές θάλασσες (74%) δεν υπάρχει 
πληροφορία για κανένα βιολογικό χαρακτηριστικό, ενώ για το 12% αυτών έχει μελετηθεί μόνο ένα 
χαρακτηριστικό. Σε ό,τι αφορά το κάθε βιολογικό χαρακτηριστικό ξεχωριστά, βρέθηκε ότι οι σχέσεις 
μήκους-βάρους (LWR) είναι οι πιο κοινές καθώς έχουν μελετηθεί για το 24% των ελληνικών ειδών 
ψαριών, ακολουθούμενες από τις παραμέτρους αύξησης G (11%), τη μέγιστη ηλικία Lmax (7%), τη 
σύσταση της δίαιτας (5%) και το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης (4%) (Εικόνα 2). Λιγοστή είναι η 
διαθέσιμη πληροφορία για την περίοδο ωοτοκίας (2%), τη θνησιμότητα και τη γονιμότητα (1%) (Εικόνα 
2). Η έναρξη και διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου έχει πρόσφατα δημοσιευτεί για τα 
Μεσογειακά ψάρια (Tsikliras et al. 2010), ενώ παρόμοια ανασκόπηση έχει γίνει και για τη γονιμότητα 
(Despoti et al. υπό κρίση), η οποία αν και χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία απαιτεί περιορισμένη 
δειγματοληπτική προσπάθεια. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται ορισμένα από τα είδη τα οποία δεν έχουν μελετηθεί, 
κατηγοριοποιημένα ως εμπορικά, κοινά μη εμπορικά είδη, προστατευόμενα είδη καθώς και είδη με 
ιδιαίτερες στρατηγικές ζωής. Σε αυτά προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στις μελλοντικές έρευνες, 
τόσο σε επίπεδο ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
διατριβών. Η γενικότερη ποιότητα των εκτιμήσεων των παραμέτρων δεν μπορεί να αξιολογηθεί αν και 
εξαιρέθηκαν οι παράμετροι που καταγράφονται ως αμφισβητήσιμες στη FishBase.  

Συμπεραίνεται πως η πλειονότητα των ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί σε είδη υψηλού 
εμπορικού ενδιαφέροντος με έμφαση στις σχέσεις μήκους-βάρους, όπως έχει βρεθεί και για τη 
Μεσόγειο (Dimarchopoulou et al. 2016), ενώ την ίδια στιγμή το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών 
θαλασσινών ψαριών καθώς και σημαντικά βιολογικά χαρακτηριστικά αμελούνται (Baran 2002). Γι’ 
αυτόν τον λόγο, προτείνεται η ανακατεύθυνση των μελλοντικών ερευνών προς τα λιγότερο μελετημένα 
είδη ελληνικών θαλασσινών ψαριών με την ταυτόχρονη κάλυψη ενός ευρύτερου φάσματος βιολογικών 
χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε είδη με αργή στρατηγική ζωής, καθώς και σε 
αυτά που προστατεύονται από διεθνείς και εθνικές συμβάσεις (Πίνακας 1). Οι ελασμοβράγχιοι 
(καρχαρίες και σαλάχια) που περιλαμβάνονται στα λιγότερο μελετημένα είδη, ανήκουν και στις δύο 
παραπάνω κατηγορίες και πρέπει στο μέλλον να μελετηθούν κατά προτεραιότητα. 

Η μέγιστη ηλικία και φυσική θνησιμότητα θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
κάθε εργασίας εκτίμησης των παραμέτρων αύξησης αφού η μεν μέγιστη ηλικία καταγράφεται έτσι κι 
αλλιώς αλλά συχνά δεν αναφέρεται, η δε θνησιμότητα υπολογίζεται εμπειρικά με βάση τις 
παραμέτρους αύξησης. Επίσης, η αναπαραγωγική βιολογία κάθε είδους θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
συνολικά και όχι τμηματικά (Tsikliras et al. 2013). 
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Πίνακας 1. Ενδεικτική λίστα ειδών θαλασσινών ψαριών της Ελλάδας (εμπορικά, κοινά μη εμπορικά, 
προστατευόμενα, με ιδιαίτερες στρατηγικές ζωής) για τα οποία υπάρχει λίγη ή καθόλου βιολογική πληροφορία και 
τα οποία προτείνεται να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας για τα επόμενα χρόνια. 
Table 1. Indicative list of Greek marine fish species (commercial, common non commercial, protected, with special 
life-history strategies) with no or scarce information on biological characteristics, that are proposed to be set as 
priorities in future studies. 

Εμπορικά είδη Κοινά μη εμπορικά είδη 

Atherina boyeri (αθερίνα) Coris julis (γύλος) 
Belone belone (ζαργάνα) Chromis chromis (καλόγρια) 
Boops boops (γώπα) Serranus hepatus (καψομούλα) 
Dentex dentex (συναγρίδα) Spicara maena (μένουλα) 
Dentex macrophthalmus (μπαλάς)  
Dicentrarchus labrax (λαβράκι) Προστατευόμενα είδη  

Diplodus annularis (σπάρος) Xyrichthys novacula (κατσούλα) 
Diplodus sargus sargus (σαργός) Brama brama (θαλασσομπράμα) 
Diplodus vulgaris (αυλιάς) Umbrina cirrosa (μυλοκόπι) 
Lithognathus mormyrus (μουρμούρα) Labrus viridis (πρασινοχειλού) 
Oblada melanura (μελανούρι) Sparisoma cretense (σκάρος) 
Sarpa salpa (σάλπα) Ruvettus pretiosus (ρουβέττος) 
Sparus aurata (τσιπούρα)  
Engraulis encrasicolus (γαύρος)  
Epinephelus aeneus (σφυρίδα) Είδη με ιδιαίτερες στρατηγικές ζωής 

Epinephelus costae (στήρα) Coryphaena hippurus (κυνηγός) 
Epinephelus marginatus (ροφός) Helicolenus dactylopterus (λειψός) 
Katsuwonus pelamis (ρίκι) Hoplostethus mediterraneus (οπλόστηθος) 
Sarda sarda (παλαμίδα) Lampris guttatus (λαμπρόψαρο) 
Scomber colias (κολιός) Mola mola (φεγγαρόψαρο) 
Scomber scombrus (σκουμπρί) Polyprion americanus (βλάχος) 
Thunnus thynnus (τόννος) Seriola dumerili (μαγιάτικο) 
Merlangius merlangus (ταούκι)  
Mugil cephalus (κέφαλος) Gobius spp. 
Pomatomus saltatrix (γοφάρι) Pomatoschistus spp. 
Sciaena umbra (σκιός) Hippocampus spp. 
Solea solea (γλώσσα) Syngnathus spp. 
Trachinus draco (δράκαινα) Scorpaena spp. 
Xiphias gladius (ξιφίας)  
Scyliorhinus canicula (σκυλοψαράκι) Όλοι οι καρχαρίες 
 Όλα τα σαλάχια 
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Γεωγραφική και βαθυμετρική κατανομή 5 ειδών Ελασμοβραγχίων στο βόρειο 
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ABSTRACT 
Ioannis Dimitriadis, Kostas Efthimiadis, Christoforos Keroglou, Giorgos Gitarakos, Argyris 
Kallianiotis: Geographical and bathymetric distribution of 5 elasmobranch species in the 
northern Aegean  
Elasmobranchs (Chondrichthyan) constitute a very fragile marine resource of the ocean, making their 
monitoring of high priority. In Greece, the largest portion of the elasmobranchs are discarded from the 
catch of the bottom trawls fishery. The analysis of 66 hauls from an experimental bottom trawl fishing 
survey carried out between 5 depth zones in North Aegean Sea (Medits 2014), yielded a total of 1403 
elasmobranch individuals belonging to 5 different species (Etmopterus spinax, Galeus melastomus, 
Scyliorhinus canicula, Squalus acanthias and Squalus blainville). The sampling area was spilt into 4 
geographical regions. The area of Ag. Efstratios-Lesvos-Psara showed the highest abundance (1016 
ind/km2) and the highest occurrence of species (in 16 out of 21 hauls). Galeus melastomus presented 
the highest abundance (1315.74 ind/km2) and Scyliorhinus canicula was recorded in all depth zones. 
Keywords: Medits, elasmobranchs, geographical and bathymetric distribution   
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη Μεσόγειο, υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία για τις αλλαγές στην αφθονία και την ποικιλία των 
ελασμοβραγχίων. Υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι η αλιευτική εκμετάλλευση επηρεάζει 
τη σύνθεση και τη βιοποικιλότητα τους σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι των υπόλοιπων οστεϊχθύων 
(Stevens et al. 2000).  Συχνά, ουσιαστικές πληροφορίες μπορούν να αποκτηθούν από την ανάλυση της 
αφθονίας ειδών που μπορεί να μην έχουν υψηλή εμπορική αξία, έως και καθόλου, αλλά έχουν 
ιδιαίτερη οικολογική σημασία (Massuti & Moranta 2003). Ορισμένα είδη ελασμοβραγχίων είναι 
άφθονα, έχουν ευρεία κατανομή και καταγράφονται συχνά στην εμπορική αλιεία. Στην παρούσα 
εργασία, μελετήθηκαν η αφθονία και κατανομή πέντε ειδών Ελασμοβραγχίων (Etmopterus spinax, 
Galeus melastomus, Scyliorhinus canicula, Squalus acanthias και Squalus blainville) από τα  δεδομένα 66 
σταθμών της πειραματικής αλιείας Medits 2014 στο Βόρειο Αιγαίο, στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2014.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την γεωγραφική 
και βαθυμετρική ποικιλομορφία της αφθονίας των πέντε ειδών και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως 
σημειακή πληροφορία για μελλοντικές εργασίες τόσο για την περιοχή του Βόρειου Αιγαίου όσο και των 
υπόλοιπων περιοχών της Μεσογείου.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν 66 καλάδες στις ζώνες βάθους των 10-50, 50-100, 100-200, 200-500 και 500-800 
μέτρων. Οι σταθμοί δειγματοληψίας βασίστηκαν σε αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν και κατά το 
παρελθόν (MEDITS manual v7), κάλυψαν όλη την περιοχή του Βορείου Αιγαίου, η οποία διαιρέθηκε σε 
4 υπο-περιοχές βάση της γεωγραφικής θέσης των σταθμών, οι οποίοι κατανεμήθηκαν ανά ζώνη 
βάθους. Η γεωγραφικές ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν α) Θερμαϊκός – Χαλκιδική (Α), β) Θρακικό 
Πέλαγος (Β), Λήμνος – Αγ. Ευστράτιος – Λέσβος – Ψαρά (Γ) και δ) Σποράδες – Βορ. Ευβοϊκός (Δ). Ο 
αριθμός των καλάδων ανά γεωγραφική υπο-περιοχή και ζώνη βάθους παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
Όσον αφορά τη βιολογική δειγματοληψία, τα αλιεύματα προσδιορίστηκαν στο πεδίο σε ταξινομικό 
επίπεδο είδους, μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν. Ο αριθμός ατόμων του κάθε είδους ανά km2 εξετάστηκε 
με βάση την επιφάνεια σάρωσης της τράτας ανά σταθμό. Επιπλέον, ειδικά για τα 5 υπό μελέτη είδη 
ελασμοβραγχίων μετρήθηκε το ατομικό τους βάρος, εκτιμήθηκε το στάδιο ωριμότητάς τους και όπου 
ήταν δυνατόν επέστρεφαν ζωντανά πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον. Για τη σύγκριση των τεσσάρων 
περιοχών, υπολογίστηκε το άθροισμα των αφθονιών των ειδών από καλάδες που ανήκαν στην ίδια 
ζώνη βάθους πριν την αναγωγή και στη συνέχεια διαιρέθηκαν με τη συνολική επιφάνεια σάρωσης των 
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σταθμών που ανήκαν, εκφρασμένες σε άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Τέλος, υπολογίστηκε το 
ποσοστό εμφάνισης των ειδών σε καλάδες που ανήκαν στην ίδια γεωγραφική θέση και ζώνη βάθους. 
 

Πίνακας 1. Οι σταθμοί δειγματοληψίας ανά γεωγραφική θέση και ζώνη βάθους. 
Table 1. Sampling stations allocation per geographical sub-area and depth zone. 

  Α Β Γ Δ Σύνολο 

Ζώνη 
Βάθους 

(m) 

10-50 1 3 1 1 6 

50-100 8 4 2 0 14 

100-200 1 7 6 3 17 

200-500 5 2 8 8 23 

500-800 1 0 4 1 6 

Σύνολο 16 16 21 13 66 

 
 

 
Εικόνα 1. Οι σταθμοί δειγματοληψίας του ερευνητικού πλόα Medits ανά ζώνη βάθους (m).  

Figure 1. The samplings stations of Medits survey per depth zone (m) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι δείκτες αφθονίας και το ποσοστό εμφάνισης των ειδών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Συνολικά 
καταγράφηκαν 2567,11 άτομα/km2 που ανήκαν στα 5 υπό μελέτη είδη, σε 47 από τους 66 σταθμούς. 
Το είδος με την μεγαλύτερη αφθονία ήταν το Galeus melastomus (1315,74 άτομα/km2), ενώ το είδος με 
την μεγαλύτερη εμφάνιση (38 από τις 66 καλάδες) και κατανομή (5 ζώνες βάθους) ήταν το Scyliorhinus 
canicula. Η περιοχή Γ παρουσίασε την μεγαλύτερη αφθονία (1016 άτομα/km2) και εμφάνιση (16 από 
τις 21 καλάδες) των ειδών, καθώς περιλάμβανε τις περισσότερες αλλά και βαθύτερες καλάδες σε 
σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Στην περιοχή Β εμφανίστηκαν μόλις 2 από τα 5 είδη, ενώ η περιοχή Α 
είχε την μικρότερη αφθονία (349,4 άτομα/km2). Όσον αφορά τις ζώνες βάθους, η ζώνη 200-500m 
χαρακτηρίστηκε ως η πιο άφθονη (2127,94 άτομα/km2). Στις ζώνες 10-50 και 50-100m καταγράφθηκαν 
μόνο άτομα του είδους Scyliorhinus canicula. Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης (100%) 
καταγράφθηκε για το είδος Galeus melastomus στη ζώνη βάθους 500-800m, με το επόμενο μεγαλύτερο 
ποσοστό να παρατηρείται στο είδος Scyliorhinus canicula για την ζώνη βάθους 100-200m (15 από τις 17 
καλάδες). Η γεωγραφική κατανομή της αφθονίας του Galeus melastomus παρουσιάζεται στην Εικόνα 2 
με την με την μεγαλύτερη συγκέντρωση να καταγράφεται Νοτιοδυτικά της Θάσου. 
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Πίνακας 2. Δείκτες αφθονίας και συχνότητα εμφάνισης των υπό μελέτη Ελσμοβραγχίων ανά γεωγραφική υπο-
περιοχή και ζώνη βάθους.  

Table 2. Abundance and occurrence of the studied Elasmobranch species per geographical sub-area and depth 
zone. 

Είδος 

Α Β Γ Δ Σύνολο 

Αφθ. 
Εμφ. 
Καλ. Αφθ. 

Εμφ. 
Καλ. Αφθ. 

Εμφ. 
Καλ. Αφθ. 

Εμφ. 
Καλ. Αφθ. 

Εμφ. 
Καλ. 

Etmopterus 
spinax 

200-500 
    

27.64 (1/8) 
  

27.64 (1/23) 

500-800 7.42 (1/1)     59.39 (2/4) 3.71 (1/1) 70.53 (4/6) 

Galeus 
melastomus 

200-500 301.48 (3/5) 298.97 (2/2) 354.24 (3/8) 231.13 (3/8) 1185.82 (11/23) 

500-800 11.14 (1/1)     85.38 (4/4) 33.41 (1/1) 129.92 (6/6) 

Scyliorhinus 
canicula 

10-50     3.43 (2/3)         3.43 (2/6) 

50-100 7.34 (3/8) 47.71 (3/4) 
    

55.05 (6/14) 

100-200 4.43 (1/1) 103.77 (6/7) 35.48 (5/6) 24.83 (3/3) 168.52 (15/17) 

200-500 17.59 (2/5) 
  

160.79 (6/8) 434.63 (6/8) 613.01 (14/23) 

500-800         0.74 (1/4)     0.74 (1/6) 

Squalus 
acanthias 

100-200 
    

0.89 (1/6) 
  

0.89 (1/17) 

200-500   
   

221.09 (2/8) 
  

221.09 (2/23) 

500-800         7.42 (1/4)     7.42 (1/6) 

Squalus 
blainville 

100-200         2.66 (2/6)     2.66 (2/17) 

200-500         60.30 (3/8) 22.61 (4/8) 80.39 (7/23) 

 
Η περιγραφή της γεωγραφικής κατανομής των 5 υπό μελέτη ειδών δεν έδειξε κάποια 

σημαντική απόκλιση από τις συνηθισμένες καταγεγραμμένες κατανομές, καθώς τα συγκεκριμένα είδη 
καταγράφονται συστηματικά στους περισσότερους Medits πλόες των προηγούμενων ετών, όπως 
επίσης και η περιγραφή ως προς τις ζώνες βάθους δεν εμφάνισε απόκλιση σε σχέση με καταγραφές 
παλαιοτέρων ετών (Kallianiotis et al. 2000). Παρόλο που, τα συγκεκριμένα είδη έχουν καταγραφεί σε 
όλες τις ζώνες βάθους, συχνότερα καταγράφονται σε βάθη μεγαλύτερα των 200m, καθώς είναι τα 
κύρια βάθη εξάπλωσης των συγκεκριμένων ειδών. 
 

 
Εικόνα 2. Γεωγραφική κατανομή της αφθονίας του Galeus melastomus. 

Figure 2. Geographical distribution of Galeus melastomus. 

 
Η παρουσία τους ευθέως σχετίζεται θετικά με την οικολογική κατάσταση της περιοχής. Στόχος 

των μέτρων διαχείρισης πρέπει να παραμένει η προστασία όλων των ευάλωτων ειδών και η ενίσχυση 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 52 

της αφθονίας τους. Το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση των ελασμοβραγχίων στην 
περιοχή της Μεσογείου περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά από πρωτοβουλίες και έχει ως στόχο τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους (UNEP 2003). 
Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να έχουμε μείωση των εκφορτώσεων των Ελασμοβραγχίων, γεγονός 
που πιθανόν συνδέεται με την ένταση της αλιείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
εκφορτώσεις της οικογένειας των Squalidae, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά 90% σε σχέση με τη 
δεκαετία του 50’ και 60’ λόγω της υπερεκμετάλλευσης του αποθέματος. Σήμερα είδη της οικογένειας 
χαρακτηρίζονται ως άκρως απειλούμενα είδη από την κόκκινη λίστα των απειλούμενων ειδών (ICES 
2011). 
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ABSTRACT  
Ioannis Dimitriadis, Dimitra Panora, Athanasios Sioulas, Aikaterini Anastasopoulou, Ioannis 
Fytilakos: Age and growth of atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) in Aegean and 
Ionia Seas 
The aim of this study was the age and growth determination for atlantic horse mackerel Trachurus 
trachurus in the Aegean and Ionian Sea. The total length of the species ranged between 35-357 mm and 
57-374 mm in the Aegean and Ionian Sea, respectively. The mean total length was found statistically 
significant difference between two regions. In addition, the mean length of males was smaller than that 
of females in the Aegean Sea (Μ: 187.67 mm, F: 205.5 mm), while the opposite was observed in the 
Ionian Sea (M: 228.84 mm, F: 217.22 mm). Ten age classes were estimated for the Aegean and eleven 
for the Ionian Sea. The statistical analysis indicated that there were no statistically significant differences 
between the two areas with respect to all biological characteristics (age, mean length per age class and 
length-weight parameters). 
Keywords: Trachurus trachurus, Aegean, Ionian, age, growth, otoliths 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το  γκριζοσαύριδο Trachurus trachurus (Linnaeus 1758), (Atlantic horse mackerel) απαντάται από το 
Νότιο-Ανατολικό Ατλαντικό μέχρι και την Ισλανδία, στη Μεσόγειο, στον Μαρμαρά και πιο σπάνια στη 
Μαύρη Θάλασσα. Ζει συνήθως κοντά σε αμμώδη υποστρώματα σε βάθος 100-200m, ενώ μπορεί να 
βρεθεί μέχρι τα 1050m, αν και μπορεί να χαρακτηριστεί και πελαγικό όπως και τα άλλα είδη του 
γένους Trachurus (Τ. mediterraneus, Τ. picturatus) (Lloris & Moreno, 1995). Μεγάλη συνεισφορά στην 
επιστημονική μελέτη του είδους πραγματοποιήθηκε από τους Karlou-Riga & Sinis (1997) και Abaunza et 
al. (2003).   

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις ηλικίας και αύξησης του 
γκριζοσαύριδου από τα δεδομένα της βιολογικής δειγματοληψίας του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων για το Αιγαίο και το Ιόνιο, για τα έτη 2014-2015. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η συντριπτική πλειονότητα των δειγμάτων αλιεύτηκε με μηχανότρατα (≈95%). Σε όλα τα δείγματα 
(Αιγαίο-Ιόνιο) μετρήθηκε το ολικό μήκος σώματος (TL, mm) και το ολικό βάρος (TW, gr). Όπου ήταν 
δυνατόν, προσδιορίστηκε το φύλο, το στάδιο γεννητικής ωριμότητας και αφαιρέθηκαν ωτόλιθοι για το 
προσδιορισμό της ηλικίας (Schott 1965). Η μελέτη της αύξησης έγινε με βάση το μοντέλο Von 
Bertalanffy, το οποίο προσδιορίστηκε ως μη γραμμική παλινδρόμηση της σχέσης μήκους-ηλικίας (Lt = 
Linf (1 – e –K(t-to))). Τα μήκη που χρησιμοποιήθηκαν στην εξίσωση υπολογίστηκαν με τη μέθοδο των 
ανάδρομων μηκών χρησιμοποιώντας την εξίσωση του Monastyrsky (Francis 1990). Οι ακτίνες των 
ετησίων δακτυλίων μετρήθηκαν στο πρόγραμμα Image Pro Plus. Τέλος, οι στατιστικές αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση των λογισμικών SPSS 19 και Statistica 10. Για το Αιγαίο πέλαγος 
προηγήθηκε μη παραμετρική στατιστική σύγκριση Mann-Whitney των ατομικών μηκών και βαρών 
μεταξύ του Βορείου και Νότιου Αιγαίου, που έδειξε ότι οι δύο πληθυσμοί δεν διαφέρουν στατιστικά 
σημαντικά (P=0.438 και P=0.576 αντίστοιχα, P<0.05) και για αυτό το λόγο ενώθηκαν τα δεδομένα για 
περαιτέρω επεξεργασία.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά, μελετήθηκαν 969 άτομα για το Αιγαίο και 442 άτομα για το Ιόνιο. Το ολικό μήκος των 
γκριζοσαύριδων για το Αιγαίο κυμάνθηκε μεταξύ 35-357 mm, ενώ στο Ιόνιο μεταξύ 57-374 mm. Στο 
Αιγαίο το μεγαλύτερο ποσοστό (45.6%) των ατόμων παρουσιάστηκε σε μεγαλύτερα μήκη (130-200 
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mm) σε σύγκριση με το Ιόνιο, που το μεγαλύτερο ποσοστό (46%) των ατόμων παρατηρήθηκε σε 
μικρότερα μήκη (60-130 mm). Πιο συγκεκριμένα, στο Αιγαίο διαπιστώθηκε μία υψηλή μέγιστη 
συχνότητα στην κλάση μεγέθους 140-149 mm, ενώ στα δείγματα του Ιονίου εμφανίστηκαν 
περισσότερες μέγιστες συχνότητες (Εικόνα 1). Στο Αιγαίο, το μέσο μήκος των αρσενικών ήταν 
μικρότερο απ' ότι των θηλυκών (Μ: 187.67 mm, F: 205.5 mm), ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στο Ιόνιο 
(M: 228.84 mm, F: 217.22 mm) (Πίνακας 1). Από το τεστ Kolmogorov-Smirnov, ανά περιοχή και ανά 
φύλο, παρατηρήθηκε ότι στην πλειοψηφία τους τα δείγματα δεν ακολουθούν κανονική κατανομή, 
εκτός από τα αρσενικά άτομα του Ιονίου. Η μη παραμετρική σύγκριση της ΚΜΣ μεταξύ των δύο 
περιοχών με το τεστ Mann-Whitney έδειξε ότι τα δείγματα του Αιγαίου και του Ιονίου διαφέρουν 
στατιστικά σημαντικά (P=0, P<0,005). Επίσης, σημαντικές στατιστικές διαφορές (P<0,005) 
παρατηρήθηκαν από την σύγκριση μεταξύ των δύο φύλων στην περιοχή του Αιγαίου.  

 
Εικόνα 1. Κατά μήκος σύνθεση συνολικά και ανά φύλο του γκριζοσαύριδου Trachurus trachurus στο Αιγαίο και στο 
Ιόνιο.  
Figure 1. Total length frequency for atlantic horse mackerel Trachurus trachurus and sex ratio in Aegean and Ionian 
Sea. 
 
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το μήκος σώματος του γκριζοσαύφριδου Trachurus trachurus στο 
Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος.  
Table 1. Descriptive statistics of the body size of atlantic horse mackerel Trachurus trachurus in the Aegean and 
Ionian Sea. 
 

Περιοχή Φύλο Mean SE SD Min Max PK-S test 

Αιγαίο 

Συνολικά 176.1 2.089 62.227 35 357 <0.005 

Αρσενικά 187.67 2.909 53.315 110 357 <0.005 

Θηλυκά 205.5 3.235 55.845 95 356 <0.005 

Ανώριμα 126.11 3.112 49.499 35 348 <0.005 

Ιόνιο 

Συνολικά 159.17 3.472 70.902 57 374 <0.005 

Αρσενικά 228.84 6.854 45.462 150 331 0.2* 

Θηλυκά 217.22 6.572 57.293 96 374 <0.005 

Ανώριμα 133.99 3.534 60.909 57 341 0.014 

 
Από την ανάγνωση των ωτόλιθων υπολογίστηκε η κλείδα μήκους – ομάδων ηλικίας (έτη) 

(Πίνακας 2). Η ηλικία προσδιορίστηκε τελικά σε 400 άτομα για το Αιγαίο και σε 138 άτομα για το Ιόνιο. 
Η μέγιστη ηλικιακή κλάση για το Αιγαίο ήταν 10, ενώ για το Ιόνιο ήταν 11. Τα μέσα μήκη ανά κλάση 
παρουσίασαν χαμηλές τιμές τυπικού σφάλματος, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη των 
ορίων εμπιστοσύνης τους. Από το τεστ Mann-Whitney δεν διαπιστώθηκαν γενικά στατιστικά 
σημαντικές διαφορές τόσο για το μέσο μήκος (P=0.122) όσο και για τις ηλικίες ανάμεσα στις δύο 
περιοχές (P=0.789). Μοναδική διαφορά διαπιστώθηκε στην συχνότητα της ηλικίας 2 μεταξύ των δύο 
περιοχών, διαφορά που μπορεί να αποδοθεί στη σύνθεση του δείγματος. Η κυρίαρχη κλάση ηλικίας 
και στις 2 περιοχές ήταν η 0. Γενικότερα οι πρώτες τέσσερις ηλικίες είχαν την σημαντικότερη παρουσία 
στο βιολογικό δείγμα και των 2 περιοχών. 

Το μοντέλο Von Bertalanffy περιέγραψε ικανοποιητικά τα δεδομένα. Η σχέση μήκους-βάρους 
στο γκριζοσάφριδο βρέθηκε να ακολουθεί ικανοποιητικά το εκθετικό μοντέλο, με ισομετρική αύξηση 
(b=3) στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός από τα θηλυκά άτομα του Ιονίου, τα οποία ακολουθούσαν 
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αρνητική αλλομετρική αύξηση (b<3) (Πίνακας 3). Επιπλέον, οι παράμετροι από την σχέση μήκους 
βάρους δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μετά από τον έλεγχο της συνδιακύμανσης (ANCOVA, F=3.1, 
P=0.08, P<0.05), με παράγοντες τους δεκαδικούς λογάριθμους του ολικού βάρους και μήκους. 

 
Πίνακας 2. Κλείδα μήκους – ομάδων ηλικίας (έτη) του γκριζοσαύριδου Trachurus trachurus. Α: Αιγαίο, Ι: Ιόνιο, SE: 
τυπικό σφάλμα, SD: τυπική απόκλιση.  
Table 2. Age length key of atlantic horse mackerel Trachurus trachurus in the Aegean and Ionian Sea. A: Aegean, I: 
Ionian, SE: Standard Error, SD: Standard Deviation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι παράμετροι αύξησης των ατόμων της παρούσας εργασίας διαφέρουν μ’ αυτές των ατόμων 

του Σαρωνικού Κόλπου (Karlou-Riga & Sinis 1997). Οι τιμές του Linf της παρούσας εργασίας βρέθηκαν 
χαμηλές και για τις 2 περιοχές (Εικόνα 2), γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ατόμων μεγάλου 
μήκους από τα δείγματα. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα οι διαφορές αυτές να οφείλονται στην 
υπερεκτίμηση της ηλικίας λόγω της ύπαρξης ψευδοδακτυλίων. 
 
Πίνακας 3. Παράμετροι του μοντέλου von Bertalanffy και σταθερές της σχέσης μήκους-βάρους του σαυριδιού στο 
Αιγαίο και στο Ιόνιο, για το σύνολο των ατόμων και ανά φύλο.  
Table 3. Von Bertalanffy and length-weight parameters of Atlantic horse mackerel in the Aegean and Ionian Sea, for 
the total amount of individuals and by sex. 

Περιοχή Φύλο L∞ k t0 R2 a b R2 

Αιγαίο 

Συνολικά 319.7 0.29 -0.075 92.73 0.0069 3.0547 98.35 

Αρσενικά 312.58 0.312 -0.093 91.77 0.0068 3.0647 98.75 

Θηλυκά 323.51 0.292  0.036 94.84 0.0078 3.0209 97.2 

Ιόνιο 

Συνολικά 330 0.277  0.09 93.73 0.008 3.0148 99.6 

Αρσενικά 314.01 0.316  0.224 95.23 0.0068 3.064 98.35 

Θηλυκά 329.61 0.279 -0.05 95.08 0.01 2.9436 99.08 

 

Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι Α Ι

30-39 1

40-49 1

50-59 5 2

60-69 3 4

70-79 6 4

80-89 7 4

90-99 7 4

100-109 11 4

110-119 18 5

120-129 28 4

130-139 28 4 1

140-149 14 3 13 1

150-159 4 4 21

160-169 22 4

170-179 8 4

180-189 16 6

190-199 12 6 2

200-209 16 11 1

210-219 1 19 9 1

220-229 16 10 5 2

230-239 3 4 16 4

240-249 13 11 1

250-259 7 5 9 1

260-269 1 13 3 1

270-279 5 7 4

280-289 1 4 3

290-299 11 2

300-309 2 3

310-319 1 3 2

320-329 2

330-339 1 3

n 138 42 97 22 56 34 44 23 28 4 9 4 4 3 11 1 2 0 6 2 5 0 0 3

x (mean) 115,05 105,90 167,23 180,82 214,25 215,85 239,05 241,65 261,86 263,25 274,89 277,50 284,75 284,00 294,09 316 304 0 306,83 294,5 319,2 0 0 331,3

SE 2,21 4,50 1,68 3,05 1,30 1,88 1,46 1,87 1,46 2,63 1,42 1,50 1,65 1,53 0,85 0 0 0 2,41 2,5 3,4 0 0 0,333

SD 25,99 29,18 16,50 14,32 9,73 10,93 9,65 8,96 7,73 5,25 4,26 3 3,3 2,65 2,81 0 0 0 5,91 3,54 7,60 0 0 0,58

Διαφορά αύξηση 

x (mean)
52,18 74,92 47,02 35,03 24,80 25,80 22,81 21,60 13,03 14,25 9,86 6,50 9,34 32,00 9,91 2,83 12,37

Μ. μήκος 85,7 73,5 144,7 135,6 188,8 182,6 221,8 218,3 246,4 245,3 264,9 265,8 278,7 281 289 293 296,8 302 303 309 313,9

Διαφορά αύξηση 

Bertalanffy 59 62,1 44,1 47 33 35,7 24,6 27 18,5 20,5 13,8 15,5 10 12 7,8 8,9 5,7 6,8 5,1

Μέγεθος (mm)
0 1 2 3 8 9 10 11

Ηλικιακές κλάσεις (χρόνια)

4 5 6 7
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Εικόνα 2. Καμπύλες της εξίσωσης von Bertalanffy σε σύγκριση με την καμπύλη του ίδιου είδους στον Σαρωνικό 
Κόλπο (Karlou-Riga & Sinis 1997).  
Figure 2. Curves of von Bertalanffy equations of the present study compared to the curve of the same species in the 
Saronikos Gulf (Karlou-Riga & Sinis 1997). 

 
Επιπλέον τιμές των παραμέτρων αύξησης του συγκεκριμένου είδους από διάφορες περιοχές 

μελέτης εκτός Ελλάδας παρουσιάζονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Abaunza et al. (2003). Η 
μη κανονικότητα των δειγμάτων οφείλονταν στο γεγονός ότι στόχος της συγκεκριμένης βιολογικής 
δειγματοληψίας ήταν η συγκέντρωση αντιπροσωπευτικού δείγματος από όλες της κλάσεις μήκους με 
όριο τα 10 άτομα ανά κλάση ανά τρίμηνο δειγματοληψίας. Οι διαφοροποιήσεις στις συχνότητες των 
κλάσεων μπορούν να αποδοθούν στην αλιεία και το πώς εξασκείται σε κάθε περιοχή. Συνοψίζοντας, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι παρόλο που η κατά μήκος σύνθεση φαίνεται να διαφέρει μεταξύ των 2 
περιοχών, τα βιολογικά χαρακτηριστικά του είδους (ηλικία, μέσο μήκος ανά ηλικία και σχέση μήκους-
βάρους) δεν διαφέρουν σημαντικά στατιστικά.  
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Abaunza P, Gordo L, Karlou-Riga C, Murta A, Eltink ATGW, Garcia Santamaria MT, Zimmermann C, 

Hammer C, Lucio P, Iversen SA, Molloy J, Gallo E (2003) Growth and reproduction of horse 
mackerel, Trachurus trachurus (carangidae). Reviews in Fish Biology and Fisheries 13: 27-61. 

Francis RΙ (1990) Back-calculation of fish length: a critical review. Journal of Fish Biology 36: 883-902. 
Karlou-Riga C, Sinis A (1997) Age and growth of horse mackerel, Trachurus trachurus (L.), in the Gulf of 

Saronikos (Greece). Fisheries Research 32: 157-171. 
Lloris D, Moreno Τ (1995) Distribution model and association in three pelagic congeneric species 

(Trachurus spp.) present in the Mediterranean Iberic Sea. Scientia Marina 59: 399-403. 
Schott JW (1965) A visual aid for age determination of immersed otoliths. California Fish Game 51: 56. 

  



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 57 

Συμβάλλουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα των ΕΠΑΛ στους συνολικούς στόχους 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας;  
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ABSTRACT 
Evangelos Dimitriou, Dimitrios K. Moutopoulos, Anastasia Roussi, Constantin 
Koutsikopoulos: Does fisheries subsidies programs contribute to the frames of CFP for the 
sustainability of the Greek Fisheries? 
Aim of the present study was to describe the spatial allocation of the fisheries subsides spent in the 
Greek small-scale fishery according to different funding categories (i.e. removal, renewal and 
modernization of fishing vessels). Results exhibited an heterogeneous and unbalanced allocation of 
subsidies per area and funding categories as higher amounts are directed to low fisheries dependent 
areas than to fisheries traditional ones. The goal of "unconditional" absorption of the fundings revealed 
that there is not any strategy to fulfil the EU targets for sustainable development of the Greek fisheries. 
Keywords: fisheries subsides, Co-finance Development Programs, fishing effort, Greek fishing fleet 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) καθορίζει το πλαίσιο και τους στόχους της πολιτικής που 
εφαρμόζεται στον τομέα σε κάθε χώρα-μέλους στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κινητήριοι 
παράγοντες των στόχων της ΚΑλΠ είναι η μείωση της αλιευτικής πίεσης και η στήριξη της παράκτιας 
αλιείας στις εξαρτημένες από την αλιεία περιοχές, στοιχεία που επηρεάζουν αποφασιστικά τη 
βιωσιμότητα των πόρων και των μέσων διαβίωσης που εξαρτώνται από αυτά (Sumaila et al. 2016). Τα 
εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι αντίστοιχα η αποζημίωση για τη διάλυση των 
αλιευτικών σκαφών και η χρηματοδότηση για την ανανέωση του αλιευτικού στόλου (FAO 2004). 

Για να ενταχθεί ένα σκάφος στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα Αλιείας (ΕΠΑΛ) αρχικά απαιτείται η θέληση του ιδιοκτήτη, η οποία εκφράζεται με 
σχετική αίτηση. Όμως, η επίτευξη του στόχου επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται 
είτε άμεσα με τον ιδιοκτήτη, την εξάρτησή του από την αλιεία, την περιοχή που ζει και την 
αποδοτικότητα της αλιείας είτε έμμεσα με τη λειτουργία των υπηρεσιών, τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
κατά τη διαδικασία ένταξης, το χρόνο που απαιτείται και τις οικονομικές προϋποθέσεις που τίθενται 
για την εκταμίευση των ενισχύσεων. 

Στόχος της εργασίας είναι να εξετασθεί αν η κατανομή των χρημάτων εξυπηρετεί τους στόχους 
της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής αλιείας και να δοθεί μια ερμηνεία στη συμπεριφορά των 
αλιέων, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτουν οι εκάστοτε σχετικές προσκλήσεις και οι 
κατανομές των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στα εφαρμοζόμενα ΕΠΑΛ. Το θέμα της ουσιαστικής 
αξιολόγησης των ΕΠΑΛ προηγούμενων περιόδων έχει ιδιαίτερη σημασία μεσούσης της οικονομικής 
κρίσης και της διαπιστωμένης ανάγκης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ώστε να 
προσδιοριστούν οι τυχόν αναγκαίες αναθεωρήσεις. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πηγή των στοιχείων είναι το Εργόραμα (Υπουργείο  Οικονομικών 
http://www.mnec.gr/greece%2Dmap/) και αφορά στα αλιευτικά σκάφη για τα οποία καλύπτονται οι 
εντάξεις για χρηματοδότηση που είχαν προβλεφθεί στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) κατά το 
διάστημα από την αρχή της εφαρμογής του (2000) έως και τα μέσα Δεκεμβρίου 2005. Δεν 
χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του Δ’ ΚΠΣ (2007-2014) καθώς έλαβε χώρα σε περίοδο εντονότατης 
οικονομικής κρίσης κατά την οποία υπήρχε αδυναμία χρηματοδότησης και έλλειψη οικονομικής 
ρευστότητας. Τα δεδομένα περιλάμβαναν τα χρηματοδοτικά ποσά που δόθηκαν σε κάθε νομό για τις  
κατηγορίες δαπανών διάλυσης σκαφών και κατασκευής νέου ή εκσυγχρονισμός σκάφους, καθώς οι 
λόγοι των παραπάνω ποσών ανά σκάφος. Επιλέχτηκαν οι δύο αυτές κατηγορίες, με ενοποιημένη 
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μάλιστα τη δεύτερη (ως ανανέωση σκαφών), γιατί αποτελούν τις κεντρικές δράσεις που αφορούν 
στους στόχους της ΚΑλΠ, όπως εκφράζεται στην κατανομή των ενισχύσεων για την αλιεία και 
επηρεάζουν το ρόλο της αλιείας στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στην οικονομία της χώρας. Οι 
νομοί ομαδοποιήθηκαν με βάση την εξάρτησή τους από την αλιεία σε στρώσεις σύμφωνα με ένα 
μετασχηματισμένο πρότυπο, η αρχική μορφή του οποίου κατασκευάστηκε στο πλαίσιο μελέτης της 
παράκτιας αλιείας στην Ελλάδα (Ανώνυμος 2003). Ειδικότερα, στη στρώση 1 περιλαμβάνονται οι νομοί 
με υψηλή εξάρτηση από την αλιεία (μεγάλος αριθμός επαγγελματιών αλιέων και μικρός πληθυσμός, 12 
νομοί (π.χ. Κεφαλονιά, Ζάκυνθος): στρώσεις 1 και 2 από Ανώνυμο 2003), στη στρώση 2 οι νομοί με 
μέτρια εξάρτηση (ενδιάμεσος αριθμός αλιέων και πληθυσμού συγκριτικά με τις άλλες στρώσεις, 13 
νομοί (π.χ. Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα): στρώση 3 από Ανώνυμο 2003) και στη στρώση 3 οι νομοί με 
χαμηλή εξάρτηση από την αλιεία (μικρός αριθμός αλιέων και μεγάλος πληθυσμός, 14 νομοί (π.χ. 
Αττική, Θεσσαλονίκη): στρώσεις 4 και 5 από Ανώνυμο 2003). Προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
παράγοντες που επιδρούν στην κατεύθυνση της αξιοποίησης από τους αλιείς των μέτρων του ΕΠΑΛ 
χρησιμοποιήθηκαν τα πρωτογενή στοιχεία από έρευνα με ερωτηματολόγια που διενεργήθηκε σε 
επαγγελματίες αλιείς στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης (Ανώνυμος 2003). Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε το 2002 σε δείγμα 536 αλιέων κατανεμημένων μετά από στρωματοποίηση της 
δειγματοληψίας σε 18 νομούς. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το συνολικό ποσό των εντάξεων που πραγματοποιήθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 
ανήλθε στα 178.649.873€, από τα οποία περισσότερο από τα μισά (57,7%) δαπανήθηκαν για τη 
διάλυση των αλιευτικών σκαφών και 33,8% για την ανανέωση (19,9% για εκσυγχρονισμό και 13,8% για 
κατασκευή νέων σκαφών). Το υπόλοιπο ποσό κατανεμήθηκε κατά 6% σε συνταξιοδοτικά προγράμματα 
και σε μικρότερο βαθμό σε αντισταθμιστικές πληρωμές (1,7%), σε λόγους ιστορικής κληρονομιάς 
(0,6%) και σε σύσταση μικτής εταιρίας (0,3%). Η αποτύπωση τόσο των απόλυτων ποσών (Εικόνα 1) όσο 
και των ποσών ανά σκάφος (Εικόνα 2) παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανά περιοχή. Ειδικότερα, για 
τη διάλυση των αλιευτικών σκαφών δαπανήθηκαν ανά νομό από 22.734€ έως 23.302.149€ (Εικόνα 1α) 
και για την ανανέωση από 36.190€ έως 7.556.371€ (Εικόνα 1β), ενώ ο λόγος διάλυσης προς ανανέωσης 
κυμάνθηκε από 0,40 έως 17,21 ανά νομό και 1,71 για το σύνολο της χώρας. Η σύγκριση των ποσών της 
διάλυσης και της ανανέωσης ανά σκάφος ανάμεσα στις στρώσεις (Εικόνα 2) έδειξε ότι τόσο στη 
διάλυση όσο και στην ανανέωση τα ποσά ανά σκάφος διέφεραν σημαντικά (One-Way ANOVA: F>5,2, 
P<0.05) ανάμεσα στις στρώσεις, με τις περιοχές που εμφανίζουν χαμηλό βαθμό εξάρτησης από την 
αλιεία (στρώση 3) να επιτυγχάνουν τα υψηλότερα ποσά χρηματοδότησης ανά σκάφος. 

 
Από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που έγινε κατά την ίδια περίοδο του Γ’ΚΠΣ αποτυπώθηκε η 
ικανοποίηση των επαγγελματιών αλιέων από τις υπηρεσίες αλιείας σε κάθε νομό στη βάση 
βαθμολογίας με άριστο το 10 τόσο σε γενικά, όσο και σε επιμέρους ζητήματα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η μέση βαθμολογία που απέδωσαν οι αλιείς αυξάνονταν με το ακόλουθο πρότυπο όσον 
αφορά στο βαθμό εξάρτησης από την αλιεία: περιοχές με μέτριο βαθμό εξάρτησης (4,9) < περιοχές με 
χαμηλό βαθμό εξάρτησης (6,2) < περιοχές με υψηλό βαθμό εξάρτησης (6,7). 
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Εικόνα 1. Ποσά που δαπανήθηκαν 
ανά κατηγορία χρηματοδότησης σε 
κάθε στρώση περιοχών κατά τη 
διάρκεια του Γ’ ΚΠΣ. Οι κύκλοι 
αντιπροσωπεύουν παράκτιους 
νομούς της Ελλάδας. 
Figure 1. Amount of money spent 
per funding category in each group 
of areas during 3rd Co-finance 
Development Programs. Dots 
represent Greek coastal 
prefectures. 
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Στην εικόνα 3 παρουσιάζονται τα ποσά που δαπανήθηκαν για ανανεώσεις σκαφών (κατασκευή νέου 
και εκσυγχρονισμός) σε συνάρτηση με τις στρώσεις των περιοχών και το επίπεδο ικανοποίησης των 
αλιέων από τις υπηρεσίες αλιείας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένα ευδιάκριτο πρότυπο προς την 
κατεύθυνση των χρηματοδοτικών ροών, το βαθμό εξάρτησης από την αλιεία και το επίπεδο 
ικανοποίησης των αλιέων από τη λειτουργία των υπηρεσιών. Υψηλότερα ποσά δαπανήθηκαν τόσο σε 
περιοχές με χαμηλό ή υψηλό βαθμό εξάρτησης όσο και σε περιοχές με επίπεδο ικανοποίησης κοντά ή 
και κάτω του μετρίου. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το ΕΠΑΛ αντιστοιχεί σε ένα κρατικό Επιχειρησιακό Σχέδιο στον τομέα της αλιείας. Το τι είναι ένα 
Επιχειρησιακό Σχέδιο περιγράφεται και ως εξής: «Επειδή διαπραγματεύεται στόχους και στρατηγικές 
καθώς και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις καλείται συχνά και «οδικός χάρτης» 
(road map). Ένα επιχειρησιακό σχέδιο, όπως και ένας οδικός χάρτης, αποσκοπεί στο να κατανοήσουμε 
και να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα: «Πού βρισκόμαστε τώρα - Πού θέλουμε να πάμε - Πώς θα 
πάμε εκεί.» (Covello & Hazelgren 1994). Από την ανάλυση των στοιχείων προέκυψε μια ετεροβαρής 
προσέγγιση των στόχων της ΚΑλΠ κατά τη διάρκεια του 3ου ΚΠΣ, καθώς υπάρχει σημαντική υπεροχή 
των ενισχύσεων για τη διάλυση έναντι της ανανέωσης του αλιευτικού στόλου. Οι ενισχύσεις αυτές όταν 
εξετάστηκαν στο σύνολό τους ή σε αναλογία με το σύνολο των σκαφών ανά νομό έδειξαν ότι δεν 
υπάρχει μία στρατηγική προς τη βελτίωση της βιωσιμότητας των υψηλά εξαρτώμενων από την αλιεία 
περιοχών αλλά κυριαρχεί ο στόχος της «άνευ όρων» απορρόφησης. Φαίνεται ότι η συμβατική 
προσέγγιση της αλιευτικής διαχείρισης «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) υπήρξε 
αναποτελεσματική, στοιχείο που συναντάται και στα περισσότερα παραδοσιακά και μικρής κλίμακας 
αλιευτικά συστήματα (Hauzer et al. 2013). 

Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν, επίσης, την υψηλή ετερογένεια στην 
απορροφητικότητα των κονδυλίων, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό της πολύπλοκης δομής της 
ελληνικής αλιείας. Το παραπάνω δικαιολογείται εν μέρει από τη μεγάλη ετερογένεια του μεγέθους του 
αλιευτικού στόλου της μικρής παράκτιας αλιείας (70% των σκαφών με μήκος από 5 έως 10 m: Tzanatos 
et al. 2005) ανάμεσα στους παράκτιους νομούς της χώρας. Επίσης, η ύπαρξη μιας μεγάλης 
διακύμανσης του κόστους ανά σκάφος ανάμεσα στους νομούς πιθανά να συνδέεται με τα 

Εικόνα 2. Μέσες τιμές (σε χιλιάδες 
ευρώ) των ποσών ανά σκάφος για τη 
διάλυση και ανανέωση σε κάθε 
στρώση περιοχών.  
Figure 2. Mean amount of money (in 
thousands of euros) spent per fishing 
vessel for the destruction and renewal 
of the fleet per group of Greek areas. 
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Εικόνα 3. Ποσά που δαπανήθηκαν 
για την ανανέωση των αλιευτικών 
σκαφών κατά τη διάρκεια του Γ’ 
ΚΠΣ. Δείχνεται, επίσης, το επίπεδο 
ικανοποίησης των αλιέων από τη 
διοίκηση και ο βαθμός εξάρτησης 
των περιοχών. 
Figure 3. Amount of money spent 
for the renewal of the fishing fleet 
during 3rd Co-finance Development 
Programs. The level of satisfaction 
from the administration and the 
degree of fisheries dependence 
were also incorporating. 
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χαρακτηριστικά των παράκτιων σκαφών που εντάχθηκαν στα χρηματοδοτικά προγράμματα, στοιχείο 
που είναι προς διερεύνηση. Χαρακτηριστικά, οι περιοχές με υψηλό βαθμό εξάρτησης από την αλιεία, 
οι οποίες, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, εμφανίζουν χαμηλή απορροφητικότητα που πιθανά να 
συνδέεται με το μικρό μέγεθος των σκαφών τους (Tzanatos et al. 2005). Ο συνδυασμός του 
«αποτυπώματος» των ενισχύσεων, κυρίως της διάλυσης και της ανανέωσης των σκαφών, οδήγησε στη 
μείωση μιας κεντρικής οικονομικής δραστηριότητας σε εξαρτημένες από την αλιεία περιοχές. Από την 
εικόνα 3 φαίνεται ότι το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μιας περιφερειακής υπηρεσίας με τους ψαράδες 
δεν αντανακλάται και σε αντίστοιχο επίπεδο όσο αφορά στην ανανέωση του αλιευτικού στόλου και 
στη βιωσιμότητα της απασχόλησης στην αλιεία στις εξαρτημένες περιοχές. Για το λόγο αυτό ένα 
επιχειρησιακό σχέδιο δεν εστιάζεται στην επίτευξη ενός μόνο στόχου αλλά στη συνδυασμένη επίτευξη 
ενός πλέγματος στόχων. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης και επί των αρχικών προβλέψεων ενός σχεδίου 
αποφασίζονται διοικητικές και οικονομικές κρατικές πολιτικές, ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατό 
το πλέγμα των στόχων ή έστω αυτοί που εντοπίζονται ως κυρίαρχοι και ειδικότερα στο πλαίσιο της 
ΚΑλΠ, οι προσδιορισμένες ανάγκες βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής Αλιείας. Με τον τρόπου αυτό, ο 
κεντρικός σχεδιασμός στη στοχευμένη γεωγραφικά διοχέτευση των ενισχύσεων έχει καθοριστικό ρόλο 
στην επίτευξη στόχων ανασυγκρότησης της οικονομίας της αλιείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Αυτό 
σε συνδυασμό με τους όρους διάθεσης των οικονομικών ενισχύσεων που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της ενεργούς αλιείας θα καθορίσει και την επιτυχία του νέου ΕΠΑΛ (2014-2020). Στην 
τρέχουσα οικονομική συγκυρία η αναστροφή της σχέσης χρηματοδότησης διάλυση/ανανέωση του 
αλιευτικού στόλου τόσο στον αρχικό σχεδιασμό όσο και στο τελικό αποτέλεσμα απαιτεί σχεδιασμό και 
επιμονή στην επίτευξη ποιοτικών στόχων. Καταληκτικά, ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο για την αλιεία σε μία 
χώρα όπως η Ελλάδα με την πιο εκτεταμένη ακτογραμμή, με τα 2000 περίπου νησιά και με το 19% του 
στόλου της Ευρωπαϊκής αλιείας που αποτελείται κατά 95% από μικρά παράκτια σκάφη (STECF 2015) 
δεν είναι λογικό να εστιάζεται στην επίτευξη ενός κύριου στόχου και μάλιστα αυτό της διάλυσης 
μεγάλου αριθμού σκαφών, αλλά στη συνδυασμένη επίτευξη ενός πλέγματος στόχων ιδιαίτερα για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας στις εξαρτημένες από αυτήν περιοχές. 
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Συσχετίζοντας την ποιότητα της τροφής του γαύρου (Engraulis encrasicolus) με τη 
διατροφική αξία του αλιεύματος: ανάλυση στομαχικού περιεχομένου στον Κόλπο 
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ABSTRACT 
Eleftherios Eleftheriadis, Nikolaos Stamatis, Grigorios Krey: Correlating the quality of diet of 
the Mediterranean anchovy (Engraulis encrasicolus) to the nutritional value of the fish- 
stomach contents analysis from Kavala Gulf 
The stomach contents of anchovy (Engraulis encrasicolus, L. 1758) were analyzed in samples fished from 
the Gulf of Kavala during the months March-November 2010. Important mensual fluctuations were 
observed concerning both the quality and the quantity of food (planktonic organisms and number of 
prey items, respectively). The greatest taxa complexity, in respect to the number of prey items in the 
stomach contents, was recorded in April and July and the lowest in October and November. Copepods 
(Centropages spp.), Malacostraca (Decapoda and Mysidacea), Sagittidae (Sagitta spp.) and unidentified 
Appendicularia and Ciliates consisted the most abundant prey items over the time period examined. 
Key words: anchovy, Engraulis encrasicolus, stomach content, zooplankton, Gulf of Kavala 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο γαύρος (Engraulis encrasicolus, L. 1758) είναι ένα μικρό πελαγικό είδος που χαρακτηρίζεται από τη 
μικρή διάρκεια ζωής του, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πρώιμη ωρίμανσης, μεγάλη περίοδο ωοτοκίας, 
εποχικές μεταναστεύσεις και το σχηματισμό μεγάλων κοπαδιών. Είναι είδος μεγάλης οικονομικής και 
οικολογικής σημασίας και αποτελεί μαζί με τη σαρδέλα το κυριότερο πελαγικό αλίευμα στη Μεσόγειο. 
Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του θαλάσσιου οικοσυστήματος λόγω της μεγάλης βιομάζας του 
και την ενδιάμεση θέση του στο τροφικό πλέγμα (Cury et al. 2000, Palomera et al. 2007). Ο ρόλος του 
ως θήραμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις παράκτιες περιοχές όπου οι θηρευτές μπορεί να είναι 
πελαγικά ή μεσοπελαγικά είδη ψαριών μεγάλης οικονομικής αξίας όπως το σκουμπρί (Scomber 
scombrus), ο ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus) και ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius) (Campo et 
al. 2006; Mahe et al. 2007). Το σημαντικότερο απόθεμα του γαύρου στις Ελληνικές θάλασσες 
εντοπίζεται στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα στο Θρακικό πέλαγος και στο Θερμαϊκό Κόλπο, 
περιοχές όπου, μαζί με τη σαρδέλα, αποτελεί και το κύριο είδος στόχο του στόλου των γρι-γρι. Στην 
Ελλάδα, όπως και αλλού στη Μεσόγειο, ο γαύρος καταναλώνεται νωπός ή ως μεταποιημένο προϊόν και 
αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά της Μεσογειακής διατροφής όσον αφορά τα ιχθυηρά.  

Τα ιχθυηρά, είναι σημαντικά στην ανθρώπινη διατροφή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας τους 
σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας και συγκεκριμένα των εικοσιδυοεξαενοϊκό (DHA, 
22:6n3) και εικοσιπενταενοϊκό (EPA, 20:5n3) οξέων. Τα ψάρια, όπως και τα θηλαστικά, έχουν 
περιορισμένη ικανότητα βιοσύνθεσης EPA και DHA και συνεπώς τα προσλαμβάνουν μέσω της τροφής 
τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο γαύρος βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση στο τροφικό πλέγμα, 
δηλαδή μεταξύ του πλαγκτού και των ιχθυοβόρων ψαριών, και συνεπώς η περιεκτικότητα της τροφής 
του στα προαναφερθέντα λιπαρά οξέα επηρεάζει άμεσα τα επίπεδά τους σε όλους τους οργανισμούς 
που βρίσκονται σε ανώτερα τροφικά επίπεδα. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εξετάστηκε κατά πόσο η ποιότητα της τροφής του γαύρου 
αντανακλάται στη διατροφική του αξία, όπως αυτή ορίζεται από την ποιοτική και ποσοτική σύσταση 
του λίπους του. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, το οποίο παρουσιάζεται εδώ, μελετήθηκε η ποιότητα 
της τροφής μέσα από την εξέταση του στομαχικού περιεχομένου του γαύρου που αλιεύτηκε στον 
Κόλπο της Καβάλας καθ’ όλη την περίοδο της αλιείας με γρι-γρι, δηλαδή τους μήνες Μάρτιο-Νοέμβριο, 
το έτος 2010. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα ψαριών, τριάντα (30) άτομα σε μηνιαία βάση, προέρχονταν απευθείας από αλιευτικά 
σκάφη (γρι-γρι) που επιχειρούσαν μέσα στον Κόλπο της Καβάλας. Κάθε μηνιαίο δείγμα μεταφερόταν 
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στο εργαστήριο σε πάγο όπου γινόταν μέτρηση του ολικού μήκους και βάρους κάθε ψαριού και 
κατόπιν το δείγμα χωριζόταν τυχαία σε τρείς ομάδες 10 ψαριών. Από κάθε ομάδα, τέσσερα ψάρια 
χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση του στομαχικού περιεχομένου (12/30). Τα στομάχια αφαιρέθηκαν 
και συντηρήθηκαν σε διάλυμα 8% φορμόλης. 

Η ποιοτική σύνθεση, ο προσδιορισμός των οργανισμών και η αρίθμησή τους κατά ταξινομική 
ενότητα έγινε με στερεοσκοπική παρατήρηση. Για την ταξινόμηση των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών 
χρησιμοποιήθηκε η κλείδα των Trégouboff & Maurice (1978). Ο προσδιορισμός έγινε στην κατώτερη 
ταξινομική ομάδα, που στο πλάισιο της παρούσας έρευνας αντιστοιχούσε στο επίπεδο του Γένους (για 
λόγους συντομίας , στους Πίνακες αντί της «ταξινομικής μονάδας» χρησιμοποιείται ο όρος «τάξον»). H 
ποσοτική εκτίμηση των οργανισμών στην τροφική μάζα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο που 
περιγράφεται από τον Calderoni (1967). Σύμφωνα με αυτήν, η τροφική μάζα κατανέμεται σε κάψα Petri 
ο πυθμένας της οποίας είναι βαθμονομημένος σε mm2. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η εκτίμηση 
της επιφάνειας που καλύπτει το σύνολο της τροφικής μάζας όσο και κάθε είδος λείας ξεχωριστά, αλλά 
όχι ο όγκος που καταλαμβάνουν. Επιπλέον, προσδιορίστηκε ο αριθμός ατόμων από κάθε ταξινομική 
ομάδα που συμμετείχε στο στομαχικό περιεχόμενο. Και στις δύο περιπτώσεις, οι τιμές εκφράζονται ως 
ποσοστό επί τοις εκατό. Στην πρώτη περίπτωση, το 100% αντιστοιχεί στην επιφάνεια που καλύπτεται 
απ’ όλα τα είδη τροφής, ενώ στη δεύτερη στο συνολικό αριθμό ατόμων απ’ όλα τα είδη τροφής. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων θεωρήθηκε ότι όλα τα άτομα που απαρτίζουν κάθε μηνιαίο 
δείγμα είχαν πρόσβαση στα ίδια είδη τροφής, καθώς το δείγμα προήλθε από ένα αλιευτικό σκάφος και 
συνεπώς αλιεύτηκε από μία μόνο περιοχή του Κόλπου της Καβάλας.  

Το μέσο ολικό μήκος του συνόλου των ψαριών που απάρτιζαν τα μηνιαία δείγματα κυμάνθηκε 
μεταξύ 120 και 144 mm, μήκη τα οποία σύμφωνα με τον Torre (1998), που μελέτησε τις σχέσεις 
μήκους-ηλικίας στο γαύρο του Κόλπου της Καβάλας, αντιστοιχούν σε άτομα ηλικίας ενός έτους, με 
εξαίρεση το δείγμα του Σεπτεμβρίου, το οποίο με μέσο ολικό μήκος 144,4 mm, αντιστοιχεί σε άτομα 
ηλικίας 2 ετών. 
 
Πίνακας 1. Αριθμός τάξων και ατόμων λείας και αντίστοιχη επιφάνεια κάλυψης (Επιφ.) στα μηνιαία δείγματα 
στομαχικού περιεχομένου του γαύρου. Μ.Μ.Λ. αναφέρεται στο μέσο μέγεθος λείας (mm2) ανά εποχή. 
Table 1. Number of taxa, individual prey items, and corresponding surface coverage in the monthly samples of the 
stomach contents of anchovy. Μ.Μ.Λ. refers to the mean size of prey (mm2) per season. 

 
 ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. 

Τάξα 19 9 13 13 21 29 7 16 15 

Άτομα 751 132 447 303 304 969 119 797 862 

Επιφ. (mm2) 1172 124 106 50 1197 1296 379 2094 1734 

Μ.Μ.Λ. (mm2) 1,05 1,61 2,36 

 
Μεταξύ των μηνιαίων δειγμάτων παρατηρήθηκαν μεγάλες ποσοτικές διακυμάνσεις στον αριθμό 

ατόμων λείας στα στομαχικά περιεχόμενα. Συγκεκριμένα, τα δείγματα Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και 
Σεπτεμβρίου περιείχαν μικρό αριθμό ατόμων λείας σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες αλλά και η 
επιφάνεια που κάλυπτε η τροφική μάζα αυτών των δειγμάτων ήταν επίσης μικρότερη των υπολοίπων 
(Πίνακας 1). Τόσο στη Δυτική Μεσόγειο (Tudela and Palomera 1997) όσο και στο Βόρειο Αιγαίο 
(Karachle and Stergiou 2014, Nikoloudakis et al. 2014), όπου οι τροφικές συνήθειες του είδους έχουν 
μελετηθεί, ο γαύρος τρέφεται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ διαστήματα τροφοληψίας 
έχουν παρατηρηθεί και κατά τις νυκτερινές ώρες. Επιπρόσθετα, η φάση του αναπαραγωγικού κύκλου 
του είδους (Απρίλιος-Σεπτέμβριοςς για την περιοχή μελέτης) φαίνεται να επηρεάζει και την ένταση 
τροφοληψίας (Karachle & Stergiou 2014). Συνεπώς, οι διαφορές στoν αριθμό ατόμων λείας (ή και 
επιφάνεια κάλυψης) στο στομαχικό περιεχόμενο μεταξύ των μηνιαίων δειγμάτων αντανακλούν, κατά 
πάσα πιθανότητα, διαφορές στην ένταση τροφοληψίας παρά στην αφθονία τροφής στο περιβάλλον. 
Από τον Πίνακα 1 γίνεται επίσης κατανοητό ότι δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των ατόμων 
λείας και της επιφάνειας που καλύπτει η τροφική μάζα. Για παράδειγμα, τους μήνες Μάρτιο και Ιούλιο, 
όπου η επιφάνεια κάλυψης είναι συγκρίσιμη (1172 mm2 και 1197 mm2, αντίστοιχα), 771 άτομα 
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μετρήθηκαν στο στομαχικό περιεχόμενο του δείγματος Μαρτίου ενώ μόλις 304 στο δείγμα Ιουλίου. 
Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς τα διαφορετικά είδη λείας έχουν και διαφορετικό μέγεθος. 

Σε απόλυτους αριθμούς, σε επίπεδο ταξινομικών ομάδων μεγαλύτερη ποικιλομορφία 
παρατηρήθηκε στο δείγμα Αυγούστου (29 ταξινομικές ομάδες) και η μικρότερη τον Απρίλιο (9 
ταξινομικές ομάδες). Η αναλογία όμως ταξινομικών ομάδων ως προς τον αριθμό ατόμων λείας δίνει 
μεγαλύτερες τιμές για τους μήνες Απρίλιο και Ιούλιο (Πίνακας 1). Από τον ίδιο Πίνακα, παρατηρούμε 
ότι υπάρχει μία αυξητική τάση στο μέγεθος της τροφής η οποία κορυφώνεται τους φθινοπωρινούς 
μήνες. 

 
Πίνακας 2. Άτομα και επιφάνεια κάλυψης (%) των πλέον άφθονων τάξων στα μηνιαία δείγματα στομαχικού 
περιεχομένου του γαύρου. 
Table 2. Number of individuals and surface coverage (%) by the most abundant taxa in the monthly anchovy 
stomach contents samples. 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ. 

Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % 

Decapoda 24,23 Decapoda 53,92 Appendicularia 38,64 Decapoda 61,65 

Microsetella spp 23,04 Mysidacae 32,08 Decapoda 16,67 Mysidacae 25,71 

Candacia spp 21,84 Microsetella spp 3,84 Centropages spp 15,15 Centropages spp 5,90 

Mysidacae 7,86 Candacia spp 1,73 Clausocalanus spp 9,85 Appendicularia 2,82 

Άλλο 23.04 Άλλο 8,43 Oncea spp 9,85 Clausocalanus spp 1,68 

 Mysidacae 3,79 Oncea spp 0,42 

Άλλο 6,06 Άλλο 12,60 

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 

Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % 

Centropages spp 36,24 Centropages spp. 55,97 Ciliata 73,27 Centropages spp. 37,28 

Oncea spp 26,17 Mysidacae 12,04 Centropages spp 16,83 Sagitta spp 17,99 

Appendicularia 8,28 Oncea spp 4,42 Sagitta spp 0,99 Ciliata 17,75 

Calanus spp 8,05 Calanus spp 2,87 Decapoda 0,33 Decapoda 3,47 

Mysidacae 1,84 Appendicularia 2,40 Osteichthyes 0,33 Osteichthyes 6,00 

Άλλο 19,41 Άλλο 31,99 Άλλο 8,80 Άλλο 17,53 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % 

Siphonophora 20,07 Osteichthyes 89,36 Temora 23,01 Sagitta spp 37,03 

Appendicularia 15,46 Penilia spp 4,02 Sagitta spp 16,51 Mysidacea 20,65 

Oncea spp 13,82 Microsetella 0,54 Oncea 10,73 Decapoda 12,59 

Penilia spp 9,87 Siphonophora 0,51 Decapoda 4,85 Osteichthyes 11,11 

Microsetella 8,22 Appendicularia 0,27 Mysidacea 4,33 Temora spp 2,42 

Osteichthyes 3,95 Oncea spp 0,14 Osteichthyes 2,48 Oncea spp 0,32 

Άλλο 28,65 Άλλο 5,12 Άλλο 36,84 Άλλο 15,86 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % 

Sagitta spp  78,15 Sagitta spp 73,62 Sagitta spp 65,75 Sagitta spp 75,07 

Mysidacea 8,40 Mysidacea 16,81 Oncea spp 11,29 Mysidacea 14,91 

Άλλο 13,50 Άλλο 9,40 Mysidacea 6,15 Oncea spp 0,17 

 Άλλο 23,00 Άλλο 10,00 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Τάξον Άτομα % Τάξον mm2 % 

Sagitta spp 49,42 Sagitta spp 73,68 

Centropages spp 29,93 Decapoda 14,01 

Decapoda 8,12 Centropages spp. 5,44 

Άλλο 12,38 Άλλο 6,86 

 
Συνολικά, αν και αναγνωρίστηκαν 34 ταξινομικές ομάδες στο σύνολο των μηνιαίων δειγμάτων, σε 
μηνιαία βάση δύο έως έξι τάξα αποτελούσαν το 70-90% των ατόμων ή/και της επιφάνειας κάλυψης 
(Πίνακας 2). Σποραδική παρουσία στο στομαχικό περιεχόμενο, με μικρό αριθμό ατόμων (1 έως 6 
άτομα) και ελάχιστη επιφάνεια κάλυψης, είχαν τα Γένη Podon, Evadne, Acartia, Oithona, Clytemnestra, 
Copilia, Corycaeus, Sapphirina, Lucicatia, τα Isopoda και τα Ostracoda (Crustacea). Επίσης μικρή και 
σποραδική παρουσία είχαν τα Thecostoma και τα Pteropoda (Κλάση Gasteropoda) τα Lamelibranchia, 
και τα Salpidae. Η καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ αριθμού ατόμων και επιφάνειας κάλυψης 
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παρατηρήθηκε το μήνα Σεπτέμβριο, όπου το σύνολο σχεδόν της τροφής αποτελείτο από άτομα του 
Γένους Sagitta και της Τάξης Mysidacea. Αντίθετα, η χαμηλότερη αντιστοιχία παρατηρήθηκε το μήνα 
Ιούλιο όπου νύμφες οστεϊχθύων αποτελούσαν μόλις το 4% των ατόμων λείας αλλά το 90% της 
επιφάνειας κάλυψης (Πίνακας 2). Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, φαίνεται 
ότι τους εαρινούς μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, στη δίαιτα του γαύρου κυριαρχούν είδη της Κλάσης των 
Μαλακοστράκων (Decapoda, Mysidacea) ενώ το Μάιο και τον Ιούνιο τα κύρια είδη τροφής ανήκουν 
στην Υποκλάση των Κωπηπόδων (Centropages spp., Oncea κ.α.) τα οποία όμως σταδιακά εκτοπίζονται 
από άτομα του Γένους Sagitta (Chaetognatha) που αποτελούν το 50-75% των ατόμων λείας και >70% 
της επιφάνειας κάλυψης τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Προηγούμενες εργασίες, που αφορούν στη 
διατροφή του γαύρου στην περιοχή του Β. Αιγαίου αλλά και στη Μεσόγειο γενικότερα (Tudela and 
Palomera 1997, Bacha and Amara 2009, Karachle and Stergiou 2014, Nikoloudakis et al. 2014 και 
αναφορές εκεί), αναφέρουν τα κωπήποδα ως τα κύρια είδη λείας, ενώ και τα καρκινοειδή, όπως 
δεκάποδα και αμφίποδα, βρέθηκαν επίσης να έχουν σημαντική συμμετοχή στη δίαιτα του γαύρου, 
ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικιακές τάξεις. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι τα Sagitta spp. (Chaetognatha, 
Sagittoidae), που σύμφωνα με τα δικά μας αποτελέσματα αποτελούν την κύρια τροφή του γαύρου τους 
φθινοπωρινούς μήνες στον κόλπο της Καβάλας, δεν αναφέρονται ως σημαντικό συστατικό της 
διατροφής του γαύρου στις παραπάνω εργασίες. Πιθανόν αυτό να αντανακλά μια χρονικά 
περιορισμένη αλλαγή στη σύνθεση του μεσο-ζωοπλαγκτού στον Κόλπο της Καβάλας 

Τα αποτελέσματά αυτής της εργασίας αξιοποιήθηκαν στο δεύτερο μέρος της όπου επιχειρείται 
η συσχέτιση μεταξύ της τροφής και της διατροφικής αξίας του γαύρου σ’ αυτήν την περιοχή του 
Βορείου Αιγαίου. 
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ABSTRACT 
Nikolaos Kamidis, Athanasios Kallianiotis, Pavlos Vidoris, Argyris Kallianiotis: Seasonal 
composition of ichthyoplankton and its relation to environmental parameters at three 
investigated areas 
Planktonic larvae abundance is a very useful indicator, particularly for certain pelagic fish species, 
showing trends in the species stock abundance as well as changes due to climate change and other 
anthropogenic pressures. Ichthyoplankton surveys are faster and less expensive than fisheries surveys 
aiming to the adult stock estimation. Current study concerns composition of ichthyoplankton, collected 
during 9 seasonal surveys conducted off Ierissos, Kalymnos and Preveza, and its linkage to the physical 
parameters of the seawater recorded by a SBE-19plus CTD. The classification of the 27 surveys, 
conducted based on physical parameters, showed 2 major groups with temperature and especially 
temperature gradient, being the major explanatory factor for the two groups dissimilarity (B%= 88). A 
high diversification was also verified for the ichthyoplankton species composition between the two 
groups of surveys (SIMPER analysis, B=72.9%) indicating that seasonality is most important rather than 
the location of each region. Species that spawn during winter-spring period and those spawning during 
summer-fall were those contributing to the similarity of surveys within each of the 2 groups. 
Keywords: Ichthyoplankton, SIMPER-SIMPROF analysis, physical characteristics, Ierissos, Preveza, 
Kalymnos 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ιχθυοπλαγκτό, αποτελούμενο από αυγά και ιχθυονύμφες ψαριών και είναι ένας χρήσιμος δείκτης 
για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας ενός ιχθυαποθέματος. Oι περισσότερες ιχθυονύμφες που 
βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο θηρεύονται ή διασπείρονται σε μεγαλύτερες θαλάσσιες εκτάσεις 
και έτσι στο δείγμα ιχθυοπλαγκτού υπερτερούν αυγά και ιχθυονύμφες που βρίσκονται ακόμη σε 
πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Αυξήσεις ή μειώσεις στην αφθονία  των  αποθεμάτων ορισμένων, κυρίως 
πελαγικών, ειδών μπορούν να εντοπιστούν πιο γρήγορα με την παρακολούθηση του ιχθυοπλαγκτού, 
μία διαδικασία που είναι πιο απλή από την παρακολούθηση των ενήλικων πληθυσμών (Koslow & 
Wright 2016). Οι μεταβολές της σύνθεσης των ειδών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης 
και άλλων ανθρωπογενών πιέσεων γίνονται ευκολότερα  αντιληπτές  μέσω της παρακολούθησης του 
ιχθυοπλανκτού, ενώ επίσης, οι τάσεις στην παραγωγή αυγών και ιχθυονυμφών μπορούν να εκτιμηθούν 
ευκολότερα και με μικρότερο κόστος, από ότι οι τάσεις σε πληθυσμούς ενήλικων ψαριών (Moser & 
Watson 2006).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης διαφορετικών  
περιβαλλοντικών παραμέτρων στην εποχιακή σύνθεση του ιχθυοπλαγκτού στις περιοχές Ιερισσού, 
Καλύμνου και Πρέβεζας. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για τη συσχέτιση της κατανομής του ιχθυοπλαγκτού με τις φυσικές παραμέτρους των υδάτων 
διενεργήθηκαν συνολικά 27 δειγματοληψίες στις περιοχές της Ιερισσού, Καλύμνου και Πρέβεζας 
(εννέα δειγματοληψίες ανά περιοχή) κατά τη περίοδο 2012-2015. Οι μήνες διεξαγωγής των 
δειγματοληψιών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα δείγματα ιχθυοπλαγκτού συλλέχθηκαν με τη 
χρήση δειγματολήπτη Bongo-net, διενεργώντας πλάγιες σύρσεις σε όλο το εύρος της στήλης του 
νερού. Η διάμετρος της στεφάνης και το άνοιγμα ματιού του δειγματολήπτη ήταν 60 cm και 250 μm, 
αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο συλλέχτηκαν ιχθυονύμφες των ειδών που αφθονούν στη στήλη του 
νερού, όπως τα πελαγικά και μεσοπελαγικά είδη αλλά και βενθοπελαγικά που αφθονούν και 
αναπαράγονται στην παράκτια ζώνη. Οι δειγματοληψίες ιχθυοπλαγκτού πραγματοποιήθηκαν σε 16 
σταθμούς ανά περιοχή, στους οποίους μετρήθηκαν επίσης οι φυσικές παράμετροι (θερμοκρασία, 

mailto:nikkami@inale.gr
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αλατότητα, πυκνότητα) του νερού σε ολόκληρη τη στήλη με τη χρήση θερμοαλατόμετρου (CTD) τύπου 
SBE-19plus. 

Οι δειγματοληψίες (Πίνακας 1) ομαδοποιήθηκαν βάσει των χαρακτηριστικών των φυσικών 
παραμέτρων όπως συγκέντρωση χλωροφύλλης, μέση, ελάχιστη, μέγιστη θερμοκρασία και αλατότητα, 
καθώς και διαφορά των παραπάνω μεταξύ επιφάνειας και πυθμένα (Tgrad, Sgrad) και με τη στατιστική 
ανάλυση του δενδρογράμματος συσχέτισης, ‘linkagetrees’ (Clarke & Gorley 2006). Στη συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος στατιστικής ανάλυσης SIMPER (Similarity Percentage analysis) για τη 
διερεύνηση  της ομοιότητας/ανομοιότητας στη σύνθεση του ιχθυοπλαγκτού μεταξύ των 2 κυριότερων 
ομάδων δειγματοληψιών,  που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση, και τον καθορισμό των ειδών 
που χαρακτηρίζουν την κάθε ομάδα δειγματοληψιών (Clarke & Gorley 2006). 

 
Πίνακας 1. Χρονική περίοδος διεξαγωγής των δειγματοληψιών στις περιοχές ενδιαφέροντος. 

Table 1. Month of surveys performance  at the areas under investigation. 

Ιερισσός Κάλυμνος Πρέβεζα 
Α/Α Περίοδος Α/Α Περίοδος Α/Α Περίοδος 

1 Οκτώβριος 2012 10 Νοέμβριος 2012 19 Δεκέμβριος 2012 
2 Απρίλιος 2013 11 Μάιος 2013 20 Μάιος 2013 
3 Σεπτέμβριος 2013 12 Οκτώβριος 2013 21 Οκτώβριος 2013 
4 Νοέμβριος 2013 13 Δεκέμβριος 2013 22 Νοέμβριος 2013 
5 Απρίλιος 2014 14 Απρίλιος 2014 23 Απρίλιος 2014 
6 Μάιος 2014 15 Μάιος 2014 24 Μάιος 2014 
7 Σεπτέμβριος 2014 16 Δεκέμβριος 2014 25 Σεπτέμβριος 2014 
8 Μάιος 2015 17 Μάιος 2015 26 Απρίλιος 2015 
9 Ιούνιος 2015 18 Ιούνιος 2015 27 Μάιος 2015 

 
Ο έλεγχος για τις στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων  δειγματοληψιών έγινε 

με τη στατιστική ανάλυση SIMPROF, (similarity profile test, Clarke & Gorley 2006). Ο αρχικός πίνακας 
της ανάλυσης του ιχθυοπλαγκτού αποτελούνταν από 87 γένη ψαριών (γραμμές) ×27 δειγματοληψίες 
(στήλες) (Πίνακας 1).  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών Ιερισσού-Καλύμνου-Πρέβεζας προέκυψαν 

από τις μετρήσεις των φυσικών παραμέτρων. Η περιοχή της Ιερισσού που δέχεται την επίδραση των 
υδάτων της Μαύρης Θάλασσας χαρακτηρίζεται από 
χαμηλές επιφανειακές αλατότητες (32-36) και έντονο 
αλοκλινές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εξαιτίας της 
επικάλυψης των υδάτων της Μαύρης Θάλασσας από τα 
θερμότερα επιφανειακά νερά της Λεβαντίνης. Επιπλέον, 
η στήλη χαρακτηρίζεται από έντονη θερμική 
στρωμάτωση που διαρκεί από τον Μάιο έως τον 
Οκτώβριο, ενώ συνθήκες μείξης επικρατούν τη περίοδο 
Νοέμβριος-Απρίλιος (Εικόνα 1). Η περιοχή της 
Καλύμνου, επηρεαζόμενη μόνο από τα νερά της 
Λεβαντίνης, χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιμές 
θερμοκρασίας (Τ) και αλατότητας (S, μέση τιμή: 39.2). 
Επίσης, τα προφίλ T και S δεν έδειξαν ιδιαίτερα υψηλές 
διαφορές μεταξύ επιφάνειας και πυθμένα εξαιτίας της 
ύπαρξης μόνο των επιφανειακών και ενδιάμεσων 
υδάτων της Λεβαντίνης χωρίς να παρεμβάλλεται κάποια 
άλλη υδάτινη μάζα. Θερμική στρωμάτωση 
παρατηρήθηκε κυρίως κατά την περίοδο Μαΐου-
Οκτωβρίου, όμως είναι ήπιας μορφής (Εικόνα 1), 
πιθανότατα εξαιτίας της ανάβλυσης υδάτων από τον 
πυθμένα λόγω της δράσης των Ετησίων (βόρειων) 
ανέμων (Zervakis 1994). Τέλος, η περιοχή της Πρέβεζας 
βρίσκεται κοντά στο πεδίο δράσης των υδάτων του Π. 

Εικόνα 1. Προφίλ θερμοκρασίας στις υπό 
εξέταση περιοχές κατά τη θερινή (a) και τη 
χειμερινή περίοδο (b). 
Figure 1. Temperature profiles of the 
examined areas for summer (a) and winter 
periods (b).  
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Αχέροντα και ως εκ τούτου υπάρχει ήπιο αλοκλινές. Η θερμοκρασία των υδάτων κυμάνθηκε σε λίγο 
υψηλότερα επίπεδα από την Ιερισσό, ενώ η θερμική στρωμάτωση βρέθηκε ηπιότερη (Εικόνα 1).  

Η ομαδοποίηση των 27 δειγματοληψιών (Πίνακας 1) σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 
φυσικών παραμέτρων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Ο κύριος παράγοντας διαχωρισμού των ομάδων 
δειγματοληψιών στο δενδρόγραμμα είναι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας και του 
πυθμένα (<0,04 οC), έχοντας συντελεστή ανομοιότητας που υπολογίστηκε σε Β= 88%. Στην ομάδα (Α1) 
ανήκουν οι δειγματοληψίες που συντελέστηκαν τον χειμώνα (Νοέμβριος και Δεκέμβριος) ή κατά την 
πρώιμη άνοιξη (Απρίλιος) ανεξαρτήτου περιοχής. Το κρίσιμο όριο των 0,04 οC είναι τόσο χαμηλό διότι 
συνυπολογίζονται και οι αρνητικές διαφορές θερμοκρασίας, δηλαδή η ανάστροφη στρωμάτωση η 
οποία επιτυγχάνεται τον χειμώνα. Δεύτερος σε σημαντικότητα παράγοντας είναι ηTmin< 17,8 οC με 
συντελεστή ανομοιότητας Β=68%. Σε αυτή την ομάδα (Β1) ανήκουν όλες οι υπόλοιπες δειγματοληψίες 
πλην αυτής που διεξήχθηκε τον Οκτώβριο του 2013 στη Κάλυμνο. Ούτως η άλλως η Κάλυμνος είναι η 
περιοχή όπου βρέθηκαν οι υψηλότερες τιμές Tmin (18,9-20,5 οC), κατά τη περίοδο του χειμώνα-
φθινοπώρου. Τρίτος σε σημαντικότητα παράγοντας με ανομοιότητα Β= 60% είναι η Tmin< 13,5 οC. Σε 
αυτή την ομάδα (C1) ανήκουν οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στην Ιερισσό κατά τον Απρίλιο 
του 2013 και τον Μάιο του 2015. Οι δειγματοληψίες που δεν κατατάχτηκαν έως τώρα ανήκουν στην 
ομάδα των Tmin> 13,8οC. Οι άλλοι παράγοντες (D-F) έχουν δευτερεύουσα σημασία διότι η ανομοιότητα 
μειώνεται σημαντικά (Β= 24%-48%).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Η ανάλυση  της 
διαφοροποίησης στη σύνθεση 
ιχθυοπλαγκτού ανάμεσα στις 2 
ομάδες  δειγματοληψιών (Α1, 
Α2) έδειξε ότι  στο γκρουπ Α1 
περιλαμβάνονται είδη που 
αναπαράγονται κυρίως 
χειμώνα και αρχές άνοιξης. Τα 
κύρια είδη αυτής της ομάδας 
είναι η Sardina pilchardus που 
αναπαράγεται από Ιανουάριο 
έως Απρίλιο, το Ceratoscopelus 
maderensis που αναπαράγεται 
κυρίως Σεπτέμβριο με 
Δεκέμβριο, και το Pagellus 
acarne που αναπαράγεται 
κυρίως Νοέμβριο με Δεκέμβριο. 
Τα υπόλοιπα είδη που 
συνεισφέρουν στην ομάδα 

όπως Hygophum benoiti και Gobius sp αναπαράγονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους αλλά 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη αφθονία σε αυτή την ομάδα. Στην Α1 συμμετέχουν επίσης πολλά είδη με 
διαφοροποίηση στην περίοδο αναπαραγωγής. Στην ομάδα Α2 κυριαρχούν τα είδη που αναπαράγονται 
κυρίως καλοκαίρι και φθινόπωρο, όπως το Engraulis encrasicolus (περίοδος αναπαραγωγής:  Απρίλιος - 
Σεπτέμβριος), η μαρίδα Spicara smaris και το χανάκι Serranus hepatus (περίοδος αναπαραγωγής: 
Μάιος - Σεπτέμβριος). Ο συντελεστής ανομοιότητας μεταξύ των ομάδων Α1 και Α2 με βάση τη σύνθεση 
του ιχθυοπλαγκτού βρέθηκε σε υψηλά επίπεδα (Β= 72,9%), δικαιολογώντας έτσι την υπόθεση της 
εποχικής  διαφοροποίησης. 
 

A1: B%=88; Tgrad<0,04(>0,72),  
B1: B%=68; Tmin<17,8(>18,9),  
C1: B%=60; Tmin<13,5(>13,8),  
D1: B%=48; Savg<38,9(>39,1),  
E1:  B%=43; Tmin>17,4(<16,8),  
F1: B%=24; Tavg<18,4(>18,8) 

 

Εικόνα 2. Αποτελέσματα των αναλύσεων LINKAGETREES και SIMPROF 
για την ομαδοποίηση των δειγματοληψιών βάσει των τιμών των 
φυσικών παραμέτρων της στήλης του νερού (Β%: ποσοστό ανομοιότητας 
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων δειγματοληψιών. 
Figure 2. Dendrogram produced by LINKAGETREES and SIMPROF 
analyses, based on the physical parameters measured in the water 
column, indicating grouping of surveys. (B: dissimilarity percentage 
among groups of surveys). 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα της ανάλυσης SIMPΕR για την ποσοστιαία (Contrib) και αθροιστική (Cum) συμβολή των 
ειδών του ιχθυοπλαγκτού στην ομοιογένεια  των δειγμάτων στις ομάδες δειγματοληψιών  Α1 και Α2. 
Table 2. Results of SIMPΕR analysis on the Contribution percentage (Contrib) and cumulative percentage (Cum) of 
ichthyoplankton species in the similarity of samples within each of the surveys   groups A1 and A2.  

Α1   Α2   
 Contrib% Cum.%  Contrib% Cum.% 

Gobius sp. 24,74 24,74 Gobius sp. 15,75 15,75 
Ceratoscopelus sp. 9,81 34,55 Engraulis sp. 10,23 25,98 
Pagellus sp. 9,18 43,72 Spicara sp. 9,15 35,13 
Hygophum sp. 8,63 52,35 Serranus sp. 6,80 41,92 
Sardina sp. 7,60 59,95 Sparidae sp. 6,57 48,49 
Sparidae 5,59 65,54 Diplodus sp. 5,51 54,00 
Engraulis sp. 5,44 70,98 Parablennius sp. 4,10 58,10 
Mugil sp. 4,86 75,84 Arnoglossus sp. 3,63 61,73 
Cyclothone sp. 2,84 78,68 Coris sp. 3,07 64,80 
Boops sp. 2,77 81,46 Callionymus sp. 3,03 67,83 
Arnoglossus sp. 2,55 84,01 Hygophum sp. 2,87 70,70 
Anthias sp. 2,54 86,55 Cepola sp. 2,86 73,57 
Lepidopus sp. 2,45 88,99 Symphodus sp.  2,83 76,39 
Electrona sp. 2,34 91,34 Pagrus sp. 2,50 78,89 

   Lepadogaster sp. 2,12 81,01 
   Pagellus sp. 1,93 82,95 
   Ceratoscopelus sp. 1,91 84,85 
   Trachinus sp. 1,55 86,41 
   Mugil sp. 1,44 87,85 
   Cyclothone sp. 1,27 89,12 
   Sp. 1,20 90,33 

      
      

Για την στατιστική ανάλυση SIMPΕR χρησιμοποιήθηκαν τα γένη των ειδών ιχθυοπλαγκτού, γιατί 
για πολλά είδη όπως τα Sparidae και Gobius sp. δεν είναι δυνατή η αναγνώριση των ειδών. Η 
εποχικότητα στη σύνθεση του ιχθυοπλαγκτού, όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές του 
πλανήτη, βρίσκεται σε άμεση σχέση με περιβαλλοντικούς παράγοντες και κυρίως με τη μέση 
θερμοκρασία στη στήλη του νερού (Epur & Balanov 2015), εξαρτάται από τις εποχικές εξάρσεις της 
περιόδου αναπαραγωγής, ενώ επηρεάζεται επίσης από την αφθονία του κατάλληλου μεγέθους 
ζωοπλαγκτού, που χρησιμεύει ως τροφή των ιχθυονυμφών. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η 
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι δυνατόν να αποκαλύψει τον πρωταρχικό παράγοντα που 
διαμορφώνει την σύνθεση του ιχθυοπλαγκτού σε μια περιοχή ανά εποχή.  
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ABSTRACT 
Argyris Kapantagakis, Pascal Divanach, Dimitris Sfakianakis, Odysseas Piperagas, Costas 
Dounas, Panagiota Koulouri, Maroudio Kentouri: Fish fry recruiting devices as a larva 
protection tool 
The larval and postlarval developmental stages of the fishes are the most critical and vulnerable due to 
their limited escape capacity that exposes them to their predators. Mortality is in general very high. 
However, it can be reduced by humans with the employment of devices and structures, which offer a 
shelter or a habitat for young fish until they sufficiently activate all the mechanisms in order to protect 
themselves. The gain in biomass between egg production and the settlement is significant and it can be 
displayed later in fishery production. The aim of this work is to highlight the qualitative characteristics 
and capabilities of some fish aggregating devices as well as the contribution of a wide application of 
such devices to fish protection as part of an ecosystem based management approach.  
Keywords: Fish aggregating devices, Natural mortality, Fish protection 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων ιχθύων σε παγκόσμια κλίμακα επιβάλλει την εφαρμογή 
μέτρων που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη τους σε βάθος χρόνου. Ειδικότερα στη Μεσόγειο, η 
αλιευτική πίεση είναι μεγαλύτερη στα βενθικά αποθέματα τα οποία έχουν και την υψηλότερη 
εμπορική αξία (Tudela 2004). Επιπλέον, η σταθερότητα των ιχθυοπληθυσμών απειλείται από τη 
ρύπανση του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και την εισαγωγή αλλόχθονων ειδών στο σύστημα 
της Μεσογείου (Bianchi 2007). Στην περιοχή του Αιγαίου εμφανίζονται ανάλογες επιπτώσεις (Corsini-
Foka & Economidis 2007, Stergiou et al. 1997).  
 Η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων έχει θεσμοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορά τόσο 
στον έλεγχο της αλιευτικής ικανότητας και προσπάθειας όσο και στο επίπεδο των τεχνικών μέτρων που 
εφαρμόζονται. Παράλληλα, νέες ιδέες που στοχεύουν στην προστασία των ιχθυοπληθυσμών σε τοπικό 
επίπεδο βρίσκουν εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα με πλέον δημοφιλείς τους τεχνητούς υφάλους 
(Bombace  1987) και τις κλειστές για την αλιεία περιοχές (Pickering 2003). Η δημιουργία τεχνητών 
υφάλων στοχεύει στην αύξηση των ιχθυοπληθυσμών μέσω της μείωσης της φυσικής θνησιμότητας και 
της αύξησης της διαθέσιμης τροφής για ορισμένες κατηγορίες νεαρών ψαριών σε περιοχές με 
αμμώδεις και λασπώδεις βυθούς (Ardizzone et al. 1996). Η δημιουργία κλειστών περιοχών στοχεύει 
στη μείωση της αλιευτικής θνησιμότητας των τοπικών ιχθυοπληθυσμών σε περιοχές με έντονη 
αλιευτική δραστηριότητα. Και στις δύο περιπτώσεις αναμένεται να αυξηθεί ο τοπικός ιχθυοπληθυσμός 
που στη συνέχεια θα διασπαρεί στις γειτονικές περιοχές οπότε και θα αυξηθεί το διαθέσιμο αλίευμα. 
 Η προστασία μέσω της μείωσης της φυσικής θνησιμότητας παρουσιάζει πλεονεκτήματα επειδή 
πρόκειται για οικολογική ανάκαμψη των ιχθυοπληθυσμών μέσα από βιοχειραγώγηση (Lindegren 
2010). Πιο συγκεκριμένα, τα ψάρια παρουσιάζουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα, ενώ ένα μεγάλο 
μέρος των απογόνων τους χάνεται μέσω της φυσικής και της αλιευτικής θνησιμότητας. Η πλέον 
ευάλωτη περίοδος της ζωής του ψαριού είναι τα στάδια από την γονιμοποίηση των ωαρίων μέχρι την 
μεταμόρφωση των ιχθυδίων. Κατά την περίοδο αυτή, που αποτελεί την πλαγκτονική φάση της ζωής 
του ψαριού, δεν μπορεί να προσφερθεί κάποιου είδους προστασία. Στη διάρκεια όμως της αμέσως 
επόμενης περιόδου, όπου το ψάρι έχει αποκτήσει αυτόνομη προωθητική ικανότητα και αναζητεί τόπο 
εγκατάστασης, είναι δυνατόν με κατάλληλη παρέμβαση να προσφερθεί προστασία και να μειωθεί 
δραστικά η φυσική θνησιμότητα. Το κέρδος σε όρους βιομάζας είναι σημαντικό αφού κάθε γραμμάριο 
βιομάζας που διασώζεται κατά τη φάση της εγκατάστασης, αποφέρει από 10 γραμμάρια έως 10 κιλά 
βιομάζας όταν το ψάρι φθάσει στη φάση της ωριμότητας. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των 
ψαριών σε όρους βιομάζας. Είναι προφανές ότι κάθε προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια των πρώιμων 
αναπτυξιακών σταδίων των ψαριών θα αυξήσει δραστικά την αλιεύσιμη βιομάζα. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35725831600&eid=2-s2.0-78649863870
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Εικόνα 1. Εξέλιξη του βάρους του ψαριού (Kg) κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Figure 1. Development of fish weight (Kg) during his life cycle. 

 
 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εναλλακτική προσέγγιση κατασκευής τεχνητών 
ενδιαιτημάτων που στοχεύουν στην προστασία των νεαρών ψαριών κατά τη φάση της εγκατάστασης 
τους. Οι συσκευές αυτές είναι κατασκευασμένες από δίχτυ και σχοινιά διαφόρων διατομών και 
δημιουργηθήκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ECONET με χρηματοδότηση από το 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και ειδικότερα τη Δράση "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ". Ο 
στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ελαφρών και φθηνών ιχθυοπροστατευτικών συσκευών οι οποίες 
θα μπορούσαν να τοποθετηθούν εύκολα ακόμα και από τους ίδιους τους ψαράδες σε υπεραλιευμένες 
περιοχές. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ο σχεδιασμός των συσκευών και η κατασκευή των πειραματικών προτύπων έγινε στα εργαστήρια του 
ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη. Ο έλεγχος της συμπεριφοράς τους έγινε αρχικά σε δεξαμενή συνολικού όγκου 
νερού 375 m3 15(Μ)X5(Π)X5(B) και στη συνέχεια στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο του ΕΛΚΕΘΕ 
στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου σε βάθος 22 m. Από το σύνολο των πειραματικών προτύπων που 
δοκιμάστηκαν επιλέχθηκαν τελικά 3 τύποι συσκευών οι οποίες κατασκευάστηκαν σε πραγματικά 
μεγέθη και τοποθετήθηκαν στο πεδίο (Σχήμα 2).  
 Χρησιμοποιήθηκε πολυαιθυλένιο  για την κατασκευή των τοιχωμάτων των συσκευών και 
πολυπροπυλένιο για την κατασκευή των αρμών. Ο πρώτος τύπος συσκευής έχει σχήμα 
παραλληλεπιπέδου διαστάσεων 5Χ1Χ1 m και είναι κατασκευασμένος από δίχτυ με άνοιγμα ματιού 40 
mm. Η συσκευή ανοίγει μετά την πόντιση με τη βοήθεια πλωτήρων στην επάνω πλευρά και έρματος 
στη κάτω που εφάπτεται στον πυθμένα. Η δεύτερη συσκευή αποτελείται από 4 ορθογώνια τριγωνικά 
πάνελ κατασκευασμένα από δίχτυ διαστάσεων 2(Β)Χ4(Υ) m τα οποία ενώνονται στη μακρά ορθογώνια 
πλευρά τους. Μετά την πόντιση, η συσκευή δημιουργεί μια δενδροειδή δομή με τη βοήθεια πλωτήρων 
και έρματος. Η τρίτη συσκευή είναι πυραμιδοειδής και έχει διαστάσεις 4Χ4(Β)Χ6(Υ) m. Η πλοκή των 
διχτυών σε όλες τις συσκευές ήταν τετράγωνη με μεγάλο άνοιγμα ματιών στα κατώτερα διαμερίσματα 
και μικρότερο στα ανώτερα εκτός από το παραλληλεπίπεδο στο οποίο υπήρχε παντού μία διάσταση.  

   
Παραλληλεπίπεδη Δενδροειδής Πυραμίδα 

Εικόνα 2. Οι τρεις δομές των πειραματικών προτύπων. 
Figure 2. The three structures of fish protecting devices. 

 Η πόντιση στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ έγινε με χρονική 
διαφορά 6 μηνών, ώστε να δοκιμαστεί ο ρυθμός της εποίκισης. Οι πρώτες δύο συσκευές, η 
παραλληλεπίπεδη και η δενδροειδής ποντίστηκαν το Σεπτέμβριο του 2014 και η Τρίτη η 

Ωριμα άτομα (10-1 -101) 

Αυγά (10-7 -10-6) 

Λάρβες (10-6 -10-5) 

Μεταλάρβες (10-5 -10-4) 

Νεαρά ψάρια (10-1 -10-2) 

Γόνος  (10-2 -10-3) 
 

Ο κύκλος της ζωής του ψαριού 

Αναπαραγωγή Εγκατάσταση 
 

Πελαγική φάση 

Νεκτοβενθική φάση 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 71 

πυραμιδοειδής, τον Μάρτιο του 2015. Οι παρατηρήσεις της «συμπεριφοράς» των συσκευών συσκευές 
έγιναν με απεικονιστικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν μικρές κάμερες (GoPro 3) οι 
οποίες τροποποιήθηκαν ώστε να παίρνουν οπτικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο του ενός λεπτού σε 
όλη τη διάρκεια πόντισης της κάμερας. Η παρακολούθηση δεν ήταν συστηματική, αλλά ανάλογη της 
διαθεσιμότητας του υπάρχοντος προσωπικού που εξυπηρετεί τις καταδυτικές εργασίες του ΕΛΚΕΘΕ. 
Κατά μέσο όρο έγιναν δύο παρατηρήσεις ανά μήνα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν από 
την επιστημονική ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ αλλά και την αντίστοιχη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αφορούσαν 
στον έλεγχο της αντοχής των υλικών, στη «συμπεριφορά» των συσκευών σε ακραίες καταπονήσεις, 
στην αξιολόγηση του είδους και του ρυθμού ανάπτυξης της θαλάσσιας ζωής στις συσκευές, στη 
δημιουργία ενδιαιτημάτων γενικότερα και στην προσέλκυση και εγκατάσταση ψαριών στα 
ενδιαιτήματα και την προστασία που παρείχαν στα ψάρια.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Μηχανική συμπεριφορά 
Από τις παρατηρήσεις, μέχρι και τη λήξη του προγράμματος, οι συσκευές έδειξαν ότι συμπεριφέρονται 
άψογα στις μηχανικές καταπονήσεις από ρεύματα και κύματα δεδομένου ότι η περιοχή είναι 
εκτεθειμένη στους βόρειους ανέμους και ο κυματισμός είναι ιδιαίτερα έντονος με το ύψος του 
κύματος να υπερβαίνει τα 4 m. Στη διάρκεια του χειμώνα 2014-2015, επικράτησαν εξαιρετικά αντίξοες 
καιρικές συνθήκες με ανέμους να φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σύμφωνα με τα ανεμολογικά 
δεδομένα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου (απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από το 
Πάρκο). Παρά ταύτα, οι ληφθείσες εικόνες έδειξαν ελαστική παραμόρφωση των συσκευών και άμεση 
επαναφορά. Στη διάρκεια των παρατηρήσεων μας δεν παρουσιάστηκε καμία αστοχία.  
Εποίκιση 
Μετά την πόντιση των συσκευών, άρχισε η εποίκιση τους η οποία συντελέστηκε με αργούς ρυθμούς 
λόγω του ολιγοτροφικού χαρακτήρα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Πάρκου. Για τη μελέτη της 
εποίκισης τοποθετήθηκαν μάρτυρες δίπλα στις συσκευές, οι οποίοι ήταν μεταλλικά πλαίσια με 
επένδυση από  υλικά ίδια με αυτά των συσκευών. Η μελέτη της εποίκισης έγινε με απόσυρση ενός 
πλαισίου κάθε φορά και ανάλυση των οργανισμών του στο εργαστήριο. Συνολικά συλλέχθηκαν 3 
δείγματα (πλαίσια)  ανά δύο μήνες από το Νοέμβριο του 2014 μέχρι τον Μάιο του 2015. Κατά τη 
διαδικασία της διαλογής (με κόσκινο 0,5 mm), οι οργανισμοί διακρίθηκαν στις κύριες ταξινομικές 
ομάδες: μακροφύκη (Macroalgae), νημερτίνοι (Nemertini), σωληνοειδή (Sipuncula), γαστερόποδα 
(Gastropoda), δίθυρα (Bivalvia), πολύχαιτοι (Polychaeta), δεκάποδα (Decapoda), κουμώδη (Cumacea), 
ταναϊδώδη (Tanaidacea), ισόποδα (Isopoda), αμφίποδα (Amphipoda), πυκνογονίδια (Pycnogonida), 
βρυόζωα (Bryozoa), εχινόδερμα (Echinodermata) και στην ομάδα των οργανισμών που δεν ήταν 
δυνατόν να προσδιοριστούν (Miscellanea). Για κάθε δείγμα εκτιμήθηκε η αφθονία των παραπάνω 
ομάδων οργανισμών. Τα κελύφη των γαστεροπόδων τοποθετήθηκαν σε αραιό διάλυμα υδροχλωρικού 
οξέος για τη διαπίστωση ύπαρξης ζωντανών οργανισμών ή την ανεύρεση άλλων που πιθανόν να τα 
χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο. Όλα τα δείγματα τα οποία συλλέχθηκαν καλύπτονταν σε μεγάλο 
βαθμό (60%) από το μακροφύκος Cystoseira sp. το οποίο και φαίνεται να επικρατεί. Από το σύνολο των 
ομάδων ζωικών οργανισμών, οι πολύχαιτοι αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα οργανισμών. 
Ακολουθούν ομάδες καρκινοειδών όπως τα ταναϊδώδη, τα αμφίποδα, τα πυκνογονίδια καθώς και τα 
ισόποδα. Τα δίθυρα μαλάκια αποτελούν επίσης μια από τις πιο άφθονες ομάδες ζωικών οργανισμών. 
Προσέλκυση 
Στην αρχή παρατηρήθηκαν όλες οι συσκευές αλλά μετά τη διαπίστωση ότι η παραλληλεπίπεδη 
κατασκευή δεν απέδιδε έπαψε η παρακολούθησή της. Η ανάλυση των φωτογραφιών και των βίντεο 
έγινε με οπτική παρατήρηση στη οποία προσδιοριζόταν το είδος και το μέγεθος. Ο προσδιορισμός του 
μεγέθους (μήκους) γινόταν πάντοτε σε σύγκριση με το πλησιέστερο άνοιγμα ματιού του διχτυού, το 
οποίο ήταν γνωστό, και μονάχα για τα άτομα που βρίσκονταν πολύ κοντά στο δίχτυ. Η προσέλκυση των 
ψαριών άρχισε αμέσως μετά την εγκατάσταση των συσκευών και ήταν μαζική όσον αφορά τα είδη 
αλλά και τον αριθμό των ατόμων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, μεταξύ 14 και 27/10/2014 
προσήλθαν σε μία συσκευή και καταμετρήθηκαν 5.400 άτομα που ανήκαν  σε 2 έως 4 είδη ενώ μεταξύ 
18 και 19/11/2014 εντοπίστηκαν 10 είδη ψαριών που αποτελεί και τον μέγιστο αριθμό  ειδών που 
παρατηρήθηκαν. Ο μέσος όρος προσέλευσης ήταν 5 είδη. Σε  ότι αφορά το μέγεθος των ψαριών 
παρατηρήθηκε μια γραμμική αύξηση του μέσου αριθμού των ψαριών με μήκος μεγαλύτερο των 15 cm. 
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Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ψαριών διαπιστώνουμε ότι η προσέλκυση των διαφόρων ειδών 
συντελέστηκε σε 4 φάσεις. Στην πρώτη φάση παρατηρήθηκε προσέλκυση των ψαριών που εποικούσαν 
γειτονικές νησίδες Ποσειδωνίας. Τα είδη αυτά ήταν οι γύλοι (Coris julis (Linnaeus, 1758)) της 
οικογένειας των λαυριδών και οι καλογρίτσες (Chromis chromis (Linnaeus, 1758)) της οικογένειας των 
πωμακεντρίδων. Ακολούθησαν οι “γερμανοί” (Siganus luridus (Rüppell, 1829) και Siganus rivulatus 
(Forsskål & Niebuhr, 1775)) και ορισμένα είδη της οικογένειας των σπαρειδών όπως ο κακαρέλος 
(Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)) και ο σπάρος (Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)) τα 
οποία και εγκαταστάθηκαν. Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου παρατηρήθηκε μαζική 
απόθεση αυγών από Θράψαλα (Illex coindetii (Vérany, 1839)) καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός 
σαλπιγκόψαρων (Fistularia commersonii (Rüppell, 1838). 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Αξιολογώντας τη συμπεριφορά και απόδοση των “ιχθυοκοιτίδων” που δοκιμάστηκαν, συμπεραίνουμε 
τα εξής: 
1. Μετά την πόντιση τους, η προσέλκυση των μικρού μεγέθους ατόμων όλων των τοπικών ειδών της 

περιοχής ήταν μεγάλη. Με την πάροδο του χρόνου, παρατηρήθηκε η προσέλευση μεγαλύτερων σε 
μέγεθος ατόμων, τα οποία εισέρχονταν και εγκαθίσταντο τρεφόμενα από τους οργανισμούς που 
ήταν προσκολλημένοι στα εσωτερικά τοιχώματα, ενώ παράλληλα έβγαιναν και περιφέρονταν γύρω 
από τις συσκευές.  

2. Τα ψάρια που διείσδυσαν στις συσκευές φαίνονταν να διατηρούν τη στρωμάτωση της κατανομής 
τους σε βάθος όπως αυτή προκύπτει από την οικολογία και τις χωρικές προτιμήσεις των διαφόρων 
ειδών και μεγεθών, με τα βενθικά είδη να βρίσκονται στον πυθμένα των συσκευών και τα 
βενθοπελαγικά καθώς και τα μικρά μεγέθη σε όλο το εύρος της στήλης του νερού μέχρι την κορυφή 
των συσκευών. 

3. Η παρουσία νεαρών ψαριών προσέλκυσε, με τη σειρά της, τους θηρευτές τους όπως είναι το είδος 
Fistularia commersonii (Rüppell, 1838) του οποίου η αφθονία παρατηρείται αυξημένη στην περιοχή 
της Κρήτης. 

4. Η ευκολία της κατασκευής και τοποθέτησης των “ιχθυοκοιτίδων” αποτελεί μια καλή εναλλακτική 
λύση έναντι των τεχνητών υφάλων. Το κόστος των συσκευών είναι κάτω από 2.000 € ανά μονάδα 
για μικρό αριθμό συσκευών, ενώ περιορίζεται σημαντικά σε περίπτωση μαζικής κατασκευής. 
Συνεπώς είναι απαραίτητη η μακροχρόνια παρακολούθηση της απόδοσης αυτών των συσκευών και 
η διερεύνηση της δυνατότητας διαμόρφωσης ενός νομικού πλαισίου το οποίο να επιτρέπει την 
κατασκευή μεγάλων πάρκων ενδεχομένως και από τους ίδιους τους ψαράδες ή ομάδες 
παραγωγών. 
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Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην συμπεριφορά των Ελλήνων στην 
κατανάλωση ψαριών 
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ABSTRACT 
Argyris Kapantagakis, Eleftheria Palikara: The impact of the economic crisis in the fish 
consuming behaviour of the Greeks 
The economic crisis emerged in 2009 in Greece, affected the consuming behaviour of the Greek 
consumers. The reduction in disposable income has shrunk demand in general and led thousands of 
companies to suspend their operations. As it is expected, fishery could not be left untouched by these 
conditions. One way to display changes in consumers behaviour towards fishery products, was to 
analyze the trade of fish in the main fish auctions of the country, since practically all fish traded there is 
feeding the Greek market. This is done for the year 2009, just before the eruption of the crisis and for 
2014, in the heart of the economic crisis. The results of the analysis showed that, although the price 
level of the major categories of fish has been increasing, demand has been redirected towards low cost 
fishery products. This development benefits mainly the small pelagic fishery segment and affects 
negatively the demersal fishery.  
Keywords: Fish auctions, economic crisis, fish demand 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η οποία ξέσπασε στην Ελλάδα από τα μέσα του 2009 έχει επιδράσει 
σημαντικά στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έχει 
γενικά συρρικνώσει τη ζήτηση επηρεάζοντας σημαντικά την πραγματική οικονομία  από τις αρχές του 
2009 (Παλαιολόγος et al. 2015). Η αλληλουχία των σταθεροποιητικών προγραμμάτων που 
εφαρμόστηκαν στην πενταετία 2010-2014 επέφερε μια σωρευτική ύφεση της τάξης του 28,4% (TVXS 
2015) η οποία προκάλεσε μείωση των εισοδημάτων των μισθωτών και των συνταξιούχων, πολύ 
μεγαλύτερη από τη σωρευτική μείωση του εθνικού προϊόντος (Μαρσέλλου 2013). Οπως ήταν 
αναμενόμενο η αλιεία δεν θα μπορούσε να μείνει αλώβητη από αυτή την εξέλιξη και αυτό 
τεκμηριώθηκε με πολυάριθμες προσωπικές επικοινωνίες των συγγραφέων με προέδρους αλιευτικών 
συλλόγων από όλη την Ελλάδα. 
 Η παρούσα εργασία επιδιώκει να ανιχνεύσει τυχόν μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά 
των Ελλήνων σε ότι αφορά την κατανάλωση ψαριών και στην οικονομία της αλιείας. Για το σκοπό αυτό 
συλλέχθηκαν τα στοιχεία της διακίνησης των αλιευμάτων από τις σημαντικότερες ιχθυόσκαλες τις 
χώρας και αναλύθηκε η μεταβολή των τιμών παίρνοντας σαν χρονικά σημεία αναφοράς το έτος 2009 
το οποίο θεωρείται ότι ήταν το τελευταίο έτος πριν ξεσπάσει η κρίση και το έτος 2014 όταν η οικονομία 
βρισκόταν ακόμη στην καρδιά της κρίσης. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν, ήταν τα συγκεντρωτικά στατιστικά δελτία αλιευμάτων τα οποία 
συντάσσονται κάθε έτος για κάθε ιχθυόσκαλα από τον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών,  με τον 
οποίο έχει συγχωνευθεί η πρώην ΕΤΑΝΑΛ από 8 Νοεμβρίου 2011. Οι ιχθυόσκαλες οι οποίες 
επιλέχθηκαν ήταν: Κερατσινίου, Μηχανιώνας, Καβάλας, Χαλκίδας και Πάτρας. Οι ιχθυόσκαλες αυτές 
είναι οι σπουδαιότερες από τις 11 συνολικά ιχθυόσκαλες της χώρας και διακινούν συνολικά το 94% του 
συνολικού αλιεύματος που εκφορτώνεται σε αυτές. Από τα στατιστικά δελτία ελήφθησαν οι συνολικές 
ποσότητες του κάθε αλιεύματος που διακινήθηκαν σε κάθε ιχθυόσκαλα και η αντίστοιχη αξία του. Στη 
συνέχεια τα αλιεύματα χωρίστηκαν σε οκτώ κατηγορίες και αθροίστηκαν οι εκφορτώσεις και οι 
αντίστοιχες αξίες των αλιευμάτων. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν τα αλιεύματα ήταν: πελαγικά 
ψάρια, βενθικά ψάρια, κεφαλόποδα, αρθρόποδα, μεγάλα πελαγικά ψάρια, δίθυρα, αλιεύματα 
εσωτερικών υδάτων και αλιεύματα υδατοκαλλιεργειών. Τέλος υπολογίστηκε η σταθμισμένη μέση τιμή 
χονδρικής για κάθε κατηγορία αλιεύματος και για τα έτη 2009 και 2014. Στην ανάλυση δόθηκε έμφαση 
στη διακίνηση των άγριων ψαριών, τα οποία αποτελούν τον κύριο όγκο του διακινούμενου 
αλιεύματος. Επειδή ο κύριος όγκος του αλιεύματος που διακινείται από τις ιχθυόσκαλες τροφοδοτεί 
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την ελληνική κατανάλωση μπορούμε να υποθέσουμε ότι απεικονίζει αξιόπιστα τις διαθέσεις των 
Ελλήνων ότι αφορά τις επιλογές στην κατανάλωση αλιευμάτων. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Παρά το γεγονός ότι οι ποσότητες που διακινούνται από τις ιχθυόσκαλες δεν είναι οι συνολικά 
αλιευόμενες ποσότητες από τις ελληνικές θάλασσες, τα στοιχεία των τιμών είναι αξιόπιστα επειδή η 
διαμόρφωση των τιμών γίνεται με όρους προσφοράς και ζήτησης. Συνεπώς, απεικονίζουν την 
πραγματικότητα σε ότι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών χονδρικής των αλιευμάτων. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης της διακίνησης των αλιευμάτων συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Οι 
ποσότητες που διακινήθηκαν προέρχονται κατά 77% από την αλιεία άγριων ειδών και κατά 23% από 
όλα τα καλλιεργούμενα είδη για το έτος 2014. Η σχέση αυτή ήταν 86% προς 14% για το έτος 2009, 
καταδεικνύοντας την κλιμακούμενη διείσδυση των καλλιεργούμενων ειδών στην εγχώρια κατανάλωση. 
 
Πίνακας 1: Κατανομή των διακινηθέντων αλιευμάτων στις κυριότερες ιχθυόσκαλες της Ελλάδας κατά ποσότητα 
και αξία στα έτη 2009 και 2014. 
Table 1: Distribution of the traded fish in terms of quantities and value in the most important fish auctions of 
Greece in the years 2009 and 2014. 

 

Κατηγ. 
Ποσότητες 

2009 
Ποσότητες 

2014 
Μετ. 

Ποσοτ. 
Αξία 
2009 

Αξία 
2014 

Μετ. 
Αξίας 

Μέση 
Τιμή 
2009 

Μέση 
Τιμή 
2014 

Μεταβ. 
τιμής 

Πελαγικά 22.589.017 22.021.761 -2,6% 40.538.669 40.142.782 -1,0% 1,79 1,82 1,5% 

Πελαγικά 22.589.017 22.021.761 -2,6% 40.538.669 40.142.782 -1,0% 1,79 1,82 1,5% 

Βενθικά 12.454.903 9.761.496 -27,6% 58.901.084 48.198.021 -22,2% 4,73 4,94 4,2% 

Κεφαλό-
ποδα 

3.141.636 2.767.770 -13,5% 10.294.981 10.653.808 3,4% 3,28 3,85 14,9% 

Αρθρό-
ποδα 

2.710.172 2.235.900 -21,2% 9.174.266 7.429.239 -23,5% 3,39 3,32 -1,9% 

Δίθυρα 216.965 445.400 51,3% 992.919 1.170.138 15,1% 4,58 2,63 -74,2% 

Μεγάλα 
πελαγικά 

780.044 354.618 -120,0% 3.735.863 1.342.195 -178,3% 4,79 3,78 -26,5% 

Εσ. 
Υδάτων 

651.007 700.946 7,1% 1.559.148 2.585.457 39,7% 2,39 3,69 35,1% 

Θαλασσο-
καλλιέ-
ργειες 

5.737.563 9.966.745 42,4% 24.572.879 49.446.720 50,3% 4,28 4,96 13,7% 

Σύνολο 48.281.307 48.254.636  149.769.809 160.968.361 
 

      

 
Αξιολογώντας τα στοιχεία του Πίνακα 1 συμπεραίνουμε τα εξής: 
 Η αξία των αλιευμάτων μειώθηκε σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες πλην κεφαλοπόδων. Η 
συνολική ποσότητα των αλιευμάτων που διακινήθηκαν από τις ιχθυόσκαλες έμεινε πρακτικά 
αμετάβλητη. Ομως στη σταθεροποίηση αυτή συνέβαλε κυρίως η αυξανόμενη συνεισφορά της 
θαλασσοκαλλιέργειας. Η εισαγωγή των καλλιεργούμενων ειδών στην ελληνική αγορά ενισχύθηκε 
σημαντικά από τις χαμηλές τιμές των καλλιεργούμενων αλιευμάτων την πενταετία 2009-2013 (ICAP 
2015). Αντίθετα, οι ποσότητες των άγριων ψαριών που εκφορτώθηκαν μειώθηκαν κατά 13% στην 
περίοδο παρατήρησης. Η μείωση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από τα βενθικά ψάρια. 
 Στην περίοδο 2009-2014 παρατηρούμε συνολική μείωση των εκφορτώσεων των άγριων 
αλιευόμενων ειδών. Εστιάζοντας μονάχα στα ψάρια διαπιστώνουμε μεγαλύτερη μείωση των 
εκφορτώσεων των βενθικών ψαριών σε σχέση με τα πελαγικά (Πίνακας 2). Δυστυχώς η μη 
πραγματοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών (ΕΠΣΑΔ) κατά την περίοδο της 
παρατήρησης δεν μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε αν η μείωση αυτή οφείλεται σε μείωση των 
αποθεμάτων ή σε μείωση της ζήτησης. Σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου του Πανελληνίου 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 75 

Συλλόγου Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας (προσωπική επικοινωνία), η μείωση των εκφορτώσεων προήλθε 
κυρίως από τη μείωση της ζήτησης η οποία ανάγκασε τους πλοιοκτήτες να μειώσουν την αλιευτική 
προσπάθεια και το συνακόλουθο λειτουργικό κόστος λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων. 

Πίνακας 2. Διακύμανση των εκφορτώσεων των διακινηθέντων άγριων ψαριών (Kg) 
Table 2. Distribution of quantities of landed fish in the most important fish auctions  (Kg) 

Ιχθυόσκαλα 
Εκφορτώσεις Πελαγικών Εκφορτώσεις Βενθικών 

2009 2014 2009 2014 

Κερατσίνι 6.668.873 7.960.876 5.446.144 4.117.284 

Μηχανιώνα 7.284.404 5.246.547 3.023.361 2.567.175 

Καβάλα 4.871.813 6.128.946 1.951.170 1.787.687 

Χαλκίδα 2.991.634 1.895.724 1.300.404 745.087 

Πάτρα 772.295 789.668 733.825 544.263 

Σύνολο 15.920.145 14.060.885 12.454.903 9.761.496 

Μεταβολή -13,2% -27,6% 

Πίνακας 3. Διακύμανση της αξίας των διακινηθέντων άγριων ψαριών (€) 
Table 3. Distribution of the value of landed fish in the most important fish auctions (€) 

Ιχθυόσκαλα 
Αξία Πελαγικών Αξία Βενθικών 

2009 2014 2009 2014 

Κερατσίνι 11.477.811 14.364.457 24.332.753 20.559.412 

Μηχανιώνα 14.468.123 8.915.056 14.415.104 13.279.974 

Καβάλα 8.290.594 11.971.379 11.063.809 9.144.644 

Χαλκίδα 4.109.291 3.170.332 5.813.401 3.006.127 

Πάτρα 2.192.849 1.721.558 3.276.017 2.207.864 

Σύνολο 40.538.669 40.142.782 58.901.084 48.198.021 

Μεταβολή -1% -27,6% 

Η μεγάλη μείωση της αξίας των βενθικών αλιευμάτων (Πίνακας 3) προέρχεται αποκλειστικά από την 
μείωση των εκφορτώσεων, διότι όπως φαίνεται στον Πίνακα 4, δεν παρατηρείται μείωση της μέσης 
τιμής χονδρικής σε αυτά τα αλιεύματα. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση της τιμής. 

Πίνακας 4. Διακύμανση της μέσης τιμής των διακινηθέντων άγριων ψαριών (€) 
Table 4. Distribution of the average price of landed fish in the most important fish auctions (€) 

Κατηγορία 
Μέση τιμή χονδρικής 

Μεταβολή 
2009 2014 

Πελαγικά 1,79 1,82 1,55% 

Βενθικά 4,73 4,94 4,22% 

 

Η διαμόρφωση των τιμών σε κάθε ιχθυόσκαλα προφανώς οφείλεται σε αστάθμητους παράγοντες, 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 5. Δεν διαπιστώνεται δηλαδή κάποιου είδους τάση, π.χ. χαμηλότερες τιμές 
σε περιοχές όπου παρατηρείται αφθονία συγκεκριμένης κατηγορίας ψαριών ή περιοχές με υψηλή 
αγοραστική δύναμη. 

Πίνακας 5. Διακύμανση της μέσης τιμής των διακινηθέντων άγριων ψαριών ανά ιχθυόσκαλα (€) 
Table 5. Distribution of the average price of landed fish in the most per fish auction (€) 

 Ιχθυόσκαλα 
Πελαγικά Βενθικά 

2009 2014 2009 2014 

Κερατσίνι 1,72 1,80 4,47 4,99 

Μηχανιώνα 1,99 1,70 4,77 5,17 

Καβάλα 1,70 1,95 5,67 5,12 

Χαλκίδα 1,37 1,67 4,47 4,03 

Πάτρα 2,84 2,18 4,46 4,06 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Παρά την οικονομική κρίση και την σημαντική μείωση των εισοδημάτων η συνολική ζήτηση σε 

ιχθυηρά δεν κάμφθηκε. 
2. Η αύξηση των τιμών χονδρικής στον κύριο όγκο των αλιευμάτων υποδηλώνει την ακαμψία του 

λειτουργικού κόστους του αλιευτικού στόλου. 
3. Η ζήτηση αυξήθηκε σε αλιεύματα χαμηλού κόστους, όπως είναι τα μικρά πελαγικά και τα προϊόντα 

της ιχθυοκαλλιέργειας. Αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς είναι ότι ευνοείται ο αλιευτικός 
στόλος που στοχεύει στα μικρά πελαγικά ψάρια, δηλαδή τα γρι-γρι. Αντίστοιχα, πλήττεται ο στόλος 
των συρόμενων εργαλείων, όπως οι μηχανότρατες καθώς επίσης και ο στόλος της παράκτιας 
αλιείας. 

4. Μετά το 2014, παρατηρείται ανάκαμψη των τιμών των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας (ICAP 2015), 
οπότε αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η ζήτηση σε μικρά πελαγικά. 
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ABSTRACT 
Kostas Kapiris, Aikaterini Anastasopoulou, Christos D. Maravelias, Chris Smith, Maria 
Thessalou-Legaki, Stefanos Kalogirou: Biological and population dynamics data of narwal 
shrimp (Plesionika narval) in SE Αegean Sea  
The narwal shrimp, Plesionika narval, is among the most commercially important species of the coastal 
fishery in the SE Aegean Sea. Life history traits (age, growth, mortality) of the species have been studied 
in the Dodecanese based on monthly collected samples using traps. Overall, 9174 specimens were 
collected and measured for carapace length (CL) and total weight (Wt). Negative allometric growth was 
revealed for both sexes. Estimated asymptotic CL (CL∞) and growth coefficient (K) values were both 
higher for females (CL∞=22 mm, K=0.87 year-1) than males (CL∞=16,30 mm, K=0.98 year-1), suggesting a 
better performance of  growth in females. The maximum life span (tmax) was estimated to 3,06 for males 
and 3,44 for females. However, all the individuals in the study were younger than 3 years old. 
Keywords: pandalids, Aegean, growth, mortality, age estimation 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ξιφογαρίδα ή «συμιακή γαρίδα», Plesionika narval (Fabricius, 1787), είναι ένα δεκάποδο των 
εύκρατων περιοχών με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση στον Ανατολικό και Κεντρικό Ατλαντικό, στη ΒΔ 
Ιβηρική και στις ΒΔ ακτές των αφρικανικών ακτών, συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων νησιών και 
του Cape Verdes, εκτεινόμενη βόρεια στη Μεσόγειο και στις Αζόρες και νότια προς την Αγγόλα 
(González et al. 1997). Επίσης έχει αναφερθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Δ. Ινδικό (Σεϋχέλλες, 
Μαδαγασκάρη) και στο δυτικό και κεντρικό Ειρηνικό (Ταιβάν, Φιλιππίνες, Ν. Καληδονία και Ταϊτή). Το 
είδος αυτό συναντάται σε υποθαλάσσια σπήλαια, σε κοιλότητες βραχωδών υποστρωμάτων, αλλά και 
σε αμμώδη ή λασπώδη ιζήματα και κατανέμεται σε μια ευρεία ζώνη βάθους, από την επιφάνεια έως 
και τα 900 m. Στην Ελλάδα, είναι πολύ άφθονο στην περιοχή της Δωδεκανήσου, όπου αποτελεί είδος-
στόχο της μικρής παράκτιας αλιείας. Συλλέγεται κυρίως με παγίδες/κιούρτους σε βάθη από 5 έως 300 
m. Παρόλα αυτά οι βιολογικές γνώσεις στην Ελλάδα είναι περιορισμένες (Thessalou-Legaki et al. 1989, 
Thessalou-Legaki 1989, 1992; Kitsos et al. 2008; Vafidis et al. 2005). Στόχος της παρούσας εργασίας 
αποτελεί η μελέτη της βιολογίας και δυναμικής του συγκεκριμένου δεκαπόδου που ήταν ανάμεσα 
στους στόχους του πιλοτικού προγράμματος PLESIONIKA MANAGE-Διαχείριση της Συμιακής Γαρίδας 
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013), συμβάλλοντας έτσι στη διαχείριση των αποθεμάτων 
του. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε μηνιαία βάση για ένα πλήρες έτος την περίοδο Νοεμβρίου 
2014- Οκτωβρίου 2015 στην ευρύτερη περιοχή του ΝΑ Αιγαίου και συγκεκριμένα στις νήσους Σύμη, 
Τήλο, Νίσυρο, Κω, Κάρπαθο, Κάσο, Χάλκη και Ρόδο. Η αλιεία πραγματοποιήθηκε με επαγγελματικό 
αλιευτικό σκάφος που χρησιμοποιεί παγίδες/κιούρτους. Χρησιμοποιήθηκαν στρογγυλές παγίδες με 
άκαμπτο σκελετό και εύκαμπτο περίβλημα δικτυού με μέγεθος ματιού 12 χιλιοστών και άνω άνοιγμα 
στομίου 13 εκατοστών. Η αλιεία πραγματοποιήθηκε τις νυκτερινές ώρες (20.00-08.00). Μετά από 
χρόνο παραμονής 10-12 ώρες, οι παγίδες συλλέγονταν και γινόταν διαλογή του αλιεύματος. Το 
συνολικό αλίευμα της γαρίδας αναγνωρίστηκε σε επίπεδο είδους. 

Για τον υπολογισμό της ηλικίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Bhattacharya (1967) που 
εφαρμόστηκε στις μηνιαίες κατά μήκος συνθέσεις κεφαλοθώρακα (CL), ανά φύλο, χρησιμοποιώντας το 
στατιστικό πακέτο FiSAT (Gayaniloetal., 1996). Για τον υπολογισμό της απόλυτης αύξησης της 
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ξιφογαρίδας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του von Bertalanffy (VBGF) (Dall et al. 1990) και το 
στατιστικό πακέτο Length Frequency Distribution Analysis (LFDA) Version 5.0.  

Υπολογίστηκαν επίσης: α) η καμπύλη αύξησης του von Bertalanffy για το βάρος, Wt, 
χρησιμοποιώντας τη σχέση  μήκους-βάρους για την εύρεση του συντελεστή b (Sparre et al. 1987,  
1989), β) ο συντελεστής ολοκλήρωσης της αύξησης, φ' (Pauly, Munro, 1984) και γ) η μέγιστη διάρκεια 

ζωής (tmax) υ από την εμπειρική εξίσωση του Pauly (1984), όπου tmax3/K. Για τον υπολογισμό της 
φυσικής θνησιμότητας (Μ) χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις των Gunderson & Dygert (1988) και των 
Djabali et al. (1993) θέτοντας ως μέση θερμοκρασία τους 19ο C. H ανάλυση των δεδομένων έγινε με τα 
υπολογιστικά προγράμματα FiSAT, LFDA και ELEFAN. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά αλιεύθηκαν και μετρήθηκε το CL και το Wt σε 9174 άτομα (5853 θηλυκά και 3321 αρσενικά). 
Διακρίθηκαν μια ηλικιακή ομάδα για τα αρσενικά και δύο για τα θηλυκά, σύμφωνα με τη μέθοδο 
Bhattacharya παρουσιάζοντας μια μικρή τυπική απόκλιση, καλό δείκτη διαχωρισμού και ικανοποιητικό 
συντελεστή συσχέτισης.  Τα μέσα μήκη (CL) της ηλικιακής ομάδας των αρσενικών γαρίδων κυμάνθηκαν 
από 11,90 mm (Νοέμβριος) έως 13,13 mm (Μάρτιος). Αρσενικές γαρίδες με μέσο CL <10 mm ή >15 mm 
δεν μπόρεσαν να διαχωριστούν σε ομάδες, εξαιτίας του μικρού αριθμού ατόμων. Τα μέσα μήκη 
κεφαλοθώρακα της πρώτης ηλικιακής ομάδας θηλυκών κυμάνθηκαν από 11,43 mm (Σεπτέμβριος) έως 
14,99 mm (Οκτώβριο), ενώ της δεύτερης από 14,65 (Σεπτέμβριος) έως 15,50 mm CL (Ιανουάριος). 
Άτομα με μέσο CL <10 ή >16 mm δεν μπόρεσαν να ομαδοποιηθούν, λόγω της μικρής παρουσίας τους. 
Δεδομένου ότι η μέγιστη αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους παρουσιάζεται τους 
καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι τα αρσενικά που έχουν 
συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο ζωής τους έχουν CL 12-13 mm, ενώ τα αντίστοιχα θηλυκά 
παρουσιάζουν μέσο CL περίπου στα 14 mm. Υπολογίζεται από τα αποτελέσματα ότι τα θηλυκά 
παρουσιάζουν μέση ετήσια αύξηση του μήκους κεφαλοθώρακα περίπου 3 mm. 
 
Πίνακας 1. Προσδιορισμός ηλικιακών ομάδων από την μηνιαία κατά μήκος σύνθεση αρσενικών και θηλυκών 
ατόμων της P. narval με τη μέθοδο Bhattacharya, Τ.Α.=Τυπική απόκλιση, Δ.δ.=Δείκτης διαχωρισμού, 
r2=συντελεστής συσχέτισης 
Table 1. Identification of age groups (cohorts) from the both sexes monthly length frequency distribution of P. 
narval according the Bhattacharya’s method, T.A.=standard deviation, Δ.δ.=separation index, r2=correlation 
coefficient 

  Αρσενικά  Θηλυκά 

Μήνας Μέσο μήκος Τ.Α. N r2 Δ.δ. Μέσο μήκος Τ.Α. N r2 Δ.δ. 

Ιανουάριος 
13,01 1,27 304 0,89 - 12,67 0,84 407 0,97 - 

     15,50 1,27 258 0,90 2,09 

Μάρτιος 
13,13 1,04 243 0,97 - 13,76 1,38 567 0,97 - 

     15,33 1,34 351 0,94 2,85 
Απρίλιος 12,92 0,81 314 0,99 - 13,85 0,63 85 0,99 - 

Mάιος 12,88 1,13 230 0,99 - 14,19 1,50 174 0,87 - 

Ιούνιος 
12,43 1,30 281 0,99 - 12,38 0,97 49 0,99 - 

     15,33 1,29 111 0,97 2,10 
Ιούλιος 12,39 1,06 340 0,98 - 14,32 1,65 472 0,90 - 

Αύγουστος 13,12 1,03 384 0,97 - 14,73 1,38 123 0,89 - 

Σεπτέμβριος 
11,93 1,51 147 0,87 - 11,43 1,25 136 0,97 - 

     14,65 1,58 259 0,97 2,06 
Οκτώβριος 12,57 1,87 201 0,95 - 14,99 1,92 305 0,86 - 
Νοέμβριος 11,90 1,65 247 0,91 - 12,55 1,38 538 0,87 - 

Δεκέμβριος 
12,90 1,97 115 0,85 - 12,87 1,43 561 0,97 - 

     15,71 1,15 292 0,99 2,04 

 
Οι Thessalou et al. (1989) αναφέρουν ότι μόνο μια ηλικιακή ομάδα (γενεά) προσδιορίστηκε στα 

θηλυκά άτομα του είδους που αλιεύθηκαν στη Λίνδο και Χάλκη. Οι παραπάνω συγγραφείς αναφέρουν 
και δεύτερη ηλικιακή ομάδα τον Απρίλιο στα 60 m βάθος, εκτιμώντας έτσι ότι υπάρχει μια μετακίνηση 
προς τα βαθύτερα στρώματα μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Στην ίδια έρευνα τα αρσενικά με μήκος 
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κεφαλοθώρακα 12 mm επικρατούν στα 80 και 140 m βάθος (1η γενεά), ενώ σε βάθος ρηχότερα των 80 
m. και βαθύτερα των 140 m, εμφανιζόταν μια δεύτερη, ολιγάριθμη ηλικιακή ομάδα (2η γενεά). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το ίδιο μέσο μήκος της πρώτης ομάδας έχει και η μοναδική ηλικιακή ομάδα 
αρσενικών που εντοπίστηκε στην παρούσα έρευνα. Οι Gonzalez et al. (1997) εκτίμησαν περισσότερες 
ομάδες (6), ενώ στη Μαδέρα υπολογίστηκαν 1-2 γενιές στα δύο φύλα (Susa et al. 2014) και στη Ν. 
Τυρρηνική 3 γενεές για τα θηλυκά και 2 για τα αρσενικά (Arculeo & LoBrutto, 2011). Οι διαφορές που 
παρουσιάζονται πιθανά να οφείλονται στη διαφορά της αλιευτικής εκμετάλλευσης αυτού του πόρου, 
σε πιθανή χρήση διαφορετικού αλιευτικού εργαλείου ή και σε διαφορετικό βάθος δειγματοληψίας.  

Οι παράμετροι της εξίσωσης του vonBertalanffy (CL, K, to) και οι τιμές του συντελεστή 
ολοκλήρωσης  της αύξησης (φ'), δίνονται στον Πίνακα 2. Επομένως, η μέγιστη διάρκεια ζωής (tmax) για 
τα θηλυκά άτομα είναι 3,44 έτη ενώ για τα αρσενικά 3,06. 
 
Πίνακας 2. Συντελεστές αύξησης για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα της γαρίδας P. narval όπως εκτιμήθηκαν με το 
μοντέλο ELEFAN. 
Table 2. Growth parameters of the shrimp P. narval estimated for both sexes applying the ELEFAN model. 

 

Φύλο CL (mm) K(1/έτη) to(1/έτη) φ' 

Θηλυκά  22,00 0,87 -0,61 2,624 

Αρσενικά 16,30 0,98 -0,45 2,415 

 
Αντίστοιχα, οι καμπύλες αύξησης του von Bertalanffy για το βάρος, είναι: Wt= 30*[1-e-

0,691(t+0,87)]2,765, για τα θηλυκά και Wt= 16,16*[1-e-0,968(t+0,39)]2,726, για τα αρσενικά. Φαίνεται λοιπόν ότι τα 
θηλυκά μεγαλώνουν γρηγορότερα και φθάνουν σε μεγαλύτερο μέγεθος από τα αρσενικά, επειδή 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη τιμή του ασυμπτωτικού βάρους, μικρότερη τιμή του συντελεστή Κ και 
μεγαλύτερη τιμή της μέγιστης διάρκειας ζωής καθώς και του συντελεστή φ'. Oι τιμές των παραμέτρων 
αύξησης για το είδος P. narval, βρέθηκαν σαφώς μικρότερες στο μελετώμενο πληθυσμό, από αυτές 
που έχουν αναφερθεί για άλλους της Μεσογείου και του Ατλαντικού (π.χ. Arculeo & Lo Brutto 2011; 
González et al. 1997; Susa et al. 2014). Αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή της Δωδεκανήσου το είδος 

φθάνει στο CL γρηγορότερα από ότι στις άλλες περιοχές. Το γεγονός αυτό μπορεί, ενδεχομένως, να 
αποδοθεί στην υψηλότερη θερμοκρασία των νερών και στην εκτεταμένη αναπαραγωγική περίοδο στην 
περιοχή έρευνας. Εναλλακτικά μπορεί να οφείλεται σε πιθανή υπερεκμετάλλευση του είδους αυτού 
στη παρούσα περιοχή έρευνας (Διαχείριση της συμιακής γαρίδας 2016). Οι τιμές της φυσικής 
θνησιμότητας δίνονται στον Πίνακα 3 και για τα φύλα.  
 

Πίνακας 3. Φυσική (Μ) θνησιμότητα των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της P. narval. 
Table 3. Natural (M) mortality of both sexes of P. narval 

 

Φύλο Φυσική θνησιμότητα (Μ) 

ΑΡΣΕΝΙΚΑ 0,691 1,102 

ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ 0,89 

Θηλυκά 0,651 0,992 

ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ 0, 82 
1=Djabali et al. 1993, 2=Gunderson & Digert, 1988 

 
Η σχετικά χαμηλότερη φυσική θνησιμότητα των θηλυκών ατόμων μπορεί να αποδοθεί στη 

μεγαλύτερη μακροβιότητά τους σε σχέση με τα αρσενικά. Η μοναδική αντίστοιχη μελέτη που υπάρχει 
στη βιβλιογραφία προέρχεται από την περιοχή της Madeira και αναφέρει τιμές φυσικής θνησιμότητας 
της ξιφογαρίδας σε 0,77 και 0,78 για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα, αντίστοιχα (Sousa et al. 2014). 
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Πρότυπα αναπαραγωγής της καραβίδας (Nephrops norvegicus) στο Αιγαίο Πέλαγος 
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ABSTRACT  
Kostas Kapiris, Archontia Chatzispyrou, Argyris Kallianiotis, Stefanos Kavadas, Aikaterini 
Dogrammatzi, Aggeliki Adamidou: Reproductive patterns of Norway lobster (Nephrops 
norvegicus) in the Aegean Sea  
In this study, the reproductive patterns of Norway lobster Nephrops norvegicus caught from November 
2013 to December 2014 in the Aegean Sea are presented. The sex ratio was in favour of males, except in 
April, May and December. Five ovarian maturation stages were described to follow gonadal 
development, based on the external observation of the ovary. Reproduction showed clear seasonality in 
terms of ovarian maturation and the majority of mature females were found in April-September and 
December. The size at which 50% of females reached sexual maturity was estimated, using a logistic 
model, to be 32.6 mm CL. Mature males were found in the whole sampling period, mainly in April-July 
and October. 
Keywords: Norway lobster, Mediterranean, reproduction, gonad maturity 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η καραβίδα (Nephrops norvegicus) είναι ένα πολύ σημαντικά εμπορικό καρκινοειδές στη Μεσόγειο 
Θάλασσα. Μελέτες σχετικά με την αναπαραγωγή του στη θαλάσσια αυτή περιοχή έχουν γίνει κύρια 
στις δεκαετίες του ’80 και ’90 (π.χ. Froglia & Gramitto 1981, Orsi Relini & Relini 1989, Sardà 1991), 
ωστόσω υπάρχει περιορισμένη γνώση για τα ελληνικά νερά (Mytilineou et al. 1990, Smith et al. 2001, 
Mente et al. 2009). Πολλές διαφορές στα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής του είδους (π.χ. μέγεθος 
πρώτης ωριμότητας, ωρίμανση γονάδων, εκκόλαψη αυγών, γονιμότητα) μέσα και ανάμεσα στους 
πληθυσμούς έχουν παρατηρηθεί που μπορεί να οφείλονται σε φαινοτυπικά χαρακτηριστικά, στις 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, στην εντατική υπεραλίευση και, πιθανά, σε γενετικές 
διαφορές (Sardà 1995). 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά, 1875 άτομα καραβίδας (1011 θηλυκά και 864 αρσενικά) αλιεύθηκαν στα πλαίσια του 
«Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2013 & 2014» με μηχανότρατα την περίοδο 
Νοέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2014. Τα άτομα συλλέχθηκαν στις περιοχές Β. και Ν. Ευβοϊκού κόλπου, 
Αργοσαρωνικού κόλπου και Β. Αιγαίου Πελάγους. Στο εργαστήριο μετρήθηκε το μήκος κεφαλοθώρακα 
(CL) και γινόταν καθορισμός του φύλου. Η μηνιαία και η κατά μήκος κεφαλοθώρακα αναλογία φύλου 
εκφράστηκε με το πηλίκο αρσενικά/θηλυκά (Α/Θ) και η απόκλισή του από τη μονάδα ελέγχθηκε με τη 
δοκιμασία χ2. Η γεννητική ωριμότητα των θηλυκών γονάδων έγινε βάσει της τροποποιημένης κλίμακας 
Farmer (1974). Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα τα στάδια γεννητικής ωριμότητας διακρίνονται σε: I 
Ανώριμα, ΙΙ Υπό Ανάπτυξη/Ανάπαυση, ΙΙΙ Ωρίμαση, ΙV Ωριμότητα, V Εξάντληση. Η ωριμότητα των 
αρσενικών διαπιστώθηκε βάσει της ένωσης των ημιπετασμάτων στο πρώτο πλεοπόδιο και της ύπαρξης 
της appendix masculina στο δεύτερο.  

Επίσης υπολογίστηκε το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (CL50) (Echeverria 1987). 
Ώριμα θηλυκά θεωρούνται τα άτομα που βρίσκονται σε στάδιο IV ή V κατά τη διάρκεια της μέγιστης 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας του είδους. Για τον υπολογισμό του CL50 χρησιμοποιήθηκε το 
μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος STAGRAPHICS 
Centurion XVI.I.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το μέσο μήκος και η τυπική απόκλιση του κεφαλοθώρακα των θηλυκών (32,498,23 mm) είναι 

στατιστικά μικρότερο από το αντίστοιχο μήκος των αρσενικών (36,149,98 mm) (Mann-Whitney test, 
P<0,00). Ο λόγος των Α/Θ ανά μήνα (Εικόνα 1) δείχνει ότι τα θηλυκά υπερτερούν των αρσενικών μόνο 
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τον Απρίλιο, Μάιο και Δεκέμβριο, ενώ το Μάιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ο αριθμός τους ήταν περίπου 
ίσος με των αρσενικών. Συνολικά ο λόγος Α/Θ διέφερε από το λόγο 1:1 (χ2=52,87, Ρ=0,00). H σχετική 
απουσία των θηλυκών το χειμώνα μπορεί να αποδοθεί στις κρυπτικές συνήθειες αυτών στο ίζημα για 
λόγους που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και τη διατροφή τους (Froglia & Gramitto 1979), ενώ η 
αυξημένη παρουσία των θηλυκών την άνοιξη πιθανά να συνδέεται με τη σύζευξη που λαμβάνει χώρα 
την εποχή αυτή (Orsi Relini et al. 1998). Στην Εικόνα 2 δίνεται ο λόγος αρσενικών/θηλυκών (Α/Θ) σε 
σχέση με το μήκος κεφαλοθώρακα. Τα θηλυκά υπερτερούν των αρσενικών στο εύρος 14-38 mm, ενώ 
τα αρσενικά στο 40-66 mm. Ο λόγος Α/Θ διέφερε συνολικά από το 1:1 (χ2=88,03, Ρ<0,01). 
 

 
Εικόνα 1. Μηνιαίος λόγος αρσενικών/θηλυκών (Α/Θ) στην καραβίδα. 

    Figure 1. Monthly sex ratio (M/F) in the Norway lobster. 

Εικόνα 2. Ο λόγος αρσενικών/θηλυκών (Α/Θ) σε σχέση με το μήκος κεφαλοθώρακα (CL, mm) στην καραβίδα. 
Figure 2. Sex ratio of the Norway lobster in relation to the carapace length (CL, mm). 

 
Στην Εικόνα 3 δίνονται τα στάδια ωριμότητας των θηλυκών γονάδων της καραβίδας/μήνα 
δειγματοληψίας. Ανώριμα θηλυκά (στ. I, II) βρέθηκαν σχεδόν σε όλους τους μήνες δειγματοληψίας, 
εκτός Αυγούστου, ενώ υπό ωρίμανση γονάδες (στ. III) εντοπίστηκαν την περίοδο Μάρτιο-Ιούλιο. 
Ώριμες γονάδες (στ. IV) αλιεύθηκαν κύρια από Απρίλιο-Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο, ενώ 
εξαντλημένες κύρια την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου. Το μικρότερο ώριμο θηλυκό ήταν 27,3 mm 
CL, τιμή παρόμοια με αυτές που έχουν παρατηρηθεί σε πολλές περιοχές της Μεσογείου (19-30 mm CL) 
(Orsi Relini et al. 1998). 
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Εικόνα 3. Στάδια ωριμότητας γονάδων της καραβίδας. 
Figure 3. Gonad’s stages maturity of the Norway lobster females 

 
Η παρατεταμένη αναπαραγωγική περίοδος ωριμότητας της γονάδας της καραβίδας (στ. IV) έχει 

διαπιστωθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στον Παγασητικό κόλπο (Mente et al., 2001), 
Ευβοϊκό κόλπο (Orsi Relini et al. 1998) και ταυτίζεται χρονικά με άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως 
Ιταλία και Ισπανία (Orsi Relini et al. 1998).   

Σχεδόν όλα τα αρσενικά άτομα που αλιεύθηκαν ήταν ώριμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, 
κύρια την περίοδο Απρίλιο-Ιούλιο και Δεκέμβριο (Εικόνα 4). H εαρινή αυξημένη παρουσία των ώριμων 
αρσενικών ταυτίζεται με τις μεγαλύτερες μέσες διαστάσεις της appendix masculina (Lambri et al. 2016) 
αλλά και με τα αυξημένα ποσοστά σύζευξης που έχουν παρατηρηθεί την εποχή αυτή (Orsi Relini et al. 
1998). 

 

 
Εικόνα 4. Στάδια σεξουαλικής ωριμότητας των αρσενικών ατόμων καραβίδας (1=ανώριμο, 2=ώριμο) 
Figure 4. Maturity stages of the Norway lobsters males (1=immature, 2=mature). 

 
Tο μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (CL50) και η τυπική απόκλιση ήταν 32,06±1,38 mm CL. Στον 
Παγασητικό κόλπο το CL50 ήταν 28,1 mm CL (Mente et al. 2010), ενώ σε άλλες περιοχές της Μεσογείου 
κυμαίνονταν μεταξύ 30-39 mm (Orsi Relini et al. 1998). Οι διαφορές αυτές είναι συνδεδεμένες με τη 
γεωγραφική περιοχή, όπου η τιμή του CL50 αυξάνει αντίστροφα με το γεωγραφικό πλάτος, ενώ μπορεί 
επίσης να ποικίλλει σε μικρές γεωγραφικές αποστάσεις με την υπεραλίευση του είδους και με τη 
θερμοκρασία της θάλασσας (Bailey 1984).  

Η εποχικότητα στην αναπαραγωγή της καραβίδας στη Μεσόγειο έχει αποδειχθεί επαρκώς στη 
βιβλιογραφία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η μελέτη του αναπαραγωγικού δυναμικού της 
καραβίδας μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη προκειμένου να βελτιωθούν τα πληθυσμιακά μοντέλα 
και οι στρατηγικές διαχείρισης για τους πληθυσμούς του σημαντικού αυτού αλιευτικού πόρου.  
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Εποχιακή σύγκρισης της αφθονίας των μεγαπανιδικών ειδών στον τεχνητό ύφαλο 
του Κίτρους Πιερίας: προκαταρκτικά αποτελέσματα 

 

Χριστόφορος Κέρογλου, Γιώργος Γκιταράκος, Ιωάννης  Δημητριάδης, Αργύρης 
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ABSTRACT 
Christoforos Keroglou, Giorgos Gitarakos, Ioannis Dimitriadis, Argyris Kallianiotis: Seasonal 
comparison of megafaunal species abundance of an artificial reef in Kitros Pierias: 
preliminary results 
A series of samplings took place during the first year of the monitoring study for the artificial reef in 
Kitros, Pieria. The aim of this study was the recording of the area’s macrofauna and the comparison of 
different seasons. Three sampling were carried out (three hauls per sampling) with bottom trawler in 
selected routes. The abundances of the species were analyzed with the statistical software PRIMER 6. 
Bray-Curtis analysis and the tree of similarities showed that spring and summer samplings were more 
similar in comparison with autumn. The mean similarities of hauls as well as the main species 
responsible for that similarity were calculated with one-way ANOSIM and SIMPER analyses. Main 
conclusions were that all hauls in autumn were significantly different among the rest and two species 
(Diplodus annularis and Citharus linguatula) were mainly responsible for the similarities of the hauls. 
Keywords: artificial reefs, seasonal variability, megafauna, PRIMER  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι τεχνητοί ύφαλοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου με στόχο να 
προσομοιώσουν βραχώδεις περιοχές για την ενίσχυση της αλιείας, καθώς και τους τοπικούς 
πληθυσμούς των ψαριών (Fabi & Spagnolo 2011). Η προϋπόθεση της αύξησης της παραγωγικότητας 
στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο οικότοπος είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για τα βενθικά είδη, 
με αποτέλεσμα οι τεχνητοί ύφαλοι να παρέχουν ένα επιπλέον κρίσιμο ενδιαίτημα, το οποίο αυξάνει 
την φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος και οδηγεί σε αύξηση της αφθονίας και της βιομάζας των 
θαλάσσιων ζώντων οργανισμών, κυρίως μέσω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης και επιβίωσης των 
νεαρών ατόμων (Fabi et al. 2002, Jensen 2002). Ο ύφαλος που εξετάζεται στην παρούσα εργασία 
βρίσκεται στον Θερμαϊκό Κόλπο στην περιοχή Αλυκές Πιερίας. Στα πλαίσια του πρώτου έτους 
παρακολούθησης του υφάλου, από τα συνολικά τρία που προγραμματίζει να διενεργήσει το Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2015 τρεις εποχιακές δειγματοληψίες 
(Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο).  

Στην παρούσα εργασία συγκρίνονται τα αποτελέσματα αυτών των εποχιακών δειγματοληψιών 
με σκοπό την εκτίμηση τυχόν αλλαγών στην σύνθεση των μεγαπανιδικών συναθροίσεων μέσω του 
υπολογισμού δεικτών βιοποικιλότητας.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν τρεις εποχιακές δειγματοληψίες με τράτα βυθού εντός του 2015 (στις 24/5, 13/7 
και 29/10). Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες διαδρομές αλιείας στην 
οριοθετημένη περιοχή του τεχνητού υφάλου και σε βάθη μεταξύ 27 έως 32 m. Σε κάθε δειγματοληψία 
πραγματοποιήθηκαν τρεις σύρσεις της τράτας διάρκειας μισής ώρας. Τα αλιεύματα προσδιορίστηκαν 
στο πεδίο σε ταξινομικό επίπεδο είδους, μετρήθηκαν και ζυγίστηκαν. Ο αριθμός ατόμων και η βιομάζα 
του κάθε είδους ανάχθηκε σε km2 με βάση την επιφάνεια σάρωσης της τράτας. Στην περιοχή μελέτης 
εντοπίστηκαν 71 είδη οργανισμών και συγκεκριμένα 50 ψάρια, 8 κεφαλόποδα και 13 καρκινοειδή. Για 
τη σύγκριση των τριών εποχών (Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο), χρησιμοποιήθηκαν οι αφθονίες 
των ειδών σε κάθε καλάδα, εκφρασμένες σε άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, και αναλύθηκαν με το 
στατιστικό πακέτο PRIMER 6. Ο πίνακας των ομοιοτήτων (triangular similarity matrix) μεταξύ των 
καλάδων υπολογίστηκε βάσει των δεικτών ομοιότητας μεταξύ των σταθμών (Bray-Curtis similarity 
index) έπειτα από τον αρχικό μετασχηματισμό της αρχικής αφθονίας των ειδών σε κάθε καλάδα με την 
τέταρτη ρίζα. Επίσης, από τον πίνακα ομοιοτήτων των σταθμών υπολογίστηκε το δενδρόγραμμα των 
σταθμών (cluster analysis) με μη παραμετρική πολυμεταβλητή ανάλυση. Ο στατιστικός έλεγχος για τη 
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διαφοροποίηση μεταξύ των εποχών και ο καθορισμός των κύριων ειδών για τις διαφορές που 
υπολογίστηκαν βασίστηκαν στις στατιστικές αναλύσεις ANOSIM (Analysis of Similarities) και SIMPER 
(Species contributions), (Clarke 1993). Με τη στατιστική ανάλυση SIMPER υπολογίστηκε η μέση 
ομοιότητα (%) των καλάδων που έγιναν στην κάθε εποχή καθώς και τα κύρια είδη που συμβάλλουν 
στην ομοιότητα αυτή. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ομοιότητας μεταξύ των καλάδων που δίνονται στην  
Εικόνα 1 φαίνεται ότι, βάσει της σύνθεσης της μεγαπανίδας, οι εποχές άνοιξη και καλοκαίρι μοιάζουν 
περισσότερο μεταξύ τους και μάλιστα με ποσοστό ομοιότητας 75%, σε σύγκριση με τις καλάδες που 
πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο. Αντίστοιχα, οι 3 καλάδες του φθινοπώρου ομαδοποιούνται με 
ποσοστό ομοιότητας σχεδόν 70%. 
 

 
Εικόνα 1. Δενδρόγραμμα ομοιοτήτων των 9 καλάδων. Ο κατακόρυφος άξονας δηλώνει την % ομοιότητα των 
σταθμών.                                                                                                                                                                
Figure 1. Cluster analysis of the 9 hauls. The vertical axis defines the % of the similarities among the hauls. 

 
Τα είδη που ευθύνονται περισσότερο για τις ομοιότητες μεταξύ των καλάδων κάθε εποχής 

δειγματοληψίας παρουσιάζονται στους Πίνακες 1,2 και 3, όπου δίνονται η μέση αφθονία ειδών (Av. 
Abund), εκφρασμένη σε άτομα/km2, η μέση ομοιότητα (Av.Sim) της αφθονίας του είδους μεταξύ των 
καλάδων, ο λόγος της ομοιότητας προς τη σταθερή απόκλιση (Sim/SD), η συμβολή του είδους (Contrib) 
για την ομοιότητα των καλάδων σε ποσοστό (%) επί του συνόλου και αθροιστικό ποσοστό (Cum) για τα 
κυριότερα είδη. Τα αφθονότερα είδη που παρατηρήθηκαν στις δύο πρώτες εποχές δειγματοληψίας και 
ήταν υπεύθυνα για τις ομοιότητες τους ήταν τα Diplodus annularis, Citharus Linguatula, Scorpaena 
notata και Liocarcinus depurator. Το φθινόπωρο παρατηρείται μία διαφοροποίηση στην σύνθεση της 
μεγαπανίδας καθώς τα κυριότερα είδη υπεύθυνα για την ομοιότητα μεταξύ των καλάδων ήταν τα 
Mullus barbatus, Diplodus annularis, Citharus linguatula και Arnoglossus laterna. 

Από την στατιστική ανάλυση των ομοιοτήτων μεταξύ των εποχών δειγματοληψίας (ANOSIM) 
υπολογίστηκαν οι τιμές R οι οποίες και δείχνουν το βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των εποχών. 
Αναφορικά με τη διαφοροποίηση μεταξύ όλων των εποχών η τιμή R ήταν 0.663, με επίπεδο 
σημαντικότητας 0.7%. Η τιμή αυτή δείχνει ότι ενώ μεταξύ των εποχών παρατηρούνται στατιστικά 
σημαντικές διαφορές, μεταξύ των ειδών, αναφορικά με την παρουσία τους και τη σχετική αφθονία 
τους, παρατηρούνται και ορισμένες ομοιότητες. Από την σύγκριση των εποχών ανά ζεύγη 
παρατηρείται απόλυτη διαφοροποίηση 100% στα ζεύγη Άνοιξη-Φθινόπωρο και Καλοκαίρι-Φθινόπωρο, 
ενώ για το ζεύγος Άνοιξη-Καλοκαίρι η μέση διαφορά ανέρεχεται στο 33.3%.  
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Πίνακας 1. Κύρια είδη υπεύθυνα για την ομοιότητα των καλάδων της Άνοιξης.                                                                  

Table 1. Major species contribute the similarity of the hauls of spring. 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Diplodus annularis 9.29 5.61 6.84 6.9 6.9 

Citharus linguatula 8.45 5.11 18.79 6.28 13.18 

Scorpaena notata 8.08 5.05 10.26 6.21 19.39 

Liocarcinus depurator 8.07 4.99 9.42 6.13 25.52 

Trachurus mediterraneus 7.61 4.61 7.29 5.67 31.18 

Mullus barbatus barbatus 6.93 4.46 12.28 5.48 36.67 

Pagellus erythrinus 7.31 4.17 9.34 5.13 41.8 

Arnoglossus laterna 5.75 3.29 5.4 4.05 45.85 

 
Πίνακας 2. Κύρια είδη υπεύθυνα για την ομοιότητα των καλάδων του Καλοκαιριού.                                                                  

Table 2. Major species contribute the similarity of the hauls of summer. 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Diplodus annularis 7.19 5.02 11.33 6.53 6.53 

Citharus linguatula 7.22 4.87 26.26 6.34 12.87 

Liocarcinus depurator 6.69 4.78 94.98 6.22 19.09 

Mullus barbatus barbatus 6.33 4.35 53.54 5.66 24.75 

Scorpaena notata 6.27 4.16 9.64 5.42 30.17 

Pagellus erythrinus 5.58 3.57 5.85 4.64 34.81 

Trachurus mediterraneus 4.78 3.47 71.03 4.51 39.32 

Merluccius merluccius 5.04 3.37 6.74 4.39 43.71 

 
Πίνακας 3. Κύρια είδη υπεύθυνα για την ομοιότητα των καλάδων του Φθινοπώρου.                                                                  

Table 3. Major species contribute the similarity of the hauls of autumn. 

Species Av.Abund Av.Sim Sim/SD Contrib% Cum.% 

Mullus barbatus barbatus 10.55 4.99 5.23 6.95 6.95 

Citharus linguatula 9.76 4.75 11.96 6.63 13.58 

Diplodus annularis 8.34 4.39 28.67 6.11 19.69 

Arnoglossus laterna 8.4 4.28 12.22 5.97 25.65 

Pagellus erythrinus 6.98 3.61 14.74 5.03 30.68 

Serranus hepatus 8.33 3.58 3.44 5 35.68 

Scorpaena notata 7.19 3.5 9.53 4.87 40.55 

Pagellus bogaraveo 7.68 3.44 3.54 4.8 45.35 

 
Τα κύρια μεγαβενθικά είδη που αθροιστικά είναι υπεύθυνα για τη διαφοροποίηση μεταξύ των 

εποχών και η συμβολή του καθενός στη διαφοροποίηση αυτή, υπολογίστηκαν με τη στατιστική 
ανάλυση SIMPER. Για τη διαφοροποίηση των εποχών δειγματοληψίας μεταξύ Άνοιξης και Φθινοπώρου 
τα κύρια υπεύθυνα είδη ήταν τα Pagellus bogaraveo (5.17%), Merlangius melangus (4.71%), Pagellus 
acarne (4.65%) και Sepia officinallis (3.39%). Για τη διαφοροποίηση των εποχών μεταξύ Καλοκαιριού με 
Φθινοπώρου τα κύρια υπεύθυνα είδη ήταν τα Pagellus bogaraveo (5.51%), Pagellus acarne (4.39%), 
Sepia officinalis (3.2%) και Sphyraena sphyraena (3.1%). Τέλος, για τη διαφοροποίηση στο τελευταίο 
ζεύγος εποχών δειγματοληψίας (Άνοιξη - Καλοκαίρι) τα κύρια υπεύθυνα είδη ήταν τα Trachurus 
mediterraneus (4.5%), Parapenaeus longirostris (4.02%), Spicara maena (4%), Merlangius merlangus 
(3.62%), Diplodus annularis (3.32%) και Pagellus erythrinus (2.94%).  

Συνοψίζοντας, η εποχιακή σύγκριση του 1ο έτους παρακολούθησης του τεχνητού υφάλου στο 
Κίτρος Πιερίας έδειξε ξεκάθαρη ομοιότητα μεταξύ των εποχών δειγματοληψίας Άνοιξης και 
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Καλοκαιριού, κάτι που μπορεί να αποδοθεί τόσο στο σχετικά κοντινό χρονικό διάστημα που 
πραγματοποιήθηκαν οι 2 δειγματοληψίες όσο και στην έλλειψη ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 
διάρκεια των 2 εποχών. Οι αλλαγές στη σύνθεση των μεγαπανιδικών ειδών αντιστοιχούσε σε μεγάλο 
βαθμό με τις αλλαγές στην αφθονία, καθώς κατά την περίοδο του καλοκαιριού οι βιοκοινότητες 
χαρακτηρίζονται πλούσιες τόσο σε είδη όσο και σε άτομα, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει σε λιγότερο 
θερμές εποχές όπως το φθινόπωρο. Η ταχεία αύξηση της αφθονίας προκαλείται από την πρόσληψη 
νέων ατόμων από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, περίοδος αναπαραγωγής πολλών βενθικών ειδών. 

Η συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης για δύο ακόμη έτη αναμένεται να προσφέρει 
χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των τεχνητών υφάλων στην σύνθεση της 
μακροπανίδας, καθώς επίσης και μία αρχική εκτίμηση της αναμενόμενης συνεισφοράς του Υφάλου 
στην αλιευτική διαχείριση της συγκεκριμένης περιοχής.   
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Εικόνα 1. Περιοχή μελέτης και κύρια 
λιμάνια, με βέλη οριοθετούνται τα άκρα 
της ακτογραμμής της περιοχής.  
Figure 1. Study area and major ports, 
with arrows bounded the edges of the 
coastline of the area. 

Χωροχρονική κατανομή, τυπολογία και δραστηριότητα του αλιευτικού στόλου στην 
περιοχή του κεντρικού Ιονίου και του Πατραϊκού κόλπου 
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ABSTRACT 
Vlasios Ketsilis-Rinis, Constantin Koutsikopoulos, Evangelos Tzanatos: Spatiοtemporal 
distribution, typology and activity of the fishing fleet in the area of the central Ionian Sea 
and Patraikos Gulf 
The present study carried out a detailed data collection from the entire length of the coastlenine of the 
central Ionian Sea and Patraikos Gulf in order to indentify the spatiotemporal distribution of the fishing 
fleet, to clarify its activity and compare the information with the database of Common Fisheries Register 
of the EU. The main findings from the comparison between the fleet actually existing in the region and 
the theoretical fleet in the database of Common Fisheries Register indicate a significant divergence of 
the “actual” professional fleet by around -30%. Regarding the spatial distribution of the fleet, 2/3 of the 
registered professional fishing vessels in the study area are less than 12 km from the reference port 
(port where they have been declared to operate from). Furthermore, only 30% of the theoretical fleet 
uses one of the five main ports of the study area as home port. Finally the size of the recreational fishing 
fleet recorded in the region was sixfold that of the professional fleet and was characterized by large 
seasonal variations. 
Keywords: Ionian Sea, Patraikos Gulf, fishing fleet, spatiotemporal distribution, activity. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο τόσο της επαγγελματικής όσο και της 
ερασιτεχνικής αλιείας, υπάρχουν ανησυχίες πως η παρεχόμενη πληροφορία γύρω από την αλιεία 
πάσχει ποσοτικά και ποιοτικά (Moutopoulos & Koutsikopoulos 2014). Σκοπός της εργασίας είναι η 
μελέτη της χωρικής και χρονικής κατανομής του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού στόλου της 
περιοχής κεντρικού Ιονίου-Πατραϊκού κόλπου, καθώς και η καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών και 
δραστηριότητάς τους μέσα από αποτελέσματα απογραφής πεδίου και συγκέντρωση πρωτογενούς 
πολυπαραγοντικής πληροφορίας. Τέλος, στόχος είναι η σύγκριση της πληροφορίας με την βάση 
δεδομένων του Κοινού Αλιευτικού Μητρώου (Κ.Α.Μ.), η οποία περιέχει το σύνολο των επαγγελματικών 
σκαφών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η περιοχή μελέτης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του 
παραλιακού μετώπου του Πατραϊκού κόλπου (εκτός της 
ευρύτερης περιοχής του λιμένα και της λιμνοθάλασσας του 
Μεσολογγίου), το δυτικότερο κομμάτι του Κορινθιακού κόλπου 
καθώς και το βορειοδυτικό κομμάτι των ακτών της 
Πελοποννήσου (Εικόνα 1). 

Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο χρονικές 
περιόδους. Η πρώτη σειρά δειγματοληψιών έγινε στο τέλος της 
χειμερινής περιόδου (Φεβρουάριο και Μάρτιο), ενώ η δεύτερη 
πραγματοποιήθηκε αρχές Αυγούστου. 

Η χειμερινή απογραφή ολοκληρώθηκε σε 16 ημέρες 
καλύπτοντας το σύνολο της ακτογραμμής. Το αποτέλεσμα ήταν 
να οριστούν 49 σταθμοί, με συνολικά 1.760 απογραφέντα 
σκάφη. 

Οι θερινές δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με 
τρόπο παρόμοιο ως προς την πρώτη απογραφή ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος, το χρόνο και την απόδοση 
της πρώτης απογραφής αφαιρέθηκαν οι 13 πιο δυσπρόσιτες και μικρής απόδοσης σε αριθμό και 
ενεργότητα σκαφών σταθμοί. Έτσι, οι περιοχές θερινής απογραφής περιορίστηκαν σε 36 με συνολικά 
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1.996 απογραφέντα σκάφη. Ταυτόχρονα, ο χρόνος δειγματοληψίας περιορίστηκε σε πέντε ημέρες, 
υποτριπλασιάζοντας το φόρτο εργασίας και το κόστος της απογραφής. Σε αυτούς τους 13 χειμερινούς 
σταθμούς κατεγράφησαν 101 ερασιτεχνικά σκάφη και μόλις τρία επαγγελματικά. Στην ανάλυση της 
εποχικότητας η σύγκριση περιορίστηκε στους 36 σταθμούς που έγιναν το καλοκαίρι ώστε τα 
αποτελέσματα από τις δύο απογραφές να είναι απολύτως συγκρίσιμα, ενώ στις υπόλοιπες αναλύσεις η 
επίδραση των τριών επαγγελματικών σκαφών στα αποτελέσματα είναι αμελητέα. 

Η λήψη της πρωτογενούς πληροφορίας πραγματοποιήθηκε στις περισσότερες των περιπτώσεων 
μέσω βιντεοσκόπησης. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατό είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω αδυναμίας 
προσέγγισης σε ιδιωτικούς χώρους έγινε περιγραφική καταγραφή των σκαφών. Ο στόχος ήταν να 
καταγραφούν μια ομάδα χαρακτηριστικών για το κάθε σκάφος όπως η γεωγραφική θέση (γεωγραφικές 
συντεταγμένες και ευρύτερη περιοχή), το όνομα, το νηολόγιο, η τοποθέτηση (μέσα ή έξω από το νερό), 
ο τύπος του σκάφους (αλιευτικό, ιστιοφόρο κ.α.), το υλικό κατασκευής, ο τύπος μηχανής (εσωλέμβια ή 
εξωλέμβια), τα χαρακτηριστικά της μηχανής (δίχρονη ή τετράχρονη), η ύπαρξη καμπίνας, η ύπαρξη 
οργανικού υλικού στα ύφαλα των σκαφών (φύκη και μικρά όστρακα που αναπτύσσονται λόγω 
ελλιπούς συντήρησης προκαλώντας δυσκολία στην κίνησή τους), καθώς και τα αλιευτικά εργαλεία. 
Επίσης, τα σκάφη κατηγοριοποιήθηκαν σε επαγγελματικά και ερασιτεχνικά αλλά και σε τρεις κλάσεις 
ενεργότητας· ενεργά, ημιενεργά και ανενεργά. Τέλος, επισημαίνεται πως τα αποτελέσματα της μελέτης 
είναι προϊόν απογραφής του στόλου κι όχι δειγματοληψίας και γι' αυτό το λόγω περαιτέρω στατιστικές 
αναλύσεις δεν κρίθηκαν απαραίτητες. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η σύγκριση του υπαρκτού στόλου της περιοχής με το θεωρητικό στόλο που βρίσκεται καταχωρημένος 
στη βάση του Κοινού Αλιευτικού μητρώου (Εικόνα 2, Πίνακας 1) δείχνει σημαντική απόκλιση του 
επαγγελματικού στόλου της τάξης του -29% κατά μέσο όρο των δύο δειγματοληπτικών περιόδων, 
στοιχείο που επηρεάζει τόσο το σχεδιασμό της δειγματοληψίας για την παρακολούθηση της αλιευτικής 
δραστηριότητας όσο και την εκτίμηση της συνολικής αλιευτικής παραγωγής (Leopold et al. 2014). Οι 
σημαντικότερες αποκλίσεις από πλευρά διαχείρισης εστιάζονται στα σκάφη της μικρής παράκτιας 
αλιείας και είναι της τάξης του -30%. 

Όσον αφορά στο πραγματικό στόλο των γριγρί εμφανίζει θετική απόκλιση (+83)% σε σχέση με 
το θεωρητικό στόλο ενώ αντίθετα, οι μηχανότρατες παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση (-56%). Ωστόσο 
οι εκτιμήσεις για το στόλο της μέσης αλιείας είναι απολύτως ενδεικτικές καθώς υπάρχουν δυσκολίες 
στην απογραφή του λόγω της έντονης δραστηριότητάς του και της συχνής μετακίνησής των σκαφών σε 
άλλες περιοχές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Στο στόλο της μικρής παράκτιας αλιείας οι σημαντικότερες αποκλίσεις εντοπίζονται σε σκάφη 

μικρά, πλαστικά και μεγάλης ηλικίας (Εικόνα 3, Πίνακας 2).Τα σκάφη ηλικίας >12 ετών παρουσιάζουν 
κατά μέσο όρο αρνητική απόκλιση σε σχέση με το Κ.Α.Μ. της τάξης του -33%. Στα σκάφη με μήκος 
κάτω των 6 μέτρων η απόκλιση ξεπερνά το -50%, ενώ στα πλαστικά σκάφη φτάνει το -52%. 

Η εικόνα ενός σκάφους αποτελεί την πρώτη ένδειξη της ενεργότητάς του. Ωστόσο, δεν είναι 
πάντα δυνατό να διακρίνουμε όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάποιο 
συμπέρασμα (π.χ. απουσία σήμανσης, εικόνα υφάλων σκάφους) (Κουτσικόπουλος et al. 2003). 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Κ.Α.Μ.) 

Σύνολο 358 

Μηχανότρατα 16 

Γριγρί 9 

Παράκτια 333 

Εικόνα 2. Σύγκριση «υπαρκτού» επαγγελματικού στόλου περιοχής μελέτης με το στόλο του Κ.Α.Μ. 
Figure 2. Comparison of “actual” professional fleet of the study area with the fleet of Common Fisheries Register of 
the EU. 

Πίνακας 1. Στόλος της περιοχής μελέτης στο Κ.Α.Μ. 
Table 1. Fleet of the study area in the Common 
Fisheries Register of the EU. 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Η εποχικότητα που εμφανίζει συνολικά ο στόλος σε σχέση με την χειμερινή απογραφή είναι της 
τάξης του +21% (Εικόνα 4, Πίνακας 3). Διαχωρίζοντας τον στόλο σε σκάφη εντός και εκτός υδάτων 
παρατηρούμε ότι την καλοκαιρινή περίοδο τα σκάφη που βρίσκονται στο νερό είναι περισσότερα κατά 
+85%. Αντιθέτως, ο στόλος εκτός υδάτων παρουσιάζει μείωση της τάξης του -47%. Η διαφορά αυτή 
παραπέμπει εν μέρει σε εποχική απόσυρση και είσοδο των σκαφών στο νερό, ωστόσο ένα σημαντικό 
κομμάτι του απογραφόμενου στόλου τον Αύγουστο, φαίνεται πως έρχεται έξω από την περιοχή 
μελέτης και ενσωματώνεται στον υπάρχοντα στόλο. 

Επιμέρους, ο ερασιτεχνικός στόλος της περιοχής ο οποίος και καταγράφηκε εξαπλάσιος του 
επαγγελματικού χαρακτηρίζεται από μεγάλη εποχική διακύμανση στο μέγεθος, της τάξης του 25% και 
εμφανίζει περιορισμένη αλιευτική ενεργότητα, με μόλις 3,5% του στόλου να είναι ενεργός με βάση την 
τυπολογία που αναπτύξαμε. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της ερασιτεχνικής αλιείας είναι πιθανό να καθιστά 
την εκτίμηση της ενεργότητας δύσκολη και ανακριβή διότι τα αλιευτικά εργαλεία δεν παραμένουν στο 
σκάφος και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους είναι ακανόνιστο. Ως εκ τούτου μια εμπεριστατωμένη 
μελέτη της αλιευτικής του δραστηριότητας θεωρείται επιβεβλημένη (Anonymous 2003). Αντιθέτως, ο 
επαγγελματικός στόλος δεν παρουσιάζει εποχικές διακυμάνσεις, λιγότερο από -5% και η ενεργότητά 
του αγγίζει το 85%. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Για τα επαγγελματικά σκάφη υπολογίστηκε η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της περιοχής 

απογραφής και του λιμανιού αναφοράς τους. Το 60% των επαγγελματικών καταγεγραμμένων σκαφών 
της περιοχής μελέτης απέχουν λιγότερο από 12 km από το λιμάνι δήλωσής τους (Εικόνα 5), ενώ δεν 
παρουσιάζονται σημαντικές εποχικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο κατανέμεται ο στόλος. Επίσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Κ.Α.Μ.) 

>42 ετών 45 

[42-12] ετών 244 

<12 ετών 69 

<6m 138 

[6-12)m 189 

>12m 31 

Πλαστικά 139 

Ξύλινα 209 

Μεταλλικά 10 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
(Χειμερινός στόλος) 
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 Συνολικά 1390 

Μέσα 622 
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 Συνολικά 257 

Μέσα 214 

Έξω 43 

Εικόνα 3. Σύγκριση μορφολογικών χαρακτηριστικών «υπαρκτού» επαγγελματικού στόλου περιοχής μελέτης με το 
στόλο του Κ.Α.Μ. 
Figure 3. Comparison of morphological characteristics of “actual” professional fleet of study area with the fleet of 
Common Fisheries Register of the EU. 
 

 
 

Εικόνα 4. Εποχικότητα στόλου περιοχή μελέτης, Μέσα: Μέσα στο νερό, Έξω: Έξω από το νερό, Ε: Ενεργά, Η: 
Ημιενεργά, Α: Ανενεργά. 
Figure 4. Seasonality of fleet at study area, Inside: In the water, Outside: Outside the water, E: Active, H: Semi-
active, A: Passive. 
 
 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά στόλου της περιοχής 
μελέτης στο Κ.Α.Μ. 
Table 2. Fleet characteristics of the study area in the 
Common Fisheries Register of the EU. 

Πίνακας 3. Μέγεθος και τοποθέτηση στόλου 
την χειμερινή περίοδο. 
Table 3. Fleet size and placement at the winter 
season. 
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μόλις το 29% του θεωρητικού στόλου του Κοινού Αλιευτικού Μητρώου, ελλιμενίζεται σε ένα από τα 
πέντε κύρια λιμάνια της περιοχής μελέτης. Στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης, πέραν των κύριων 
λιμανιών, εντοπίζεται το 42% ενώ το υπόλοιπο 29% του θεωρητικού στόλου δεν εντοπίστηκε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Από τα στοιχεία προκύπτει πως ο ερασιτεχνικός στόλος είναι εξαπλάσιος του επαγγελματικού 

αλλά και αν διακρίνουμε μόνο τα ερασιτεχνικά σκάφη που συνήθως δραστηριοποιούνται στην αλιεία 
αναψυχής ο αριθμός τους παραμένει τετραπλάσιος δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερος από εκτιμήσεις 
των δεκαετιών του 1990 και του 2000 (Κουτσικόπουλος et al. 2008). Το μέγεθος του ερασιτεχνικού 
στόλου είναι τέτοιο που ακόμα και με στοιχειώδη ενεργότητα η πίεση που ασκεί στα αλιεύματα είναι 
πιθανώς μεγάλη με σημαντικές οικολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η αβεβαιότητα όμως 
της πραγματικής τους αλιευτικής δραστηριότητας απαιτεί πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση του 
θέματος (Ota & Just 2008). 

Ο μειωμένος, κατά περίπου 30%, υπαρκτός στόλος της περιοχής μελέτης σε σχέση με τον 
θεωρητικό στόλο που είναι καταχωρημένος στο Κ.Α.Μ. και η ελάχιστη απόσταση των 12 km που 
παρουσιάζει το 40% των σκαφών από το λιμάνι αναφοράς τους, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την 
εκτίμηση της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της περιοχής αλλά και την παρακολούθηση της 
αλιευτικής πίεσης που υφίστανται τα ιχθυαποθέματα. Η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή μέτρων σε 
τέτοια συστήματα για τα οποία υστερούμε γνώσης μπορεί να καταστεί επικίνδυνη όχι μόνο για το 
οικοσύστημα αλλά και για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες (Tzanatos et al. 2005). 
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Εικόνα 5. Χωρική κατανομή του στόλου της περιοχής μελέτης και αποστάσεις των επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών από το λιμάνι αναφοράς τους. 
Figure 5. Spatial distribution of the study area fleet and distances of professional fishing vessels from the reference 
port. 
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Προκαταρτική μελέτη της ηλικίας και αύξησης του μπαρμπουνιού (Mullus 
surmuletus) στον Αργοσαρωνικό κόλπο 
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ABSTRACT 
Vasiliki Kousteni, Chryssi Mytilineou, Aikaterini Anastasopoulou, Petros Bekas, Aimilia 
Panagiotou, Vasiliki Papantoniou: Preliminary study on the age and growth of the striped 
red mullet (Mullus surmuletus) in the Argosaronicos Gulf  
The aim of the present study was to evaluate the age and growth parameters of the striped red mullet 
Mullus surmuletus in the Argosaronicos Gulf. A total of 312 individuals were examined, sampled within 
the Data Collection Framework Program in 2014. Length-weight relationships were positively allometric 
in both females and males, showing also a significant sex effect. Five and four age groups were recorded 
for females (TL range=76-306 mm) and males (TL range=124-260 mm), respectively. The Von Bertalanffy 
growth parameters were: a) TLinf=311 mm, k=0.392 yr-1 and t0=-0.967 yrs for the observed, and b) 
TLinf=357 mm, k=0.220 yr-1 and t0=-1.462 yrs for the back-calculated lengths-at-age for sexes combined.  
Keywords: Mullus surmuletus, aging, otoliths, growth, Mediterranean Sea. 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ  
Το μπαρμπούνι Mullus surmuletus (L. 1758) ανήκει στην οικογένεια Mullidae (Osteichthyes: 
Perciformes) και απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, από τη Βόρεια Θάλασσα έως τη 
Σενεγάλη, στη Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα (Fischer et al. 1987), κυρίως μέχρι 200 m βάθους 
(Tserpes et al. 2002). Πρόκειται για ένα είδος με υψηλή εμπορική αξία που εκπροσωπεί σημαντικό 
μέρος των αλιευμάτων βυθού στις Ελληνικές Θάλασσες και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο (Stergiou et al. 
1992, Tserpes et al. 2002). Η ηλικία και αύξηση του είδους έχει μελετηθεί ελάχιστα στον Ατλαντικό 
(Pajeulo et al. 1997, N'Da et al. 2006, Mahé et al. 2013), περισσότερο στη Μεσόγειο (Gharbi & Ktari 
1981, Andaloro 1982, Sánchez et al. 1983, Morales Nin 1991, Campillo 1992, Reňones et al. 1995, 
Mehanna 2009, Arslan & İşmen 2013), ενώ μια μόνο αναφορά υπάρχει από τις Ελληνικές Θάλασσες 
(Vassilopoulou & Papaconstantinou 1992). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η προκαταρτική εκτίμηση της ηλικίας και του ρυθμού 
αύξησης του μπαρμπουνιού στον Αργοσαρωνικό κόλπο και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα 
προηγούμενων μελετών.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία (μηχανότρατα, 
απλάδια και μανωμένα δίχτυα) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2014, στον Αργοσαρωνικό κόλπο. Σε κάθε 
άτομο καταγράφηκαν το ολικό μήκος (Total length, TL) σε χιλιοστά (mm) και το ολικό βάρος (Total 
Weight, TW) σε γραμμάρια (g), και προσδιορίστηκε το φύλο μακροσκοπικά.  

Οι ωτόλιθοι των ψαριών συλλέχθηκαν, καθαρίστηκαν και φωτογραφήθηκαν για να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάγνωση της ηλικίας. Η εκτίμηση της ηλικίας βασίστηκε στη μέτρηση των 
αυξητικών δακτυλίων που αποτυπώνονται στην εξωτερική επιφάνεια του αριστερού ωτολίθου και η 1η 
Ιουνίου θεωρήθηκε ως ημερομηνία γέννησης για όλα τα άτομα. Με τη βοήθεια του συστήματος 
ανάλυσης ψηφιακής εικόνας Image-Pro Plus v4.5.1.22, μετρήθηκαν η ακτίνα κάθε ωτολίθου (R σε mm) 
και οι ακτίνες των ετήσιων δακτυλίων (Ri σε mm) από τον πυρήνα του ωτολίθου. Εξετάζοντας τη σχέση 
ολικού μήκους-ακτίνας ωτολίθου, υπολογίστηκαν οι μέσες αναδρομικές τιμές του ολικού μήκους ανά 
ηλικία.  

Η κατά μήκος σύνθεση υπολογίστηκε ανά κλάση 10 mm (TL). Η σχέση μήκους–βάρους 
εκφράστηκε με το μοντέλο: TW=αTLb. Ο τύπος της αύξησης διερευνήθηκε, συγκρίνοντας την 
παρατηρούμενη τιμή του συντελεστή b με τη θεωρητική τιμή 3 με τη δοκιμασία t (Student’s t-test). Η 
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σύγκριση των τιμών του συντελεστή b μεταξύ των φύλων έγινε με την ανάλυση συνδιακύμανσης 
(ANCOVA). 

Βάσει των δεδομένων ηλικίας κατασκευάστηκε η κλείδα ηλικίας–ολικού μήκους για το σύνολο 
των ατόμων. Για τον υπολογισμό των παραμέτρων αύξησης, χρησιμοποιήθηκε το εκθετικό μοντέλο Von 
Bertalanffy Lt=Linf(1-e-k(t-to)), όπου Lt είναι το μήκος του ψαριού τη χρονική στιγμή t, Linf είναι το 
ασυμπτωτικό μήκος σε mm, k είναι ο ρυθμός αύξησης με τον οποίο πλησιάζει το Linf σε yr-1, t είναι η 
ηλικία του ψαριού σε yrs και t0 (αρνητικός ή θετικός αριθμός με μικρή υπολογιστική, αλλά όχι 
βιολογική σημασία) είναι η υποθετική ηλικία σε yrs στην οποία το ψάρι έχει μηδενικό μήκος (Von 
Bertalanffy 1938). Οι παράμετροι αύξησης υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη: α) τα παρατηρούμενα 
μήκη με τις αντίστοιχες ηλικίες και β) τα υπολογισμένα μέσα αναδρομικά μήκη της κάθε κλάσης 
ηλικίας. Ο συντελεστής ολοκλήρωσης της αύξησης (growth performance index, Φ’) υπολογίστηκε από 
τη σχέση: Φ΄=logk+2logLinf (Munro & Pauly 1983). Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας 
(παράμετροι αύξησης και συντελεστής Φ’) συγκρίθηκαν με εκείνα από προηγούμενες μελέτες.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Συνολικά συλλέχθηκαν 312 άτομα (139 θηλυκά, 69 αρσενικά και 104 απροσδιορίστου φύλου). Το ολικό 
μήκος κυμάνθηκε από 76 έως 306 mm (Μ.Τ.=173±43,5) και το ολικό βάρος από 5,0 έως 401 g 
(Μ.Τ.=75,7±48,5) για το σύνολο των ατόμων.  

Η σχέση ολικού μήκους–βάρους του μπαρμπουνιού στον Αργοσαρωνικό κόλπο περιγράφεται 
από το μοντέλο TW=6E-6TL3,14(R2=0,98) για τα θηλυκά άτομα, TW=1E-5TL3,03(R2=0,98) για τα αρσενικά 
άτομα και TW=4E-6TL3,20(R2=0,98) για το σύνολο των ατόμων. Η δοκιμασία t έδειξε θετική αλλομετρία 
για κάθε φύλο και για το σύνολο των ατόμων (Pt<0,05), ενισχύοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων 
μελετών (Πίνακας 1). Σύμφωνα με την ανάλυση συνδιακύμανσης, ο συντελεστής b διέφερε στατιστικά 
σημαντικά μεταξύ των φύλων, με τα θηλυκά άτομα να παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές βάρους για το 
ίδιο μήκος σε σχέση με τα αρσενικά (PANCOVA<0,05). 

Στην παρούσα μελέτη, συνολικά, εκτιμήθηκαν 5 ηλικιακές κλάσεις από 0+ έως 5 (0,75 έως 5,00 
yrs) στα θηλυκά άτομα και από 0+ έως 4 (0,75 έως 4,00 yrs) στα αρσενικά. Από την κλείδα ηλικίας–
ολικού μήκους (Πίνακας 1), γίνεται εμφανές ότι η πλειονότητα των ατόμων κατανέμεται στις κλάσεις 
από 140 έως 210 mm (TL), ενώ οι ομάδες ηλικίας χαρακτηρίζονται από μεγάλη διασπορά και 
σημαντική επικάλυψη. Η μέγιστη ηλικία του είδους έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό (N’Da et al. 2006) 
(Πίνακας 2).  

Η σχέση ολικού μήκους–ακτίνας ωτολίθου περιγράφεται από το μοντέλο TL=88,62R0,66 (R2=0,91, 
N=312). Τα μέσα αναδρομικά μήκη ανά ηλικία ήταν μεγαλύτερα από τα παρατηρούμενα (Εικόνα 1). Οι 
παράμετροι αύξησης υπολογίστηκαν για τα δύο φύλα μαζί, λόγω του μικρού δείγματος (Πίνακας 2).   

 

 
Εικόνα 1. Γράφημα Von Bertalanffy του Mullus surmuletus στον Αργοσαρωνικό κόλπο σύμφωνα με τα 
παρατηρούμενα μήκη (Α) και τα μέσα αναδρομικά υπολογισμένα μήκη (Β) ανά κλάση ηλικίας.  
Figure 1. Von Bertalanffy plot of Mullus surmuletus in the Argosaronicos Gulf based on the observed (A) and the 
back-calculated length-at-age data (B). 
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Πίνακας 1. Κλείδα ηλικίας–ολικού μήκους του Mullus surmuletus στον Αργοσαρωνικό κόλπο. 
Table 1. Age–Length key of Mullus surmuletus in the Argosaronicos Gulf. 

 

 
 

Πίνακας 2. Παράμετροι αύξησης (Linf, k and t0), μέγιστη παρατηρούμενη ηλικία (Amax), συντελεστής ολοκλήρωσης 
της αύξησης (Φ’) και συντελεστής αλλομετρίας (b) του Mullus surmuletus σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και 
του Ατλαντικού.  
Table 2. Growth parameters (Linf, k and t0), maximum observed age (Amax) performance index (Φ’) and coefficient of 
allometry (b) οf Mullus surmuletus in different areas in the Mediterranean and Atlantic. 
 

 
 
Από τον Πίνακα 2 διαπιστώνεται γεωγραφική διαφοροποίηση στο αυξητικό πρότυπο του είδους. 

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε διαφορές ως προς τις τοπικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες, τη δειγματοληπτική μεθοδολογία (π.χ. αριθμός ατόμων ανά κλάση μήκους) ή το ρυθμό 
αύξησης μεταξύ των διαφορετικών αποθεμάτων, καθώς και σε διαφορές στη μεθοδολογία ανάγνωσης 

0 1 2 3 4 5
71–80 2 2
81–90 1 1
91–100 14 14
101–110 16 16
111–120 17 17
121–130 8 1 9
131–140 12 2 14
141–150 10 10 20
151–160 10 16 26
161–170 8 18 26
171–180 3 23 26
181–190 1 26 6 33
191–200 1 30 2 33
201–210 18 3 21
211–220 9 7 16
221–230 3 5 1 9
231–240 2 9 11
241–250 3 2 5
251–260 1 2 1 4
261–270 1 3 4
271–280 1 1 2
281–290

291–300 1 1 2
301–310 1 1

Ν 103 158 38 9 3 1 312

Μ.Τ.±Τ.Α. 128±25,7 182±21,4 221±22,6 258±17,6 275±16,8 306 172±43,5

TLαν . 148 193 228 240 276

TLV B 167 214 245 267 281

Ν, αρι θμός ατόμων; M .T., μέση τι μή; Τ.Α., τυπι κή απόκλι ση; TLαν, μέσο αναδρομι κό μήκος; TLVB ,  μέσο μήκος βάσει  VBGF 

TL (mm)
ΗΛΙΚΙΑ

Ν

Περιοχή Φύλο Ν  Linf (mm) k  (yr-1) to (yrs) Amax (yrs) Φ' b Αναφορά

Μεσόγειος Θάλασσα

Ν. Αιγαίο-Παρατηρούμενα μήκη Σ 312 311 0,392 -0,967 5 2,58 3,14

Ν. Αιγαίο-Μέσα αναδρομικά μήκη Σ 312 357 0,220 -1,462 4 2,45 3,03

Θ 184 284 0,190 -2,160 7 2,19 3,16

Α 118 267 0,200 -2,340 3 2,15 3,02

Θ 336 413 0,100 -2,770 6 2,23 3,23

Α 451 380 0,104 -2,758 5 2,18 2,25

Αίγυπτος Σ 1385 317 0,470 -0,300 5 2,68 3,07 Mehanna 2009

Τυνησία* Σ 202 215 0,500 -0,116 5 2,36 3,35 Gharbi & Ktari 1981

Θ – 301 0,240 -2,680 – 2,34 –

Α – 250 0,300 -2,390 – 2,27 –

Θ – 334 0,430 -0,600 – 2,34 –

Α – 285 0,530 -0,440 – 2,27 –

Καταλονία Σ 3339 325 0,110 -3,648 6 2,06 3,10 Sánchez et al . 1983

Σ – 298 0,238 -2,640 4 2,32 2,91 Morales Nin 1991

Σ 3339 313 0,211 -2,348 6 2,31 3,12 Reňones et al. 1995

Ατλαντικός Ωκεανός

Αγγλικό Κανάλι, Βόρεια Θάλασσα Σ 383 475 0,210 – 7 2,68 3,25 Mahé et al . 2013

Βισκαϊκός κόλπος Σ 493 377 0,290 – 9 2,62 3,56 N'Da et al.  2006

Κανάρια νησιά Σ 449 357 0,220 -1,840 8 2,45 3,18 Pajeulo et al.  1997 

Κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος
Vassilopoulou & 

Papaconstantinou 1992

Παρούσα μελέτη

Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος Arslan & İşmen 2013

Θ, θηλυκά; A, αρσενικά; Σ, σύνολο; N, αριθμός ατόμων; Linf, ασυμπτωτικό μήκος; k, ρυθμός αύξησης; t0, υποθετική ηλικία στην οποία το ψάρι έχει μηδενικό 

μήκος; *τα λέπια, και όχι οι ωτόλιθοι, χρησιμοποιήθηκαν για την ηλικιακή εκτίμηση

Κόλπος Λεόντων Campillo 1992

Τυρρηνικό Πέλαγος Andaloro 1982

Μαγιόρκα
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και ερμηνείας των δακτυλίων. Για τον περιορισμό της εισαγωγής σφάλματος στην ηλικιακή εκτίμηση 
του M. surmuletus, θεωρείται αναγκαίος ο έλεγχος της εγκυρότητας της απόλυτης ηλικίας «validation 
of absolute age» που ισοδυναμεί με την εκτίμηση της ακρίβειας των ηλικιακών εκτιμήσεων (Campana 
2001). 
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Αξιολόγηση κανόνων κατανομής ποσοστώσεων μεταξύ χωρών με τη βοήθεια της 
θεωρίας κοινωνικής επιλογής  

 

Κωνσταντίνα Κουτσούμπα 
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 11527, Αθήνα - nandiakouts @hotmail .com 

 

ABSTRACT 
Konstandina Koutsouba: Evaluation of allocation rules for sharing quotas among countries 
with the social choice theory  
In this paper three different allocation rules, namely the Proportional rule, the Adjusted proportional 
and the Connecting Policies rule in a management scheme under the constraint of TAC are examined. 
The peculiarity of the third allocation rule is that for the sustainable management of a fish stock it takes 
into account another implemented maritime policy that of the Marine Protected Areas. The three 
allocation rules are evaluated in the context of social choice theory and specifically the Borda rule. The 
case study area examined is the Mediterranean Sea and particularly the fishery of the Mediterranean 
swordfish.   
Keywords: Allocation rules, Marine Protected Areas, Social choice theory 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ερευνητικό ερώτημα που τίθεται στην παρούσα εργασία είναι αν ο βαθμός εναρμόνισης ενός 
κράτους σε μια συγκεκριμένη πολιτική για τη θάλασσα και την αλιεία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως 
ανταμοιβή για την εφαρμογή μιας δεύτερης αντίστοιχης πολιτικής. Οι δύο εν προκειμένω πολιτικές 
είναι: α) η ανάπτυξη Δικτύων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών και β) η αποκατάσταση των 
Ευρωπαϊκών αποθεμάτων το αργότερο μέχρι το 2020 (Καν.(ΕΕ) 1380/2013). Ως περιοχή μελέτης 
επιλέγεται η λεκάνη της Μεσογείου και ως αλιευτικό απόθεμα το αλιευτικό απόθεμα του ξιφία (Xiphias 
gladius Linnaeus, 1758) της Μεσογείου. Για την αλιεία του ξιφία στη Μεσόγειο έχουν ληφθεί 
συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα, όπως καθορισμός περιόδου απαγόρευσης του αποθέματος, δεν 
έχει ωστόσο καθοριστεί συγκεκριμένη ποσότητα Συνολικών Επιτρεπόμενων Αλιευμάτων. Εκτιμάται ότι, 
τα διαχειριστικά μέτρα συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση των ποσοτήτων που αλιεύονται και τα έτη 
2012 και 2013 καταγράφηκαν οι χαμηλότερες ποσότητες των τελευταίων 30 ετών (Anonymous 2014). Η 
βιομάζα αναπαραγωγής SSB είναι κατά 65% χαμηλότερη της βιομάζας Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης 
BMSY. Σημαντικό στοιχείο της αλιείας του ξιφία της Μεσογείου είναι ότι αυτή πραγματοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά από τα κράτη που περιβάλλουν την μεσογειακή λεκάνη. Η εργασία βασίζεται στην 
υπόθεση ότι αντί των διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία του ξιφία ορίζεται το 2010 μέγιστη 
ποσότητα συνολικά επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC). Η υπόθεση αυτή θέτει το πρόβλημα της 
κατανομής της συνολικής ποσότητας επιτρεπόμενων αλιευμάτων μεταξύ των κρατών που εμπλέκονται 
στην αλιεία του αποθέματος. Στη σχετική βιβλιογραφία απαντάται πληθώρα κανόνων κατανομής 
ποσοστώσεων σε αλιευτικά αποθέματα (π.χ. Innara & Skonhoft 2008, Kampas 2015) ή στην κατανομή 
δικαιωμάτων σε άλλους κοινόχρηστους πόρους (π.χ. Sheikhmohammady & Madani 2008, Zarezadeh et 
al. 2012). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις κανόνες κατανομής ποσοστώσεων, ένας εκ των 
οποίων, ο κανόνας Σύνδεσης Πολιτικών εξαρτά τις ποσοστώσεις ενός κράτους από την επίδοσή του σε 
μια άλλη εφαρμοζόμενη πολιτική (Koutsouba 2013). Τα αποτελέσματα κατανομής που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των τριών κανόνων αξιολογούνται με τη βοήθεια της θεωρίας κοινωνικής επιλογής. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η μαθηματική απεικόνιση ενός προβλήματος διεκδικήσεων όπως αυτή παρουσιάζεται από τους 

Herrero και Villar (2001) είναι η ακόλουθη. Ορίζεται ως το σύνολο των διεκδικητών 

ενός πόρου. Για κάθε  διεκδικητή ορίζεται ως  η διεκδίκηση του i ενδιαφερόμενου,  είναι 

ένας πίνακας που απεικονίζει τις διεκδικήσεις κάθε ενδιαφερόμενου και  το σύνολο των 

διεκδικήσεων. Επιπλέον ορίζεται ως  το σύνολο το αγαθού που είναι διαθέσιμο προς κατανομή. 

Ένα πρόβλημα διεκδικήσεων για τους διεκδικητές είναι ένα ζεύγος  για το οποίο ισχύει 
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 (Thomson, 2007). Η διαφορά D-E μπορεί να εκφραστεί και ως ποσοστό. Συγκεκριμένα 

για   ισχύει . Ένας κανόνας κατανομής ή κανόνας χρεοκοπίας για το πρόβλημα 

που περιεγράφηκε είναι μία συνάρτηση  η οποία για κάθε  αντιστοιχεί ένας πίνακας 

 για τον οποίο ισχύει  . 

Οι τρεις κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν είναι ο αναλογικός κανόνας (Proportional Rule, 
PrR), ο προσαρμοσμένος αναλογικός κανόνας (Adjusted Proportional Rule, APrR), και ο κανόνας 
σύνδεσης πολιτικής (Connecting Policies Rule, PolR). Η μαθηματική απεικόνιση των τριών κανόνων 
παρατίθεται ακολούθως: 
1) Αναλογικός κανόνας, η συνολικά διεκδικούμενη ποσότητα   μειώνεται κατά ποσοστό ίσο με z.  

 
Η αναλογικότητα χαρακτηρίζεται συχνά ως ο ορισμός της ισότητας σε προβλήματα διεκδικήσεων 
(Thomson, 2003). 
2) Προσαρμοσμένος αναλογικός κανόνας, σύμφωνα με τον Bosman (2011) η κατανομή του  
πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ο κάθε διεκδικητής αποκτά ένα ελάχιστο δικαίωμα 

(minimal claim) πάνω στη διαθέσιμη ποσότητα. Το ελάχιστο δικαίωμα του διεκδικητή  είναι η 

ποσότητα του αναγνωρίζεται σε αυτόν ως δικαίωμα από όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές, 
ειδικότερα: 

                              

Ορίζεται ως  το σύνολο των ελαχίστων δικαιωμάτων όλων των διεκδικητών 

. Στο δεύτερο στάδιο και αφού έχουν καθοριστεί τα ελάχιστα δικαιώματα 

η εναπομένουσα ποσότητα κατανέμεται σύμφωνα με τον αναλογικό κανόνα. Αν οριστεί ως 

η εναπομένουσα διαθέσιμη ποσότητα είναι: 

 

3) Κανόνας σύνδεσης πολιτικών, κατά αντιστοιχία με τον προσαρμοσμένο αναλογικό κανόνα, η 
κατανομή πραγματοποιείται σε δύο στάδια όπου στο πρώτο στάδιο στον κάθε διεκδικητή  

αναγνωρίζεται ένα ελάχιστο δικαίωμα το οποίο ορίζεται ως ακολούθως: 
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όπου ως 
ik  ορίζεται η συμμετοχή κάθε κράτους-διεκδικητή i σε μία παράλληλα εξελισσόμενη πολιτική 

τα αποτελέσματα της οποίας συνεπικουρούν  στην πολιτική στην οποία τίθεται ο περιορισμός και ως εκ 
τούτου απαιτείται περιορισμός των αρχικών διεκδικήσεων. Στο δεύτερο στάδιο η εναπομένουσα 
ποσότητα  κατανέμεται πάλι σύμφωνα με τον αναλογικό κανόνα (Koutsouba 2013), επομένως είναι: 

 

Στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα των τριών κανόνων κατανομής θα αξιολογηθούν με τη 
βοήθεια της θεωρίας κοινωνικής επιλογής. Η θεωρία κοινωνικής επιλογής είναι η ‘ανάλυση του τρόπου 
λήψης συλλογικών αποφάσεων’ (Gaertner 2006). Σύμφωνα με τον Sen (1998) η θεωρία κοινωνικής 
επιλογής στοχεύει στην συγκέντρωση μεμονωμένων ατομικών επιλογών προκειμένου οι ατομικές 
αυτές επιλογές να ομαδοποιηθούν, να ιεραρχηθούν και τελικά να προσδιορίσουν μία συλλογική 
κοινωνική επιλογή. Ο Gaertner (2006) ορίζει ότι ένας κανόνας κοινωνικής επιλογής είναι ένα κανόνας 
βαθμολογίας (scoring function) όταν για κάθε προφίλ αυστηρών προτιμήσεων μπορεί να αποδοθεί ένα 

βαθμός  στην καλύτερη επιλογή του ιi ψηφοφόρου-διεκδικητή. Τότε η κοινωνική επιλογή είναι η 

εναλλακτική ή το σύνολο των εναλλακτικών με την υψηλότερη βαθμολογία. Η μαθηματική απεικόνιση 
του κανόνα του Borda βασίζεται στην εργασία των d’ Angelo et al. (1998) όπου απεικονίζεται ο κανόνας 

ως συνάρτηση ψηφοφορίας. Θεωρούνται  εναλλακτικές επιλογές διαθέσιμες σε  άτομα ενός 

συνόλου με  . Έτσι μπορεί να κατασκευαστεί ένας πίνακας ιεράρχησης διαστάσεων   όπου ο 

αριθμός των  γραμμών αντιστοιχεί στα  άτομα και ο αριθμός των  στηλών στις εναλλακτικές 

επιλογές. Ο κανόνας του Borda χαρακτηρίζεται ως η κατάλληλη μέθοδος για τον καθορισμό της 
καλύτερης μεταξύ διαφορετικών επιλογών (Garcia-Lapresta et al. 2009). Η βασική ιδέα είναι η 
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ακόλουθη, αν υπάρχει ένα σύνολο  διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων οι οποίες ιεραρχούνται από 

διαφορετικούς εκλέκτορες τότε κάθε ένας από αυτούς βαθμολογεί με  βαθμούς την πρώτη για 

αυτόν καλύτερη επιλογή, με  πόντους τη δεύτερη καλύτερη επιλογή και ούτω καθεξής, 0 πόντους 

δίνονται στη χειρότερη για κάθε εκλέκτορα επιλογή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε ένα από 
τους   εκλέκτορες. Η εναλλακτική λύση με το μεγαλύτερο άθροισμα πόντων είναι η λύση που 

προκρίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Borda (Klamer 2004).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται οι ποσότητες του ξιφία της Μεσογείου που αλιεύθηκαν τα έτη 2010 και 
2013 καθώς και οι ποσότητες ανά κράτος για τα κράτη με ποσότητες άνω των 10 τόνων. 
 

Πίνακας 1. Ποσότητες ξιφία της Μεσογείου που αλιεύθηκαν ανά χώρα για τα έτη 2010 και 2013 (Anonymous 
2014) και ποσοστιαίες μεταβολές. *Χώρες με εκφορτώσεις άνω των 10 τόνων 

Table 1. Catches of Mediterranean Swordfish in years 2010 and 2013 and percentage of change 
Χώρα* 2010 2013 % μεταβολή Κατάσταση 

ΑΛΓΕΡΙΑ 624 383 38,62% ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΥΠΡΟΣ (Ε.Ε.) 31 51 -64,52% ΑΥΞΗΣΗ 

ΙΣΠΑΝΙΑ (Ε.Ε.) 1792 1605 10,44% ΜΕΙΩΣΗ 

ΓΑΛΛΙΑ (Ε.Ε.) 78 40 48,72% ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑ (Ε.Ε.) 1494 1730 -15,80% ΑΥΞΗΣΗ 

ΙΤΑΛΙΑ (Ε.Ε.) 6022 4512 25,07% ΜΕΙΩΣΗ 

ΜΑΛΤΑ (Ε.Ε.) 423 460 -8,75% ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΑΡΟΚΟ 1610 770 52,17% ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΥΝΗΣΙΑ 1016 1014 0,20% ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 334 97 70,96% ΜΕΙΩΣΗ 

Σύνολα 13424 10662 20,58% ΜΕΙΩΣΗ 

 
Έστω ότι το έτος 2010 με συνολικές διεκδικήσεις για τις χώρες του Πίνακα 1, D = 13.424 

καθορίζεται ως ποσότητα Συνολικών Επιτρεπόμενων Αλιευμάτων (TAC) ίση με TAC=Ε=10.662 τόνους 
ίση δηλαδή με την ποσότητα που καταγράφηκε για το έτος 2013. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
στοιχεία για τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές για κάθε κράτος που συμμετέχει στην αλιεία 
του ξιφία. 
 

Πίνακας 2. Επιφάνεια θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εντός των 12 ν.μ. ανά χώρα  
Table 2. Surface of marine protected areas within the 12 n.m zone by country 

Χώρα* Επιφ. θαλάσσιων προστ. 
περιοχών. εντός των 12 ν.μ 

(τετρ. χλμ) 

Συνολική επιφάνεια 
12 ν.μ. (τετρ. χλμ) 

Ποσοστό επιφάνεια 
θαλ. προστ. 

περιοχών 

Ποσοστό 
συμμετοχής 
κάθε χώρα 

ΑΛΓΕΡΙΑ 19,1 5998,7 2,09% 0,13% 
ΚΥΠΡΟΣ (Ε.Ε.) 2 15376,9 0,01% 0,01% 
ΙΣΠΑΝΙΑ (Ε.Ε.) 2416 54271,7 4,45% 16,59% 
ΓΑΛΛΙΑ (Ε.Ε.) 2809 24568,1 11,43% 19,28% 
ΕΛΛΑΔΑ (Ε.Ε.) 3078 188641,4 1,63% 21,13% 
ΙΤΑΛΙΑ (Ε.Ε.) 2898 149764,1 2,06% 19,90% 
ΜΑΛΤΑ (Ε.Ε.) 187 4009,8 4,66% 1,28% 
ΜΑΡΟΚΟ 268 8881,9 3,02% 1,84% 
ΤΥΝΗΣΙΑ 267 30454,2 0,88% 1,83% 
ΤΟΥΡΚΙΑ 2622 36969,4 7,09% 18,00% 
Σύνολα 14.566,1 51.8936,2  100% 
    

Με βάση τα στοιχεία που αποτυπώνονται στους Πίνακες 1 και 2 τα αποτελέσματα εφαρμογής 
των τριών κανόνων κατανομής για τις διαφορετικές χώρες απεικονίζονται στον Πίνακα 3. Γίνεται 
σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των τριών κανόνων αλλά και μεταξύ της υφιστάμενης 
κατάστασης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τη υιοθέτηση διαχειριστικών μέτρων το 2013. Τέλος τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής του κανόνα Borda παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Από τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων προκύπτει ότι η Ιταλία, ως η  χώρα με τις μεγαλύτερες ποσότητες, ευνοείται από την 
εφαρμογή του προσαρμοσμένου αναλογικού κανόνα. Xώρες με ένα σημαντικό ποσοστό ανάπτυξης 
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών ευνοούνται πράγματι από την υιοθέτηση του κανόνα 
σύνδεσης πολιτικών. Στη σύγκριση όμως μεταξύ των αποτελεσμάτων των κανόνων κατανομής και της 
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υφιστάμενης κατάστασης το έτος 2013 καταγράφονται έξι χώρες που ευνοούνται από την υφιστάμενη 
κατάσταση. Τέλος στη μεταξύ των κανόνων κατανομής αξιολόγηση με τον κανόνα του Borda 
προκρίνεται με τη μεγαλύτερη βαθμολογία ο αναλογικός κανόνας.  
 
Πίνακας 3. Αποτελέσματα εφαρμογής κανόνων κατανομής 
Table 3. Allocation rules’ results obtained 

Χώρα* Αναλογ. Προς. Αναλ. Σύν. Πολιτ. Αναλογ. Προς. Αναλ. Σύν. Πολιτ. 2013 

ΑΛΓΕΡΙΑ 496 344 406 496 344 406 383 

ΚΥΠΡΟΣ (Ε.Ε.) 25 17 20 25 17 20 51 

ΙΣΠΑΝΙΑ (Ε.Ε.) 1.423 988 1.461 1.423 988 1.461 1605 

ΓΑΛΛΙΑ (Ε.Ε.) 62 43 66 62 43 66 40 

ΕΛΛΑΔΑ (Ε.Ε.) 1.187 824 1.286 1.187 824 1.286 1730 

ΙΤΑΛΙΑ (Ε.Ε.) 4.783 6.582 5.110 4.783 6.582 5.110 4512 

ΜΑΛΤΑ (Ε.Ε.) 336 233 280 336 233 280 460 

ΜΑΡΟΚΟ 1.279 888 1.076 1.279 888 1.076 770 

ΤΥΝΗΣΙΑ 807 560 679 807 560 679 1014 

ΤΟΥΡΚΙΑ 265 184 277 265 184 277 97 
 
Πίνακας 4. Αποτελέσματα κανόνα Borda  
Table 4. Borda score 

Χώρα* ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΡΟΣ. ΑΝΑΛΟΓΙΚ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΑΛΓΕΡΙΑ 2 0 1 
ΚΥΠΡΟΣ (Ε.Ε.) 2 0 1 
ΙΣΠΑΝΙΑ (Ε.Ε.) 1 0 2 
ΓΑΛΛΙΑ (Ε.Ε.) 1 0 2 
ΕΛΛΑΔΑ (Ε.Ε.) 1 0 2 
ΙΤΑΛΙΑ (Ε.Ε.) 0 2 1 
ΜΑΛΤΑ (Ε.Ε.) 2 0 1 
ΜΑΡΟΚΟ 2 0 1 
ΤΥΝΗΣΙΑ 2 0 1 
ΤΟΥΡΚΙΑ 2 0 1 
Σκορ 15 2 13 
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Στοιχεία για τον αναπαραγωγικό κύκλο του λυθρινιού (Pagellus erythrinus) στο 
νότιο Αιγαίο Πέλαγος 
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ABSTRACT 
Paraskevi Niki Lampri, Chryssi Mytilineou, John Haralambous, Stefanos Kavvadas, George 
Christides: Reproductive cycle characteristics of common pandora (Pagellus erythrinus) in 
the southern Aegean Sea 
A total of 668 specimens of common pandora (Pagellus erythrinus) were collected from the S. Aegean 
Sea and the sex ratio and the reproduction cycle were investigated. Females predominated at smaller 
sizes, while males dominated at larger sizes. Hermaphrodites made up to 1.34% of the specimens 
examined and were intermediate in size between females and males. The reproductive period extended 
from April to November, with a spawning peak in June – July. The gonadosomatic index (GSI) confirmed 
the spawning season and was found overall to be higher in females than males. Lengths at first maturity 
were 165.8 and 271.8mm for females and males, respectively.  
Keywords: reproduction, sex ratio, L50, maturity stages, Aegean Sea  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το λυθρίνι (Pagellus erythrinus, (Linnaeus, 1758)), που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των Sparidae, 
είναι ένα βενθοπελαγικό είδος ψαριού αρκετά κοινό στις ελληνικές θάλασσες με μεγάλη εμπορική αξία 
για την Ελλάδα. Η γεωγραφική κατανομή του είδους εκτείνεται από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι και τις 
ανατολικές ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού, στην ευρύτερη περιοχή της Πορτογαλίας και των Καναρίων 
Νήσων (Fischer et al. 1987). Το λυθρίνι ανήκει στα πρωτόγυνα είδη και εμφανίζει διαδοχικό 
ερμαφροδιτισμό (Girardin & Quignard 1985, Mytilineou 1987), αλλάζοντας φύλο μια φορά στη ζωή του.  
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων μας ως προς τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και την αναλογία φύλου του λυθρινιού, στοιχεία 
τα οποία έχουν εξεταστεί στο παρελθόν και από άλλους ερευνητές στη Μεσόγειο (Smida & Hadhri 
2014, Metin et al. 2009, Somarakis & Machias 2002, Mytilineou 1987).  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά, 668 άτομα λυθρινιού συλλέχθηκαν με στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία στα 
πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2013 & 2014». Τα δείγματα 
συλλέχθηκαν από τα αλιεύματα διαφόρων αλιευτικών εργαλείων (μηχανότρατα, παραγάδι, γριγρί, 
μανωμένα και απλάδια δίχτυα) την περίοδο Οκτώβριος 2013 – Νοέμβριος 2014. Οι περιοχές 
δειγματοληψίας καλύπτουν τον Βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, καθώς και τον κόλπο του 
Αργοσαρωνικού.  

Για κάθε ψάρι μετρήθηκε το ολικό μήκος (TL) σε mm, ζυγίστηκε το ολικό βάρος (TW) σε g και 
προσδιορίστηκε το φύλο και το στάδιο γεννητικής ωριμότητας σύμφωνα με την κλίμακα Nikolsky 
(1963). Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα τα στάδια γεννητικής ωριμότητας διακρίνονται σε : 1 Ανώριμα, 2 
Ανάπαυση, 3 Ωρίμαση, 4 Ωριμότητα, 5 Ωοτοκία, 6 Εξάντληση.  

Αρχικά, εκτιμήθηκε η αναλογία φύλου ανά κλάση μήκους (10mm). Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε το 
ποσοστό των σταδίων γεννητικής ωριμότητας για κάθε μήνα δειγματοληψίας, ξεχωριστά για κάθε 
φύλο για τον προσδιορισμό της περιόδου αναπαραγωγής του είδους. Επιπλέον, υπολογίστηκε ο 
γοναδοσωματικός δείκτης (GSI), ξεχωριστά για κάθε φύλο, για όσους μήνες δειγματοληψίας υπήρχαν 
δεδομένα. Ο γοναδοσωματικός δείκτης υπολογίστηκε με τον τύπο (Anderson and Gutreuter, 1983): GSI 
= 100GW / TW, όπου GW το βάρος των γονάδων σε g.  

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμασης (L50), δηλαδή το μήκος 
εκείνο στο οποίο το 50% των ατόμων είναι γεννητικά ώριμα (Froese & Binohlan, 2000). Ώριμα 
θεωρούνται τα άτομα που βρίσκονται σε στάδιο 4 ή μεγαλύτερο. Για τον υπολογισμό του L50 
χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης με τη χρήση του λογισμικού STAGRAPHICS 
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Centurion XVI.I. Τέλος, τα θηλυκά και τα αρσενικά άτομα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ολικού μήκους TL 
με βάση τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά (ωρίμανση όλων των θηλυκών >200mm και η αναστροφή 
φύλου >240mm για τα αρσενικά) και διερευνήθηκε εάν τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα, για κάθε φύλο, 
ωριμάζουν νωρίτερα.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα 668 άτομα που συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, 462 ήταν θηλυκά, 128 αρσενικά, 9 ερμαφρόδιτα 
και σε 69 δεν μπόρεσε να αναγνωριστεί το φύλο μακροσκοπικά. Σε πολλές αρσενικές γονάδες 
παρατηρήθηκαν υπολείμματα εκφυλισμένου ωοθηκικού ιστού. Το ολικό μήκος TL των ψαριών 
κυμάνθηκε από 60 έως 488 mm. Το μικρότερο άτομο στο οποίο αναγνωρίστηκε το φύλο ήταν θηλυκό 
με 65 mm TL και το μεγαλύτερο ήταν επίσης θηλυκό με μήκος 488 mm TL.  

Τα θηλυκά φαίνεται να κυριαρχούν στις μικρότερες κλάσεις μήκους και τα αρσενικά στις 
μεγαλύτερες, όπως αναμένεται (Εικ. 1). Τα ερμαφρόδιτα άτομα (σε αναστροφή φύλου) 
αντιπροσώπευαν το 1,34% του συνόλου και παρατηρήθηκαν σε μήκη από 160mm – 290mm με μέγιστο 
στην κλάση μήκους 250 mm. Είναι ενδιαφέρον ότι η αναλογία των αρσενικών προς θηλυκά γίνεται 1:1 
στις κλάσεις μήκους 210 έως 240 mm TL, οι οποίες εμπεριέχονται μεταξύ των μηκών που εμφανίζονται 
τα άτομα σε αναστροφή φύλου. Παρόμοια μήκη για την αναστροφή φύλου παρατήρησαν και οι 
Pajuelo & Lorenzo (1998) στις Κανάριες Νήσους και η Μυτιληναίου (1987) στον Κορινθιακό κόλπο. 

 

 
 
Εικόνα 1: Αναλογία φύλου του λυθρινιού (γκρι σκούρο: θηλυκά, γκρι ανοιχτό: αρσενικά, μαύρο: άτομα σε 
αναστροφή φύλου) σε σχέση με το ολικό μήκος σώματος την περίοδο Οκτώβριος 2013 – Νοέμβριος 2014  στο 
Νότιο Αιγαίο.  
Figure 1: Sex ratio of common pandora (dark grey: females, light grey: males, black: hermaphrodites) per length 
class for the period October 2013 – November 2014 in the Southern Aegean Sea. 

 

 Τα ποσοστά των σταδίων γεννητικής ωριμότητας για κάθε μήνα δειγματοληψίας, ξεχωριστά 
για κάθε φύλο, παρουσιάζονται στις εικόνες 2 και 3. Παρατηρείται στα θηλυκά ότι τα πρώτα ώριμα 
άτομα εμφανίζονται τον Απρίλιο (στάδιο 4). Από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο εμφανίζονται 
θηλυκά σε ωοτοκία (στάδιο 5). Μέχρι και το  Νοέμβριο εμφανίζονται θηλυκά σε εξάντληση (στάδιο 6). 
Στα αρσενικά ομοίως, τα πρώτα ώριμα άτομα εμφανίζονται τον Απρίλιο (στάδιο 4), ενώ τα πρώτα 
αρσενικά με σπέρμα εμφανίζονται τον Ιούνιο. Τον Οκτώβριο εμφανίζονται τα τελευταία αρσενικά σε 
εξάντληση (στάδιο 6). Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την εκτεταμένη περίοδο 
αναπαραγωγής του λυθρινιού από μέσα της άνοιξης έως τα τέλη φθινοπώρου (Απρίλιο μέχρι 
Νοέμβριο) με κορύφωση τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο, όπως έχει διαπιστωθεί και από άλλους ερευνητές 
(Smida & Hadhri 2014, Metin et al. 2011, Somarakis & Machias 2002, Pajuelo & Lorenzo 1998, 
Mytilineou 1987).  
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Εικόνα 2: Στάδια γεννητικής ωριμότητας για τα θηλυκά άτομα στο λυθρίνι στο Νότιο Αιγαίο την περίοδο 
Οκτώβριος 2013 – Νοέμβριος 2014.  
Figure 2: Maturity stages observed per month for the females of common Pandora in the Southern Aegean Sea for 
the period October 2013 – November 2014. 
 

 
Εικόνα 3: Στάδια γεννητικής ωριμότητας για τα αρσενικά άτομα στο λυθρίνι στο Νότιο Αιγαίο την περίοδο 
Οκτώβριος 2013 – Νοέμβριος 2014.  
Figure 3: Maturity stages observed per month for the males of common pandora in the Southern Aegean Sea for 
the period October 2013 – November 2014. 

 

Οι τιμές του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) όπως υπολογίστηκαν, είναι υψηλότερες για τα θηλυκά 
άτομα από ότι για τα αρσενικά (Εικ.4). Οι υψηλότερες τιμές για τα θηλυκά άτομα παρατηρήθηκαν τους 
μήνες Μάιο και Ιούνιο και σε ολικό μήκος μεγαλύτερο των 140mm, που ταυτίζονται με τους πρώτους 
μήνες της αναπαραγωγικής περιόδου στο λυθρίνι. Στα αρσενικά, ο μήνας Μάιος έχει την υψηλότερη 
τιμή GSI σε άτομα μεγαλύτερα των 210mm TL, αλλά δεν μπορούν να εξαχθούν πολλά από αυτή την 
τιμή καθώς, συλλέχθηκαν μόνο 4 άτομα το Μάιο και μόνο 8 τον Ιούνιο.   
 

 

 
Εικόνα 4: Μηνιαία διακύμανση του γοναδοσωμικού δείκτη (GSI) σε σχέση με το ολικό μήκος (TL) για τα θηλυκά και 
αρσενικά άτομα στο λυθρίνι στο Νότιο Αιγαίο.  
Figure 4: Monthly variation of the gonadosomatic index (GSI) compared to total length (TL) for the females and 
males of common pandora in the Southern Aegean Sea. 

 

Το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (L50) όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο της 
λογιστικής παλινδρόμησης αντιστοιχεί στα 165,8mm (95%CIL=162,1mm & 95%CIU=169,5mm) για τα 
θηλυκά και τα 271,8mm (95%CIL=262,6mm & 95%CIU=285,3mm) για τα αρσενικά άτομα. Το μικρότερο 
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ώριμο θηλυκό άτομο είχε μήκος 151mm. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά με άλλες μελέτες για το 
λυθρίνι, παρατηρούνται τιμές παραπλήσιες για το L50 όσον αφορά τα θηλυκά άτομα. Συγκεκριμένα, 
στην περιοχή της Ν. Πορτογαλίας για τα θηλυκά το L50 ήταν 172,9 mm (Coelho et al. 2010), ενώ στην 
περιοχή των κανάριων Νήσων βρέθηκε ίσο με 174mm για τα θηλυκά (Pajuelo & Lorenzo 1998). Επίσης, 
η Μυτιληναίου (1987) στον Κορινθιακό Κόλπο βρήκε το  L50 στα θηλυκά να αντιστοιχεί σε 172mm. 
Αντιθέτως, το L50 των αρσενικών στις προαναφερθέντες μελέτες, έχει βρεθεί σημαντικά μικρότερο της 
τιμής που εκτιμήθηκε στην παρούσα μελέτη και με μικρότερη διαφορά σε σχέση με την τιμή των 
θηλυκών ατόμων.  

Στη διερεύνηση σχετικά με το ποια άτομα ωριμάζουν νωρίτερα σε κάθε φύλο, τα θηλυκά 
ομαδοποιήθηκαν σε άτομα <200mm TL και >200mm TL και δεν παρατηρήθηκε διαφορετική ωρίμανση 
χρονικά. Αντίθετα στα αρσενικά, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα <240mm TL ωριμάζουν λίγο νωρίτερα 
(Απρίλιος) από τα άτομα >240mm TL (Μάιος), υποδηλώνοντας ότι η ωρίμανση επέρχεται της 
αναστροφής φύλου (Εικ. 5). Και στα δύο φύλα, μικρά και μεγάλα άτομα φτάνουν στο μέγιστο της 
ωρίμανσης τους την ίδια χρονική περίοδο που συμπίπτει με τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, στην 
κορύφωση της αναπαραγωγικής τους περιόδου.  

 

 
Εικόνα 5. Ποσοστό ώριμων αρσενικών στα μήκη με μήκος  μικρότερο ή μεγαλύτερο από 240mm TL.  
Figure 5. Percentage of mature males separated in two groups being either >240mm or <240mm TL. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Anderson RO, Gutreuter SJ (1983) Length, weight, and associated structural indices. Fisheries 

Techniques: 284-300 
Coelho R, Bentes L, Correia C, Gonçalves JM, Lino PG, Monteiro P. (2010).Life history of the common 

pandora, Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) (Actinopterygii: Sparidae) from southern 
Portugal. Brazilian Journal of Oceanography 58(3): 233-245 

Fischer W, Schneider M, Bauchot ML (1987) Fishes FAO d' identification des especes Mediterranee et 
Mer Noire. FAO 

Froese R, Binohlan C (2000) Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first 
maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate 
length frequency data. Journal of Fish Biology 56: 758-773  

Metin G, Ilkyaz AT, Soukan O, Kinacigil HT (2011) Biological characteristics of the common pandora, 
Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), in the central Aegean Sea. Turkish Journal of Zoology 35: 
307-315 

Mytilineou C. (1987) Προκαταρκτική μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου και του ερμαφροδιτισμού 
του λυθρινιού, Pagellus erythrinus, στον Πατραϊκό, και Κορινθιακό κόλπο και το Ιόνιο Πέλαγος. 
Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας 2: 551-557 

Nikolsky G (1963) The ecology of fishes. London and New York: Academy press 
Pajuelo JG, Lorenzo JM (1998) Population biology of the common pandora Pagellus erythrinus (Pisces: 

Sparidae) off the Canary Islands. Fisheries Research 36: 75-86 
Smida MA, Hadhri N (2014) Reproductive cycle and size at first maturity of common pandora, Pagellus 

erythrinus (Sparidae) from the bay of Monastir (Tynisia, Central Mediterranean). Annales: 31-40 
Somarakis S, Machias A (2002) Age, growth, and bathymetric distribution of red pandora (Pagellus 

erythrinus) on the Cretan shelf (eastern Mediterranean). Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdom 82: 149-160 

 
 
  

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Oct_13 Nov_13 Mar_14 Apr_14 May_14 June_14 July_14 Sept_14 Nov_14

%
 Ώ

ρ
ιμ

ω
ν

<240mm

>240mm



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 105 

Εποχιακή κατά μήκος σύνθεση των αλιευμάτων και προκαταρκτικά αποτελέσματα 
για την βιολογία αναπαραγωγής της σουπιάς (Sepia officinalis) στο Αιγαίο Πέλαγος 
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ABSTRACT 
Paraskevi Niki Lampri, Evgenia Lefkaditou, Photiana Pattoura, Panagiota Peristeraki, 
Athanasios Sioulas, Kostantinos Efthimiadis: Seasonal structure of fisheries catches and 
preliminary results on the reproductive characteristics of common cuttlefish (Sepia 
officinalis) in the Aegean Sea 
The common cuttlefish Sepia officinalis is one of the most commercially important cephalopod species 
in the Mediterranean Sea. Despite this, information on its biology and fisheries is quite limited, due, 
most probably, to its multi-gear exploitation and the lack of interest on its stocks assessment up to now. 
This study aims to the analysis of fisheries catches temporal structure and the definition of main 
features of common cuttlefish reproductive biology in the Aegean Sea. Recruitment and reproduction 
period of cuttlefish in the Aegean Sea were observed throughout the whole year, both peaking in spring-
summer. The BW (ML) relationship is characterized by slightly negative allometry for both sexes (b: 
2.55-2.59) with females getting relatively heavier and males attaining larger ML sizes. Range of ML at 
maturity was 93-123 mm for females and 71-108 mm for males depending on seasonal reproduction 
intensity. 
Keywords: length – weight relationship, ML50, maturity stages, catches demography, Aegean Sea  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η σουπιά (Sepia officinalis) ανήκει στα Σηπιοειδή (Τάξη) Κεφαλόποδα (Ομοταξία) και παρουσιάζει 
ευρεία γεωγραφική κατανομή σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα μέχρι και τις Βόρειο – Ανατολικές ακτές 
του Ατλαντικού Ωκεανού (Jereb et al. 2015). Η βαθυμετρική της κατανομή εκτείνεται στα όρια της 
υφαλοκρηπίδας με μεγαλύτερη αφθονία στη νηριτική ζώνη και σε βάθη μικρότερα των 50 μέτρων 
(Sanchez & Martin 1993, Tserpes & Peristeraki 2002).  Παρά το ότι η σουπιά αλιεύεται παραδοσιακά 
στην Ελλάδα από πολύ παλιά και συγκαταλέγεται μεταξύ των εμπορικότερων βενθοπελαγικών ειδών 
μέχρι και σήμερα, οι γνώσεις για τη βιολογία της στις Ελληνικές θάλασσες είναι πολύ περιορισμένες. Η 
μελέτη της βιολογίας και της κατάστασης των αποθεμάτων των βενθοπελάγικών ειδών, μέχρι το 2000 
βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε ετήσια ή  εποχιακή  πειραματική αλιεία με μηχανότρατα, μέθοδο 
ακατάλληλη για νηριτικά είδη όπως η σουπιά. Με την εφαρμογή του Ε.Κ. 199/2008 για τη συλλογή 
αλιευτικών δεδομένων, καταγράφονται τα στοιχεία της αλιευτικής προσπάθειας και η ποσότητα, αλλά 
και η σύνθεση των μεγεθών των αλιευμάτων που εκφορτώνονται ή απορρίπτονται από τα κυριότερα 
αλιευτικά εργαλεία της μέσης και παράκτιας αλιείας. Συλλέγονται επίσης σε μηνιαία βάση, δείγματα 
ατόμων σουπιάς από τα εκάστοτε διαθέσιμα στην αλιεία μεγέθη. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν: i) η κατά μήκος σύνθεση των 
αλιευμάτων της σουπιάς ανά αλιευτικό εργαλείο, ii) ο κύκλος αναπαραγωγής, iii) οι βασικές βιολογικές 
παράμετροι (σχέση μήκους – βάρους και το μήκος μανδύα πρώτης γεννητικής ωρίμασης (ML50)) . 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η ανάλυση της κατά μήκος σύνθεσης των αλιευμάτων βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν σε 
διαφορετικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους στα πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων 2013 & 2014». Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τα αλιεύματα μηχανότρατας και 
διχτυών  την περίοδο Δεκέμβριος 2013 – Νοέμβριος 2014.  

Η μελέτη της εποχιακής εξέλιξης της γεννητικής ωρίμανσης της σουπιάς καθώς επίσης και η 
εκτίμηση του μήκους αναπαραγωγής και της αύξησης του σωματικού βάρους (BW) με το μήκος 
μανδύα (ML) βασίστηκαν στα δείγματα που συλλέχθηκαν ανά μήνα  έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το 
εύρος των μεγεθών της σουπιάς που συμμετείχαν στα  αλιεύματα μηχανότρατας και διχτυών. Κατά την 
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ανάλυση των δειγμάτων στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ και του ΙΝΑΛΕ, καταγράφηκε για κάθε 
άτομο το ML σε mm, το ΒW σε g,  το φύλο και το στάδιο γεννητικής ωριμότητας. Τα  στάδια γεννητικής 
ωριμότητας (1: Ανώριμα, 2Α: Ωριμάζοντα, 2Β: ώριμα, 3: ώριμα σε φάση αναπαραγωγής και 4: 
εξαντλημένα) προσδιορίστηκαν σύμφωνα με την κλίμακα που προτάθηκε από Διεθνή Ομάδα Εργασίας 
για τα Κεφαλόποδα (ICES 2010).  

Για την περιγραφή της αύξησης του ΒW με το ML χρησιμοποιήθηκε το αλλομετρικό  μοντέλο 
BW = a x MLb και στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση του φύλου με ανάλυση της 
συμμεταβλητότητας (ΑNCOVA). Το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (ML50) υπολογίστηκε 
ξεχωριστά για κάθε φύλο εφαρμόζοντας το μοντέλο της λογιστικής παλινδρόμησης για τα άτομα που 
αλιεύτηκαν κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου μελέτης, αλλά και μόνο για όσα αλιεύτηκαν την άνοιξη 
και το καλοκαίρι του 2014. Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού 
STAGRAPHICS-Plus, θεωρώντας σαν ώριμα τα άτομα σε στάδιο γεννητικής ωριμότητας 2B, 3 ή 4.  Για 
τον προσδιορισμό της διάρκειας και της εποχιακής κορύφωσης της περιόδου αναπαραγωγής του 
είδους, υπολογίστηκαν ανά εποχή τα ποσοστά των σταδίων γεννητικής ωριμότητας ξεχωριστά για κάθε 
φύλο.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το ML των ατόμων της σουπιάς που αλιεύθηκαν με δίχτυα και μηχανότρατα κατά την περίοδο μελέτης, 
κυμάνθηκε  από 30 έως 260 mm. Η εποχιακή κατά μήκος σύνθεση της σουπιάς ανά αλιευτικό εργαλείο 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων να κατανέμεται μεταξύ των 
κλάσεων 80 – 140 mm. Στο αλίευμα της μηχανότρατας παρατηρήθηκε συμμετοχή νεαρών ατόμων 
(ML<60mm) σε όλη τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου με σημαντικότερο ποσοστό την άνοιξη, και 
ειδικότερα το Μάιο, υποδηλώνοντας κορύφωση της εισόδου των νεαρών ατόμων στην αλιευτική φάση 
κατά το τέλος της άνοιξης. Η κλειστή εποχή για την μηχανότρατα (Ιούνιος - Σεπτέμβριος) δεν μας 
επέτρεψε να διαπιστώσουμε αν η είσοδος των νεαρών ατόμων στα αλιευτικά πεδία της μηχανότρατας  
συνεχίζεται και τους καλοκαιρινούς μήνες στο Αιγαίο με την ίδια ένταση, όπως έχει παρατηρηθεί στη 
Θάλασσα της Μάγχης (Le Goff & Daguzan 1991). 
  
Πίνακας 1. Σχέσεις μήκους-βάρους (BW=axMLb) για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα της σουπιάς στο Αιγαίο 
πέλαγος (BW: ολικό σωματικό βάρος,  ML: μήκοςμανδύα,  Ν: αριθμός ατόμων,  a: αλλομετρικός συντελεστής,  b: 
αλλομετρικός εκθέτης, R2: συντελεστής συσχέτισης) 
Table 1. Length–weight relationships of male and female common cuttlefish in the Aegean Sea (BW: body weight, 
ML: mantle length, N: number of individuals, a: allometric coefficient, b: scaling exponent, R2: coefficient of 
determination) 

Φύλο N a b R2 

Θηλυκά 57 0.0009 2.59 0.9664 

Αρσενικά 153 0.0011 2.55 0.9544 

 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στην αύξηση του βάρους με το μήκος μανδύα μεταξύ 
των δύο φύλλων (ANCOVA, P<0.01) της σουπιάς, η οποία βρέθηκε να είναι αρνητικά αλλομετρική (b<3) 
και για τα δύο φύλα (Πίνακας 1), όπως έχει παρατηρηθεί εξάλλου και στις περισσότερες περιοχές της  
Μεσογείου και του Β.Α Ατλαντικού (Jereb et al. 2015).  

Τα ποσοστά των σταδίων γεννητικής ωριμότητας για κάθε εποχή δειγματοληψίας, ξεχωριστά για κάθε 
φύλο, παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Η παρουσία ώριμων ατόμων σε όλες τις εποχές  δείχνει   ότι η 
σουπιά αναπαράγεται όλο το χρόνο παρουσιάζοντας  κορύφωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας  
την άνοιξη και το καλοκαίρι και στα δύο φύλα, όπως διαπιστώθηκε και από άλλους ερευνητές 
(Lefkaditou et al. 2007, Ӧnsoy & Salman 2005, Le Goff & Daguzan 1991).  
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Εικόνα 1. Εποχιακή κατά μήκος σύνθεση της σουπιάς Sepia officinalis στα αλιεύματα μηχανότρατας (OTB) και 
διχτυών (NETS) στο Αιγαίο πέλαγος κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2013-Νοέμβριος 2014. 
Figure 1. Seasonal length frequency distribution of common cuttlefish Sepia officinalis from catches of bottom 
trawl nets (OTB) and nets (NETS) in the Aegean Sea from December 2013 – November 2014. 

 

 

Εικόνα 2. Ποσοστά σταδίων γεννητικής ωριμότητας που παρατηρήθηκαν ανά εποχή για τα θηλυκά και αρσενικά 
άτομα της σουπιάς που αλιεύθηκαν στο Αιγαίο πέλαγος από το Δεκέμβρη 2013 μέχρι το Νοέμβρη του 2014.  
Figure 2. Maturity stages observed per season between females and males of the common cuttlefish, collected 
from the Aegean Sea from December 2013 till November 2014. 

Οι μικρότερες τιμές, 93mm για τα θηλυκά και τα 71mm για τα αρσενικά, του ML50 που 
εκτιμήθηκαν κατά την περίοδο άνοιξη – καλοκαίρι, επιβεβαιώνουν την κορύφωση του 
αναπαραγωγικού κύκλου (Εικόνα 3). Το μήκος γεννητικής ωρίμανσης τόσο για τα θηλυκά όσο και για 
τα αρσενικά άτομα της σουπιάς στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αλλά 
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και της μελέτης των Ӧnsoy & Salman (2005), είναι μικρότερο από αυτό που έχει εκτιμηθεί για τη 
σουπιά στον Ατλαντικό ακόμη και κατά την κορύφωση της αναπαραγωγής (Θηλυκά: 164mm  Αρσενικά: 
146mm), (Le Goff & Daguzan 1991), γεγονός που πιθανότατα σχετίζεται με τις μεγαλύτερες 
θερμοκρασίες στην ανατολική Μεσόγειο, τη γενετική διαφοροποίηση της σουπιάς ανά γεωγραφική 
περιοχή αλλά ίσως να οφείλεται και στη διαφορετική μεθοδολογία για τον υπολογισμό του.  

 

 

Εικόνα 3. Οι καμπύλες γεννητικής ωρίμανσης των θηλυκών (γκρι γραμμές) και αρσενικών (μαύρες γραμμές) 
ατόμων της σουπιάς, για όλη την περίοδο της δειγματοληψίας (συνεχείς γραμμές) και μόνο για την περίοδο Άνοιξη 
– Καλοκαίρι (διακεκομμένες γραμμές). 
Figure 3. Common cuttlefish maturity ogives for females (grey lines) and males (black lines) using samples collected 
during the whole study period (solid line) and only during spring and summer 2014 (dotted line) from the Aegean 
Sea.  
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Οι ενασχολήσεις της παράκτιας αλιείας στα ανατολικά της Εύβοιας και η συσχέτισή 
τους με τα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου οικοσυστήματος  
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ABSTRACT 
Eugenia Lefkaditou, Dimitrios Damalas, Stefanos Kavadas, Christiana Leondari, Apostolos 
Siapatis, Harilaos Kontoyiannis: Small scale fisheries métiers along the eastern coasts of 
Evvoia island and their association with the marine ecosystem characteristics 

The small scale fishery activities off the eastern coasts of Evia Island are described for the first time 

based on fishermen interviews and landings observation at the fishing ports of Kymi and Petries. Data 
concerning the fishing gears characteristics, targeted /by-caught/ discarded species, fishing periods and 
grounds, as well as, information on the effect of sea-currents and interaction with marine mammals 
have been collected over the period March-December 2011. Among the 21 metiers identified, the most 
important were those practiced by trammel nets targeting striped red mullet, sparids, lobster, bogue, 
picarel and cuttlefish, bottom long-lines targeting sparids and European hake, multi-hook hand lines 
used for blackspot seabream and wreckfish, as well as surface drifting long-lines targeting swordfish; 
this latter kind of fishery significantly associated with surface sea currents. Furthermore according to the 
survey’s results the studied area sustains deep-water coral communities, dolphins and monk seals 
interacting with fishing operations, including damaging of fishing gears and catches.   
Keywords: small scale fishery, métiers, middle-west Aegean Sea 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παράκτια αλιεία στην Ελλάδα έχει μεγάλη κοινωνικο-οικονομική σημασία, απασχολώντας το 97% 
των αλιευτικών σκαφών και παράγοντας το 47% των συνολικών αλιευμάτων της θαλάσσιας αλιείας. Οι 
ενασχολήσεις της παράκτιας αλιείας παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία όχι μόνο σε επίπεδο χώρας 
αλλά και σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των περιορισμένων μέχρι σήμερα μελετών 
για την περιγραφή τους (Tzanatos et al. 2005, 2006, Καββαδάς et al. 2012). Σ΄αυτή την ποικιλομορφία 
συντείνει πιθανότατα και η σημαντική γεωγραφική και εποχική διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών (όπως θερμοκρασία, αλατότητα, ρεύματα, τοπογραφία κτλ.) των Ελληνικών 
θαλασσών.  

Η θαλάσσια περιοχή στα ανατολικά της Εύβοιας παρουσιάζει μεγάλη τοπογραφική 
ποικιλομορφία  με λεκάνες βαθειών νερών (> 500μ) σε μικρή απόσταση από την ακτή να εναλλάσονται 
με περιοχές σχετικά εκτεταμένης  υφαλοκρηπίδας  με εκτεταμένους υφάλους (πάγκους) και νησίδες σε 
αρκετή απόσταση από την ακτή.  Σημαντικό χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας των υδάτινων μαζών 
κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Εύβοιας είναι ένα μόνιμο ισχυρό επιφανειακό ρεύμα με μέγιστη 
ταχύτητα στα βόρειοανατολικά του ακρωτηρίου της Κύμης (Olson et al. 2007) , το οποίο σύμφωνα με 
την ωκεανογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο 2011, 
σχηματίζει μαιάνδρους, διακλαδιζόμενο στο υψος του ακρωτηρίου της Οχθωνιάς με το κυριότερο 
τμήμα του να στρέφεται ανατολικά και να απομακρύνεται περισσότερο από την ακτή, ενώ ένα άλλο 
τμήμα του να στρέφεται νότια με σημαντικά μικρότερες ταχύτητες σχηματίζοντας ημίκλειστους 
αντικυκλωνικούς στροβίλους (Κοντογιάννης κ.α. 2012). Στα πλαίσια της ίδιας μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ για 
«Το παράκτιο ρεύμα της Εύβοιας στην περιοχή της Κύμης: H υδροδυναμική δομή και η σημασία του ως 
θέση αφθονίας ιχθυοπλαγκτού και πηγή αλιευτικών πόρων», που πραγματοποιήθηκε το 2011 με 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λάτση, καταγράφηκαν για πρώτη φορά σ' αυτή την περιοχή οι 
αλιευτικές δραστηρριότητες και ειδικότερα οι ενασχολήσεις της παράκτιας αλιείας που αποτελούν το 
αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

 
 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 110 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύνθεση του αλιευτικού στόλου της Εύβοιας αντλήθηκαν από τη βάση 
δεδομένων του Κοινού Αλιευτικού Μητρώου (ΚΑΜ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ ειδικώτερα για τον αριθμό  αλιευτικών σκαφών με 
λιμάνια εξόρμησης την Κύμη και την Παραλία Πετριών (Αγ. Αποστόλων) συγκεντρώθηκαν πληροφορίες 
από τους τοπικούς αλιευτικούς συλλόγους και τη Δ/νση Αλιείας Χαλκίδας. Για την καταγραφή  των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε το ειδικό ερωτηματολόγιο που έχει καταρτιστεί από  το 
ΙΘΑΒΙΠ- ΕΛΚΕΘΕ, για τη συλλογή δεδομένων παράκτιας αλιείας και περιλαμβάνει πηροφορίες σχετικά 
με τις εναλλακτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου, τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, τα αλιευτικά πεδία, τα επιδιωκόμενα, 
παρεμπίπτοντα και απορριπτόμενα είδη σε κάθε περίπτωση, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά 
με την κατανάλωση καυσίμων, τις διανυόμενες αποστάσεις, τις τυχόν επιδράσεις των θαλάσσιων 
ρευμάτων και τις αλληλεπιδράσεις-ζημιές από θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες. Η συμπλήρωση των 
ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα του ΙΘΑΒΙΠΕΥ-ΕΛΚΕΘΕ κατά τη διάρκεια 
3 επισκέψεων τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Δεκέμβριο 2011 στα λιμάνια Κύμης και Παραλίας 
Πετριών. Ο καθορισμός των αλιευτικών ενασχολήσεων βασίστηκε  κυρίως στον τύπο του αλιευτικού 
εργαλείου (δίχτυα απλάδια, δίχτυα μανωμένα, παραγάδι αφρού, παραγάδι βυθού, κιούρτοι, καθετές 
κ.λ.π.) και τα χαρακτηριστικά του (μέγεθος ανοίγματος ματιού για τα δίχτυα, μέγεθος αγκιστριών για 
παραγάδια και καθετές) καθώς και στο επιδιωκόμενο είδος. Στη συνέχεια έγιναν ομαδοποιήσεις των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων με επιδιωκόμενα είδη που αλιεύονται με τον ίδιο τύπο εργαλείου στα ίδια 
αλιευτικά πεδία και κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο. Προκειμένου να εκτιμηθεί η σημασία των 
αλιευτικών ενασχολήσεων για τις διαφορετικές κατηγορίες του παράκτιου αλιευτικού στόλου, όπως 
αυτές καθορίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1543/2000, τα σκάφη παράκτιας αλιείας 
διαχωρίστηκαν σε 2 κατηγορίες μεγέθους, μικρότερα και μεγαλύτερα από 12 μέτρα σε ολικό μήκος και 
στη συνέχεια υπολογίστηκε το ποσοστό των σκαφών που εξασκεί κάθε αλιευτική ενασχόληση στην 
περιοχή έρευνας ανά κατηγορία μεγέθους. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η Κύμη και Παραλία Πετριών (Αγ. Αποστόλων) είναι τα μοναδικά αλιευτικά λιμάνια στις ανατολικές 
ακτές της Εύβοιας, απ΄ όπου εξορμούν  περίπου 70 και 40 σκάφη παράκτιας αλιείας αντίστοιχα. Στο 
δείγμα των σκαφών από τα οποία συλλέχθηκαν λεπτομερείς πληροφορίες με συμπλήρωση των 
ερηματολογίων, περιλαμβάνονται 39 σκάφη με ολικό μήκος 4,75 – 12 m και 3 με ολικό μήκος 12,25 – 
13,4 m. Συνολικά προσδιορίστηκαν 21 διαφορετικές ενασχολήσεις (Πίνακας 1), 9 από τις οποίες 
εξασκούνται από περισσότερα του 10% του συνόλου των σκαφών που εξετάστηκαν. Κύριο στόχο των 
πιο διαδεδομένων ενασχολήσεων στην περιοχή έρευνας αποτελούν σπαροειδή υψηλής εμπορικής 
αξίας, όπως, η συναγρίδα (Dentex dentex), το φαγκρί (Pagrus pagrus), το σκαθάρι (Spondyliosoma 
cantharus) και οι σαργοί (Diplodus sargus) που αλιεύονται τόσο με παραγάδια βυθού (LLS-1) όσο και με 
μανωμένα δίχτυα (GTR-5, GTR-4 ) από τα 2/3 περίπου των σκαφών. Το μπαρμπούνι (Mullus surmuletus) 
και η γόπα (Boops boops) ανήκoυν επίσης στα περισσότερο επιδωκόμενα είδη αλιευόμενα με 
μανωμένα δίχτυα (GTR-2) από το 38 % των σκαφών αλλά και με απλάδια (GNS-2) από το 17%. Οι 
παραπάνω ενασχολήσεις και ειδικώτερα αυτές που διενεργουνται στην ανώτερη υφαλοκρηπίδα 
(βάθη< 100 m), είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ελλάδα (Τzanatos et al. 2006) αλλά και στη δυτική 
Μεσόγειο (Battaglia et al. 2010, Maynou et al. 2011, Tzanatos et al. 2013). Μανωμένα δίχτυα με μάτι 
>36mm  (GTR-5, GTR-6) επιλέγονται από περισσότερα σκάφη εκτός από την αλιεία σπαροειδών και για 
την αλιεία αστακού (Palinurus elephas), σουπιάς  (Sepia officinalis), και σκορπίνων (Scorpaena spp.) 
μέχρι 200 m βάθος, γεγονός που πιθανώς σχετίζεται και με τη γεωμορφολογία της περιοχής. Aπό 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του τοπικού στόλου παράκτιας αλιείας στοχεύεται η μαρίδα (Spicara 
smaris) με απλάδια και μανωμένα δίχτυα (GNS-1, ΓΤΡ-1), ο ξιφίας (Xiphias gladius) με παρασυρόμενα 
παραγάδια αφρού (LLD-1), ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius) με παραγάδια βυθού (LLS-2) και ο 
μπαλάς (Pagelus bogaraveo) με πολυ-καθετή (LHP). Εκτός από την αλιεία του μακρύπτερου τόννου 
(LLD-2) που είναι χρονικά περιορισμένη λόγω της αλιευτικής νομοθεσίας και της διαθεσιμότητας του 
είδους στα αλιευτικά πεδία, οι υπόλοιπες ενασχολήσεις εξασκούνται για περιόδους ανω των 6 μηνών.  
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Πίνακας 1. Ενασχολήσεις της παράκτιας αλιείας στα ανατολικά των ακτών της Εύβοιας, κατά την περίοδο Μάρτης-
Δεκέμβρης 2011.  

Table 1. Small scale fisheries métiers off the eastern coasts of Evia Island during the period March-December 2011.  

 
Τα αλιευτικά πεδία αρκετών από τα επιδιωκόμενα είδη, όπως το μπαρμπούνι, η γόπα, η 

μαρίδα και διάφορα σπαροειδή, βρίσκονται κοντά στις ακτές, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη 
συχνή προσέλκυση της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) κατά την αλιευτική δραστηριότητα 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 112 

για να τραφεί προκαλώντας ζημιές στο αλίευμα και στα δίχτυα. Η βραχώδης διαμόρφωση των ακτών 
της ανατολικής Εύβοιας συμβάλει στην παρουσία της φώκιας, παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη σε επικείμενη αποζημίωση των ζημιών, καθώς και το ότι οι αλιευτικές ενασχολήσεις που 
πλήττονται περισσότερο αφορούν τα μικρότερα σκάφη (<12 m) σε αποστάσεις 3-10 ν.μ. από τα λιμάνια 
εξόρμησης. Τα μεγαλύτερα σκάφη διανύουν συνήθως 5 μέχρι 40 ν.μ. για να προσεγγίσουν πεδία σε 
μεγαλύτερα βάθη, επιδιώκοντας την αλίευση του μπακαλιάρου, του ξιφία και του μπαλά. Οι 
περισσότερες από τις ενασχολήσεις των παράκτιων σκαφών στα ανατολικά της Εύβοιας δεν φαίνεται 
να εκμεταλεύονται άμεσα την ύπαρξη του επιφανειακού ρεύματος, ενώ εμποδίζονται όταν αυτό είναι 
ισχυρό. Εξαίρεση αποτελεί η αλιεία του ξιφία με παρασυρόμενα παραγάδια αφρού, που σχετίζεται 
άμεσα με τα επιφανειακά ρεύματα και στην προκειμένη περίπτωση με το παράκτιο ρεύμα της Κύμης. 
Το ρεύμα της Εύβοιας στην περιοχή της Κύμης είχε μέγιστη επιφανειακή ταχύτητα ~1 κόμβο σε 
απόσταση 6-10 ν.μ. από την ακτή και στον κόλπο της Κύμης ακολουθούσε κλειστή δεξιόστροφη ροή με 
μικρότερες επιφανειακές ταχύτητες (Κοντογιάννης et al. 2012). Σύμφωνα με τους ψαράδες, ο ξιφίας  
ευνοείται από ρεύμα μέτριας έντασης αλλά εμποδίζεται από ισχυρότερα ρεύματα που παρασύρουν 
γρήγορα τα παραγάδια σε μεγάλες αποστάσεις. Σχετικά με την αλιεία του μπαλά με πολυ-καθετές, 
αναφέρθηκε ότι διευκολύνεται από την ύπαρξη επιφανειακών ρευμάτων κάθετων πρός τις «πλαγιές» 
των υποθαλάσσιων πάγκων. Το παράκτιο ρεύμα της Κύμης φαίνεται ότι δημιουργεί συνθήκες 
κατάλληλες για την ανάπτυξη βιοκοινωνιών κοραλιών των βαθιών νερών για τις οποίες αποτελεί 
ένδειξη η παρουσία του μπαλά όπως άλλωστε και οι μαρτυρίες των ψαράδων για την κατά καιρούς 
ανάσυρση κομματιών Scleractinia και Antipatharia. Η παρούσα μελέτη ανέδειξε την ποικιλομορφία των 
ενασχολήσεων της παράκτιας αλιείας στην κεντρική περιοχή Αγαίου, καθώς και αυτή των  βιοτόπων 
και των θαλάσσιων βιοκοινωνιών. Η συστηματικότερη έρευνα του συστήματος των ρευμάτων, του 
οικοσυστήματος και των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή των ακτών της Εύβοιας, 
είναι απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της κυκλοφορίας των 
υδάτινων μαζών, της τοπογραφίας, των βιο-κοινωνιών και της αλιείας με στόχο την προστασία 
ευαίσθητων βιοκοινωνιών και την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.  
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Βελτίωση εκτιμήσεων αλιευτικών παραμέτρων με τη βοήθεια ενός υδροακουστικού 
συστήματος παρακολούθησης της συμπεριφοράς της τράτας βυθού 
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ABSTRACT 
Danai Mantopoulou-Palouka, Stefanos Kavadas, Laiaki Maria, Ntokos Ioannis: Fishing 
parameters improvement using data acquired by hydro-acoustic bottom trawl monitoring 
system 
In the current work we present a comparative study between the theoretic values of trawl’s swept area 
and catch per unit effort (CPUE) and the ones calculated using the data of the hydro acoustic system 
monitoring the trawl geometry in order to feature the usefulness of this system in experimental bottom 
trawling. The hydro acoustic system consists of a set of sensors mounted on the trawl as well as on the 
doors, recording data such as the speed, the horizontal and vertical opening, the temperature etc. For 
the purposes of this study, data from MEDITS scientific program during the period 1996 – 2003 were 
used. The swept area and the catch per unit effort were calculated for each haul. Differences between 
theoretical values and the ones measured using the hydroacoustic system were found. 
Keywords: CPUE, swept area, SCANMAR, bottom trawl, MEDITS, trawl's trace 

  

EΙΣΑΓΩΓΗ  
Το υδροακουστικό σύστημα παρακολούθησης της γεωμετρίας της τράτας βυθού αποτελείται από ένα 
σύνολο αισθητήρων και μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας η οποία λαμβάνει μέσω ενός υδροφώνου 
το σύνολο των σημάτων που στέλνονται από τους αισθητήρες και απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τη 
συμπεριφορά της. Οι αισθητήρες τοποθετούνται σε διάφορα μέρη της τράτας και στις πόρτες και 
καταγράφουν συνεχόμενα παραμέτρους που αφορούν την ταχύτητά της στο βυθό, το οριζόντιο και το 
κάθετο άνοιγμά της, τη θερμοκρασία του νερού κλπ. Η παρακολούθηση της συμπεριφοράς της τράτας 
κατά τη διάρκεια της σύρσης παρέχει τη δυνατότητα χειρισμών μέσω των οποίων προσαρμόζεται η 
γεωμετρία του εργαλείου (π.χ. διαφοροποίηση μήκους συρματόσχοινου ή ταχύτητας σύρσης) και ως εκ 
τούτου αυξάνει την αποδοτικότητά του. Επιπλέον καταγράφεται ένα σύνολο δεδομένων τα οποία 
χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για να υπολογιστεί με ακρίβεια η επιφάνεια σύρσης και να εκτιμηθεί 
ο συνολικός αριθμός ατόμων ή το βάρος του αλιεύματος ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στην παρούσα 
εργασία, από ένα σύνολο προσπαθειών πειραματικής αλιείας με μηχανότρατα, συγκρίνεται η 
επιφάνεια σύρσης και η Παραγωγή ανά Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ) με βάση α) τις 
καταγραφές του εν λόγω συστήματος και β) με τις θεωρητικές προσεγγιστικές τιμές. Η μελέτη αυτή 
αναδεικνύει τη χρησιμότητα των υδροακουστικών συστημάτων στην αλιεία με τράτα βυθού.  

  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία συγκεντρώθηκαν με το υδροακουστικό 
σύστημα SCANMAR, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος MEDITS (Mediterranean 
International Bottom Trawl Survey). Συνολικά αναλύθηκαν δεδομένα από 202 σταθμούς 
δειγματοληψίας που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές βαθυμετρικές ζώνες τις χρονιές 1996, 1997, 
1999, 2000, 2001 και 2003. Τα δεδομένα εξήχθησαν από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
αλιευτικών δεδομένων του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων 
(ΙΘΑΒΙΠΕΥ) (Kavadas et al. 2013) και η ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε με χρήση του στατιστικού 
πακέτου R (R Development Core Team 2014). Υπολογίστηκε η επιφάνειας σύρσης (swept area) της κάθε 
προσπάθειας σε τετραγωνικά χιλιόμετρα και η ΠΑΜΑΠ σε κιλά ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο με βάση: 
α) τις τιμές που καταγράφει το υδροακουστικό σύστημα (ταχύτητα, οριζόντιο άνοιγμα, πραγματική 
διάρκεια σύρσης) και β) τις θεωρητικές τιμές των παραμέτρων. Επιπλέον, έγινε αδρή απεικόνιση του 
ίχνους της τράτας από δύο αντιπροσωπευτικούς σταθμούς στις βαθυμετρικές ζώνες 50 – 100 και 500 – 
800 αντίστοιχα.  

Η επιφάνεια σύρσης με βάση τα δεδομένα του υδροακουστικού συστήματος υπολογίστηκε ως 
εξής: Αρχικά λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι οι παρατηρήσεις του συστήματος καταγράφονται ανά δέκα 
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δευτερόλεπτα, συνεπώς υπολογίζεται η απόσταση di που σύρεται η τράτα σε διάστημα δέκα 
δευτερολέπτων t, di = vi · t, όπου vi η αντίστοιχη καταγραφή της ταχύτητας της τράτας. Στη συνέχεια 
υπολογίζεται η επιφάνεια σύρσης: Stemp = Σ(di · hi), όπου hi το άνοιγμα της τράτας τη χρονική περίοδο  
(Pilling & Parkes 1995). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το υδροακουστικό σύστημα κατά τη διάρκεια της 
σύρσης είτε δεν καταγράφει δεδομένα ή τα δεδομένα περιέχουν σφάλματα, με αποτέλεσμα η διάρκεια 
που καταγράφεται από  το σύστημα να μην συμπίπτει με την πραγματική διάρκεια της καλάδας. Λόγω 
αυτού ακολουθείται μια διαδικασία κανονικοποίησης της επιφάνειας σύρσης. Ορίζεται ως δi η 
διάρκεια καταγραφής του υδροακουστικού συστήματος ανά σταθμό i και με fi η πραγματική διάρκεια 
σύρσης και υπολογίζεται: Si = (Stemp / δi) · fi, η επιφάνεια σύρσης ανά σταθμό i.  

Η θεωρητική επιφάνεια σύρσης ανά σταθμό υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο: Sest = dest * 
hest, όπου dest = vest · test, και vest η ταχύτητα του σκάφους η οποία ισούται με 3 κόμβους για βάθη 
μικρότερα των 200 μέτρων και 2,8 κόμβους για βάθη μεγαλύτερα των 200 μέτρων. Επίσης test είναι ο 
μέσος χρόνος που διαρκεί η σύρση, ο οποίος ισούται περίπου με 30 λεπτά για σύρσεις με βάθος 
μικρότερο των 200 μέτρων και 60 λεπτά για σύρσεις μεγαλύτερες των 200 μέτρων. Τέλος hest είναι το 
εκτιμώμενο άνοιγμα της τράτας και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο hest = 17.5613 · (1 – e ( - 0.33243 · 

(0.01 · l + 3.60468)), όπου l το μήκος των συρμάτων (MEDITS-Handbook 2016).  
Για την αδρή προσεγγιστική απεικόνιση του ίχνους της επιφάνειας σύρσης της τράτας, 

ακολουθούνται τα εξής βήματα: Αρχικά διαιρούνται οι τιμές του οριζόντιου ανοίγματος της τράτας δια 
δύο. Στη συνέχεια δημιουργείται ένας καινούργιος πίνακας με τρία πεδία: την χρονική στιγμή της 
καταγραφής, την θετική τιμή του οριζόντιου ανοίγματος της τράτας διαιρεμένο δια του δύο και την 
αντίστοιχη αρνητική του τιμή. Τα παραπάνω πεδία αποτυπώνονται γραφικά με οριζόντιο άξονα τις 
τιμές της χρονικής καταγραφής ενώ στον κάθετο άξονα αποτυπώνονται οι θετικές και αρνητικές τιμές 
του οριζόντιου ανοίγματος ενωμένες με μία γραμμή ανά χρονική στιγμή, συμμετρικές ως προς το 
μηδέν. Τέλος για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης ΠΑΜΑΠ (CPUEest) καθώς και της ΠΑΜΑΠ με βάση 
την υπολογισμένη επιφάνεια σύρσης (CPUE) έχουμε: CPUEesti = kgi / Sest και CPUEi = kgi / S, ανά σταθμό 
i. Οι γραφικές παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση του πακέτου ggplot στην R (Wickham 2009). 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Τα αποτελέσματα για τις δύο διαφορετικές εκτιμήσεις της επιφάνειας σύρσης παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 1 ανά σταθμό ως προς το βάθος. Με σταυρό απεικονίζονται η εκτιμώμενη επιφάνεια σύρσης 
και με διακεκομμένη γραμμή η 
προσεγγιστική πολυωνυμική τους 
καμπύλη (Sest). Με κύκλο 
απεικονίζονται οι υπολογισμένη 
βάση του υδροακουστικού 
συστήματος επιφάνεια σύρσης 
ανά σταθμό και με συνεχή 
γραμμή η προσεγγιστική 
πολυωνυμική τους καμπύλη. Για 
την ερμηνεία του γραφήματος 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι 
καλάδες μέχρι και τα διακόσια 
μέτρα βάθος διαρκούν 30’ ενώ οι 
βαθύτερες σύρσεις διαρκούν μία 
ώρα. Εξ' αιτίας αυτού 
παρατηρείται μία απότομη 

αύξηση της επιφάνειας σύρσης μετά τα 
200 μέτρα και στις δύο εκτιμήσεις. 
Τέλος καθώς το βάθος αυξάνεται, 

αυξάνεται και η απόλυτη διαφορά 
μεταξύ της θεωρητικής επιφάνειας 
σύρσης από αυτήν που υπολογίστηκε 
μέσω του υδροακουστικού συστήματος. 

Εικόνα 1. Επιφάνεια Σύρσης σε km2, S με συνεχή γραμμή και Sest με 
διακεκομμένη ως προς το βάθος σε μέτρα, με κύκλο S ανά σταθμό 
και με σταυρό Sest ανά σταθμό. 

Figure 1. Swept area in km2 , continuous line: S (fitted), dotted line: 
Sest (fitted), circle: S by haul and cross: Sest by haul 
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Οι ποσοστιαίες διαφορές που προέκυψαν μεταξύ θεωρητικής και υπολογισμένης επιφάνειας 
σύρσης είναι 16% για τη βαθυμετρική ζώνη 10 - 50 m, 11% για τη ζώνη 50 – 100 m, 8% για τις ζώνες 100 
– 200 m και 200 – 500 m και τέλος 12% για τη ζώνη 500 – 800 m. Η μέση ποσοστιαία απόκλιση μεταξύ 
θεωρητικής και υπολογισμένης τιμής της επιφάνειας σύρσης είναι περίπου 11%, διαφορά η οποία θα 
μπορούσε να θεωρηθεί αξιόλογη. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι θεωρητικές και υπολογισμένες 
μέσες τιμές για την επιφάνεια σύρσης και οι αντίστοιχες τιμές ΠΑΜΑΠ ανά βαθυμετρική ζώνη. Η 
μέγιστη μέση τιμή της υπολογισμένης επιφάνειας σύρσης στις βαθυμετρικές ζώνες μέχρι 200 μέτρα 
παρατηρείται ζώνη βάθους 100 - 200 m (0,044 km2), ομοίως στην ίδια ζώνη βάθους, παρατηρείται και 
η μέγιστη τιμή της θεωρητικής επιφάνειας σύρσης (0,047 km2). Οι ελάχιστες τιμές της επιφάνειας 
σύρσης, για τις ίδιες βαθυμετρικές ζώνες παρατηρούνται και στις δύο περιπτώσης στη ρηχότερη 
βαθυμετρική ζώνη, με 0,034 km2 και 0,043 km2 για την υπολογισμένη και την θεωρητική αντίστοιχα. 
Στις βαθύτερες ζώνες, όπου οι καλάδες διαρκούν διπλάσια ώρα έχουμε πολύ κοντινές τιμές τόσο για 
την θεωρητική όσο και για την υπολογισμένη επιφάνεια σύρσης και στις δύο ζώνες. Επίσης στις 
βαθύτερες ζώνες (200-500 m, 500-800 m) παρατηρείται υψηλότερη τυπική απόκλιση όσον αφορά στην 
υπολογισμένη επιφάνεια σύρσης. Αντίθετα, (στη θεωρητική) στις ίδιες βαθυμετρικές ζώνες 
παρατηρείται σχεδόν μηδενική τυπική απόκλιση, γεγονός που οφείλεται στις μικρότερες διακυμάνσεις 
στο μήκος των συρμάτων. Η μέγιστη τιμή για την υπολογισμένη ΠΑΜΑΠ παρατηρείται στη ζώνη 
βάθους 10-50 m ενώ για την θεωρητική στη βαθυμετρική ζώνη 100-200 μέτρων. Η μεγάλη 
διαφοροποίηση που παρουσιάζεται μεταξύ θεωρητικής και υπολογισμένης ΠΑΜΑΠ στη ζώνη βάθους 
10-50 m, ωφείλεται στη διαφορά του υπολογισμού θεωρητικής και υπολογισμένης επιφάνειας σύρσης. 
Και στις δύο περιπτώσεις, θεωρητικής και υπολογισμένης, η ελάχιστη ΠΑΜΑΠ παρατηρείται στη 
βαθύτερη ζώνη των 500-800 m. 

Η μέση θεωρητική και υπολογισμένη ΠΑΜΑΠ ανά βαθυμετρική ζώνη παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 3. Η θεωρητική ΠΑΜΑΠ εμφανίζεται χαμηλότερη από την υπολογισμένη, και στα μικρά βάθη οι 
διαφορές μεταξύ των δύο είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις βαθυμετρικές ζώνες της κατωφέρειας. 

 
Πίνακας 1. Αριθμός σταθμών, μέση υπολογισμένη και θεωρητική επιφάνεια σύρσης (S και Sest αντίστοιχα), τυπική 
απόκλιση (sd) υπολογισμένης και θεωρητικής επιφάνειας σύρσης, μέση υπολογισμένη και θεωρητική ΠΑΜΑΠ. 
Table 1. Number of stations, mean measured and estimated swept area (S and Sest), standard deviation (sd) of 
measured and estimated swept area, mean measured and estimated CPUE by depth stratum. 
 

Ζώνη 
Βάθους 

Αριθμός 
Σταθμών 

�̅� sd �̅� �̅�est sd �̅� est 𝑪𝑷𝑼𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑪𝑷𝑼𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ est 

(0,50] 21 0,034 0,008 0,043 0,002 931,729 697,479 

(50,100] 57 0,042 0,009 0,045 0,001 656,170 592,222 

(100,200] 48 0,044 0,006 0,047 0,001 917,686 844,988 

(200,500] 39 0,083 0,022 0,090 0,000 595,717 545,346 

(500,800] 36 0,082 0,015 0,090 0,000 306,349 296,781 

 

Το ίχνος της τράτας κατά τη διάρκεια της σύρσης απεικονίζεται στην Εικόνα 2 για δύο 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς στη βαθυμετρική ζώνη μικρότερη και μεγαλύτερη των 200 μέτρων 
(αριστερή και δεξιά εικόνα αντίστοιχα). Σε μικρά βάθη το ίχνος της τράτας εμφανίζει μια πιο ομαλή 
πορεία σε σχέση με αυτήν που εμφανίζεται σε μεγαλύτερα, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στις 
απότομες αυξομειώσεις του βυθού (υποθαλάσσιες χαράδρες, λόφους κλπ).  
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Εικόνα 2. Ίχνος της επιφάνειας σύρσης της τράτας για δύο σταθμούς, αριστερά για βάθος μικρότερο των 200 
μέτρων και δεξιά για βάθος μεγαλύτερο των 200 μέτρων. 
Figure 2. Trawl trace for two representative hauls, left for depth smaller than 200 meters and right for depth 
greater than 200 meters. 

 
Αξιολογώντας τη χρήση ενός υδροακουστικού συστήματος παρακολούθησης της γεωμετρίας της 

τράτας καταλήγουμε ότι αυτό παρέχει τη δυνατότητα να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η 
επιφάνεια σύρσης όσο και η αντίστοιχη ΠΑΜΑΠ, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά χρήσιμο για 
επιστημονικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις παραπάνω 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω αναλύσεις και στη μοντελοποίηση αλιευτικών, 
περιβαλλοντικών και άλλων παραμέτρων με τη χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων 
(γεωστατιστική) και στην κατασκευή χωροπληθικών χαρτών υψηλής ανάλυσης. 
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Εικόνα 3. Συνεχής γραμμή: ΠΑΜΑΠ (CPUE) σε 
kg/km2 ανά κατηγορία βάθους, διακεκομμένη 
γραμμή: εκτιμώμενη ΠΑΜΑΠ (CPUEest) σε kg/km2. 
Figure 3. Continuous line: CPUE by depth category, 
dotted line: estimated CPUEest in kg/km2 
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ABSTRACT 
George Minos, Anastasia Imsiridou, Lambros Kokokiris, Theofanis Karidas: Biological 
elements of agujon needlefish (Tylosurus acus imperialis) in the northern Aegean Sea 
The agujon needlefish Tylosurus acus imperialis appears in the Mediterranean Sea and for the last seven 
years large quantities have been caught in Thermaikos gulf (N. Aegean Sea) from mid-May to early 
September. This species is much larger than the garfish Belone belone, with an average length of 74.9 
cm (±1.15) and average weight of 563.5 g (±33.75). The agujon needlefish is observed in the study area 
when the water temperature reaches and exceeds 20 oC and its appearance coincides with its spawning 
period which extends from May to August, with peak in June and July. Its catches rise sharply during the 
summer when the surface water temperature exceeds 24 to 25 oC.  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Εκτός από τις κοινές ζαργάνες του γένους Belone, στη Μεσόγειο έχουν αναφερθεί και τρία είδη του 
γένους Tylosurus: το Tylosurus acus imperialis (Rafinesque 1810) και με πολύ σπάνια εμφάνιση δύο 
λεσεψιανοί μετανάστες, το Tylosurus crocοdilus (Péron & Lesueur 1821) και το Tylosurus choram 
(Rüppell 1837) (Bauchot 1987, Imsiridou et al. 2016). Για το T. acus imperialis υπάρχουν σποραδικές 
αναφορές στην περιοχή του Αιγαίου (Bauchot 1987, Türker Çakır & Zengin 2013) και τεκμηριωμένα 
απαντάται και στον Θερμαϊκό κόλπο (Minos & Kokokiris 2015, Minos & Imsiridou 2015, Minos et al. 
2015, Imsiridou et al. 2016). Το T. acus imperialis οι ψαράδες το αποκαλούν βασιλοζαργάνα εξαιτίας 
του μεγάλου μεγέθους του (μέσο βάρος περίπου 550 g αν και φτάνουν τα 1500 και 2200 g) συγκριτικά 
με τις κοινές ζαργάνες του γένους Belone (μέσο βάρος περίπου 150 g) (Εικ. 1).  

 

 
Εικόνα 1. Διαφορά μεγέθους της κοινής ζαργάνας Belone belone (άνω) και της βασιλοζαργάνας Tylosurus acus 
imperialis (κάτω). 
Figure 1. The size difference between an average garfish Belone belone (up) and a agujon needlefish Tylosurus acus 
imperialis (down).  

 
Τα τελευταία επτά έτη, το T. acus imperialis αποτελεί σημαντικό αλίευμα τους καλοκαιρινούς 

μήνες για τους παράκτιους αλιείς της περιοχής του Θερμαϊκού που παρά την μικρή διαφορά στην 
εμπορική αξία τους (7 Ευρώ/κιλό πωλούνται οι βασιλοζαργάνες έναντι 6 Ευρώ/κιλό οι κοινές ζαργάνες) 
καθώς το βάρος τους είναι συνήθως τρεις με τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τις κοινές ζαργάνες, 
αποδίδουν μεγαλύτερο κέρδος στον αλιέα. Στην παρούσα εργασία παρατίθενται δεδομένα από την 
παρουσία του T. acus imperialis στο Θερμαϊκό κόλπο και στοιχεία από τη βιολογία και οικολογία του.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συλλέχθηκαν 112 άτομα του υποείδους T. acus imperialis (Εικόνα 1) από επαγγελματίες αλιείς με τη 
χρήση διαφόρων αλιευτικών εργαλείων (δίχτυα, καμάκι, νταλιάνι) στη περιοχή του Θερμαϊκού κόλπου, 
από τον Μάιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014. Στα άτομα αυτά μετρήθηκε το ολικό μήκος (cm), το 
σωματικό βάρος (g) και εκτιμήθηκε το φύλο και το στάδιο γεννητικής ωρίμανσης. Ακολούθως, κατά τη 
διάρκεια των ετών 2015 και 2016 (κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι), υπήρχε συνεχής επαφή και 
ενημέρωση με ιχθυεμπόρους και αλιείς για την πιθανή παρουσία του T. acus imperialis και τον χρόνο 
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εμφάνισης του. Επίσης, συλλέχθηκαν δεδομένα επιφανειακής θερμοκρασίας του νερού στην περιοχή 
του Θερμαϊκού κόλπου από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ (www.poseidon.hcmr.gr) του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από την ανάλυση της κατανομής του μήκους και του βάρους των δειγμάτων του T. acus imperialis που 
συλλέχθηκαν, παρατηρείται ότι το δείγμα κυριαρχείται από άτομα μήκους 70 έως 80 cm (56%) 
(AVG=74,9 cm, SE=1,15) και βάρους 400 έως 600 g (49%) (AVG=563,5 g, SE=33,75) (Εικ. 2). 

A B  
Εικόνα 2. Ιστόγραμμα κατανομής του μήκους (A) και του βάρους (B) ατόμων του Tylosurus acus imperialis που 
αλιεύτηκαν στον Θερμαϊκό κόλπο από τον Μάιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014. 
Figure 2. Frequency distributions of Total length (A) and total weight (B) for Tylosurus acus imperialis collected in 
Thermaikos Gulf from May 2013 to June 2014. 

 
Από τις αναφορές για το T. acus imperialis στη Μεσόγειο, στο Βόρειο Αιγαίο εμφανίζεται κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού (Türker Çakır & Zengin 2013, Imsiridou et al. 2016), στη Νότια Αδριατική 
επίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τα τέλη Μαΐου έως τον Ιούλιο (Bello 1995) όπως και 
στην Τυνησία (Chaari et al. 2011). Παρόμοια, η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο έως 
τον Αύγουστο, με κορύφωση από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο, σε παράκτιες περιοχές της Τυνησίας 
(Chaari et al. 2011). Επίσης, η περίοδος αναπαραγωγής για το συγγενικό υποείδος Tylosurus acus 
melanotus (Bleeker 1850) στην Ταϊλάνδη ξεκινά τον Απρίλιο, που συμπίπτει με την άνοδο της 
θερμοκρασίας των νερών, και κορυφώνεται τον Ιούνιο (Liao & Chang 2011). Η περίοδος αναπαραγωγής 
για το γένος Belone στο Αιγαίο και στη Μαύρη θάλασσα ακολουθεί παρόμοιο εποχικό πρότυπο. Για την 
κοινή ζαργάνα B. belone στο Αιγαίο η περίοδος αναπαραγωγής εκτείνεται από τον Απρίλιο μέχρι τον 
Αύγουστο και για το B. euxini στον Βόσπορο από Απρίλιο μέχρι Αύγουστο και στη Μαύρη Θάλασσα από 
Μάιο έως Σεπτέμβριο (Bilgin et al. 2014). Η σύλληψη θηλυκών ατόμων με ώριμα ωοκύτταρα και 
αρσενικών με σπέρμα σε συνδυασμό με την απουσία ανώριμων ατόμων παρέχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι η περιοχή μελέτης (Θερμαϊκός Κόλπος) είναι πεδίο ωοτοκίας της βασιλοζαργάνας από τον Μάιο 
μέχρι τον Αύγουστο, με κορύφωση τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο (Kokokiris et al. 2014).  

Η θερμοκρασία είναι ένας από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την αναπαραγωγική δραστηριότητα, την εμβρυϊκή και προνυμφική ανάπτυξη και την 
αύξηση των ψαριών. Η εποχιακή μεταβολή της θερμοκρασίας έχει σημαντική επίδραση στην 
αναπαραγωγή των ψαριών και η άνοδος της θερμοκρασίας προκαλεί την γεννητική ωρίμανση σε είδη 
που ωοτοκούν την άνοιξη (Pankhurst & Munday 2011). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το είδος αναπαράγεται 
στην περιοχή από το τέλος της άνοιξης μέχρι το τέλος καλοκαιριού (Kokokiris et al. 2014), γίνεται 
προσπάθεια να συσχετιστεί η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού με την εποχή προσέγγισης και 
την παραμονή του T. acus imperialis στο Θερμαϊκό Κόλπο. Γενικά, η θερμοκρασία του νερού στα 
ανώτερα στρώματα στο εσωτερικό του Θερμαϊκού Κόλπου είναι μεγαλύτερη από τους 20 oC από τον 
Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο ενώ τον Ιούλιο τον Αύγουστο και τις αρχές του Σεπτεμβρίου είναι 
μεγαλύτερη των 25 oC (Μυστρίδου 2007). Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν μελετώντας τα 
αναλυτικά και λεπτομερή δεδομένα της θερμοκρασίας του νερού (βάθος 3 μ) του συστήματος 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ (σταθμός καταγραφής Κατερίνη) για την περίοδο Μαΐου-Οκτωβρίου 2002 (Εικ. 3). 

Από τις δειγματοληψίες μας για δύο έτη (2013-2014) και τις παρατηρήσεις στις συλλήψεις των 
αλιέων για τα επόμενα έτη (2015, 2016), το T. acus imperialis εμφανίζεται σε μικρές ποσότητες στο 
αλίευμα της περιοχής (κυρίως στην Επανωμή χωρίς να εισέρχεται ακόμη στο εσωτερικό του Θερμαϊκού 
κόλπου και σε πιο ρηχά νερά) στα μέσα Μαΐου όταν η θερμοκρασία του νερού ξεπερνά τoυς 18-20 oC 
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όπου τα άτομα είναι γεννητικά ώριμα άλλα όχι σε προχωρημένο στάδιο. Από το τέλος Μαΐου και με 
την άνοδο της θερμοκρασίας, το T. acus imperialis αλιεύεται και στο εσωτερικό του κόλπου 
(Αγγελοχώρι). Ακολούθως, αυξάνονται κατακόρυφα οι συλλήψεις τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (όπου οι 
θερμοκρασία του νερού φτάσει και ξεπερνά τους 20 oC (Εικ. 3)) και το είδος απαντάται κυρίως στο 
εσωτερικό του Θερμαϊκού Κόλπου (Κόλπος Θεσσαλονίκης) ακόμη και σε πολύ ρηχά νερά. Τα άτομα 
που αλιεύονται τον Ιούνιο, Ιούλιο και στις αρχές Αυγούστου είναι στα τελικά στάδια της γεννητικής 
ωρίμανσης όταν οι θερμοκρασίες του νερού φτάνουν και ξεπερνούν τους 24-25 oC (Εικ. 3). Οι 
αλιευόμενες ποσότητες του T. acus imperialis μειώνονται τον Αύγουστο (ολοκληρώνεται η 
αναπαραγωγή) και το είδος εξαφανίζεται από τον Θερμαϊκό Κόλπο στις αρχές Σεπτεμβρίου. 
    

         
Εικόνα 3. Μεταβολή της επιφανειακής θερμοκρασίας του νερού για τους μήνες Μάιος-Οκτώβριος 2002 στο 
Σταθμό Κατερίνης σε βάθος 3 m (Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΕΛΚΕΘΕ). 
Figure 3. Sea water temperature variation from May till October 2002 in Katerini station at 3 m depth (POSEIDON 
system, HCMR). 

 
Στον Θερμαϊκό κόλπο, τα κυριότερα αλιευτικά πεδία για το T. acus imperialis είναι το 

Αγγελοχώρι, η Νέα Μηχανιώνα και η Επανωμή που είναι απέναντι και πολύ κοντά (περίπου 3 km σε 
ευθεία γραμμή) από τις εκβολές του ποταμού Αξιού. Από προσωπικές παρατηρήσεις, οι συγκεκριμένες 
περιοχές επηρεάζονται από το γλυκό νερό του ποταμού το οποίο δημιουργεί μεγάλες διακυμάνσεις 
στην επιφανειακή (<1m) θερμοκρασία του νερού και στην αλατότητα του. Το καλοκαίρι και με 
θερμοκρασίες νερού γύρω στους 25 oC, συλλαμβάνονται μεγάλες ποσότητες T. acus imperialis σ’ αυτές 
τις περιοχές. Αλλά μετά από δυνατές βροχοπτώσεις ή ισχυρούς βόρειους ανέμους που προκαλούν την 
πτώση της θερμοκρασίας στους 21 oC ή και χαμηλότερα, το T. acus imperialis εξαφανίζεται από τα 
πεδία αλιείας στα ρηχά νερά και πιθανά κατευθύνεται σε βαθύτερα πεδία. Με την πάροδο λίγων 
ημερών και με την άνοδο της θερμοκρασία ξανά στους 24-25 oC, επανεμφανίζεται στα αλιευτικά πεδία. 
Να ληφθεί υπόψη ότι το είδος Tylosurus acus εμφανίζεται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές στην 
ισόθερμη των 23,9 oC (Collette 2010), όπως και στην περιοχή μελέτης. 

Η αιτία που το T. acus imperialis εμφανίζεται και αναπαράγεται τα τελευταία έτη στο Θερμαϊκό 
κόλπο παραμένει άγνωστη. Πιθανά η αναζήτηση νέων πεδίων διατροφής και αναπαραγωγής στη 
Μεσόγειο μέσω της εξάπλωσης του είδους βορειότερα, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας 
του νερού της Μεσογείου τα τελευταία έτη, να συντέλεσαν στην άρση των εμποδίων και στη 
βορειότερη μετακίνηση του την περίοδο της άνοιξης. Η ύπαρξη ιδανικών συνθηκών θερμοκρασίας και 
αλατότητας, κατάλληλου υποστρώματος, βλάστησης και τροφής για την αναπαραγωγή, την εκκόλαψη 
των αυγών και την ανάπτυξη των προνυμφών, πιθανά υποβοηθούν ή και επιτρέπουν την εμφάνιση του 
είδους στο Θερμαϊκό Κόλπο τα τελευταία έτη. Πάντως το πρότυπο της μηνιαίας μεταβολής της 
θερμοκρασίας στο Θερμαϊκό κόλπο με το όριο των 19-20 oC κατά τα μέσα Μαΐου και τις θερμοκρασίες 
22 έως 25 oC τους καλοκαιρινούς μήνες, παρατηρείται διαρκώς την τελευταία δεκαπενταετία πολύ πριν 
την εμφάνιση του T. acus imperialis (2001-2003 όπως καταγράφηκε στο σταθμό Κατερίνη από το 
σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ). Πιθανόν, οι συνθήκες που επικρατούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες των 
τελευταίων ετών στα πεδία αναπαραγωγής του σε νοτιότερες περιοχές της Μεσογείου να μην είναι πια 
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ιδανικές ή να υπερβαίνουν τα όρια αντοχής τους είδους (π.χ. η θερμοκρασία να ξεπερνά το ιδανικό 
όριο των 25-28 oC για την εκκόλαψη και επιβίωση των νυμφών και η συγκέντρωση του διαλυμένου 
οξυγόνου να μειώνεται). Πάντως στον Θερμαϊκό κόλπο η θερμοκρασία του νερού δεν ξεπερνά τους 28 
oC (Εικ. 3) την εποχή που αλιεύεται το T. acus imperialis.       

Από τις συνεχείς ετήσιες εμφανίσεις τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή του Θερμαϊκού 
Κόλπου, μπορεί να θεωρηθεί ότι το T. acus imperialis έχει εδραιωθεί στην περιοχή του Αιγαίου καθώς 
υπάρχουν αναφορές ότι το είδος αλιεύεται κατά τους χειμερινούς μήνες βόρεια της Κρήτης 
(Μαυρούλης, προσ. επικ.). Η ανωτέρω πληροφορία πιθανόν να δίνει μια ένδειξη για το που 
κατευθύνονται οι πληθυσμοί του είδους όταν εγκαταλείπουν το φθινόπωρο την περιοχή 
αναπαραγωγής στον Θερμαϊκό Κόλπο.   
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ABSTRACT 
Petros Bekas, John Haralabous, Chryssi Mytilineou: Daily growth rate in black-spot sea 
bream (Pagellus bogaraveo) from the Aegean Sea 

The daily growth rate of 42 juvenile black-spot sea bream Pagellus bogaraveo from the Aegean Sea 
were studied using the width of the daily rings (increment) of the otolith microstructure. The daily 
increments were statistically analyzed. The growth pattern seemed to be the following: In the first five 
months of its life a rapid growth was observed independently of the birth month, followed by a de-
crease in growth rate up to 9th month, where a new increase of the rings' increments was observed. 
The most important factors affecting the increment was the interaction between birth month and age 
followed by the interaction between season and age and the main effect of age.  
Keywords: Pagellus bogaraveo, daily growth increments, otolith microstructure, Aegean sea 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το είδος Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768) (κεφαλάς, μπαλάς, blackspot seabream), είναι 
πρώτανδρο ερμαφρόδιτο και ανήκει στην οικογένεια Sparidae. Τα νεαρά άτομα ζουν κοντά στις ακτές, 
ενώ τα ενήλικα εκτείνονται στην κατωφέρεια μέχρι 800 m βάθος (Fischer et al. 1987). Η γεωγραφική 
κατανομή του είδους εκτείνεται στον Ατλαντικό, από τη Νορβηγία μέχρι τη Μαυριτανία, τα Κανάρια και 
τις Αζόρες. Είναι κοινό στην Δυτική Μεσόγειο και λιγότερο άφθονο στην Ανατολική, ενώ απουσιάζει 
από τον Εύξεινο Πόντο (Fischer et al. 1987). Η χρήση της μικροδομής των ωτολίθων είναι επαρκώς 
ανεπτυγμένη και χρησιμοποιείται συχνά για την μελέτη της ηλικίας κατά τα πρώτα στάδια της ζωής των 
οστεϊχθύων (e.g. Stevenson & Campana 1992, Morales-Nin 1992, Arkhipkin & Shcherbich 2011) και την 
επιβεβαίωση του πρώτου χειμερινού δακτυλίου που εμφανίζεται στη μακροδομή του ωτολίθου. Η 
ηλικία είναι μία από τις πιο σημαντικές βιολογικές παραμέτρους και η σωστή εκτίμησή της είναι ένα 
από τα "κλειδιά" για την κατανόηση της κατάστασης του πληθυσμού και της ορθολογικής διαχείρισης 
των αποθεμάτων. Ελάχιστα έχουν δημοσιευτεί για τη ηλικία του P. bogaraveo κατά τα πρώτα στάδια 
της ζωής του (Bekas & Mytilineou 2014, Teixeira 2013, Higgins et al. 2010). Στην παρούσα εργασία 
εξετάζεται το πρότυπο αύξησης του πάχους των ημερήσιων αυξητικών δακτυλίων (ΗΑΔ) του ωτολίθου 
και οι τυχόν επιδράσεις της ηλικίας και της εποχής γέννησης του ψαριού καθώς και της εποχής 
σχηματισμού των ΗΑΔ σε νεαρά άτομα του κεφαλά από το Αιγαίο Πέλαγος.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Χρησιμοποιήθηκαν λεπτές τομές από ωτολίθους ατόμων P. bogaraveo, που αλιεύθηκαν στα πλαίσια 
του προγράμματος "Εκτίμηση των βενθοπελαγικών ιχθυοαποθεμάτων που παρουσιάζουν εμπορική 
σπουδαιότητα στον Θερμαϊκό κόλπο και στο Θρακικό πέλαγος". Οι ωτόλιθοι του δείγματος που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία φωτογραφήθηκαν, με την χρήση του λογισμικού Image 
Pro Plus 4.5 και κατόπιν οι δεξιοί ωτόλιθοι εγκλείστηκαν σε θήκες εγκλεισμού από σιλικόνη, 
διαστάσεων 14x6x4mm, με την χρήση εποξικής ρητίνης. Έπειτα από την πάροδο 24 ωρών, τα δοκίμια 
τοποθετήθηκαν πάνω σε αντικειμενοφόρους πλάκες και σταθεροποιήθηκαν με χρήση θερμοπλαστικής 
ρητίνης. Εν συνεχεία, με την χρήση τροχού λείανσης, το κάθε δοκίμιο τρίφτηκε διαδοχικά με φύλλα 
τριψίματος μεγέθους 800P, 1600P και 2400P. Για το τελικό στάδιο λείανσης και την εμφάνιση των 
ημερήσιων αυξητικών δακτυλίων χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά λειαντικά φύλλα διαφορετικού 
διαμετρήματος κόκκου (40, 24 , 1μm). Το επίπεδο λείανσης ελεγχόταν διαρκώς με την χρήση οπτικού 
μικροσκοπίου για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο υπερβολικής λείανσης και τυχόν απώλειας 
πληροφορίας σε επιμέρους τμήματα του ωτολίθου. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας 
προέκυψαν λεπτές κάθετες τομές πάχους 0,2-0,4 mm οι οποίες φωτογραφήθηκαν με την χρήση 
οπτικού μικροσκοπίου με μεγέθυνση 20Χ και 40Χ, προκειμένου να γίνει καταμέτρηση των ημερησίων 
αυξητικών δακτυλίων καθώς επίσης και του πάχους τους (Εικόνα 1). Από τα ανωτέρω δοκίμια 42 
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Εικόνα 2. Αθροιστικές καμπύλες ΗΑΔ ωτολίθων P. 
bogaraveo 
Figure 2. Cumulative daily ring increments of P. 
bogaraveo otoliths. 
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κρίθηκαν κατάλληλα για την ανάλυση του πάχους των ΗΑΔ του ωτολίθου και χρησιμοποιήθηκαν για 
την παρούσα εργασία.   

 

 
Εικόνα 1. Φωτογραφία εγκάρσιας τομής ωτολίθου P. bogaraveo με την χρήση οπτικού μικροσκο-πίου σε 
μεγέθυνση 20Χ, με ημερήσιους αυξητικούς δακτυλίους (ΗΑΔ) διαφορετικού πάχους. 
Figure 1. Photograph of a transverse otolith section of P. bogaraveo through optical microscope (20X magnification) 
with daily rings of various width.  

 

Η επίδραση παραγόντων, όπως η εποχή εναπόθεσης του ημερήσιου δακτυλίου, η ηλικία, η εποχή 
γέννησης του ατόμου και οι πιθανοί αλληλοσυσχετισμοί τους, στο ρυθμό προσαύξησης της απόστα-
σης μεταξύ των ημερήσιων δακτυλίων μελετήθηκε με την βοήθεια της ανάλυσης διακύμανσης γενι-κού 
γραμμικού μοντέλου (General Linear Model Analysis of Variance - GLM ANOVA) με το στατιστικό 
πακέτο SPSS 13. Η εξαρτημένη μεταβλητή 'προσαύξηση' ('increment') χρειάστηκε λογαριθμοποίηση για 
να εξασφαλιστεί η πρώτη προϋπόθεση για την εφαρμογή της GLM ANOVA, που είναι η κανονική 
κατανομή της μεταβλητής. Η δεύτερη προϋπόθεση, η ομοιογένεια των διακυμάνσεων ελέγχθηκε με το 
Levene's Test και στις περιπτώσεις που δεν εξασφαλιζόταν, χρησιμοποιήθηκε το Tamhane Test για 

posthoc συγκρίσεις. Η αξιολόγηση του σχετικού 
βαθμού συνεισφοράς του κάθε παράγοντα στην 
συνολική διακύμανση της  προσαύξησης έγινε με 
τη χρήση του επί μέρους ηp² (partial eta squared), 
Olejnik and Algina (2003).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται αθροιστικά 
το σύνολο των ακτίνων των ημερήσιων δακτυ-
λίων για τα άτομα P. bogaraveo που μελετή-
θηκαν. Ο ρυθμός αύξησης παραμένει υψηλός για 
όλο το διάστημα των πρώτων 300-400 ημερών 
ζωής των ατόμων. Η ανάλυση των προ-
σαυξήσεων του πάχους των ημερησίων δακτυ-
λίων, έδειξε ότι το πρότυπο της ανάπτυξης 
μπορεί να περιγραφεί ως εξής (Εικόνα 3Α): τους 
πέντε πρώτους μήνες γρήγορη αύξηση με μέσο 
πάχος δακτυλίων 6,230 ± 1,020 μ, ακο-
λουθούμενο από μείωση της αύξησης με αντί-
στοιχη μείωση του μέσου πάχους σε 3,727± 1,024 
μ τους επόμενους τέσσερις μήνες και μετά μια 
νέα περίοδος αύξησης με μέση τιμή 5,687± 1,071 
μ. Αυτό το πρότυπο δείχνει ότι η πρώτη φάση 
φαίνεται να αντιπροσωπεύει την λαρβική 
(ιχθυονυμφική) πλαγκτονική περίοδο, η δεύτερη 
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την περίοδο εγκατάστασης και προσαρμογής στο βενθικό περιβάλλον και η τρίτη την βενθοπελαγική 
περίοδο του νεαρού ατόμου. Οι Hussy et al.(2010), με παρόμοια μέθοδο εγκαρσίων τομών, βρήκαν 
παρόμοιο πρότυπο για το Gadus morhuα, ενώ το πρότυπο των Pattoura et al. (2015), με την μέθοδο της 
λείανσης, για το Merluccius merluccius, παρουσιάζει σταθεροποίηση στο πάχος των δακτυλίων μετά 
την φάση της εγκατάστασης στο βενθικό περιβάλλον. Και στις δύο παραπάνω εργασίες η μέθοδος 
υπολογισμού του πάχους των δακτυλίων είναι παρόμοια με την μέθοδο της παρούσας εργασίας.  

Η στατιστική ανάλυση έδειξε (Πίνακας 1) ως πιο σημαντικούς παράγοντες για τη διακύμανση 
του πάχους των ΗΑΔ, τον συνδυασμό μεταξύ εποχής γέννησης και ηλικίας (partial ηp² = 0.023), τον 
συνδυασμό εποχής εναπόθεσης και ηλικίας partial ηp² = 0.021) και την κυρίως επίδραση (main effect) 
της ηλικίας (partial ηp² = 0.016). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3Β το πρότυπο αύξησης του ωτολίθου του 
κεφαλά διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με την εποχή γέννησης των ατόμων, παρουσιάζο-ντας  πιο 
γρήγορη αύξηση στα άτομα που έχουν γεννηθεί καλοκαίρι και φθινόπωρο, ιδιαίτερα κατά την 
ιχθυονυμφική πλαγκτονική φάση. Αυτό συμφωνεί με το γενικό βιολογικό πρότυπο της αύξησης των 
νεαρών σταδίων οστεϊχθύων, που τις θερμότερες εποχές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ρυθμό αύ-ξησης 
(Weatherley & Gill 1987). 

Η εργασία αυτή είναι μέρος της προσπάθειας κατανόησης της βιολογίας του κεφαλά στο Αιγαίο 
πέλαγος. Οι συγγραφείς όμως πιστεύουν, ότι χρειάζεται περισσότερη και κυρίως στοχευμένη έρευνα, 
ώστε να φθάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο που να επιτρέπει τη διατύπωση μιας πρότασης αλιευτικής 
διαχείρισης του κεφαλά στο Αιγαίο πέλαγος, διατηρώντας τον πληθυσμό του σε βιώσιμα επίπεδα. 

 

 

  
Εικόνα 3. (Α) Διακύμανση του λογαριθμοποιημένου μέσου πάχους των ημερησίων αυξητικών δα-κτυλίων (ΗΑΔ)  
ανά μήνα ηλικίας των ατόμων P. bogaraveo (SE: Standard Error, Τυπικό σφάλμα). (Β) Μέσες λογαριθμοποιημένες 
προσαυξήσεις (increments) των ημερησίων δακτυλίων ανά μήνα ηλικίας και ανά εποχή γέννησης των ατόμων P. 
bogaraveo. 
Figure 3. (Α) Average natural logarithm of daily ring increments by age-month of P. bogaraveo specimen. (SE: 
Standard Error). (Β) Average natural logarithm of daily ring increments by age-month and by birth season of P. 
bogaraveo specimen. 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα GLM-ANOVA στις λογαριθμοποιημένες τιμές της προσαύξησης των ημερησίων 
δακτυλίων των ωτολίθων του P. bogaraveo.  
Table 1. GLM-ANOVA results of natural logarithm of daily ring increments of P. bogaraveo otoliths 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν τους ανώνυμους κριτές για τις πολύ εύστοχες και πολύτιμες 
παρατηρήσεις τους και την συμβολή τους στην τελική μορφή του κειμένου. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Arkhipkin AI, Shcherbich ZN (2012) Thirty years' progress in age determination of squid using stato-liths. 

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 92: 1389-1398. 
Bekas P, Mytilineou C (2014) Daily rings observations in blackspot seabream Pagellus bogaraveo 

(Brünnich, 1768). 5th International Otolith Symposium 2014 book of abstracts p. 249. 
Fischer ML, Bauchot ML, Schneider M (1987) Fiches FAO d'identification des espèses pour les besoins de 

la pêches. (rev. 1). Méditerranée et mer Noire. Zone de pêche 37. Vol. II. Commission des 
Communautés Européennes and FAO, Rome. 

Higgins RM, Ferreira AF, Isidro E (2010) Validation of growth increment periodicity and the posi-tion of 
the first annulus in Blackspot Seabream (Pagellus bogaraveo) otoliths. 2nd International 
Sclerochronology Conference, ISC2010, Mainz, Germany, 24-28th July 2010.  

Hussy K, Hinrichsen H-H, Fey DP, Walther Y, Velasco A (2010) The use of otolith  microstructure to es-
timate age in adult Atlantic cod Gadus morhua. Journal of Fish Biology 76: 1640–1654. 

Morales-Nin B (1992) Determination of growth in bony fishes from otolith microstructure. FAO 
 Fisheries Technical Paper. No. 322. Rome, FAO. 1992. 51p. 

Olejnik S, Algina J (2003) Generalized Eta and Omega Squared Statistics: Measures of Effect Size for 
some Common Research Designs. Psychological Methods 8: 434-447.  

Pattoura P, Lefkaditou E, Megalofonou P (2015) Age estimation of juvenile European hake Merluccius 
merluccius based on otolith microstructure analysis: a slow or fast growth pat-tern?  Journal of 
Fish Biology 86: 907-23. 

Stevenson DK, Campana S (1992) Otolith microstructure examination and analysis. Can. Spec. Publ. Fish. 
Aquat. Sci. 117: 126 p. 

Teixeira JPN (2013) Recruitment dynamics and early life history of the blackspot seabream, Pagellus 
bogaraveo (Perciformes: Sparidae) Universidade dos Açores Departamento de oceanografia e 
pescas. 

Weatherley AH, Gill HS (1987) The Biology of Fish Growth. Academic Press London. 
  

Έλεγχοι επιδράσεων μεταξύ των ατόμων

Εξαρτημένη μεταβλητή: Φυσικός λογάριθμος(πάχους ΗΑΔ)

26927.554a 92 292.691 2667.320 .000 .956

4.842 3 1.614 14.707 .000 .004

1.337 3 .446 4.061 .007 .001

20.279 13 1.560 14.216 .000 .016

2.339 6 .390 3.552 .002 .002

29.056 29 1.002 9.131 .000 .023

26.382 31 .851 7.756 .000 .021

1228.342 11194 .110

28155.896 11286

Πηγή διακύμανσης

Μοντέλο

Εποχή γέννησης

Εποχή σχηματισμού ΗΑΔ

Ηλικία σε μήνες

Εποχή σχηματισμού ΗΑΔ * Εποχή γέννησης

Εποχή γέννησης * Ηλικία σε μήνες

Εποχή σχηματισμού ΗΑΔ * Ηλικία σε μήνες

Σφάλμα

Σύνολο

Τύπου IV

Άθροισμα

τετραγώνων

Βαθμοί

Ελευθερίας

Μέσο

τετράγωνο τιμή της F

Σημαντικό

τητα

Επί

μέρους

η²

R²= 0.956 (Σταθμισμένο R² = 0.956)a. 
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Ανάλυση μεριστικών και μορφομετρικών χαρακτήρων των ειδών Trachinus draco 
και Trachinus radiatus στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος 

 
Λώρι Μπετογιάν 1, Χρύση Μυτιληναίου2, Αικατερίνη Αναστασοπούλου2, Ιωάννης Ε. 
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ABSTRACT 
Lori Betogian, Chryssi Mytilineou, Aikaterini Anastasopoulou, Ioannis Ε. Batjakas: Analysis of 
meristic and morphometric characters of Trachinus draco and Trachinus radiatus in the 
southern Aegean Sea 
Morphometric and meristic characters of the species Trachinus draco and Trachinus radiatus from the 
South Aegean Sea were examined to identify differences between species and between the two sexes in 
each species. Four of the meristic and all the morphometric characters examined differed among the 
two species. For the morphometric characters, statistically significant differences were detected 
between the two sexes only in T. radiatus.  
Keywords: Greater weever, Streaked weever, morphology, Mediterranean 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι δράκαινες Trachinus draco και Trachinus radiatus ανήκουν στην οικογένεια Trachinidae και 
διαθέτουν δηλητήριο. Η γεωγραφική τους εξάπλωση εκτείνεται στον Αν. Ατλαντικό και στη Μεσόγειο 
(Tortonese, 1987). Είναι βενθικοί οργανισμοί και ζουν αποκλειστικά σε αμμώδεις και λασπώδεις 
βυθούς μέχρι τα 150 m βάθος. Τα βράδια κολυμπούν ελεύθερα ακόμη και πελαγικά (Maretic, 1988). Αν 
και για το T. draco υπάρχουν κάποιες μελέτες σχετικά με βιολογικά στοιχεία του είδους (Bagge, 2004), 
δεν υπάρχει καμία δημοσίευση σχετική με τους μεριστικούς και μορφομετρικούς χαρακτήρες των δύο 
ειδών και τη σύγκρισή τους ανάμεσα στα δύο είδη και τα φύλα, στοιχεία τα οποία πραγματεύεται η 
παρούσα εργασία. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη αλιεύθηκαν στο Νότιο Αιγαίο Μάιο – Ιούνιο 
2015 στα πλαίσια του προγράμματος EPILEXIS. Τα άτομα που συλλέχθηκαν ήταν συνολικά 89 T. draco 
(62 θηλυκά, 27 αρσενικά) και 76 T. radiatus (35 θηλυκά, 41 αρσενικά). Στο εργαστήριο, σε κάθε άτομο 
μετρήθηκαν 10 μεριστικοί και 31 μορφομετρικοί χαρακτήρες (Πίνακας 1). Στη συνέχεια προσδιορίστηκε 
το φύλο και το στάδιο γεννητικής ωριμότητας. 

Η ανάλυση για τους μεριστικούς χαρακτήρες περιελάμβανε τη σύγκρισή τους ανάμεσα στα δύο 
υπό εξέταση είδη, καθώς και σε κάθε είδος, τη σύγκρισή τους ανάμεσα στα δυο φύλα. Οι συγκρίσεις 
αυτές έγιναν με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και υλοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού 
STATGRAPHICS.  

Για τη μελέτη των μορφομετρικών χαρακτήρων αυτοί τυποποιήθηκαν (standardization) ώστε να 
μην επηρεάζονται από το μήκος του σώματος του εκάστοτε εξεταζόμενου ατόμου. Για το σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με τους Elliot et al. (1995), χρησιμοποιήθηκε  ο τύπος:  Ms = Mo (Ls / Lo)b , όπου Ms= η 
τυποποιημένη (standardized) τιμή του εκάστοτε μορφομετρικού χαρακτήρα, Mo= η αρχική μέτρηση του 
μορφομετρικού χαρακτήρα, Ls= ο μέσος όρος του ολικού μήκους για όλα τα ψάρια από όλα τα 
δείγματα, Lo= το ολικό μήκος του κάθε ψαριού. Η παράμετρος b υπολογίζεται από τη σχέση Mo=aLo

b, 
από όλα τα ψάρια όλων των δειγμάτων μαζί. Είναι σημαντικό το b να είναι κοινό για όλα τα ψάρια και 
όλες τις υπό εξέταση ομάδες σύγκρισης για κάθε μορφομετρικό χαρακτήρα, ειδικά όταν το εύρος των 
μηκών και οι κατά μήκος συνθέσεις διαφέρουν ανάμεσα στις υπό εξέταση ομάδες (Elliot et al. 1995). 
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Πίνακας 1. Μεριστικοί και μορφομετρικοί χαρακτήρες που εξετάστηκαν στα είδη T. draco 
και T. radiatus. 
Table 1. Meristic and morphometric characters examined in T. draco and T. radiatus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Η εξέταση των μορφομετρικών χαρακτήρων ανάμεσα στα δύο είδη και ανάμεσα στα δύο φύλα 

του κάθε είδους έγινε με πολυμεταβλητές αναλύσεις χρησιμοποιώντας το λογισμικό PRIMER (Clarke & 

ΜΕΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

D1 Αριθμός ακτίνων 1ου ραχιαίου πτερυγίου 

D2 Αριθμός ακτίνων 2ου ραχιαίου πτερυγίου 

A1 Αριθμός ακτίνων 1ου  εδρικού πτερυγίου 

A2 Αριθμός ακτίνων 2ου  εδρικού πτερυγίου 

P Θωρακικά πτερύγια 

V1 Αριθμός ακτίνων 1ου κοιλικού πτερυγίου 

V2 Αριθμός ακτίνων 2ου κοιλικού πτερυγίου 

LL Πλευρική γραμμή 

AOS Αριθμός προσοφθάλμιων ακανθών 

ALS Αριθμός υπερχειλικών ακανθών 

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

TL Ολικό μήκος 

FL Μεσοουραίο μήκος 

SL Σταθερό μήκος 

CP Ουραίο μίσχος 

PrAL Απόσταση εδρικού από την άκρη του ρύγχους 

PrPelL Απόσταση θωρακικού από την άκρη του ρύγχους 

S Ρύγχος 

PrDL Απόσταση ραχιαίου από την άκρη του ρύγχους 

D1L Μήκος 1ου ραχιαίου πτερυγίου 

D2L Μήκος 2ου ραχιαίου πτερυγίου 

AL Μήκος εδρικού πτερυγίου 

PecL Μήκος θωρακικού πτερυγίου 

PelL Μήκος κοιλιακού πτερυγίου 

BD Μέγιστο ύψος σώματος 

CH Ύψος ουραίου πτερυγίου 

CFD Απόσταση βάσης ουραίου 

CPD Ελάχιστο βάθος σώματος 

FDH Ύψος πρώτης ραχιαίας άκαθας 

FSD1 Ύψος μέγιστης ραχιαίας άκανθας 

Per Περίμετρος σώματος 

HL Μήκος κεφαλής 

PrPecL Απόσταση θωρακικού από την άκρη του ρύγχους 

PosOrL 
Απόσταση από το πίσω μέρος του οφθαλμού μέχρι το βραγχιακό 
επικάλυμμα 

PrOrL Προ-οφθαλμική απόσταση από το ρύγχος 

ED Δίαμετρος ματιού 

EH Ύψος ματιού 

IOD Απόσταση μεταξύ ματιών 

UJL Μήκος άνω γνάθου 

LJL Μήκος κάτω γνάθου 

HHE Ύψος κεφαλής στο επίπεδο του ματιού 

HHME Απόσταση μέσω ματιού από το κάτω μέρος της κεφαλής 
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Warwick 1995). Τα δεδομένα, χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή πίνακα ομοιοτήτων με βάση τις 
Ευκλείδειες αποστάσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε ανάλυση διακύμανσης PERMANOVA για να 
διαπιστωθεί εάν το είδος και το φύλο ήταν στατιστικά σημαντικοί παράγοντες στις αναλύσεις αυτές. 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση των κύριων συνιστωσών (PCA- Principal Component Analysis) για 
τη προβολή των συσχετίσεων των υπό εξέταση μεταβλητών στο χώρο ως προς κάποιους κύριους 
άξονες (principal components).  

Για να διαπιστωθεί ποιοί από τους μορφομετρικούς χαρακτήρες διέφεραν στατιστικά σημαντικά 
ανάμεσα στα δύο είδη ή ανάμεσα στα δύο φύλα του κάθε είδους, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση 
διακύμανσης (ANOVA). Όλες οι αναλύσεις ANOVA βασίστηκαν σε λογαριθμημένες τιμές όλων των 
χαρακτήρων, λόγω μη ομοιογένειας των τυπικών αποκλίσεων τους (έλεγχος Levene’s) και 
υλοποιήθηκαν με το λογισμικό STATGRAPHICS.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την ανάλυση διακύμανσης ANOVA των 10 μεριστικών χαρακτήρων ανάμεσα στα δύο υπό εξέταση 
είδη, στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05) παρουσίασαν οι ακόλουθοι 4 μεριστικοί χαρακτήρες: 
D2, A2, LL και AOS. Όπως ήταν αναμενόμενο, σε κάθε υπό εξέταση είδος, δεν βρέθηκαν σημαντικές 
διαφορές (p>0.05) ανάμεσα στα δύο φύλα στους μεριστικούς χαρακτήρες, εκτός από οριακά σημαντική 
διαφορά για το D1 (p= 0.048) και την LL (p= 0.047) στο T. radiatus. Οι μεριστικοί χαρακτήρες 
αντικατοπτρίζουν γενετικές διαφορές διαφορετικών ειδών και επειδή είναι συνήθως σταθεροί για κάθε 
είδος, δεν μπορούν να αποδώσουν την αναγκαία μεταβλητότητα που είναι σημαντική για τις 
πολυμεταβλητές αναλύσεις (Vidalis et al., 1997). 

Από την εξέταση των μορφομετρικών χαρακτήρων ανάμεσα στα 2 είδη, με την ανάλυση 
PERMANOVA, βρέθηκε ότι το είδος ήταν στατιστικά σημαντικός παράγοντας (pseudo-F= 5025.4, p= 
0.001, df= 164). Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα εμφανές στη απεικόνιση της ανάλυσης PCA με κύριο 
άξονα τον PC1 (97,3%), με βάση τον οποίον τα άτομα του T. draco προβάλλονται  στις θετικές τιμές του 
PC1 ενώ του T. radiatus στις αρνητικές (Εικ. 1). Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA για τους 
μορφομετρικούς χαρακτήρες των δύο ειδών, παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές για όλους 
τους χαρακτήρες (p<0.00001). 

 

 

Εικόνα 1. Ανάλυση PCA ανάμεσα στους μορφομετρικούς χαρακτήρες των ειδών T. draco  και T. radiatus. 
Figure 1.  PCA analysis between the morphometric characters of the species T. draco and T. radiatus. 

 

Για τους μορφομετρικούς χαρακτήρες του T. draco, η πολυμεταβλητή ανάλυση PERMANOVA 
έδειξε ότι το φύλο δεν είναι στατιστικά σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης (pseudo-F= 1.5082, 
p= 0.155, df= 88), επομένως δεν έγιναν περαιτέρω αναλύσεις. 

 Για τους μορφομετρικούς χαρακτήρες του T. radiatus, η πολυμεταβλητή ανάλυση 
PERMANOVA έδειξε ότι το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης (pseudo-F= 6.8934, p= 
0.001, df= 75). Η ανάλυση PCA έδειξε ότι τα θηλυκά προβάλλονται στο χώρο σε ένα βαθμό ξεχωριστά 
από τα αρσενικά ως προς τον κύριο άξονα PC1, αν και τα δύο φύλα εμφάνιζαν και αρκετή επικάλυψη 
(Εικόνα 2). Ο άξονας PC1 ερμήνευσε το 30.4% της διακύμανσης των δεδομένων, ο PC2 το 12.7% και ο 
PC3 το 10.9%.  
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Εικόνα 2. Ανάλυση PCA ανάμεσα στους μορφομετρικούς χαρακτήρες των αρσενικών και θηλυκών ατόμων του 
είδους T. radiatus. 
Figure 2. PCA analysis between the morphometric characters of males and females T. radiatus. 

 
Η σύγκριση κάθε μορφομετρικού χαρακτήρα με ANOVA έδειξε ως σημαντικό παράγοντα 

(p<0.05) το φύλο σε 14 μορφομετρικούς χαρακτήρες, με τα θηλυκά να παρουσιάζουν μεγαλύτερες 
τιμές στα PrAL, Per, PrPecL, PosOrL, HL, FL, HHE,  PrOrL, D1L, EH, PrDL, ενώ τα αρσενικά στα CH, CP και 
CFD. Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη φυλετικού διμορφισμού στο είδος. Αυτό ενισχύεται 
και από τη διαπίστωση διαφορετικού χρωματισμού του σώματος, με τα θηλυκά να εμφανίζουν 
ρόδακες πλευρικά, ενώ τα αρσενικά να έχουν ένα πιο ενιαίο σκούρο χρώμα, χωρίς να διακρίνονται 
αυτοί οι ρόδακες. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μελέτη των 
βιολογικών στοιχείων του είδους T. radiatus πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για κάθε φύλο.   

Δεν υπάρχουν άλλες δημοσιεύσεις πάνω στην ανάλυση των μορφομετρικών και μεριστικών 
χαρακτήρων των T. draco και T. radiatus, ώστε να γίνει σύγκριση με τα αποτελέσματα της παρούσας 
μελέτης. Για την ερμηνεία της διαφοροποίησης των μορφομετρικών χαρακτήρων απαιτείται περαιτέρω 
στοχευμένη έρευνα. 
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ABSTRACT 
Maren Myrto Brodersen, John Haralabous, Νikoletta Chalari, Charalabos Dictyopoulos, 
Katerina Dogrammatzi, Vassiliki Vassilopoulou: Preliminary comparative study of trammel 
net fisheries in the Saronikos Gulf a decade apart 
Trammel nets are among the dominant small scale fishery gears in Greek waters. This study aims to 
compare the catches/landings/discards species composition of three different mesh sizes (26, 28, 30mm 
knot-to-knot) of trammel net fisheries in the Saronikos Gulf between two periods, 10 years apart: period 
A (2004-2006, i.e. ten years before) and period B: (2014-2016, i.e. present state). The effect of period, 
season, mesh size, origin of species caught (indigenous/alien) and their interactions with catches/lan-
dings/discards were also examined. Samplings were conducted within the Greek National Data Collec-
tion Framework Programme. The results revealed that the dominant species in both periods in terms of 
total catches and landings was Sepia officinalis. Discarding rate increased from 7.5% of the total catch in 
the past up to 17% presently. Some alien (Lessepsian) species showed an increased presence recently, 
affecting catches and discards. 

Keywords: Trammel nets, small scale fisheries, Saronikos Gulf, catches, landings, discards  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παράκτια αλιεία συμβάλλει με σημαντικό ποσοστό στη συνολική αλιευτική προσπάθεια στις 
θάλασσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC, 2014). Ο ελληνικός επαγγελματικός αλιευτικός στόλος είναι ο 
πολυπληθέστερος στην ΕΕ και αποτελείται από 15.860 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη (Eurostat, 
2014). Η συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών (95%) ανήκουν στη μικρή παράκτια αλιεία η οποία έχει 
ιδιαίτερη σημασία σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο κυρίως σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές 
της χώρας (Stergiou et al. 2007). 

Τα κύρια αλιευτικά εργαλεία που δραστηριοποιούνται κατά μήκος της παράκτιας ζώνης στον 
Ελλαδικό χώρο είναι τα δίχτυα (μανωμένα και απλάδια) και το παραγάδι. Τα δίχτυα διενεργούν πολυ-
ειδική και πολυσυλλεκτική αλιεία και το βάθος αλίευσης σπάνια ξεπερνάει τα 100m. Το αλίευμα-
στόχος των διχτυών παρουσιάζει χώρο-χρονική διακύμανση και οι αλιείς προσαρμόζουν την αλιευτική 
μέθοδο επιδιώκοντας την μέγιστη επιλεκτικότητα χρησιμοποιώντας δίχτυα με τα κατάλληλα για την 
κάθε περίπτωση χαρακτηριστικά (μέγεθος ματιού, μήκος και ύψος εργαλείου) (Tzanatos et al. 2005). 
Το άνοιγμα ματιού που χρησιμοποιείται στα απλάδια δίχτυα κυμαίνεται από 7mm έως 110mm και στα 
μανωμένα από 17mm έως 54mm. Ωστόσο, συχνότερα στα μανωμένα είναι τα δίχτυα με άνοιγμα μα-
τιού 20 mm έως 40 mm, ανάλογα με το είδος στόχος (Adamidou 2007).  

Στις περιοχές του Σαρωνικού κόλπου όπου πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες, για αρκε-
τούς αλιείς τα μανωμένα δίχτυα αποτελούν το μοναδικό εργαλείο, ενώ άλλοι το χρησιμοποιούν συμ-
πληρωματικά και με άλλα εργαλεία, κυρίως με τα απλάδια και τα παραγάδια. Μελέτες σχετικά με τη 
σύσταση, την επιλεκτικότητα και τις απορρίψεις των συλλήψεων των μανωμένων διχτυών έχουν γίνει 
σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου (δείτε αναφορές στους Tsagarakis et al. 2013). Σκοπός της πα-
ρούσας εργασίας ήταν η ποσοτική και ποιοτική σύγκριση της σύνθεσης του αλιεύματος, των εκφορτώ-
σεων και των απορρίψεων από μανωμένα δίχτυα με τρία διαφορετικά μεγέθη ματιού στο Σαρωνικό 
κόλπο μεταξύ δύο αλιευτικών περιόδων που χρονικά απέχουν μεταξύ τους μία δεκαετία (περίοδος Α: 
2004-2006, και Β: 2014-2016).  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν αλιευτικά δεδομένα δειγματοληψιών που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε μηνιαία βάση με παράκτια σκάφη μήκους <12m τα οποία χρησιμοποιούσαν ως εργα-
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λείο τα μανωμένα δίχτυα. Οι δειγματοληψίες έγιναν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου και τα δεδομένα συλλέχτηκαν από παρα-
τηρητές επί των σκαφών κατά την περίοδο 2004-2006 (περίοδος Α) και 2014-2016 (περίοδος Β). Η με-
λέτη επικεντρώθηκε σε δίχτυα με άνοιγμα ματιού 26mm, 28mm και 30mm από κόμπο σε κόμπο, τα 
οποία χρησιμοποιούνταν ευρέως και στις δύο περιόδους σύμφωνα με τις δηλώσεις των ψαράδων. Σε 
κάθε δειγματοληψία γινόταν ταυτοποίηση του αλιεύματος σε επίπεδο είδους, καθώς και καταγραφή 
του ολικού αριθμού ατόμων και συνολικού βάρους ανά είδος, τόσο του εμπορικού όσο και του απορ-
ριπτόμενου τμήματος του αλιεύματος. Το βάθος αλίευσης κυμάνθηκε από 5m έως 91m. Προκειμένου 
να γίνουν οι συνθέσεις των αλιευμάτων συγκρίσιμες μεταξύ τους, έγινε αναγωγή των συλλήψεων ανά 
1000m διχτυού, ανά 1h καλάδας ανά ταξίδι και μάτι διχτυού. 
 Οι μηνιαίες μετρήσεις από τα τρία εξεταζόμενα μάτια των δύο περιόδων δειγματοληψίας 
κατη-γοριοποιήθηκαν σε τέσσερις εποχές (Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι και Φθινόπωρο). 
Πραγματοποιήθηκαν συγκρίσεις της σύνθεσης του ολικού αλιεύματος, των εκφορτώσεων καθώς και 
απορρίψεων τόσο ανά εποχή όσο και ανά περίοδο. Προκειμένου να διερευνηθούν οι τυχόν επιδράσεις 
των παραγόντων της εποχής, της περιόδου, του ανοίγματος ματιού, της προέλευσης (αυτόχθονα-
ξενικά) και των πιθα-νών αλληλεπιδράσεών τους πάνω στις συλλήψεις, εφαρμόστηκαν οι 
πολυπαραγοντικές αναλύσεις δια-κύμανσης γενικού γραμμικού μοντέλου (GLM-ANOVA) με το 
στατιστικό πακέτο SPSS 13. Επίσης, εφαρ-μόστηκε η ανάλυση του ιεραρχικού δενδρογράμματος (HCA 
Hierarchical Cluster Analysis) βασισμένη στο συντελεστή ομοιότητας των Bray-Curtis σε λογαριθμημένα 
δεδομένα αριθμητικής αφθονίας κάθε συνδυασμού περιόδου και εποχής. Για τον εντοπισμό των ειδών 
που συνεισφέρουν περισσότερο στη διάκριση των ταξιδιών, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους 
περίοδος/εποχή εφαρμόστηκε η ανάλυση ποσοστών ομοιότητας (Similarity Percentage, SIMPER) 
(Clarke 1993). Οι παραπάνω αναλύσεις έγιναν με το υπολογιστικό πακέτο Primer 6. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη το ολικό αλίευμα όλων των εξεταζόμενων διχτυών, την πρώτη περίοδο (2004-
2006) συλλέχθηκαν συνολικά 5917 άτομα (2409 στα 26mm, 1525 στα 28mm και 1983 στα 30mm), τα 
οποία ανήκαν σε 88 είδη ιχθύων (84 οστεϊχθύων, τέσσερα χονδριχθύων), πέντε είδη κεφα-λόποδων και 
τρία είδη καρκινοειδών. Τη δεύτερη περίοδο (2014-2016) αλιεύτηκαν 2001 άτομα (849 στα 26mm, 644 
στα 28mm και 508 στα 30mm) από τα οποία 87 ήταν ιχθείς (82 οστεϊχθύων, πέντε χον-δριχθύων), 
τέσσερα κεφαλόποδα και δέκα καρκινοειδή.  

Ανάμεσα στις δύο περιόδους εμφανίζονται ορισμένες διαφοροποιήσεις στη σύσταση των ειδών 
τόσο του ολικού αλιεύματος όσο και των εκφορτώσεων και απορρίψεων (Εικόνα 1). Το επικρατέστερο 
ως προς τη βιομάζα αλίευμα και στις δύο περιόδους ήταν το S. officinalis, το οποίο ήταν και το κύριο 
είδος στόχος των εξεταζόμενων διχτυών με βάση τις εκφορτώσεις. Βάσει των εκφορτώσεων τα υπόλοι-
πα επικρατέστερα είδη της πρώτης περιόδου είναι τα Oblada melanura, Octopus vulgaris και Pagellus 
erythrinus ενώ για τη δεύτερη περίοδο τα Diplodus vulgaris, Scorpaena porcus και O. vulgaris. Την πρώ-
τη περίοδο το S. officinalis αλιεύτηκε κυρίως το χειμώνα και την άνοιξη, ενώ στη δεύτερη περίοδο κυ-
ρίως την άνοιξη. Γενικά, το είδος αυτό την άνοιξη μετακινείται από βαθύτερες περιοχές σε παράκτιες 
προκειμένου να αναπαραχθεί (Stergiou et al. 2006) οπότε και είναι ευάλωτο στην παράκτια αλιεία, η 
οποία τη συγκεκριμένη περίοδο στοχεύει σε μαλάκια που έχουν αυξημένη ζήτηση από τους καταναλω-
τές. Το O. melanura αποτελεί το τρίτο είδος σε βιομάζα αλιεύματος της πρώτης περιόδου και αλιεύτηκε 
και στις δύο περιόδους κυρίως το καλοκαίρι. Από τα παραπάνω είδη τα P. erythrinus και S. porcus απο-
τελούν χαρακτηριστικά είδη των εκφορτώσεων της παράκτιας αλιείας των ελληνικών θαλασσών από 
απλάδια και μανωμένα δίχτυα (Stergiou et al. 2002, 2007). 

Το ποσοστό και τα είδη απόρριψης παρουσίασαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο περιόδων 
(Εικόνα 1 δεξιά). Γενικά, το ποσοστό απόρριψης αυξήθηκε μεταξύ των δύο περιόδων από 7,5% στην 
πρώτη περίοδο στο 17% στη δεύτερη περίοδο. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με αυτό 
ανάλογης μελέτης που έχει γίνει σε παράκτια σκάφη του κεντρικού Αιγαίου, στα οποία το απορριπτό-
μενο μέρος ήταν περίπου το 10% του συνολικού αλιεύματος (Vassilopoulou et al. 2007). Στη χρονική 
περίοδο 2014 έως 2016, το ποσοστό αλίευσης του λεσσεψιανού είδους Siganus luridus έχει αυξηθεί 
συγκριτικά με την αρχική περίοδο, αποτελώντας το 8,4% επί του συνόλου των ατόμων που αλιεύτηκαν 
στη συγκεκριμένη περίοδο και το 5,2% επί του συνολικού βάρους αλιεύματος, ενώ τα αντίστοιχα πο-
σοστά της πρώτης περιόδου είναι 0,3% και 1%. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης πα-
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ρουσίας λεσσεψιανών ειδών και της πιθανής εδραίωσής τους στα νερά του Σαρωνικού, έχοντας επι-
πτώσεις στην αλιευτική δραστηριότητα των παράκτιων αλιέων του Σαρωνικού. Ωστόσο, έχει παρατη-
ρηθεί ότι το είδος αυτό έχει αρχίσει πλέον να αποτελεί εμπορικό είδος για ορισμένους αλιείς της περι-
οχής, αντανακλώντας τη διαφοροποίηση της ζήτησης των καταναλωτών στους εκάστοτε λιμένες εκ-
φόρτωσης και μεταβάλλοντας παράλληλα τη στρατηγική αλιείας (Eliasen et al. 2013). Το ποσοστό του 
S. luridus στις εκφορτώσεις έχει ανέβει κατά 30% συγκριτικά με την Α περίοδο (από 1% στο 1,3% των 
εκφορτώσεων). Ταυτόχρονα όμως με την αύξηση των συλλήψεων, έχει αυξηθεί και ο λόγος (ratio) α-
πόρριψης προς αλίευμα από 0% σε 79%, πράγμα που αντανακλά τις δυσκολίες απορρόφησης της αυ-
ξημένης παρουσίας του από την ζήτηση. Το S. luridus αποτελεί πλέον το 18% του συνόλου των απορρί-
ψεων κατά βάρος. Για το σύνολο των τεσσάρων ξενικών ειδών που εντοπίστηκαν στις δειγματοληψίες 
(Siganus rivulatus, S. luridus, Stephanolepis diaspros και Balistes capriscus) ο λόγος απόρριψης προς α-
λίευμα αυξήθηκε από 4,2% σε 72,5% από την Α στην Β περίοδο, ενώ για τα αυτόχθονα είδη η αύξηση 
ήταν από 7,6% σε 13,5% αντίστοιχα. 
 

 

Εικόνα 1. Σύνθεση ολικού αλιεύματος/εκφορτώσεων/απορρίψεων με βάση τη βιομάζα από μανωμένα δίχτυα (26, 
28 και 30 mm από κόμπο σε κόμπο) της Α περιόδου (αρνητικός άξονας) και της Β περιόδου (θετικός άξονας 
γραφημάτων) ανά εποχή. (Με φθίνουσα σειρά της Β περιόδου). 
Figure 1. Catch/Landings/Discards species composition by weight of trammel nets (26, 28 and 30 mm knot-to knot) 
of period A (negative axis) and period B (positive axis) per season. (In descending order for period B). 

 

Οι παράγοντες που είχαν στατιστικά σημαντική επίδραση (GLM-ANOVA) στη σύνθεση του ολι-
κού αλιεύματος ήταν το είδος εντός της προέλευσης (species nested in origin), το άνοιγμα του ματιού 
στο δίχτυ, ο συνδυασμός (interaction) περιόδου-ανοίγματος ματιού, ο συνδυασμός περιόδου-εποχής, 
η εποχή (main effect), ο συνδυασμός περιόδου-προέλευσης και η περίοδος. Παρόμοιες ήταν οι επιδρά-
σεις στις εκφορτώσεις και στις απορρίψεις με μικρή διαφοροποίηση στη σειρά αξιολόγησης των παρα-
γόντων.  

Από την ανάλυση της σύνθεσης του αλιεύματος με τη HCA (Εικόνα 2) διακρίθηκαν τρεις κύριες 
ομάδες, σε ποσοστό ομοιότητας 21,66%. Παρατηρείται ότι στη διαφοροποίηση των ομάδων συνέβα-
λαν ταυτόχρονα οι παράγοντες περίοδος και εποχή. Τη μεγαλύτερη ομοιότητα εμφάνισαν τα αλιεύμα-
τα της A περιόδου των εποχών χειμώνας και άνοιξη (45,35% ομοιότητα) και τα αλιεύματα της B περιό-
δου επίσης των εποχών χειμώνας και άνοιξη (38,94% ομοιότητα).  

 Σύμφωνα με την ανάλυση SIMPER η ομοιότητα της ομάδας I ήταν 33,24%, της ομάδας ΙΙ 
45,35% και της ομάδας ΙΙΙ 35,69%. Υπεύθυνα είδη για την ομοιότητα μεταξύ της ομάδας Ι ήταν τα 
Sardinella aurita (ποσοστό συμμετοχής: 11,77%) και P. erythrinus (5,08%). Για την ομοιότητα της 
ομάδας ΙΙ υπεύ-θυνα είδη ήταν τα Diplodus annularis (7,66%) και S. officinalis (7,33%). Την ομοιότητα 
μεταξύ της ομά-δας ΙΙΙ καθόρισαν τα D. vulgaris και S. officinalis (9,40% και 4,41% αντίστοιχα).  

Λόγω της ετερογένειας και της πολυπλοκότητας της παράκτιας αλιείας στις ελληνικές θάλασσες 
(πολυπληθής στόλος, μεγάλο εύρος ανοίγματος ματιών, γεωγραφικές διαφοροποιήσεις) καθώς και των 
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περιορισμένων δεδομένων, κρίνεται απαραίτητη η συλλογή επιπλέον πληροφορίας, ώστε να αποκτη-
θεί κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα των συλλήψεων και της αλιευτικής πρακτικής. 

    
Εικόνα 2. Δενδρόγραμμα ομαδοποίησης της αφθονίας των συλλήψεων βάσει της ιεραρχικής ανάλυσης συστά-
δων. Τα διαφορετικά σύμβολα/χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς συνδυασμούς περιόδου/εποχής.  
Figure 2. Dendrogram of catch abundance for group average clustering. The different symbols/colors reflect the 
combinations of period/season.  
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ABSTRACT 
Costas Dounas, Dimitris Androulakis, Athanasios Dailianis, Panayota Koulouri: Development 
of a new type of artificial shelters for the increase of biomass and the reproductive potential 
of hard substrate demersal fish 
A new type of artificial habitat that retains or even exceeds the functionality of natural reefs has been 
developed by HCMR. The deployment of these innovative artificial structures made of concrete provides 
enhanced availability and diversity of microhabitats and structural refuges for reef-dwelling benthic and 
benthopelagic organisms while simulating the form and the aesthetics of natural reefs. Twelve 
experimental units of HCMR artificial habitats were deployed at 20 m depth at the Underwater 
Biotechnological Park of Crete located on the north coast of Crete in May 2015. According to the results 
derived from an underwater visual census survey all artificial habitat units provided refuges to a wide 
size range of reef dwelling fish such as golden and dusky groupers, white seabreams and common two-
banded seabreams. These organisms have found shelter within the structures of the experimental 
artificial habitats only a few weeks after their deployment on the seabed. 
Keywords: artificial reefs, natural reefs, fisheries management, marine technology, Mediterranean 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι τεχνητοί ύφαλοι (Τ.Υ.) ορίζονται ως υποθαλάσσιες κατασκευές που ποντίζονται στο θαλάσσιο 
πυθμένα με στόχο την προσομοίωση ορισμένων λειτουργιών ενός φυσικού υφάλου όπως η 
προστασία, η αποκατάσταση, η συγκέντρωση και η αύξηση των πληθυσμών θαλάσσιων οργανισμών 
(UNEP-MAP 2005). Οι στόχοι εγκατάστασης ενός τεχνητού υφάλου μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν 
την αλιευτική παραγωγή και προστασία, την αποκατάσταση και προστασία θαλάσσιων ενδιαιτημάτων 
καθώς επίσης την έρευνα και αναψυχή. Περισσότεροι από 200 διαφορετικοί τύποι Τ.Υ. έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πολυάριθμες εφαρμογές από διάφορες χώρες. Η Iαπωνία και η 
Kορέα προηγούνται τεχνολογικά των άλλων χωρών στην κατασκευή σχετικά πολύπλοκων T.Y. και στην 
επιτυχή δημιουργία εκτεταμένων αλιευτικών θαλάσσιων ζωνών. Στη Mεσόγειο Θάλασσα οι τεχνητοί 
ύφαλοι έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο αλιευτικής διαχείρισης σε δέκα χώρες, όπως η Iταλία, η 
Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Κύπρος (Fabi & Spagnolo 2011).  

H ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την τυπολογία των τεχνητών υφάλων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα με βάση τη φυσική τους εμφάνιση και τα υλικά κατασκευής τους (Stolk et 
al. 2015), τους κατατάσσει στις εξής γενικές κατηγορίες: α) τεχνητοί ύφαλοι από μετατροπή της χρήσης 
ανθρώπινων κατασκευών, πχ. παλαιά σκάφη, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, άλλα άχρηστα μέσα μεταφοράς, 
κλπ., β) τεχνητοί ύφαλοι που προσομοιάζουν λειτουργικά, ως έναν βαθμό, με τους φυσικούς υφάλους 
ωστόσο απέχουν σημαντικά από την προσομοίωση της φόρμας και της αισθητικής τους, πχ. 
προκατασκευασμένες μονάδες από μέταλλο, σκυρόδεμα, ελαστικά επίσωτρα κλπ. ή και από συνθέσεις 
των υλικών αυτών. Οι κατασκευές αυτές παράγονται συνήθως μαζικά και έχουν τη μορφή διάφορων 
απλών γεωμετρικών σχημάτων, όπως πυραμίδων, ημισφαιρίων, θόλων, ορθογώνιων ογκόλιθων κλπ., 
και γ) τεχνητοί ύφαλοι που προσομοιάζουν με φυσικούς υφάλους μιμούμενοι τη λειτουργία, τη φόρμα 
αλλά και την αισθητική των τελευταίων. Στην τελευταία αυτή κατηγορία περιλαμβάνονται ορισμένες 
περιορισμένες προσπάθειες που αφορούν στη χρησιμοποίηση φυσικών βράχων ή ογκόλιθων 
λατομείων οι οποίοι μεταφέρονται από χερσαίες τοποθεσίες και ποντίζονται στην επιφάνεια του βυθού 
για τον σχηματισμό ακανόνιστων σωρών ποικίλων διαστάσεων.  
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Ο βαθμός πολυπλοκότητας των τεχνητών ενδιαιτημάτων και της προσομοίωσης τους με το 
φυσικό ύφαλο αναγνωρίζονται ως βασικές ιδιότητες που καθορίζουν τη βιολογική ποικιλότητα που 
αναμένεται να αναπτυχθεί σε έναν τεχνητό ύφαλο (Seaman, 2008). Ωστόσο, το σύνολο των τύπων 
τεχνητών υφάλων που αναφέρθηκαν προηγουμένως χαρακτηρίζονται από αρθρωτή σχεδίαση, 
ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη δομή καθώς και από έλλειψη μορφοκλασματικών διαστάσεων 
(fractality) με αποτέλεσμα να μη προσφέρουν σε ομάδες πληθυσμών βενθικών και βενθοπελαγικών 
ψαριών τη δυνατότητα επιλογής κατάλληλου καταφυγίου καθώς αυτά αναπτύσσονται σε μέγεθος 
παραμένοντας εξαρτώμενα από τον τεχνητό ύφαλο (Caddy 2007). Συμπερασματικά, δεν έχουν 
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα τεχνητά ενδιαιτήματα τα οποία να ενσωματώνουν τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και παράλληλα να προσομοιάζουν σε δομή και αισθητική με τα υποθαλάσσια βραχώδη 
υποστρώματα.  
 Tο 2013 τo Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση ενός προγράμματος εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ  
2007-2013, Δράση «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ», Έργο: "Θαλάσσια 
Βιολογία, Βιοτεχνολογία και Υδατοκαλλιέργειες". Στόχος του προγράμματος ήταν η σχεδίαση, η 
κατασκευή και η πιλοτική εγκατάσταση στο πεδίο ενός νέου τύπου τεχνητών ενδιαιτημάτων που 
χαρακτηρίζονται από υψηλή δομική και μορφοκλαστική πολυπλοκότητα και προσομοιάζουν σημαντικά 
στα ενδιαιτήματα των φυσικών υφάλων (natural reefs). Το πρόγραμμα περιλάμβανε την μακρόχρονη 
παρακολούθηση στο πεδίο και την αξιολόγηση της απόδοσης και της στατικής επάρκειας του νέου 
τύπου τεχνητών υφάλων καθώς και την οικονομοτεχνική διερεύνηση της χρήσης νέων, μικρού κόστους 
και μη τοξικών υλικών κατασκευής καθώς και νέων μεθοδολογιών ασφαλούς απόθεσης και θεμελίωσής 
των υφάλων στον πυθμένα. Στην συγκεκριμένη εργασία δίνονται τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 
νέου τύπου τεχνητών υφάλων καθώς και προκαταρκτικά αποτελέσματα του προγράμματος 
παρακολούθησης της απόδοσής τους στο πεδίο. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Δώδεκα στοιχεία καινοτομικών πειραματικών μονάδων τεχνητών ενδιαιτημάτων (υφάλων) 
κατασκευάστηκαν σε υπαίθριο εργοτάξιο στις ερευνητικές εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στις Γούρνες 
Ηρακλείου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ειδικό πλωτό μέσο από το λιμένα Ηρακλείου και 
ποντίστηκαν στις 20 Μαΐου 2015 σε προκαθορισμένες θέσεις του βυθού και σε βάθος 20 μέτρων στο 
Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Εικόνα 1). Η παράκτια αυτή περιοχή είναι τελείως 
εκτεθειμένη στην κυματική δράση και ιδίως στην επίδραση των βόρειων, βόρειο-δυτικών ανέμων που 
επικρατούν στο Κρητικό Πέλαγος. O βυθός καλύπτεται από ένα εκτεταμένο λιβάδι του χλωροφύκους 
Caulerpa prolifera και τα επιφανειακά ιζήματα συντίθενται κυρίως από ιλυώδη-άμμο και άφθονα 
ριζοειδή του φανερόγαμου Posidonia oceanica.  

Οι τεχνητοί ύφαλοι κατασκευάστηκαν από ειδικού τύπου σκυρόδεμα και εμφανίζουν τη γενική 
μορφή ενός όρθιου επιμήκους μονόλιθου που χαρακτηρίζεται από μεγάλη δομική πολυπλοκότητα. Η 
διάμετρος της βάσης των μονάδων ενδιαιτημάτων κυμαίνεται από 1,5 με 2,5 μέτρα και το ύψος τους 
από 2,0 έως 2,4 μέτρα. Το βάρος τους ποικίλει από 1600 έως 2400 κιλά (εκτός νερού). Οι ύφαλοι 
διακρίνονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους ανάλογα με τα επιμέρους δομικά τους χαρακτηριστικά 
(Εικόνα 2). Ο πρώτος τύπος τεχνητών μονολίθων (τύπος Α) προσφέρει εξωτερικά μεγάλης έκτασης 
κατακόρυφες επιφάνειες με πολυάριθμες μικροπτυχώσεις υπό μορφή διαδοχικών εσοχών και εξοχών, 
που προσομοιάζουν σε μικρο-υφή το φυσικό υποθαλάσσιο βράχο προσφέροντας το κατάλληλο 
υπόστρωμα για την εποίκιση της επιφάνειας τους από βενθικούς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. 
Σε διάφορα επιλεγμένα σημεία της εξωτερικής επιφάνειας των υφάλων κατασκευάζονται τυφλές οπές 
ποικίλου διαμετρήματος και βάθους με ακανόνιστες διαστάσεις. Παράλληλα, προς το εσωτερικό μέρος 
διαμορφώνονται διαμπερείς ή και τυφλές σχισμές ποικίλου μεγέθους και πάχους που διασχίζουν 
κάθετα, πλάγια ή και εγκάρσια μεγάλα τμήματα της κύριας δομής τους. Στο εσωτερικό των υφάλων 
κατασκευάζονται ειδικοί ευρύτεροι θάλαμοι που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω των 
τυφλών ή και των διαμπερών αυτών σχισμών. Ο δεύτερος τύπος (Β) προσομοιάζει με τον πρώτο με τη 
διαφορά ότι προσφέρει περισσότερες οριζόντιες ή σχεδόν οριζόντιες εγκάρσιες διαμορφώσεις υπό 
μορφή εκτεταμένων σχισμών διαφορετικού μήκους και πλάτους. Ο τρίτος τύπος (C) αποτελεί ένα 
συνδυασμό των δύο προηγούμενων.  
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Εικόνα 1. Θέσεις εγκατάστασης των πειραματικών τεχνητών υφάλων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο Υποθαλάσσιο 
Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. 
Figure 1. Deployment sites of the experimental artificial reefs of HCMR in the Underwater Biotechnological Park of 
Crete. 

 

 
Εικόνα 2. Οι τρείς διαφορετικοί τύποι πειραματικών τεχνητών υφάλων που εγκαταστάθηκαν σε προκαθορισμένες 
θέσεις στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης  
Figure 2. The three types of experimental artificial reefs that deployed at pre-selected positions in the Underwater 
Biotechnological Park of Crete. 
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Η παρακολούθηση της εγκατάστασης οργανισμών στα ενδιαιτήματα των πειραματικών τεχνητών 
υφάλων έγινε με κατάδυση και εφαρμογή κλασσικών τεχνικών οπτικής παρατήρησης και καταγραφής 
(visual census). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
To πρόγραμμα οπτικής παρακολούθησης και καταγραφής των ειδών ψαριών που εγκαθίστανται στις 
πειραματικές μονάδες τεχνητών υφάλων έδειξε ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται ταχύτατα και 
μάλιστα μερικές μόλις ημέρες μετά την πόντιση των υφάλων στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο 
Κρήτης. Για παράδειγμα γύρω από την εξωτερική επιφάνεια των υφάλων εμφανίζονται πυκνοί 
πληθυσμοί του είδους Chromis chromis (καλογριά). Τρεις εβδομάδες από την εγκατάσταση των 
υφάλων σe διάφορες εξωτερικές οπές των υφάλων εγκαταστάθηκαν 11 άτομα του είδους Epinephelus 
costae (στείρα) μήκους από 40 έως 90 cm. Μόλις ένα μήνα μετά ακολούθησε η πρώτη εγκατάσταση 6 
ατόμων του είδους Epinephelus marginatus (ροφός) διαφόρων μεγεθών και στη συνέχεια, έπειτα από 
περίπου 6 εβδομάδες, εμφανίζονται πολυάριθμα άτομα των ειδών Diplodus sargus (σαργός) και 
Diplodus vulgaris (σαργοπαπάς) να ενδιαιτούν στις σχισμές, τα εσωτερικά κανάλια και θαλάμους των 
πειραματικών μονάδων τεχνητών υφάλων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίοδο 
αυτών των παρατηρήσεων δεν παρατηρείται, τουλάχιστον σε μακροσκοπικό επίπεδο, ανάπτυξη 
μακροφυκών ή ασπόνδυλων μακροβενθικών οργανισμών στην ελεύθερη επιφάνεια των υφάλων 
κυρίως εξαιτίας των ακραίων ολιγοτροφικών συνθηκών που επικρατούν τοπικά κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού. Η διαδικασία εποίκισης των υφάλων με οργανισμούς σκληρού υποστρώματος γίνεται 
εμφανής πολύ αργότερα και συγκεκριμένα τον επόμενο Οκτώβριο, περίοδο στην οποία παρατηρείται 
σημαντική αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας στο παράκτιο σύστημα των βορείων ακτών της 
Κρήτης. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το χώρο εγκατάστασης 
των τεχνητών υφάλων δεν παρατηρούνται περιοχές του βυθού που καλύπτονται από σκληρό 
υπόστρωμα φυσικών υφάλων καθώς το σύνολο σχεδόν της παράκτιας ζώνης είναι σχεδόν 
αποκλειστικά ιζηματογενές. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και υποβρύχιο οπτικό υλικό από το 
πρόγραμμα παρακολούθησης των πειραματικών τεχνητών ενδιαιτημάτων δίνονται στην ιστοσελίδα 
"ubpcrete.hcmr.gr".  

Τα παραπάνω προκαταρκτικά αποτελέσματα φαίνεται να συμφωνούν με ορισμένες σύγχρονες 
θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την ανάγκη χρησιμοποίησης ειδικού τύπου τεχνητών υφάλων που 
προσφέρουν καταφύγια κατάλληλων διαστάσεων για την εγκατάσταση και μακρόχρονη παραμονή 
ώριμων ψαριών-στόχων σκληρού υποστρώματος (Caddy 2007, 2013). Η διαθεσιμότητα περισσότερων 
ειδικών ενδιαιτημάτων-καταφυγίων που προσομοιάζουν με τους φυσικούς υφάλους σε μία 
προστατευόμενη αλιευτική ζώνη, μπορεί να προσφέρει συνθήκες μεγαλύτερης προστασίας από τη 
θήρευση με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση, την παραμονή, την αύξηση του δυναμικού αναπαραγωγής 
και τελικά την ενίσχυση του τοπικού αποθέματος συγκεκριμένων ειδών ψαριών μεγάλης εμπορικής 
αξίας.  
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Εκτίμηση του Βαθμού Διατήρησης των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων του Εθνικού 
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ABSTRACT 
Sotiris Orfanidis, Vasilis Papathanasiou, Soultana Tsioli, Konstantinia Nakou, Maria 
Kosmidou, Anna Ofridopoulou, Apostolos Papadimitriou, Nikos Stamatis: Assessment of 
marine habitat types degree of conservation of East Macedonia & Thrace National Park 
East Macedonia & Thrace National Park includes “Nestos Delta and Keramoti lagoons” (GR1150010) and 
"Lakes and Lagoons Thrace” (GR1130009) Natura 2000 Sites. Forty one (41) sites, with at least two 
located in each 10x10km reference grid, in each habitat type, were selected to satisfy Habitats Directive 
(92/43/EU) requirements, i.e. assessment of the Degree of Conservation (DC) at three spatial scales 
(sampling station, reference grid, site Natura 2000). Key abiotic factors were measured and water 
samples were analyzed and the EII stress index was calculated. One hundred forty four (144) random 
quantitative samples of benthic macrophytes were collected during (June-September) 2013-2014. The 
DC was satisfactory for both Natura 2000 sites and 1110, 1120, 1140, 1170 and 119A habitat types. The 
DC of 1130 was unsatisfactory-sufficient for both Natura sites, while the 1150 was unsatisfactory-
sufficient for GR1150010 and unsatisfactory-bad for GR1130009. 
Keywords: Benthic macrophytes, biotic indices, matecs, stress. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/ΕΕ) προβλέπει αξιολόγηση της «Κατάστασης Διατήρησης» (ΚΔ, 
Conservation Status) σε επίπεδο χώρας και του «Βαθμού Διατήρησης» (ΒΔ, Degree of Conservation) σε 
επίπεδο κελιού αναφοράς ή Τόπου Natura 2000 των τύπων οικοτόπων.  

Η Ικανοποιητική Κατάσταση ή Βαθμός Διατήρησης προσδιορίζει την κατάσταση στην οποία ένας 
τύπος οικοτόπου ή ένα είδος ευημερεί (σε ποιότητα και έκταση/πληθυσμό) και υπάρχουν καλές 
προοπτικές να ισχύει αυτό και στο μέλλον (Evans & Arvela 2011). Τα κριτήρια για την εκτίμηση του ΒΔ 
των τύπων οικοτόπων, προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι ο ΒΔ της δομής 
και των λειτουργιών του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου, καθώς και οι δυνατότητες αποκατάστασής 
του. Η αξιολόγηση αυτών των υπο-κριτηρίων έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Matecs, η οποία 
βασίζεται στη λογική των βιοδεικτών (Ορφανίδης et al. 2015). 

Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή, η εποπτεία και η αξιολόγηση της κατάστασης 
διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΕ που έχουν χαρακτηριστεί 
ως θαλάσσιοι, σε τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) του δικτύου Natura 2000 των ακτών του Εθνικού 
Πάρκου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), αλλά και εκτός δικτύου Natura 2000, στην 
ευρύτερη περιοχή όπου εξαπλώνονται οι ανωτέρω τύποι οικοτόπων. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο πεδίο και δειγματοληψία βενθικών μακροφύτων σε 41 
αντιπροσωπευτικούς σταθμούς των τύπων οικοτόπων: 1110-αμμοσύρσεις, 1120-λιβάδια Ποσειδωνίας, 
1150-λιμνοθάλασσες και 1170-ύφαλοι. Συλλέχθηκαν συνολικά 144 δείγματα (relevé), στα οποία 
μελετήθηκε η σύνθεση και η αφθονία των ειδών. Η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης 
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των βιοδεικτών Matecs σε τρία επίπεδα: ‘σταθμός’, ‘κελί πλέγματος 
αναφοράς’ (10km x 10km) και ‘τόπος Natura 2000’. Για τους τύπους οικοτόπων 1130-εκβολές, 1140-
λασπώδεις εκτάσεις και 119Α-άμμος, καθώς και για τους σταθμούς της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδα 
(αλατότητα <5), η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τη γνώμη του ειδικού, σε συνδυασμό  με 
τον δείκτη καταπόνησης-πιέσεων (EII) (Orfanidis et al. 2014). Για τα λιβάδια της Ποσειδωνίας 
χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης PREI (Lopez y Royo et al. 2010). 
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Εικόνα 1. Χάρτης σταθμών δειγματοληψίας. 
Figure 1. Map of the sampling sites. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ο αριθμός των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων στους δύο τόπους Natura 2000 του ΕΠΑΜΑΘ (GR1150010, 
GR1130009) ήταν επτά (7), από τους οποίους οι τέσσερεις ήταν αντιπροσωπευτικότητας Α, ένας Β και 
δύο C (Πίνακας 1). Με βάση την έκταση που καταλαμβάνουν δύο ήταν οι σημαντικότεροι, οι 1110 και 
1150. Σε αυτούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα λιβάδια της Ποσειδώνιας (1120), που καλύπτουν 
το θαλάσσιο μέτωπο του ΕΠΑΜΑΘ, ιδιαίτερα στην περιοχή των ακτών της Μαρώνειας-Βιστωνικού 
Κόλπου, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο Πάρκο (Ορφανίδης et al. 2015). 
 
Πίνακας 1. Κάλυψη (%), αντιπροσωπευτικότητα, βαθμός διατήρησης και καταπόνηση των τύπων 
οικοτόπων στους τόπους Natura 2000 του ΕΠΑΜΑΘ. 
Table 1. Coverage (%), representativity, degree of concervation, and stress in Natura 2000 habitat types 
of EPAMATH. 
 

 
 

Α|Β|C

Αντιπρ/κότητα

Σχετική 

επιφάνεια

Βαθμός 

Διατήρησης 

(τιμές βιοδείκτη)

Συνολική 

αξιολόγηση

Κωδικός 

Καταπόνησης 

(πίεση)

Βαθμός 

Καταπόνησης 

(τιμές δείκτη)

GR1150010 1110 4105,679 G A A (0,797) A Εντατ. γεωργίας L (2,82)

GR1150010 1130 20,073 G C B (0,5) B Εντατ. γεωργίας M (6)

GR1150010 1140 8,583 G C A (0,8) A Εντατ. γεωργίας L (2)

GR1150010 1150 x 900,139 G A B (0,597) B Εντατ. γεωργίας M (5,38)

GR1150010 1170 33,052 G D A (0,8) A Εντατ. γεωργίας L (2)

GR1150010 119Α 313,503 M C A (0,8) A Εντατ. γεωργίας L (2)

GR1130009 1110 4590,802 G A A (0,765) A Εντατ. γεωργίας L (2,69)

GR1130009 1120 x 68,280 G A A (0,8) A Σύρση βυθού L (2)

GR1130009 1130 76,814 G Β Β (0,5) Β Εντατ. γεωργίας M (6)

GR1130009 1140 415,870 G A A (0,8) A Εντατ. γεωργίας L (2,13)

GR1130009 1150 x 6159,669 G A C (0,305) C Εντατ. γεωργίας H (11,69)

GR1130009 1170 45,605 G C A (0,754) A Εντατ. γεωργίας L (2,22)

Τύποι οικοτόπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Αξιολόγηση του Τόπου Natura 2000
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Εικόνα 2. Βαθμός Διατήρησης (Matecs) και δείκτης καταπόνησης (EII) του τύπου οικοτόπου 1150 στο 
επίπεδο των κελιών αναφοράς 10km x 10Km και στο επίπεδο των τόπων Natura 2000. 
Figure 2. Degree of Conservation (Matecs) and stress index (EII) of habitat type 1150 at reference grids 
(10km x 10Km) and Natura 2000 sites. 
 

Σε ικανοποιητικό ΒΔ και στους δύο τόπους Natura 2000 βρίσκονται οι τύποι οικοτόπων 1110, 
1140 και 1170. Σε ικανοποιητικό ΒΔ βρίσκονται και οι τύποι οικοτόπων 119Α (GR1150010) και 1120 
(GR1130009) (Πίνακας 1). Ο τύπος οικοτόπου 1130 βρίσκεται σε μη ικανοποιητικό-επαρκή ΒΔ για τους 
δύο τόπους, ενώ ο 1150 βρίσκεται σε μη ικανοποιητικό-επαρκή ΒΔ για τον GR1150010 και σε μη 
ικανοποιητικό-κακό ΒΔ για τον GR1130009. Αιτία φαίνεται η ανθρωπογενής καταπόνηση (EII), κατά 
κύριο λόγο σχετίζεται με τις γεωργικές δραστηριότητες, η οποία αυξάνει από τη θάλασσα προς τη ξηρά 
και από τη δύση προς την ανατολή, όπως φαίνεται στον τύπο οικοτόπου 1150, που δίνεται ως 
παράδειγμα στην Εικόνα 2 (Ορφανίδης et al. 2015). 

Σε συμφωνία με παλαιότερες μελέτες (Markou et al. 2007) oι υψηλότερες τιμές των δεικτών 
καταπόνησης υπολογίστηκαν στις λ/θ του τόπου GR1130009 και ιδιαίτερα στη λ/θ Βιστωνίδα. Στη λ/θ 
αυτή το καλοκαίρι του 2014 παρατηρήθηκε αιφνίδιος θάνατος ψαριών που μάλλον οφειλόταν σε 
ασφυξία από έλλειψη οξυγόνου στη στήλη του νερού, εξαιτίας ιδιαίτερα έντονου ευτροφικού 
συμβάντος, στο οποίο συνέβαλαν και οι έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χρονικού 
διαστήματος (Moustaka-Gouni et al. 2016). Πρόκειται για γεγονός ιδιαίτερης επιστημονικής και 
οικονομικής σημασίας, που αν και σχετίζεται με την υποβάθμιση της οικολογικής ποιότητας του 
εκβολικού συστήματος Βιστωνίδας-Πόρτο Λάγους, θα πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος. Στη λ/θ 
πραγματοποιήθηκαν συλλογές και το καλοκαίρι του 2015, χωρίς να παρατηρηθεί φυτοπλαγκτική 
έξαρση. Ωστόσο, η παρουσία του καιροσκοπικών ειδών μακροφυκών γλυκού νερού του γένους 
Potamogeton επιβεβαιώνουν τον κακό ΒΔ της λιμνοθάλασσας.   

Ως κύριο μέτρο προστασίας προτείνεται ο περιορισμός της χρήσης φωσφορικών και 
αζωτούχων λιπασμάτων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, με στόχο τη διατήρηση 
των «συνθηκών αναφοράς», δηλαδή των φυτοκοινωνιών των θαλάσσιων αγγειόσπερμων (1110-
Cymodocea nodosa, 1150-Ruppia cirrhosa, βλ. Viaroli et al. 2007) και των λιβαδιών Cystoseira (1170, βλ. 
Panagiotidis et al. 2004), εκεί που υπάρχουν, και η αποκατάσταση των συνθηκών αυτών στις 
περιπτώσεις που υπάρχει καταπόνηση. Επιπλέον, προτείνεται η οριοθέτηση του θαλάσσιου μετώπου 
του τόπου GR1130009 μέχρι την ισοβαθή των 20 μέτρων, με σκοπό την προστασία της ευρείας ζώνης 
βλάστησης της Ποσειδώνιας από τα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία (Ορφανίδης et al. 2015). 
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Ηλικία και αύξηση της μαύρης πεσκαντρίτσας (Lophius budegassa) στο Ιόνιο και 
Αιγαίο Πέλαγος 
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ABSTRACT 
Aimilia Panagiotou, Loukia Chatzianastasiou, Argyris Kallianiotis, Vasiliki Kousteni, Chryssi 
Mytilineou: Age and growth of the black-bellied angler (Lophius budegassa) in the Ionian 
and Aegean Seas 
The age and growth parameters of the black-bellied angler Lophius budegassa in the Ionian and Aegean 
Seas were estimated using otoliths. Samples were collected monthly from October 2013 to November 
2014 from both commercial and experimental samplings. Total length ranged from 10.2 to 95 and 4.8 to 
84 cm in the Ionian and Aegean Seas, respectively. Sex ratio, length-frequency distribution and length-
weight relationship were also examined. The species showed negatively allometric and isometric growth 
in the Ionian and Aegean Seas, respectively. von Bertalanffy growth parameters were estimated based 
on the observed length-at-age data and did not differ between the two regions.   
Keywords: Lophius budegassa, black-bellied angler, age, growth, Eastern Mediterranean Sea  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μαύρη πεσκαντρίτσα, Lophius budegassa (Spinola 1807) είναι ένα βενθικό είδος, το οποίο συναντάται 
στον ανατολικό Ατλαντικό από τα Βρετανικά Νησιά έως τη Σενεγάλη, και στη Μεσόγειο Θάλασσα 
(Caruso 1986). Συχνάζει σε ρηχά και παράκτια νερά και φτάνει σε βάθη μέχρι 1013 m (Mytilineou et al. 
2005). Μαζί με τη συγγενική της άσπρη πεσκαντρίτσα L. piscatorius (Linnaeus 1758), παρουσιάζουν 
σημαντική εμπορική αξία τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που έχει οδηγήσει στην αύξηση της μέσης 
ετήσιας αλιευτικής παραγωγής στην Ελλάδα από 350 t το 1980 (Tsimenidis & Ondrias 1980) σε περίπου 
1000 t την τελευταία δεκαετία (ΕΛΣΤΑΤ 2014). Σύμφωνα με τους Carlucci et al. (2009) και 
Vasilakopoulos & Maravelias (2016), το απόθεμα της μαύρης πεσκαντρίτσας στην ανατολική Μεσόγειο 
θεωρείται υπεραλιευμένο. Προκειμένου να αξιολογηθούν με περισσότερη βεβαιότητα αυτά τα 
στοιχεία και να ληφθούν τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα για τη βιωσιμότητα του είδους 
απαιτούνται πληροφορίες για τη βιολογία του. Η ηλικία και αύξηση του είδους έχει μελετηθεί ελάχιστα 
τόσο στη Μεσόγειο όσο και στον Ατλαντικό (Tsimenidis & Ondrias 1980, Duarte et al. 1997, Landa et al. 
2001, García-Rodríguez et al. 2005). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της ηλικίας 
και η εκτίμηση των παραμέτρων αύξησης της πεσκαντρίτσας στις ελληνικές θάλασσες.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων κατά τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2013 – Νοέμβριος 2014. Από τα στοιχεία 
που συλλέχθηκαν από τη δειγματοληψία επί του σκάφους, και αφού ανάχθηκαν στο αλίευμα, 
προέκυψαν οι κατά μήκος συνθέσεις (TL, cm) της μαύρης πεσκαντρίτσας στο Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος. 
Οι κατά μήκος συνθέσεις των δύο περιοχών συγκρίθηκαν με τη μη παραμετρική δοκιμασία 
Kolmogorov-Smirnov (Zar 1999). Επιπλέον, σε ένα υποδείγμα 313 και 537 ατόμων από το Ιόνιο και 
Αιγαίο Πέλαγος αντίστοιχα, έγινε καταγραφή του ολικού βάρους (TW, g) και προσδιορίστηκε το φύλο, 
όπου αυτό κατέστη δυνατό. Η σχέση μήκους-βάρους εκφράστηκε με το εκθετικό μοντέλο: TW= aTLb για 
κάθε περιοχή ξεχωριστά, τόσο για το σύνολο των ατόμων όσο και για κάθε φύλο ξεχωριστά. Η 
σύγκριση των καμπυλών παλινδρόμησης έγινε με την ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA, Zar 1999). H 
αλλομετρία ελέγχθηκε με τη δοκιμασία Student’s t-test (Zar 1999). Η αναλογία φύλου προσδιορίστηκε 
ανά περιοχή και ανά κλάση μεγέθους. Η απόκλιση από τη θεωρητικά αναμενόμενη αναλογία 1:1, 
ελέγχθηκε με την δοκιμασία χ2 (Zar 1999). Για την εκτίμηση της ηλικίας έγινε εξαγωγή ωτολίθων από 
227 άτομα. Σύμφωνα με τον αριθμό των ετήσιων δακτυλίων που καταγράφηκε από την ανάγνωση των 
ωτολίθων, δημιουργήθηκε η κλείδα μήκους – ηλικίας (έτη). Οι παράμετροι αύξησης υπολογίστηκαν με 
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την εφαρμογή της εξίσωσης αύξησης (von Bertalanffy 1938): Lt=L∞ [1–e-k(t–t0)] και συγκρίθηκαν μεταξύ 
των δύο περιοχών με τη δοκιμασία του Λόγου της Πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio test, Ogle 2016). Ο 
συντελεστής ολοκλήρωσης της αύξησης υπολογίστηκε από την εξίσωση: φ΄= logk + 2logL∞ (Pauly & 
Munro 1984), όπου L∞ και k είναι οι παράμετροι αύξησης του μοντέλου von Bertalanffy. Όλες οι 
αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα R (R Core Team 2014).  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KAI ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το ολικό μήκος (TL) των ατόμων μαύρης πεσκαντρίτσας που αλιεύτηκαν στο Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος 
κυμάνθηκε από 10,2 έως 95 cm και από 4,8 έως 84 cm, αντίστοιχα. Η πολυπληθέστερη κλάση μήκους 
ήταν αυτή των 14-15,9 cm και για τους δύο πληθυσμούς (Εικόνα 1). Ωστόσο, το είδος παρουσίασε 
σημαντική διαφοροποίηση ως προς την κατά μήκος σύνθεση μεταξύ των δύο περιοχών (KS test, 
D=0.1206, p=0.00). Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται στη διαφορετική επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο περιοχές. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των 
ατόμων στο Ιόνιο αλιεύτηκε με δίχτυα (απλάδια και μανωμένα), ενώ στο Αιγαίο με μηχανότρατα. η 
οποία παρουσιάζει μικρή επιλεκτικότητα και αυξημένο ποσοστό απορρίψεων. Το γεγονός αυτό θα 
μπορούσε να αιτιολογήσει τη μεγαλύτερη παρουσία μικρών (<10 cm) ατόμων στο Αιγαίο έναντι του 
Ιονίου. Επιπρόσθετα, τα μεγάλα (>69 cm) άτομα πεσκαντρίτσας προτιμούν τα μεγαλύτερα βάθη 
(Maravelias & Papaconstantinou 2003), γεγονός που θα μπορούσε να συνδέσει τα μεγάλα μεγέθη 
ατόμων που αλιεύτηκαν με τα μεγαλύτερα βάθη που καταγράφονται στην περιοχή του Ιονίου (Stergiou 
et al. 1997). Στο Ιόνιο, η αναλογία φύλων (Α:Θ) ήταν 1:1,68 και διέφερε στατιστικά σημαντικά από τη 
θεωρητική μονάδα (χ2=18,25, p=0.00), σε αντίθεση με το Αιγαίο (1,22:1, χ2=3,6, p=0.058). Και στις δύο 
περιοχές, τα θηλυκά κυριάρχησαν στις κλάσεις μεγέθους >41 cm. Μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των 
θηλυκών ατόμων στις μεγαλύτερες κλάσεις μεγέθους μπορεί να αιτιολογηθεί από το διαφορετικό 
ρυθμό αύξησης και τη μέγιστη ηλικία που μπορούν να φτάσουν τα δύο φύλα (Tsimenidis & Ondrias 
1980, Duarte et al. 1997, García Rodríguez et al. 2005, Carlucci et al. 2009). 

0. 
Εικόνα 1. Κατά μήκος σύνθεση της μαύρης πεσκαντρίτσας L. budegassa στο Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος. 
Figure 1. Length-frequency distribution of L. budegassa in the Ionian and Aegean Seas. 

 

Από τη σύγκριση των σχέσεων μήκους – βάρους μεταξύ των δύο περιοχών, προέκυψε ότι οι 
κλίσεις (b) διέφεραν σημαντικά (ANCOVA, F=5.36, p=0.021), ενώ τα σημεία τομής του άξονα y (a) δε 
διέφεραν (F=0.71, p=0.477). Οι παράμετροι των σχέσεων μήκους – βάρους παρουσιάζονται στον 
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Πίνακα 2. Στο Ιόνιο, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (F=3.63, p=0.058) στις κλίσεις των 
εξισώσεων μεταξύ των δύο φύλων. Αντίθετα, στο Αιγαίο η αύξηση των αρσενικών και των θηλυκών 
βρέθηκε να διαφέρει τόσο στις κλίσεις των εξισώσεων (F=6.56, p=0.002) όσο και στις σταθερές των 
εξισώσεων (F=3.09, p=0.046). Όπως και για τους Tsimenidis & Ondrias (1980) και Stergiou et al. (2014), 
ο συντελεστής b για το σύνολο των ατόμων ήταν 2,94 στο Ιόνιο και 3,02 στο Αιγαίο, υποδηλώνοντας 
αρνητικά αλλομετρική (t=2.22, p=0.027) και ισομετρική αύξηση (t=0.99, p=0.322), αντίστοιχα. Η 
παράμετρος b μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και σε προηγούμενες έρευνες κυμάνθηκε 
από 2,47 (Κόλπος Κάδιθ, Ισπανία) έως 3,34 (Algravre, Πορτογαλία) (Froese & Pauly 2016). Στην 
παρούσα, οι διαφορές στην αύξηση κατά βάρος μεταξύ Ιονίου και Αιγαίου μπορεί να οφείλονται στις 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, παραγωγικότητα νερών) που επικρατούν 
και στην ασκούμενη αλιευτική πίεση που ασκείται στις δύο περιοχές (Stergiou et al. 1997), καθώς και 
στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων (αριθμός ατόμων, εύρος μηκών).  

 
Πίνακας 1. Παράμετροι της εξίσωσης μήκους – βάρους για τα θηλυκά, τα αρσενικά και το σύνολο των ατόμων της 
μαύρης πεσκαντρίτσας L. budegassa στο Ιόνιο και Αιγαίο Πέλαγος.  
Table 1. Estimated parameters of the length–weight relationships of L. budegassa in the Ionian and Aegean Seas. 

    N TLmin -TLmax a b SE (b) r2 Growth 

Ionian 

Males 106 10.2 - 46.7 0.02 2.86* 0.051 0.968 A(-) 

Females 182 10.4 - 63 0.0142 2.981 0.034 0.977 I 

Total 313 10.2 - 63 0.0158 2.943* 0.026 0.977 A(-) 

Αegean 

Males 209 8.6 - 63.4 0.0159 2.929* 0.032 0.975 A(-) 

Females 171 9.7 - 70 0.0101 3.089* 0.029 0.986 A(+) 

Total 537 5.8 - 70 0.0124 3.016 0.016 0.985 I 
N: αριθμός ατόμων (sample size), TLmin και TLmax: ελάχιστο και μέγιστο ολικό μήκος (σε cm) αντίστοιχα (minimum 
and maximum observed total length in cm respectively), a και b: παράμετροι της εξίσωσης (parameters of the 
relationship), SE(b): τυπικό σφάλμα του b (standard error of b), (*): στατιστικά σημαντική διαφορά από τη 
θεωρητική τιμή 3 (statistically significant difference from the theoretical value of 3), r2: συντελεστής 
προσδιορισμού (coefficient of determination), Α(-): αρνητική αλλομετρία (negative allometry), Α(+): θετική 
αλλομετρία (positive allometry), Ι: ισομετρία (isometry). 

 

Η ηλικία προσδιορίστηκε σε 117 άτομα από το Ιόνιο και σε 110 από το Αιγαίο Πέλαγος. Η 
μέγιστη ηλικία που παρατηρήθηκε στο Ιόνιο ήταν 9 έτη σε ένα άτομο μήκους 52,4 cm και στο Αιγαίο 12 
έτη σε ένα άτομο 70 cm (Εικόνα 2).  

Εικόνα 2. Εικονογραφημένη κλείδα μήκους – ηλικίας της μαύρης πεσκαντρίτσας L. budegassa στο Ιόνιο και Αιγαίο 
Πέλαγος. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί στη συχνότητα ατόμων που παρατηρήθηκε σε κάθε κλάση μεγέθους (Ιόνιο: 
Ν=117, Αιγαίο: Ν=110). 
Figure 2. Visualized age-length key of L. budegassa in the Ionian and Aegean Seas. 

 
Οι παράμετροι αύξησης της εξίσωσης von Bertalanffy ήταν: L∞= 79,86 ± 10,63 cm, k = 0,103 ± 

0,022 έτη-1, to= -1,42 ± 0,215 έτη στο Ιόνιο, και L∞ = 89,02 ± 7,76 cm, k = 0,105 ± 0,016 έτη-1, to= -1,282 ± 
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0,181 έτη στο Αιγαίο και δε διέφεραν σημαντικά (LR test, p>0.05). Οι τιμές του συντελεστή φ΄ ήταν 2,82 
και 2,92 για τις δύο περιοχές αντίστοιχα. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των παραμέτρων της von 
Bertalanffy με αυτά ανάλογων εργασιών σε άλλους πληθυσμούς, παρατηρούμε ότι εμφανίζουν 
σημαντικό εύρος: το ασυμπτωτικό μήκος L∞ από 59,8 έως 147,3cm, το k από 0,08 έως 0,19 ι ο 
συντελεστής φ΄ από 2,6 έως 3,3 (Froese & Pauly 2016). Στο Ιόνιο, η τιμή k παρουσιάζει ομοιότητες με 
αυτές άλλων εργασιών (Maiorano et al. 2010, Carlucci et al. 2009), ενώ το ίδιο δεν ισχύει για τις 
υπόλοιπες παραμέτρους πιθανόν λόγω του διαφορετικού εύρους μήκους ατόμων που αναλύθηκαν. 
Τέλος, συγκριτικά με τη μοναδική σχετική έρευνα που έχει διεξαχθεί στο Αιγαίο προκύπτουν κάποιες 
διαφορές στις παραμέτρους (αρσενικά: L∞ =59.8, k=0.14, φ΄=2,71 και θηλυκά: L∞ =73.7, k=0.12, 
φ΄=2,81), ωστόσο, τα δεδομένα αυτά είναι αρκετά παλιά (Tsimenidis & Ondrias 1980). Δεδομένου μιας 
μικρής πτώσης στην αλιευτική παραγωγή τα δύο τελευταία έτη (600 t) (ΕΛΣΤΑΤ 2014), περαιτέρω 
μελέτη της βιολογίας του είδους κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ληφθούν διαχειριστικά μέτρα για 
τη βιωσιμότητα του αποθέματος. 
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Μεταβλητότητα βασικών μετρικών της Cymodocea nodosa σε σχέση με δείκτες 
ανθρωπογενούς καταπόνησης στο βόρειο Αιγαίο 

 

Βασίλης Παπαθανασίου, Ευάγγελος Ντίνας, Άννα Οφρυδοπούλου, Κώστας Ζαχόπουλος, 
Απόστολος Παπαδημητρίου, Σωτήρης Ορφανίδης 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Νέα Πέραμος, 64007 Καβάλα - vpapathanasiou@hotmail.com 

 

ABSTRACT 
Vasillis Papathanasiou, Vagelis Dinas, Anna Ofridopoulou, Kostas Zachopoulos, Apostolos 
Papadimitriou, Sotiris Orfanidis: Variation of key Cymodocea nodosa metrics in relation to 
indices of anthropogenic stress in the northern Aegean Sea, Greece 
The variation of Cymodocea nodosa key metrics (effective quantum yield-ΔF/Fm’, chl-α leaf content, 
total leaf length and width, number of leaves/shoot, shoot density and CymoSkew index) was studied 
along an anthropogenic gradient in the N. Aegean Sea. Water samples were also collected for chemical 
analysis and MALUSI index was calculated. There was significant correlation between CymoSkew with 
TDIN, and MALUSI, between ΔF/Fm’ with TDIN, and water column chl-α, and between leaf length and 
width with TDIN, and PO4

3-. Density and number of leaves per shoot decreased in sites with high 
anthropogenic stress, while leaf length and width, and ΔF/Fm’ increased. Using CymoSkewEQR 3 sites 
(Brasidas, Fanari, Imeros) were classified in high, 2 (Nea Karvali, Agia Triada) in good and 1 (Viamyl) in 
moderate ecological status class. 
Keywords: seagrasses, biomonitoring, ecological quality, bioindicator 
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι λειμώνες φανερογάμων αν και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της παράκτιας 
ζώνης (Short & Neckles 1999), έχει καταγραφεί διεθνώς σημαντική μείωση της έκτασής τους, γεγονός 
που έχει συσχετιστεί με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Ralph et al. 2006). Έτσι, η παρακολούθηση, 
η προστασία και η διαχείρισή τους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και επίκαιρα αντικείμενα της 
παράκτιας οικολογίας (Boudouresque et al. 2009, Pergent et al. 2014). 

 Η Cymodocea nodosa είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο φανερόγαμο στη Μεσόγειο Θάλασσα, 
το οποίο δημιουργεί εκτενείς και υψηλής πλαστικότητας λειμώνες στο Β. Αιγαίο. Σκοπός της εργασίας 
είναι η μελέτη της μεταβλητότητας βασικών μετρικών του είδους σε διαβάθμιση ανθρωπογενούς 
καταπόνησης, καθώς και η συσχέτισή τους με βασικές αβιοτικές παραμέτρους. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν συλλογές υλικού σε δύο σταθμούς του Κόλπου Καβάλας (Ακρωτήριο Βρασίδας, 
Νέα Καρβάλη), δύο του Κόλπου Θεσσαλονίκης (Αγία Τριάδα, Βιαμύλ) και δύο των ακτών της Θράκης 
(Βιστωνικός Κόλπος, Ίμερος) με κατάδυση στα 3-4 μέτρα βάθος. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 
αβιοτικών παραμέτρων, ενώ συλλέχθηκαν δείγματα νερού για χημική ανάλυση (Συνολικό διαλυμένο 
ανόργανο άζωτο-TDIN, PO4

3-, Chl-α νερού, αιωρούμενα σωματίδια-SS) και υπολογίστηκε ο δείκτης 
καταπόνησης MALUSI.  Συνολικά συλλέχθηκαν 25 πλαίσια (25x25cm) και μετρήθηκαν 400 βλαστοί. Με 
τη χρήση ενός υποβρύχιου PAM φθοριόμετρου (Waltz, Germany) μετρήθηκε η ενεργός φωτονιακή 
απόδοση (ΔF/Fm’) σε 10 δεσμίδες ανά σταθμό. Στο εργαστήριο μετρήθηκε η μορφομετρία των 
δεσμίδων (ολικό μήκος και πλάτος φύλλων, αριθμός φύλλων ανά δεσμίδα), ο δείκτης φυλλικής 
επιφάνειας (LAI=μήκος*πλάτος φύλλου) και το ποσοστό χλωροφύλλης-α στα φύλλα. Τέλος 
υπολογίσθηκε ο δείκτης οικολογικής κατάστασης CymoSkewEQR (Orfanidis et al. 2010). Όλες οι 
στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο R v3.1.2 (R Foundation, Vienna, 
Austria), ενώ για τις συσχετίσεις χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Spearman- Rank. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο λιβάδι της Βιαμύλ μετρήθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών και αιωρούμενων 
σωματιδίων στη στήλη του νερού, αντανακλώντας τις έντονες ανθρωπογενείς καταπονήσεις που 
δέχεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως φαίνεται και από το δείκτη MALUSI (Πίνακας 1). Σε 
αντίθεση βρίσκεται το λιβάδι του Ακ. Βρασίδα, που δέχεται τις λιγότερες καταπονήσεις και τη 
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μικρότερη συγκέντρωση ολικών διαλυμένων αζωτούχων αλάτων. 
 

Πίνακας 1. Μέσες τιμές βασικών αβιοτικών παραμέτρων που μετρήθηκαν στις περιοχές δειγματοληψίας. 
Table 1. Mean values of key abiotic parameters measured in the sampling sites. 

 
 
 
 
 
 
 

Όλες οι μετρικές παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση (p<0,05) μεταξύ 
σταθμών. Υψηλή ήταν η συσχέτιση του CymoSkewEQR με TDIN και MALUSI, της ΔF/Fm’ με TDIN και chl-
α νερού, και του μήκους-πλάτους φύλλων με TDIN και PO4

3-. Η πυκνότητα και ο αριθμός φύλλων ανά 
δεσμίδα μειώνονταν σε περιοχές αυξημένης ανθρωπογενούς καταπόνησης, ενώ το μήκος και το 
πλάτος των φύλλων, καθώς και η ΔF/Fm’ αυξάνονταν.  
 

 
Εικόνα 1. Μέσες τιμές (±τυπικό σφάλμα) βασικών μετρικών της C. nodosa, σε 6 λιβάδια του Β. Αιγαίου. 
Figure 1. Mean values (±Standard error) of key C. nodosa metrics, in 6 meadows of the N. Aegean Sea. 

 
Η υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών αλάτων ευνοεί την ανάπτυξη του φυτού, όπως φαίνεται και 

από τις αυξημένες τιμές μήκους, πλάτους και LAI στις περιοχές αυτές (Εικόνα 1). Με την αύξηση της 
μορφομετρίας, αυξάνεται η επιφάνεια απορρόφησης θρεπτικών, και κατά συνέπεια ο ρυθμός 
απορρόφησής τους, ενώ παράλληλα τα μεγαλύτερα φύλλα μπορούν να δεσμεύσουν φως από ανώτερα 
στρώματα της στήλης του νερού, καθώς στα εύτροφα περιβάλλοντα αυτό αποσβαίνει γρήγορα εξαιτίας 

Meadow 
SS TDIN PO4

3- Chl-α 
MALUSI 

(mg/l) (μmol/l) (μmol/l) (μg/l) 

Viamyl 12 6.62 1.13 2.21 8.75 
Nea Karvali 6.74 5.09 0.41 2.83 7 
Agia Triada 7.69 4.65 0.49 0.29 5 
Imeros 9 4.46 0.54 0.54 4 
Fanari 9.47 5.15 0.49 1.92 2.5 
Brasidas 10.7 2.63 0.56 0.47 1.25 
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της αυξημένης βιομάζας του πλαγκτού, μακροφυκών και αιωρούμενων σωματιδίων. Καθώς το φως δεν 
αρκεί ώστε όλα τα φύλλα να αυξηθούν το ίδιο, προκύπτει εσωτερικός ανταγωνισμός, με λίγα φύλλα να 
μεγαλώνουν πολύ και να σκιάζουν τα υπόλοιπα (αυτοσκίαση). Η ασυμετρία που δημιουργείται είναι 
χαρακτηριστικό πολλών φυτικών πληθυσμών που υπόκεινται σε καταπονήσεις, τόσο σε χερσαία όσο 
και υδάτινα οικοσυστήματα (Orfanidis et al. 2010). Το φαινόμενο καταγράφηκε από το δείκτη 
CymoSkewEQR, βάση του οποίου τα λιβάδια Βρασίδας, Ίμερος, Φανάρι έχουν υψηλή οικολογική 
κατάσταση (CymoSkewEQR>0.75), η Νέα Καρβάλη και η Αγία Τριάδα, καλή (CymoSkewEQR>0.5), ενώ η 
Βιαμύλ μέτρια (0.5>CymoSkewEQR>0.25) και χρίζει διαχείρισης. 
 Η αυξημένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση αύξηση στις εύτροφες περιοχές 
επιβεβαιώνεται και από τις υψηλές τιμές του ΔF/Fm’, που δείχνει την αυξημένη προσπάθεια της 
φωτοσυνθετικής μηχανής, η οποία τροφοδοτείται διαρκώς από θρεπτικά, να λειτουργήσει υπό 
συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας φωτός (Papathanasiou et al. 2016). 
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ABSTRACT 
Photiana Pattoura, Cryssi Mytilineou, Aikaterini Anastasopoulou, Angeliki Adamidou, 
Aikaterini Dogrammatzi, Konstantinos Georgiadis: Aspects of reproductive biology of 
European hake (Merluccius merluccius) in the Aegean and Ionian Sea  

Information on the reproductive biology of hake Merluccius merluccius is very limited in the Aegean and 
Ionian Seas. Samples were taken from vessels using different fishing gears in both areas and were 
analyzed by sex, month and area. Out of a total of 1181 specimens in the Aegean, 71.1% were females 
and 28.9% were males. In the Ionian, 58.8% were females and 41.2% were males. Specimens with a 
total length greater than 46 cm were mostly females. European hake seems to spawn all year round 
with a peak in July-October. Length at first maturity was estimated at 40.8 cm and 34.3 cm TL for 
females and males respectively in the Aegean Sea and 35.2 cm for females in the Ionian Sea.  
Keywords: Merluccius merluccius, sex ratio, reproductive cycle, length at first maturity  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Η μελέτη της βιολογίας του μπακαλιάρου Merluccius merluccius απασχολεί εδώ και χρόνια πολλούς 
ερευνητές, με αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα εργασιών σχετικών με την ηλικία, την αύξηση και την 
αναπαραγωγή του είδους. Παραδόξως, για τις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν  λιγοστές εργασίες που 
αφορούν στην αναπαραγωγική βιολογία του είδους, παρά τη μεγάλη οικολογική και εμπορική του 
αξία. H αναπαραγωγική στρατηγική του μπακαλιάρου χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη αναπαραγωγική 
περίοδο, πολλαπλή ωοτοκία και υψηλή γονιμότητα (Murua & Motos 1998, Recasens et al. 2008). 
Λεπτομερής κατανόηση της στρατηγικής αυτής, είναι υψίστης σημασίας για τη λήψη διαχειριστικών 
μέτρων που αποσκοπούν στην  προστασία των αποθεμάτων του.   

Αντικείμενο της προκαταρκτικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της αναπαραγωγικής 
περιόδου του μπακαλιάρου και η εκτίμηση του μήκους πρώτης γεννητικής ωρίμανσης και της 
αναλογίας φύλου στο Αιγαίο και  το Ιόνιο Πέλαγος. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα μπακαλιάρου συγκεντρώθηκαν την περίοδο Νοέμβριος 2013 - Οκτώβριος 2014 από το  
Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. 
Η δειγματοληψία αφορούσε διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία όπως μηχανότρατα, δίχτυα και 
παραγάδια βυθού με στόχο τη συλλογή στρωματοποιημένων ως προς το μήκος τυχαίων δειγμάτων του 
αλιευόμενου εύρους μηκών. Συνολικά συλλέχθηκαν 1181 άτομα (εύρος ολικού μήκους TL: 67-846 mm) 
από το Αιγαίο και 842 άτομα (TL: 89-735 mm) από το Ιόνιο. Για κάθε άτομο καταγράφηκε το ολικό 
μήκος σε mm, το ολικό βάρος σε g, το φύλο και το στάδιο γεννητικής ωριμότητας. Για τα στάδια 
γεννητικής ωριμότητας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Nikolsky (1976) που συνίσταται σε 6 στάδια και 
χαρακτηρίζει τα άτομα ως: I. Ανώριμα, παρθένα II. Σε αναπαραγωγική ανάπαυση, III. Ωριμάζοντα, IV. 
Ώριμα, V. Ωοτοκούντα, VI. Εξαντλημένα. Για την αναλογία φύλου εξετάστηκε το ποσοστό θηλυκών και 
αρσενικών σε κάθε κλάση μήκους (20mm εκάστη). Για τη μελέτη της αναπαραγωγικής περιόδου 
εξετάστηκε το ποσοστό των ατόμων ανά στάδιο γεννητικής ωριμότητας ανά μήνα. Από την ανάλυση 
αυτή αφαιρέθηκαν τα ανώριμα άτομα (στάδιο I). Ως μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης L50 

χαρακτηρίστηκε το μήκος στο οποίο το 50% των ατόμων ήταν ώριμα και σαν τέτοια θεωρήθηκαν τα 
άτομα των σταδίων III, IV, V και VI. Το μήκος L50 υπολογίστηκε με το μοντέλο της λογιστικής 
παλινδρόμησης μέσω του λογισμικού Statgraphics. Όλες οι αναλύσεις έγιναν ξεχωριστά για κάθε φύλο 
και περιοχή μελέτης. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο σύνολο των 1181 ατόμων στο Αιγαίο το 71,1% ήταν θηλυκά με μήκη 77-846 mm, ενώ το 28,9% ήταν 
αρσενικά με μήκη 67-540 mm. Αντιστοίχως, στο Ιόνιο τα θηλυκά αποτελούσαν το 58,8% με μήκη 89-
735 mm, ενώ τα αρσενικά το 41,2% με μήκη 89-585 mm.  
 

(α) 

(β) 
Εικόνα 1. Αναλογία φύλου ανά κλάση μήκους του μπακαλιάρου, στο (α) Αιγαίο και (β) Ιόνιο Πέλαγος 
Figure 1. Sex ratio by length class of European hake, in (α) the Aegean and (β) Ionian Sea 

 
Τα αρσενικά άτομα στο Αιγαίο ήταν στην πλειοψηφία των κλάσεων μήκους υπεράριθμα ή 

ισάριθμα με τα θηλυκά μέχρι και την κλάση των 200 mm (Εικόνα 1α). Πέραν των 220 mm, το ποσοστό 
των αρσενικών μειώνεται και βαθμιαία μηδενίζεται με αποτέλεσμα τα αρσενικά να είναι απόντα άνω 
των 560 mm. Τα αρσενικά άτομα στο Ιόνιο (Εικόνα 1β) υπερτερούσαν των θηλυκών μόνο στις κλάσεις 
των 120, 200, 220 και 260 mm ενώ στις κλάσεις άνω των 380 mm είναι απόντα με εξαίρεση τις κλάσεις 
των 400, 420 και 580 mm.  

Οι Soykan et al. (2015) αναφέρουν ότι στο κεντρικό Αιγαίο, η συχνότητα εμφάνισης των 
αρσενικών φθίνει πέραν των 280mm. Οι Μυτιληναίου & Βασιλοπούλου (1988) διατυπώνουν 
παρόμοιες παρατηρήσεις για τα αρσενικά άτομα του Ιονίου αναφέροντας ότι τα θηλυκά υπερέχουν 
των αρσενικών σε μήκη μεγαλύτερα των 280 mm και ότι τα αρσενικά άτομα είναι απόντα σε μήκη άνω 
των 400 mm. Όσον αφορά στον μπακαλιάρο του Ατλαντικού, οι Piñeiro & Sainza (2003) βρήκαν ότι τα 
περισσότερα άτομα άνω των 450 mm ήταν θηλυκά ενώ στις κλάσεις άνω των 600 mm όλα τα άτομα 
είναι θηλυκά. Οι El Habouz et al. (2011) και Costa (2013) υποστηρίζουν ότι στην ίδια περιοχή άνω των 
450 mm όλα τα άτομα είναι θηλυκά. 

Ώριμα θηλυκά (III-VI) εμφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δειγματοληπτικής περιόδου στο 
Αιγαίο (Εικόνα 2). Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ώριμων θηλυκών παρατηρήθηκαν τους μήνες  
Δεκέμβριο (39%), Ιούνιο ( 76%), Ιούλιο (50%), Σεπτέμβριο (39%) και Οκτώβριο (51%). Ώριμα αρσενικά 
(III-VI) παρατηρήθηκαν παρόμοιους μήνες: Νοέμβριο (100%), Δεκέμβριο (48%), Ιούνιο (95%) και Ιούλιο 
(93%). Στο Ιόνιο, ωριμα θηλυκά υπάρχουν όλη τη χρονική περίοδο της δειγματοληψίας εκτός από το 
μήνα Οκτώβριο (Εικόνα 3). Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά των ώριμων θηλυκών είναι πολύ υψηλά τον 
Δεκέμβριο (57%), τον Μάρτιο (75%), τον Απρίλιο (70%), τον Μάιο (43%) και τον Ιούνιο (61%). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό ώριμων αρσενικών παρατηρείται τους μήνες Μάρτιο (47%), Απρίλιο (55%), Ιούλιο 
(48%) και Οκτώβριο (33%). Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας για την 
αναπαραγωγική περίοδο, φαίνεται ότι  η αναπαραγωγική δραστηριότητα του μπακαλιάρου εκτείνεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αν και κάποιοι μήνες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι από τη δειγματοληπτική περίοδο λείπουν και από τις δύο περιοχές οι 
μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος οι οποίοι θα παρείχαν ουσιαστικές πληροφορίες για την εξέλιξη 
της αναπαραγωγικής περιόδου, δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί ως μήνες με μέγιστη αναπαραγωγική 
δραστηριότητα (Relini et al. 2002). 

Οι Soykan et al. (2015) σημειώνουν ότι στο Αιγαίο η αναπαραγωγή του μπακαλιάρου 
παρουσιάζει μέγιστο τον Απρίλιο και τα περισσότερα ώριμα άτομα παρατηρούνται από το Δεκέμβριο 
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μέχρι το Μάιο. Στο Ιόνιο, οι Μυτιληναίου & Βασιλοπούλου (1988) βρήκαν ώριμα άτομα όλο το χρόνο 
σε πολύ μικρά όμως ποσοστά σε σχέση με το συνολικό δείγμα, ενώ τα μεγαλύτερα τους ποσοστά 
εμφανίζονται την άνοιξη (Μάρτιος-Απρίλιος). Οι Relini et al. (2002) αναφέρουν πως στην ανατολική 
Μεσόγειο η αναπαραγωγική περίοδος του μπακαλιάρου είναι μεγάλη, διαρκεί ολόχρονα και 
παρουσιάζει μέγιστα το φθινόπωρο-χειμώνα και την άνοιξη. Πολλές εργασίες υποστηρίζουν ότι στην 
περιοχή της Μεσογείου αλλά και στον Ατλαντικό, η αναπαραγωγική δραστηριότητα είναι συνεχής καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές χρονιές 
(Piñeiro & Sainza 2003, El Habouz et al. 2011). 

 

 
Εικόνα 2. Τα ποσοστά των διαφόρων σταδίων γεννητικής ωριμότητας των θηλυκών και αρσενικών  μπακαλιάρων 
ανά μήνα στο Αιγαίο Πέλαγος 
Figure 2. Monthly percentages of maturity stages of female and male hakes in the Aegean Sea 

        

    

 
Εικόνα 3. Τα ποσοστά των διαφόρων σταδίων γεννητικής ωριμότητας των θηλυκών και αρσενικών  μπακαλιάρων 
ανά μήνα στο Ιόνιο Πέλαγος 
Figure 3. Monthly percentages of maturity stages of female and male hakes in the Ionian Sea 

 
Το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης υπολογίστηκε στα 40,7 cm για τα θηλυκά άτομα και στα 

33,9 cm για τα αρσενικά άτομα από το Αιγαίο (Πίνακας 1). Αντίστοιχα, στο Ιόνιο υπολογίστηκε στα 34,1 
cm για τα θηλυκά άτομα (Πίνακας 1) ενώ δεν υπολογίστηκε για τα αρσενικά λόγω της απουσίας 
επαρκούς αριθμού ώριμων ατόμων. Το μικρότερο ώριμο θηλυκό στο Αιγαίο είχε μήκος 254 mm 
(στάδιο III) ενώ το μικρότερο ώριμο αρσενικό είχε μήκος 202 mm (στάδιο III). Στο Ιόνιο, το μικρότερο 
ώριμο θηλυκό άτομο είχε μήκος 245 mm (στάδιο III), ενώ το μικρότερο ώριμο αρσενικό άτομο είχε 
μήκος 203 mm (στάδιο III).  

Τα μήκη γεννητικής ωρίμασης που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία πλησιάζουν τις 
αντίστοιχες τιμές που έχουν αναφερθεί για το Ιόνιο Πέλαγος (Πίνακας 1). Πιο συγκεκριμένα, οι 
Μυτιληναίου & Βασιλοπούλου (1988) αναφέρουν ότι τα αρσενικά άτομα στις διάφορες περιοχές του 
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Ιονίου έχουν L50 μεταξύ των τιμών 30-36 cm ενώ τα θηλυκά από 36-43 cm. Αντιθέτως, οι Soykan et al. 
(2015) προτείνουν πολύ μικρότερα L50 για τον μπακαλιάρο του Αιγαίου (Πίνακας 1). Γενικότερα, 
φαίνεται να υπάρχει μεγάλο εύρος τιμών του μήκους ωρίμασης του μπακαλιάρου στη διεθνή 
βιβλιογραφία, τόσο για τη Μεσόγειο όσο και για τον Ατλαντικό (Piñeiro & Sainza 2003, Recasens et al. 
2008, El Habouz et al. 2011). Οι τιμές που έχουν υπολογιστεί σ’ αυτή τη μελέτη εμπίπτουν στο εύρος 
αυτό. Παρ’ όλες τις «διαφωνίες» και τα διαφορετικά αποτελέσματα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα 
αρσενικά άτομα ωριμάζουν σε μικρότερα μήκη και ηλικίες από τα θηλυκά. Σύμφωνα με τους El Habouz 
et al. (2011) συγκριτικά με παλαιότερες μελέτες, φαίνεται πως το L50 έχει μειωθεί και αυτό πιθανόν να 
σχετίζεται με την υπεραλίευση των αποθεμάτων του μπακαλιάρου. Η παρατήρηση αυτή δεν συνάδει 
με τα δικά μας αποτελέσματα καθώς το L50 του μπακαλιάρου στο Ιόνιο δεν φαίνεται να έχει 
διαφοροποιηθεί μέσα στο χρόνο (Πίνακας 1). Μελλοντικός μας στόχος είναι η παρακολούθηση και η 
διερεύνηση του αναπαραγωγικού κύκλου του μπακαλιάρου σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους, με 
περισσότερα δείγματα προερχόμενα από πολλά και διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία και περισσότερες 
περιοχές.  

    
Πίνακας 1. Μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης (L50) των θηλυκών και αρσενικών ατόμων μπακαλιάρου στο Αιγαίο 
και στο Ιόνιο Πέλαγος 
Table 1. Length at first maturity (L50) for female and male hake from the Aegean and the Ionian Sea 

Εργασία Περιοχή L50 θηλυκά L50 αρσενικά 

Παρούσα μελέτη 
 

Αιγαίο 40,7 cm 33,9 cm 
Ιόνιο 34,1 cm - 

Μυτιληναίου & Βασιλοπούλου (1988) Ιόνιο 36-43 cm 30-36 cm 
Soykan et al. (2015)  Αιγαίο 21,5 cm 25,65 cm 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
El Habouz H, Recasens L, Kifani S, Moukrim A, Bouhaimi A, El Ayoubi S (2011) Maturity and batch 

fecundity of European hake (Merluccius merluccius) in the eastern central Atlantic. Scientia 
Marina 75: 447-454 

Costa AN (2013) Somatic Condition, Growth and Reproduction of Hake, Merluccius merluccius L., in the 
Portuguese Coast. Open Journal of Marine Science 3: 12-30 

Murua  H, Motos L, (1998) Reproductive modality and batch fecundity of the European hake (Merluccius 
merluccius L.) in the bay of Biscay. Calif. Coop. Res. Rep. 39: 196-203 

Mytilineou CH, Vassilopoulou V (1988) The reproductive cycle and sex ratio of hake, Merluccius 
merluccius, in Patraikos and Korinthiakos Gulfs and the Ionian Sea. Proceedings of the Hellenic 
Conference of Ichthyologists 4: 164–177 

Piñeiro C, Sainza M (2003) Age estimation, growth and maturity of the European hake (Merluccius 
merluccius) from Iberian Atlantic waters. ICES Journal of Marine Science 60: 1086–1102 

Recasens L, Chiericoni V, Belcari P (2008) Spawning pattern and batch fecundity of the European hake 
(Merluccius merluccius, Linnaeus, 1758) in the western Mediterranean. Scientia Marina 72: 721–
732 

Relini Orsi L, Papaconstantinou C, Jukic-Peladic S, Souplet A, Gil de Sola L, Piccinetti C, Kavadas S, Rossi 
M (2002) Distribution of the Mediterranean hake populations (Merluccius merluccius smiridus 
Rafinesque, 1810) (Ostheichthyes: Gadiformes) based on six years monitoring by trawl-surveys: 
some implications for management. Scientia Marina 66: 21-38 

Soykan O, Ilkyaz A, Metin G, Kinacigil T (2015) Age, growth and reproduction of European hake 
(Merluccius  merluccius (Linn., 1758)) in the Central Aegean Sea, Turkey. Journal of the Marine 
Biological Association of the United Kingdom 95: 829–837 

  



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 153 

Εποχικές διακυμάνσεις στη σύνθεση των αλιευμάτων και γεννητική ωρίμαση του 
θράψαλου (Illex coindetii) στο Αιγαίο Πέλαγος 
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ABSTRACT 
Photiana Pattoura, Euyenia Lefkaditou, Paraskevi-Niki Lampri, Nikolas Fotiadis, Aikaterini 
Dogrammatzi, Charalampos Dictyopoulos: Spatiotemporal variation in the synthesis of 
fisheries catches and lenth at maturity of broadtail shortfin squid (Illex coindetii) in the 
Aegean Sea 
Illex coindetii commercial catches composition, as well as some aspects concerning its biology in the 
Aegean Sea were studied based on data and samples collected within the Greek DCF program from 
November 2013-October 2014. Individuals ranging between 27 and 220 mm in mantle length (ML) were 
exploited by bottom trawl nets (OTB), purse seines (PS) and static nets. In the latter gear, only specimen 
with ML >100 mm were caught. Negative and positive allometry resulted from length-weight 
relationships for females and males respectively, as has been usually observed for this species. Mature 
individuals were recorded during all year round, with a peak of reproductive activity in autumn as 
indicated by the maximum percentage of spent individuals and the minimum values of mantle length at 
maturity (ML50). ML50  estimates (Females: 100-140 mm, Males: 79-115) in the Aegean  during the study 
period, are among the smallest observed till now, suspected to be due to the geographic variation of sea 
water temperature and further warming of Aegean Sea deep water layers due to global warming. 
Keywords: Illex coindetii, fisheries, catch composition, length at maturity  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το θράψαλο Illex coindetii παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση, έχει καταγραφεί τόσο στη Μεσόγειο καθώς 
και στις δύο πλευρές του Βόρειου  Ατλαντικού, όπου αφθονεί κυρίως  σε βάθη 70-500 m. Σύμφωνα με 
πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα, ο κύκλος ζωής του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες και κυρίως τη θερμοκρασία, την αφθονία της τροφής και τα χαρακτηριστικά 
των θαλάσσιων ρευμάτων (Jereb et al 2015). Το θράψαλο είναι το αφθονότερο είδος της οικογένειας 
Ommastrephidae στις εκφορτώσεις των μηχανοτρατών στην Ελλάδα. Η βιολογία του στο Αιγαίο 
πέλαγος έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΛΚΕΘΕ 
βασιζόμενα σε εποχιακές δειγματοληψίες με μηχανότρατα κατά την περίοδο 1990-1996 (Lefkaditou et 
al. 2012), ενώ ειδικότερα για τη μελέτη της αναπαραγωγής του είδους στο Βόρειο Αιγαίο 
χρησιμοποιήθηκαν και μηνιαία δείγματα που συγκεντρώθηκαν από την επαγγελματική αλιεία με 
μηχανότρατες κατά την περίοδο Φεβρουάριος 1992-Ιούνιος 1993 στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής 
(Λευκαδίτου 2006). Για την  παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) 2013-2014 που αφορούν τόσο τη σύνθεση των ατόμων του 
θράψαλου που συμμετείχαν στα αλιεύματα μηχανοτρατών, γρι-γρι και διχτυών όσο και τη βιολογία 
αναπαραγωγής του με στόχο να διερευνηθούν τυχόν διαχρονικές διακυμάνσεις στην περίοδο 
αναπαραγωγής και βασικές βιολογικές παραμέτρους του είδους στο Αιγαίο. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η ανάλυση της σύνθεσης των αλιευμάτων βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν σε διαφορετικές 
περιοχές του Αιγαίου Πελάγους στα πλαίσια του ΕΠΣΑΔ κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2013 – 
Νοέμβριος 2014 και πιo συγκεκριμένα στα μήκη μανδύα των ατόμων του θράψαλου που 
καταγράφηκαν επί επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και στις εκτιμήσεις των μηνιαίων αλιευτικών 
εκφορτώσεων ανά αλιευτικό εργαλείο. Η μελέτη της εποχιακής εξέλιξης της γεννητικής ωρίμανσης του 
θράψαλου καθώς επίσης και η εκτίμηση του μήκους αναπαραγωγής και της αύξησης του σωματικού 
βάρους (BW) με το μήκος μανδύα (ML) βασίστηκαν στα δείγματα που συλλέχθηκαν ανά εποχή  έτσι 
ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των μεγεθών των θηλυκών και αρσενικών ατόμων του θράψαλου 
που συμμετείχαν στα  αλιεύματα μηχανότρατας και διχτυών. Στα βιολογικά δείγματα του καλοκαιριού 
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2014, εκτός από τα δείγματα αλιευμάτων από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με δίχτυα, 
χρησιμοποιήθηκαν και δείγματα που συλλέχθηκαν από το Αιγαίο πέλαγος κατά την διάρκεια της 
δειγματοληψίας MEDITS με την πειραματική τράτα βυθού GOC73 (Anonymous 1998). Κατά την 
ανάλυση των δειγμάτων στo εργαστήριo, καταγράφηκε για κάθε άτομο το ML σε mm, το ΒW σε g, το 
φύλο και το στάδιο γεννητικής ωριμότητας. Τα στάδια γεννητικής ωριμότητας (1: Ανώριμα, 2: 
Ωριμάζοντα, 3: ώριμα, 4: ώριμα σε φάση αναπαραγωγής και 5: εξαντλημένα) προσδιορίστηκαν 
σύμφωνα με την κλίμακα που προτάθηκε από Διεθνή Ομάδα Εργασίας για τα Κεφαλόποδα (ICES 2010). 
Για την περιγραφή της αύξησης του ΒW με το ML χρησιμοποιήθηκε το αλλομετρικό μοντέλο 
BW=a*MLb. Για τον προσδιορισμό της διάρκειας και της εποχιακής κορύφωσης της περιόδου 
αναπαραγωγής του είδους, υπολογίστηκαν α) τα ποσοστά των σταδίων γεννητικής ωριμότητας ανά 
εποχή ξεχωριστά για κάθε φύλο, μη συμπεριλαμβάνοντας τα νεαρά άτομα των κλάσεων στις οποίες 
δεν παρατηρήθηκε κανένα ώριμο θηλυκό ή αρσενικό άτομο αντίστοιχα κατά την περίοδο της μελέτης, 
όπως προτείνεται από την Λευκαδίτου (2006) και β) το ML50, δηλαδή το μήκος μανδύα στο οποίο το 
50% των ατόμων είναι γεννητικά ώριμα, ανά φύλο και εποχή εφαρμόζοντας το μοντέλο της λογιστικής 
παλινδρόμησης με τη χρήση του λογισμικού STAGRAPHICS-Plus, θεωρώντας σαν ώριμα τα άτομα σε 
στάδιο γεννητικής ωριμότητας  3, 4 και 5. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το μήκος μανδύα των ατόμων του θράψαλου Illex coindetii που συμμετείχαν στα αλιεύματα 
μηχανότρατων, γρι-γρι και διχτυών από το Αιγαίο πέλαγος κατά τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2013-
Νοέμβριος 2014, κυμάνθηκε μεταξύ 27 και 220 mm. Το μεγαλύτερο εύρος μηκών παρατηρείται όλες 
τις εποχές στα αλιεύματα της μηχανότρατας (Εικόνα 1). 

 

 
 

Εικόνα 1: Εποχιακή κατά μήκος σύνθεση του θράψαλου Illex coindetii που αλιεύθηκε από μηχανότρατες, γρι-γρι 
και δίχτυα στο Αιγαίο πέλαγος κατά τη χρονική περίοδο Δεκέμβριος 2013-Νοέμβριος 2014 
Figure 1: Seasonal length frequency of broadtail shortfin squid Illex coindetii  catches by bottom trawl, Purse seine 
and nets in the Aegean Sea during the period December 2013- November 2014 

Τα άτομα που αλιεύθηκαν με τα δίχτυα είχαν ML>100 mm. Νεαρά άτομα (ML<60 mm) 
καταγράφηκαν το χειμώνα στο αλίευμα του γρι-γρι το χειμώνα ενώ την άνοιξη παρουσίασαν τη 
μέγιστη αφθονία τους στο αλίευμα της μηχανότρατας, υποδεικνύοντας την εποχιακή κορύφωση της 
εισόδου τους στα αλιευτικά πεδία της μηχανότρατας, όπου εξακολουθούν να εισέρχονται κατά τη 
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διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με παρατηρήσεις κατά τις καλοκαιρινές δειγματοληψίες του 
MEDITS, όπως και κατά τους φθινοπωρικούς μήνες. 

 
Εικόνα 2. Σχέση μήκους-βάρους για  θηλυκά και αρσενικά άτομα του  Illex coindetii στο Αιγαίο Πέλαγος 
Figure 2. Length-weight relationship for females and males of Illex coindetii in the Aegean Sea  

 
Η σχέση μήκους-βάρους παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (Εικόνα 2). Η 

αρνητική αλλομετρία που παρατηρείται στα θηλυκά άτομα (b=2.94) και η θετική αλλομετρία που 
παρατηρείται στα αρσενικά άτομα (b=3.32) συμφωνούν με τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί 
για άλλες γεωγραφικές περιοχές και οφείλονται στο φυλετικό μορφομετρικό διμορφισμό του είδους 
(Jereb et al. 2015).  

Εικόνα 3. Εποχιακή % κατανομή των σταδίων γεννητικής ωριμότητας μεταξύ των ενηλίκων ατόμων του Illex 
coindetii ανά φύλο στο Αιγαίο Πέλαγος κατά την χρονική περίοδο Δεκέμβρης 2013 – Οκτώβρης 2014 
Figure 3. Seasonal percentages of maturity stages among adult specimens of Illex coindetii by sex in the Aegean Sea, 
during December 2013-October 2014 

 
Σύμφωνα με το ελάχιστο ML  που παρατηρήθηκε σε ώριμα θηλυκά και αρσενικά άτομα κατά την 

περίοδο μελέτης  και ήταν αντίστοιχα 86 και 74 mm, θεωρήθηκαν σαν ενήλικα άτομα, δυνάμενα να 
αναπαραχθούν, τα θηλυκά θράψαλα με ML>80 mm και τα αρσενικά με ML>70 mm. Τόσο μεταξύ των 
ενήλικων θηλυκών όσο και μεταξύ των ενήλικων αρσενικών, εμφανίζονται ώριμα άτομα όλες τις 
εποχές υποδηλώνοντας συνεχή αναπαραγωγή όλο το χρόνο, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 
περιοχές (Jereb et al. 2015).  

Το μήκος μανδύα γεννητικής ωρίμανσης του 50% των θράψαλων κατά την περίοδο μελέτης 
κυμάνθηκε μεταξύ 100-140 mm για τα θηλυκά και 79-115 mm για τα αρσενικα άτομα (Πίνακας 1). Το 
μικρότερο ML50 παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και για τα δύο φύλα, εποχή που 
παρατηρείται και το μέγιστο ποσοστό εξαντλημένων ατόμων (Εικόνα 3), επιβεβαιώνοντας την εποχιακή 
κορύφωση της αναπαραγωγής που είχε παρατηρηθεί στο Βόρειο Αιγαίο το 1992-1993. Οι τιμές αυτές 
είναι οι μικρότερες που έχουν υπολογιστεί  για το Illex coindetii τόσο στις Ελληνικές θάλασσες (Πίνακας 
1), ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, όσο και σε άλλες περιοχές ης Μεσογείου και του Ατλαντικού, 
όπου έχουν αναφερθεί ML50 120-248 mm για τα θηλυκά και 105-166 mm για τα αρσενικα (Jereb et al. 
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2015). Το γεγονός αυτό πιθανότατα σχετίζεται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες της Ανατολικής 
Μεσογείου αλλά και τη βαθμιαία άνοδο της θερμοκρασίας στο Αιγαίο τόσο στα επιφανειακά όσο και 
στα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας (Theocharis 2010) επηρεάζοντας τη γεννητική ωρίμανση των 
ενήλικων ατόμων του θράψαλου, τα οποία συμπεριφέρονται σαν βενθοπελαγικά είδη, παραμένοντας 
τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της μέρας κοντά στο βυθό ή και πάνω στον πυθμένα (Harrop et al. 2014). 

 
Πίνακας 1. Σύγκριση αποτελεσμάτων για τις εκτιμήσεις του ML50 του θράψαλου Illex coindetii ανά φύλο στο Β. 
Αιγαίο, κατά την περίοδο 1992-1993 (Λευκαδίτου 2006) και στο Ιόνιο 1998-2006 (Lefkaditou et al. 2008) 
Table 1. Comparison of Illex coindetii ML50 values estimated by sex, in the Aegean Sea during 2013-2014 and 1992-
1993 (Lefkaditou 2006) and in the Ionian Sea during summers of 1998-2006 (Lefkaditou et al. 2008) 

Περιοχή - Έτος Φύλο Χειμώνας Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο 

Αιγαίο 2013-2014 
Αρσενικά 105 112 115 79 

Θηλυκά 113 139 140 100 

Βόρειο Αιγαίο 1992-1993  
Αρσενικά 132-138 129-132 129-131 123-127 

Θηλυκά 180-181 181-187 160-162 156-161 

Ιόνιο1998-2006     
Αρσενικά 

  
199-152  

Θηλυκά     131-197  
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Εκτίμηση της βιομάζας του γαύρου (Engraulis encrasicolus) και της σαρδέλας 
(Sardina pilchardus) στο Ανατολικό Ιόνιο με τη χρήση ακουστικών δεδομένων 
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ABSTRACT 
Maria-Myrto Pyrounaki, Marianna Giannoulaki, Konstantinos Tsagarakis, Athanassios 
Machias: Biomass estimation of anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine (Sardina 
pilchardus)in the Εastern Ionian Sea using acoustic data 
Biomass estimation along the spatial distribution of anchovy (Engraulis encrasicolus) and sardine 
(Sardina pilchardus) in the Eastern Ionian Sea were studied by means of acoustics. Acoustic data were 
collected during three surveys that were held in autumn 2013, 2014 and 2015. Τhe higher 
concentrations of the two species were observed within gulfs and in the area between the islands and 
the mainland. During all three years the highest abundance of both species was recorded in Amvrakikos 
Gulf. Moreover, the estimated biomass of anchovy in the Eastern Ionian Sea appears to fluctuate at 
approximately the same level over the study period. This is not the case for sardine for which 
pronounced biomass fluctuations were observed during the same period. 
Keywords: anchovy, sardine, biomass, Eastern Ionian Sea, acoustic 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο γαύρος (Engraulis encrasicolus) και η σαρδέλα (Sardina pilchardus) αποτελούν τον κύριο όγκο των 
αλιευμάτων των μικρών πελαγικών ψαριών στην Ελλάδα (Machias et al. 2007). Ωστόσο, οι υπάρχουσες 
γνώσεις για την κατανομή και την αφθονία των αποθεμάτων των ειδών αυτών αφορούν μέρος του 
Aνατολικού Ιονίου τη περίοδο 1998-1999 (Giannoulaki et al. 2001, Machias et al. 2001). Στη παρούσα 
εργασία εφαρμόζονται οι υδρακουστικές μέθοδοι για την εκτίμηση των αποθεμάτων μικρών 
πελαγικών ψαριών στο Ανατολικό Ιόνιο την πρόσφατη περίοδο 2013-2015. Οι άμεσες μέθοδοι 
εκτίμησης της κατανομής και της αφθονίας των αποθεμάτων όπως οι υδρακουστικές είναι ανεξάρτητες 
από την αλιεία και θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες σε σχέση με τις εξαρτώμενες από την αλιεία 
μεθόδους (Freon & Misund 1999). 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στα πλαίσια της μελέτης της κατανομής του γαύρου και της σαρδέλας στην περιοχή του Ανατολικού 
Ιονίου πραγματοποιήθηκαν 3 ερευνητικά ταξίδια το φθινόπωρο του 2013, 2014 και 2015 με το Ε/Σ 
«ΦΙΛΙΑ». Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών πραγματοποιήθηκε ηχοβολισμός σε 30 προκαθορισμένες 
διατομές με ένα ηχοβολιστικό σχιστής δέσμης Biosonics Split Beam 38 kHz DT-X και ταχύτητα σκάφους 
7 κόμβων. Οι διατομές ήταν κάθετες ως προς την ακτογραμμή και παράλληλες μεταξύ τους με 
απόσταση 10 ναυτικών μιλίων (nmi), ενώ σχημάτιζαν ζικ-ζακ στον Πατραϊκό κόλπο, στο στενό της 
Κέρκυρας και ανάμεσα στο νησί της Λευκάδας και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (Εικόνα 1). Το μέγεθος 
της Στοιχειώδους Δειγματοληπτικής Μονάδας (ESDU), το μήκος της πορείας του σκάφους κατά μήκος 
της οποίας γίνεται ολοκλήρωση των ακουστικών μετρήσεων, ήταν το ένα ναυτικό μίλι (Simmonds & 
MacLennan 2005). 

Με πελαγική τράτα πραγματοποιήθηκαν 10 σύρσεις ταυτοποίησης κατά μήκος των διατομών 
στις θέσεις όπου εντοπίστηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις ψαριών. Από τα δείγματα που συλλέχθηκαν 
προσδιορίστηκε η σύνθεση των ειδών του αλιεύματος, καθώς και η κατά μήκος και κατά ηλικία 
σύνθεση του κάθε είδους. Η εκτίμηση της ηλικίας των ψαριών πραγματοποιήθηκε με βάση την 
καταμέτρηση των ετήσιων δακτυλίων στους ωτολίθους τους. 

Ο καταμερισμός του ανακλώμενου ήχου σε αυτόν που προέρχεται από τον γαύρο και τη 
σαρδέλα έγινε από το χαρακτηριστικό ηχοανακλαστικό δυναμικό (ΗΔ) του κάθε είδους (Anonymous 
2012) σε συνδυασμό με την εικόνα του ηχογράμματος και τη σύνθεση του αλιεύματος ανά περιοχή. 
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Η γενική αρχή της εκτίμησης της 
συνολικής βιομάζας του γαύρου/ 
σαρδέλας με την ακουστική μέθοδο σε 
μια περιοχή βασίζεται στην εξίσωση 
του ΗΔ - μήκους ψαριού του είδους 
(Simmonds & MacLennan 2005), στην 
κατά μήκος σύνθεση του είδους στην 
περιοχή και στην εκτίμηση της μέσης 
ανάκλασης ενός αντιπροσωπευτικού 
ατόμου του είδους με βάση την 
εφαρμογή της εξίσωσης (ICES 2004; 
Simmonds & MacLennan 2005). Στη 
συνέχεια, η ολοκληρωμένη τιμή του 
ήχου γαύρου/ σαρδέλας ανά EDSU, 
όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
ηχογραμμάτων, ανάγεται σε αριθμό 
ψαριών ανά είδος και ανά EDSU 
σταθμίζοντας με την ανάκλαση του 
μέσου ψαριού του είδους. Ο αριθμός 

των ατόμων μετατρέπεται σε βιομάζα με 
βάση την εκτιμούμενη εξίσωση μήκους - 
βάρους του είδους στη περιοχή. Τέλος, η 
μέση βιομάζα του είδους κατά μήκος της 
συνολικής ακουστικής πορείας πολλαπλασιάζεται με την έκταση της περιοχής για να εκτιμηθεί η 
συνολική βιομάζα του είδους στην περιοχή (ICES 2004).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η κατανομή της αφθονίας του γαύρου και της σαρδέλας στο Ανατολικό Ιόνιο σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα του ηχοβολισμού παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Η συνολική περιοχή που μελετήθηκε 
ήταν 2535 nmi2. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις γαύρου και σαρδέλας παρατηρήθηκαν στον Αμβρακικό 
και τον Πατραϊκό κόλπο, στο στενό της Κέρκυρας και ανάμεσα στο νησί της Λευκάδας και της Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα και με παλαιότερες μελέτες που αναφέρονται στο γαύρο, οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις ψαριών φαίνεται να συνδέονται με περιοχές αυξημένης παραγωγικότητας, όπως είναι 
ο κόλπος των Πατρών, όπου υπάρχει μια σειρά από διαδικασίες εμπλουτισμού των θαλάσσιων υδάτων 
(ποτάμια, αναβλύσεις) (Machias et al. 2001). Επιπλέον, στην περιοχή του Αμβρακικού, παρατηρήθηκαν 
αξιοσημείωτα υψηλές συγκεντρώσεις ψαριών και τις τρεις χρονιές. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις της 
βιομάζας του γαύρου και της σαρδέλας στην περιοχή ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 50% και το 30% 
αντίστοιχα της συνολικής βιομάζας κάθε ενός εκ των δύο ειδών στο Ανατολικό Ιόνιο. 

Η ηλικιακή σύνθεση ανά κλάση μήκους του αποθέματος του γαύρου και της σαρδέλας έδειξε 
μικρό ηλικιακό εύρος, κοινό και για τα δύο είδη (ηλικίες 0 ως 2) με κυρίαρχες τις ηλικίες 0 και 1 (Εικόνα 
3). Επιπλέον, οι εκτιμήσεις του αποθέματος του γαύρου στο Ανατολικό Ιόνιο κυμαίνονται σε 
παραπλήσια επίπεδα ανάμεσα στα έτη 2013 και 2015, χωρίς μεγάλες μεταβολές. Αντίθετα, το απόθεμα 
της σαρδέλας φαίνεται να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις (Εικόνα 4). Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι 
πολύ περιορισμένη η χρονοσειρά με εκτιμήσεις βιομάζας γαύρου και σαρδέλας στην περιοχή δεν είναι 
δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων. Για την καλύτερη αξιολόγηση των εκτιμήσεων και την κατάσταση 
των αποθεμάτων απαιτούνται περισσότερες χρονιές δειγματοληψίας. 
 

Εικόνα 1. Προκαθορισμένες ακουστικές διατομές στο Ανατολικό 
Ιόνιο. 
Figure 1. Pre-defined transects in Eastern Ionian Sea. 
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Εικόνα 2. Kατανομή της εκτιμούμενης βιομάζας (t) του γαύρου (αριστερά) και της σαρδέλας (δεξιά) ανά EDSU στο 
Aνατολικό Ιόνιο. 
Figure 2. Distribution of the estimated biomass (t) of anchovy (left) and sardine (right) per EDSU in the Εastern 
Ionian Sea. 
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Εικόνα 4. Η εκτιμώμενη βιομάζα και ο συντελεστής μεταβλητότητας του γαύρου και της σαρδέλας στο Ανατολικό 
Ιόνιο το φθινόπωρο του 2013, 2014 και 2015. 
Figure 4. The estimated biomass and the coefficient of variation of anchovy and sardine in the Εastern Ionian Sea 
during autumn 2013, 2014 and 2015. 
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Εικόνα 3. Η ηλικιακή σύνθεση ανά κλάση μήκους του γαύρου και της σαρδέλας στο Ανατολικό Ιόνιο το φθινόπωρο 
του 2015. 
Figure 3. The distribution of age across length for anchovy and sardine in the Εastern Ionian Sea in autumn 2015. 
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Προκαταρκτικά αποτελέσματα της παρακολούθησης της θερμοκρασίας και της 
αλιευτικής δραστηριότητας στον Αμβρακικό Κόλπο με δεδομένα από παραγωγούς 

και δορυφορικές εικόνες 
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ABSTRACT 
Sofia Siorou, Agelos Tzotsos, Athanasios Karmas, Konstantinos Karantzalos, Spyros Konstas, 
Kalliopi Spala, Vlasios Ketsilis-Rinis, Evangelos Tzanatos, Constantin Koutsikopoulos: 
Preliminary fishers data and satelite images for the monitoring of surface temperature and 
fishing activity in Amvrakikos Gulf  
Amvrakikos Gulf, is a semi-enclosed embayment in N.W. Greece. Important traditional fisheries exist 
and several sea farms have been established the last 15 years. Despite its importance the ecosystem’s 
function has not yet been thorougly studied, while a degradation of the sea water quality is observed 
during the last decades, with dysoxic or anoxic conditions having negative impact to the ecosystem, as 
well as to fishery and mariculture activities. In order to better understand the structure and dynamics of 
the ecosystem a combined action supported by the local fishers and sea farmers was developed. Data 
loggers were fixed on the fishing nets and recording stations were established on fish farms around the 
gulf. The preliminary results confirmed the significant spatiotemporal variability of the surface layer and 
showed that the participation of the fishers can increase the spatial extend of the observations and 
decrease remarkably the cost of the operation. 
Keywords: Ionian Sea, Amvrakikos Gulf, sea surface temperature, monitoring, fishing, satellite images. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Αμβρακικός Kόλπος είναι μια ημίκλειστη θαλάσσια έκταση 400 km2 στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Στη 
Βόρεια ακτή του εκβάλλουν δυο ποτάμια με υδροηλεκτρικά φράγματα (Άραχθος και Λούρος) και έχουν 
διαμορφωθεί μεγάλες λιμνοθάλασσες οι οποίες έχουν ενταχθεί στις περιοχές Natura και από το 2008 
αποτελούν τον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού. Η αλιεία αποτελεί μια σημαντική 
παραδοσιακή δραστηριότητα, ενώ μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή από 
τα μέσα της δεκαετίας του 90 και λειτουργούν μέχρι σήμερα. 

Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια έχουν αναπτυχθεί ανοξικές συνθήκες στον κόλπο και σήμερα 
πάνω από το 50% της έκτασης του καλύπτεται από μάζες νερού φτωχές σε οξυγόνο (υποξικές ή 
ανοξικές) (Ferentinos et al. 2010, Kountoura & Zacharias 2011). Η υποβάθμιση της ποιότητας των 
νερών έχει σοβαρές συνέπειες στην αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες (Δημητρίου et al. 2010) ενώ 
δείχνει τη γενικότερη υποβάθμιση του οικοσυστήματος, του οποίου η λειτουργία δεν έχει κατανοηθεί 
πλήρως μέχρι σήμερα. 

Στα πλαίσια του έργου «H ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και 
Διαχείριση» που υλοποιείται με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (XM ΕΟΧ – EEA 
grants), επιχειρείται μια συνδυασμένη δράση δορυφορικής και επίγειας παρακολούθησης με στόχο τη 
βελτίωση των γνώσεων μας για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος αλλά και της αλιευτικής 
δραστηριότητας. Στην εργασία γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας και των προκαταρκτικών 
αποτελεσμάτων μιας δράσης του έργου που σχετίζεται με την αλιευτική δραστηριότητα και την 
παρακολούθηση της επιφανειακής θερμοκρασίας κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2015- Απρίλιος 2016. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στα πλαίσια του έργου, έχει υλοποιηθεί μια χωρική βάση δεδομένων, με πολυφασματικές 
τηλεπισκοπικές απεικονίσεις Landsat 8, Sentinel 2A καθώς και ημερήσιες απεικονίσεις MODIS. Η 
επίγεια παρακολούθηση της SST πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ενός δικτύου αλιέων, οι οποίοι 
τοποθέτησαν στα δίχτυα τους ένα μικρό καταγραφικό θερμοκρασίας-φωτός (Hobo Temp/Light 64k 
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data logger). Ίδια καταγραφικά τοποθετήθηκαν σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και στις λιμνοθάλασσες 
της περιοχής (Εικόνα 1). Από την ανάλυση των καταγραφών, εκτός από τις πληροφορίες για τη 
διακύμανση της  θερμοκρασίας, προκύπτει σημαντική πληροφορία για την αλιευτική δραστηριότητα 
(ώρα εισόδου και διάρκεια παραμονής των εργαλείων στο νερό) επιτρέποντας τόσο την κατανόηση της 
αλιευτικής τακτικής στην περιοχή και των αλλαγών της όσο και της πραγματικής αλιευτικής 
προσπάθειας. Η πληροφορία αυτή στο σύνολό της θα χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμηση 
δορυφορικών εικόνων (παλαιών και σύγχρονων) που η ομάδα του έργου συλλέγει και αναλύει. Η 
συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται στις υποδομές του έργου, ώστε να παραχθούν 
χαρτογραφικά προϊόντα ποιότητας υδάτων του Αμβρακικού. 

 

Εικόνα 1. Περιοχή μελέτης, θέσεις μόνιμων 
καταγραφικών (1-11) και πεδίο αλιευτικής 
δραστηριότητας αναφοράς 
(γραμμοσκιασμένη περιοχή) για τη 
συγκεκριμένη μελέτη. 
Figure 1. Study area, position of fixed 
recording stations (1-11) and main fishing 
area considered in the study. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η συνολική πρωτογενής πληροφορία για τη διακύμανση της 
θερμοκρασίας από καταγραφικά τοποθετημένα σε δίχτυα αλιείας, περιλαμβάνοντας αναμεμειγμένες 
πληροφορίες μέσα και έξω από το νερό, από το Δεκέμβριο 2015 μέχρι τις 20 Απριλίου 2015. 

 
Εικόνα 2. Χρονοσειρά θερμοκρασίας από καταγραφικό σε δίχτυα αλιείας (βάθος 0,5-1m). 
Figure 2. Temperature time-series provided by a logger fixed on fishing nets (depth 0.5-1m). 
 

Πιο λεπτομερής πληροφορία για διάστημα μιας εβδομάδας από καταγραφικά δυο αλιέων που 
ακολουθούν διαφορετικές αλιευτικές τακτικές φαίνεται στην Εικόνα 3. Ο Αλιεύς 1 ψαρεύει 
συστηματικά σαρδέλα και τοποθετεί τα δίχτυα για μικρό χρονικό διάστημα στο νερό (30-50 min) πριν 
την ανατολή του ήλιου και ο Αλιεύς 2 χρησιμοποιεί κλασικά δίχτυα που τοποθετεί μετά τη δύση και 
σηκώνει νωρίς το πρωί (συνήθως 19:30-7:00) (Εικόνα 3). 

Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται η διακύμανση α) της επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας 
όπως προκύπτει μετά από την επεξεργασία των πρωτογενών καταγραφών από τα παραπάνω 
καταγραφικά και β) ενδεικτικά, της ελάχιστης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας σύμφωνα με τις 
καταγραφές του σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κανάλι Πρέβεζας. Από το 
διάγραμμα είναι εμφανής η σύνδεση της επιφανειακής θερμοκρασίας με την ελάχιστη ατμοσφαιρική 
θερμοκρασία ειδικά σε διαστήματα παρατεταμένων πτώσεων θερμοκρασίας. Επίσης είναι εμφανής και 
η περιστασιακή διαφοροποίηση της θερμοκρασίας που κατέγραψαν οι δυο αλιείς. Οι διαφορές αυτές 
μπορεί να οφείλονται στην διαφορετική γεωγραφική θέση ή και τη διαφορετική ώρα της αλιείας. 
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Εικόνα 3. Χρονοσειρά θερμοκρασίας και φωτός από καταγραφικό σε δίχτυα αλιείας σαρδέλας (άνω-Αλιεύς 1) και 
δίχτυα στατικά βυθού (κάτω-Αλιεύς 2). Τα βέλη δείχνουν τις περιόδους παραμονής στο νερό. (Θερμοκρασία 
επιφάνειας: συνεχής γραμμή, Φωτεινότητα: στικτή γραμμή) 
Figure 3. Temperature – Light time-series provided by a logger fixed on sardine nets (up) and tramel nets (down). 
Arrows indicate the presence of the gear in the water (surface temperature: continuous line, Light: spotted line). 

 
Εικόνα 4. Σύνθεση των καταγεγραμμένων θερμοκρασιών από τις αλιευτικές εξορμήσεις των δυο αλιέων σε 
σύγκριση με την ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία αέρα στο μετεωρολογικό σταθμό Καναλίου – Πρέβεζας. 
Figure 4. Recorded sea surface temperature by the two fishers and comparison with the min air temperature at the 
station of Kanali – Preveza. 

 
Το ερώτημα που αφορά στην αξιοπιστία αυτών των εκτιμήσεων μπορεί να προσεγγιστεί από τη 

σύγκριση των στοιχείων αυτών με συνεχείς καταγραφές σε συγκεκριμένες θέσεις σε μονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας (Εικόνα 5). Αναφερόμαστε σε εκτιμήσεις διότι η καταγραφή είναι συνεχής αλλά η 
διάρκεια της παραμονής του διχτυού στο νερό προκύπτει από της μικρής χρονικής κλίμακας 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Είναι εμφανές ότι οι εκτιμήσεις από τα αλιευτικά εργαλεία 
συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τις συνεχείς καταγραφές. Με δεδομένη τη διαφοροποίηση των δυο 
θέσεων (η θέση 2 στο δίαυλο της Πρέβεζας έχει σχεδόν συστηματικά υψηλότερη θερμοκρασία από τη 
θέση 4 στη λεκάνη του Λούρου ποταμού) είναι φανερή και η επιλογή χώρου δράσης του αλιέα. 

Οι χωρικές διαφοροποιήσεις διαπιστώνονται και στις δορυφορικές εικόνες για την επιφανειακή 
θερμοκρασία της θάλασσας (Εικόνα 6). Αναδεικνύεται μια έντονη χωρική ετερογένεια που οφείλεται 
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στους ποταμούς Λούρο και Άραχθο αλλά και στην περίπλοκη γεωμορφολογία και τον υδροδυναμισμό 
της περιοχής. 

 
Εικόνα 5. Σύγκριση των εκτιμήσεων της επιφανειακής θερμοκρασίας με τις καταγραφές στις σταθερές θέσεις των 
μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή του κύριου αλιευτικού πεδίου. 
Figure 5. Comparison of the fisher’s sea surface temperature with the recordings of the fish farms close to the main 
fishing ground. 

 
Το αποτύπωμα των ποταμών, η έξοδος των επιφανειακών νερών του Αμβρακικού στο Ιόνιο και 

η διαφοροποίηση του Β.Α. μέρους του κόλπου, είναι εμφανές. 

 
30/12/2015 

 
19/3/2016 

Εικόνα 6. Πολυφασματικές απεικονίσεις του δορυφόρου Landsat 8 από το δέκτη TIRS (Thermal Infrared Sensor). 
Η απεικόνιση θερμοκρασιών επιφανείας γίνεται με αποχρώσεις του γκρί (με σκούρο απεικονίζονται οι 
χαμηλότερες θερμοκρασίες). 
Figure 6. Satellite Landsat 8 images from the sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor). Gray scale presentation of the 
Sea Surface Temperature (colder waters are darker). 
 

Η ανάλυση αυτών των στοιχείων αναδεικνύει πως η μεθοδολογία δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα για την παρακολούθηση τόσο περιβαλλοντικών όσο και κρίσιμων αλιευτικών 
παραμέτρων. Το δίκτυο των αλιέων αριθμεί πάνω από 10 μέλη και συνεχώς επεκτείνεται σε μια 
προσπάθεια κάλυψης του μεγαλύτερου μέρους του κόλπου. Η εμπλοκή των επαγγελματιών της 
θάλασσας εκτός από τη σημαντική μείωση του κόστους και κυρίως την αύξηση της χωρικής κάλυψης 
κινείται και προς την επιθυμητή κατεύθυνση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής 
(Masse et al. 2016). 
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Τυπολογία της δραστηριότητας της μικρής παράκτιας αλιείας της Κρήτης 
 

Κώστας Σκαρβέλης1, Ευάγγελος Τζανάτος2, Γιώργος Τσερπές1 
1Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ηράκλειο 
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ABSTRACT 
Kostas Skarvelis, Evangelos Tzanatos, George Tserpes: Typology of the activity of small-scale 
fisheries in Crete 
The intense heterogeneity of small-scale fisheries in both space and time can result in their monitoring 
being both costly and biased and their management being inadequate possibly leading to undesirable 
consequences. Fisheries typologies allow the determination of the critical scales of that heterogeneity. 
Here we created a typology of small-scale fisheries in Crete, using data from the National Project for 
Fisheries Data Collection from 2014 and 2015. For each fishing gear the target species declared by the 
fishermen were used to identify the métiers using cluster analysis (in case of multiple target species), 
eventually leading to the identification of eight métiers in total. The gear characteristics, target species, 
fishing depth and catch composition can be useful for the construction of sampling schemes and 
management advice.  
Keywords: small-scale fisheries, typology, nets, longlines, fishing tactics, Aegean Sea 
 

EIΣΑΓΩΓΗ 
Η μικρή παράκτια αλιεία στη Μεσόγειο είναι γνωστή για την έντονη ετερογένεια που τη χαρακτηρίζει 
σε πολλά επίπεδα (π.χ. δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, εξάρτηση των αλιέων από το 
επάγγελμα, αλιευτική παραγωγή –Lleonart & Maynou 2003). Η ετερογένεια αυτή δυσχεραίνει όχι μόνο 
την παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά μπορεί να έχει συνέπειες και στην αλιευτική 
διαχείριση αν κρίσιμες συνιστώσες που περιγράφουν την αλιεία αγνοηθούν (Tzanatos et al. 2013). Σε 
ένα τέτοιο πολύ-παραγοντικό και ευμετάβλητο σύστημα η αναγνώριση ενασχολήσεων (métiers), 
δηλαδή συνδυασμών αλιευτικών εργαλείων και ειδών-στόχων ανά εποχή και περιοχή (Mesnil & 
Shepherd 1990), μπορεί να ενισχύσει τη δειγματοληπτική στρωματοποίηση και τη διαχείριση. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναγνώριση των κύριων ενασχολήσεων και ο 
προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της μικρής παράκτιας αλιείας της Κρήτης. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Αναλύθηκαν δεδομένα που συλλέχθηκαν 
επί 15 εμπορικών σκαφών από 93 
αλιευτικές εξορμήσεις της μικρής παράκτιας 
αλιείας της Κρήτης μετά από μηνιαία και 
χωρική (σε όλους τους νομούς) 
στρωματοποίηση την περίοδο 2014-2015 
στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Τα 
εργαλεία τοποθετούνταν κατά τη δύση και 
η συλλογή τους πραγματοποιούνταν κατά 
την αυγή. Κατά τη διάρκεια των 
δειγματοληψιών καταγράφονταν τα είδη-
στόχοι της αλιείας, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του αλιευτικού εργαλείου, 
το βάθος του αλιευτικού πεδίου και η 
αλιευτική παραγωγή κατά είδος. 

Στις περιπτώσεις που ένα αλιευτικό 
εργαλείο παρουσίαζε τα ίδια είδη-στόχους 
σε όλες τις αλιευτικές εξορμήσεις (απλάδια, 
καρτέρια, μανωμένα δίχτυα), θεωρήθηκε 
ότι αποτελούσε μία ενιαία ενασχόληση. Για 

 
Εικόνα 1. Ιεραρχημένη ομαδοποίηση και ομάδες που 
προέκυψαν για τα παραγάδια (πάνω) και τα μανωμένα 
δίχτυα (κάτω) 
Figure 1. Hierarchical clustering and resulting groups for 
longlines (top) and trammel nets (bottom) 
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τα αλιευτικά εργαλεία μανωμένα δίχτυα και παραγάδια στα οποία  το είδος στόχος διαφοροποιούνταν 
χρονικά ή χωρικά μέσα στο έτος πραγματοποιήθηκε ιεραρχημένη ομαδοποίηση (hierarchical clustering) 
σε πίνακες παρουσίας-απουσίας ειδών-στόχων ανά αλιευτική εξόρμηση με τη μέθοδο Ward και την 
απόσταση Manhattan. 

Οι μετασχηματισμένες (λογαριθμημένες) αλιευτικές παραγωγές των διαφόρων ενασχολήσεων 
συγκρίθηκαν με ανάλυση διασποράς (ANOVA). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσματα της ιεραρχημένης ομαδοποίησης για τα μανωμένα δίχτυα και τα παραγάδια 
εμφανίζονται στην Εικόνα 1. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εργαλεία, προέκυψαν τρεις ενασχολήσεις 
μανωμένων διχτυών και παραγαδιών βυθού καθώς και μία ενασχόληση με καρτέρια και μία με 
απλάδια δίχτυα. Οι ενασχολήσεις και τα κύρια χαρακτηριστικά τους εμφανίζονται στον Πίνακα 1.  

Σημαντικότερες από άποψη αλιευτικής δραστηριότητας αλιευτικές τακτικές ήταν η αλιεία με 
παραγάδια για Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758), (φαγκρί, red porgy) και Epinephelus spp. (ροφοειδή) 
(Π1: 29% των αλιευτικών εξορμήσεων) και αυτή με μανωμένα δίχτυα για Mullus surmuletus (Linnaeus, 
1758), (μπαρμπούνι, striped red mullet), Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), (κουτσομούρα, red mullet) 
και Scorpaena spp. (σκορπιοί) (Μ2: 20% των αλιευτικών εξορμήσεων). 

Οι ενασχολήσεις παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στην αλιευτική παραγωγή (ANOVA, 
F=32,02, α=0,05, P<0,001). Την υψηλότερη παραγωγή (σε kg) εμφάνισαν τα παραγάδια για Merluccius 
merluccius - μπακαλιάρος (Π3) με 356 kg ανά αλιευτική εξόρμηση κατά μέσο όρο (με Παραγωγή ανά 
Μονάδα Αλιευτικής Προσπάθειας-CPUE: 9,9 kg/100 αγκίστρια), ενώ χαμηλότερη τα απλάδια (Α) με 4 kg 
ανά αλιευτική εξόρμηση (με CPUE: 1,61 kg/1000 m διχτυού). Η σύνθεση των σημαντικότερων ειδών 
αλιευμάτων κάθε ενασχόλησης παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 

Οι αλλαγές των συνθηκών που αφορούν τόσο σε παραμέτρους του οικοσυστήματος, όσο και στο 
κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο επηρεάζουν τη σχετική κερδοφορία των διάφορων τακτικών αλιείας με 
συνέπεια τις εναλλαγές ενασχολήσεων και την ανακατανομή της αλιευτικής προσπάθειας (Holland and 
Sutinen 1999). Κατά συνέπεια παρατηρούνται εναλλαγές αλιευτικών τακτικών στο χρόνο και όχι 

Πίνακας 1. Ενασχολήσεις που αναγνωρίστηκαν και χαρακτηριστικά τους: αλιευτικό εργαλείο, είδη-στόχοι, 
μέσο βάθος αλιείας και εποχές/μήνες δραστηριότητας. q: Τυπικά χαρακτηριστικά επιλεκτικότητας (δίχτυα: 
άνοιγμα ματιού, παραγάδια –σημειώνονται με αστερίσκο: Νο αγκιστριού), f: Τυπικά χαρακτηριστικά 
αλιευτικής προσπάθειας (δίχτυα: μήκος διχτυού σε km, παραγάδια –σημειώνονται με αστερίσκο: αριθμός 
αγκιστριών) 
Table 1. Identified métiers and their characteristics: fishing gear, target species, average fishing depth and 
seasons/months of activity. q: Typical métier characteristics regarding selectivity (net gears: mesh size, 
longlines –marked by asterisk: hook size), f: Typical métier characteristics regarding fishing effort (net gears: 
net length in km, longlines –marked by asterisk: number of hooks) 

 

Εργαλείο q f Είδη-στόχοι

Μέσο 

βάθος (m) Χρονική περίοδος

Μ1 Μανωμένο 25 2.55 Sepia officinalis, Sparisoma 

cretense

31 Σεπτέμβριος-Μάιος

Μ2 Μανωμένο 22 2.60 Mullus surmuletus, Mullus 

barbatus, Scorpaena spp.

34 Όλο το έτος

Μ3 Μανωμένο 23 1.36 Merluccius merluccius, 

Mullus barbatus

90 Ιούνιος-Σεπτέμβριος

Α Απλάδι 21 1.81 Merluccius merluccius, 

Boops boops

63 Φθινόπωρο, άνοιξη

Κ Καρτέρι 36 0.10 Seriola dumerili 6 Μάιος

Π1 Παραγάδι *10 *550 Pagrus pagrus, 

Epinephelus spp.

51 Όλο το έτος, κυρίως 

καλοκαίρι

Π2 Παραγάδι *12 *500 Diplodus sargus/vulgaris 23 Διάσπαρτα στο έτος

Π3 Παραγάδι *7 *3500 Merluccius merluccius 550 Νοέμβριος-Μάρτιος  
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παρουσία μόνο αυτών που χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση, όπως παρατηρήθηκε και στην 
παρούσα εργασία αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Tzanatos et al. 2006). 

 
Εικόνα 2. Σύνθεση κατά είδος της αλιευτικής παραγωγής των ενασχολήσεων που αναγνωρίστηκαν. Η 
κωδικοποίηση εξηγείται στον Πίνακα 1. 
Figure 2. Catch composition of the métiers identified. The codification is explained in Table 1. 
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Τα αποτελέσματα της προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε μπορούν να αξιολογηθούν σε 
συνδυασμό με κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά (εξάρτηση από την αλιεία, οικονομική 
απόδοση, τουριστική ανάπτυξη και χρήσεις παράκτιας ζώνης μιας περιοχής) και να αποτελέσουν 
πολύτιμα διαχειριστικά εργαλεία (Ulrich et al. 2002). Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, στα πλαίσια της 
Οικοσυστημικής Προσέγγισης στην Αλιευτική Διαχείριση (Ecosystem Approach to Fisheries 
Management-EAFM), επιδιώκεται η εξέταση του όλου συστήματος της αλιείας (συμπεριλαμβανομένων 
και παραμέτρων όπως οι αλιείς και η συμπεριφορά τους αλλά και το σύνολο του οικοσυστήματος) στο 
πλαίσιο της διαχείρισης (FAO 2003). 

Η ετερογένεια της μεσογειακής αλιείας χαρακτηρίζεται από έντονες και συχνά απότομες 
διακυμάνσεις που παρατηρούνται τόσο στην κατανομή και τα επίπεδα της αλιευτικής προσπάθειας 
όσο και στην αλιευτική παραγωγή πληθώρας αλιευόμενων ειδών ακόμα και σε μικρά χρονικά 
διαστήματα (Farrugio & Le Corre 1993). Στην Κρήτη, υπο-περιοχή ανεξάρτητη διαχειριστικά από τον 
FAO (Geographic Subarea ‒GSA 23), η μικρή παράκτια αλιεία χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό 
σκαφών με μικρό εύρος δράσης και τη χρήση διαφορετικών εργαλείων. Οι μεταβολές της αλιευτικής 
δραστηριότητας στη περιοχή είναι έντονες και πολύ-παραγοντικές ενώ εξωγενείς φαινομενικά 
παράγοντες όπως είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, ο τουρισμός οι τρέχουσες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες θα πρέπει να αξιολογηθούν συνολικά, ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την 
αλιεία, άμεσα ή έμμεσα. Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε η ύπαρξη ιδιαίτερα εποχικών 
ενασχολήσεων (όπως αυτή που πραγματοποιείται από τα καρτέρια δίχτυα) ή διάσπαρτων ή/και 
εναλλασσόμενων μέσα στο έτος ενασχολήσεων (π.χ. των ψιλών παραγαδιών). Αυτές είναι δύσκολο να 
εντοπιστούν-περιγραφούν αν δεν καταβληθεί πολύ μεγάλη δειγματοληπτική προσπάθεια, ενώ οι 
επιπτώσεις της διαχείρισής τους μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του προτύπου 
δραστηριότητας. Ο εντοπισμός, η ταυτοποίηση και η ιεράρχηση σημαντικότητας των παραμέτρων που 
επηρεάζουν τη μικρή παράκτια αλιεία (αλλά και των χωρικών και χρονικών κλιμάκων που συμβαίνει 
αυτό) θα είναι χρήσιμα, όχι μόνο για την καλύτερη στρωματοποίηση της δειγματοληψίας αλλά και για 
τη βελτίωση της αλιευτικής διαχείρισης τοπικά.  
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ABSTRACT  
Athanasios Spetsiotis, Vasiliki Papantwniou, Aikaterini Anastasopoulou, Ioannis Fytilakos: 
Age and growth of the Atlantic chub mackerel (Scomber colias) in Aegean and Ionia Sea 
The aim of the present study was to estimate the age and growth parameters of the Atlantic chub 
mackerel Scomber colias in the Aegean and Ionian Sea. A total of 1229 individuals were examined, 
sampled within the Data Collection Framework Program in 2014. The total length of the species ranged 
between 70-379mm In the Aegean and 30-439mm in Ionian Sea. Twelve age classes were estimated for 
the Aegean and eleven for the Ionian Sea. Length-weight relationships were positively allometric for 
both areas. The Von Bertalanffy growth parameters were: a) TLinf=493.4 mm, k=0.084 yr-1 and t0=-4.511 
yrs for the Aegean, and b) TLinf=646.1 mm, k=0.055 yr-1 and t0=-4.987 yrs for the Ionian Sea.  
Keywords: Scomber colias, Aegean sea, Ionian sea, age, growth. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
O κολιός Scomber colias (Gmelin 1789) είναι ένα μέσου μεγέθους πελαγικό είδος με γεωγραφική 
εξάπλωση που εκτείνεται από τον ανατολικό Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, τη νότια Μαύρη θάλασσα καθώς 
και οπουδήποτε υπάρχουν θερμά νερά (Whitehead et al. 1984). Αλιεύεται με διάφορα εργαλεία, όμως, 
η μεγαλύτερη μέση παραγωγή προέρχεται από την αλιεία με γρι-γρι. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη 
μελέτη της κατά μήκος και ηλικία σύνθεσης του κολιού από το Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος, καθώς και τη 
μελέτη της αύξησης του είδους. Στόχος είναι η συμβολή της στη συλλογή όσο το δυνατόν 
περισσότερων δεδομένων που θα διευκολύνουν τη διαχείριση των αποθεμάτων του είδους στην 
Ελληνική επικράτεια. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα για το προσδιορισμό της κατά μήκος σύνθεσης και σχέσης μήκους βάρους συλλέχτηκαν με 
τυχαία δειγματοληψία 100 ατόμων ανα δειγματοληψία ανά τρίμηνο, ενώ για τον προσδιορισμό της 
ηλικίας τα δείγματα συλλέχτηκαν με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία με κλάσης μήκους ανά 
10 m.m και όριο τα 10 άτομα σε κάθε κλάση ανα τρίμηνο στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2014-Νοέμβριος 2014. Η 
συλλογή το δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με διάφορα αλιευτικά εργαλεία γρι-γρι, μηχανότρατα και 
δίχτυα απλάδια και μανωμένα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο 
εργαστήριο νωπά όπου καταγράφηκε για κάθε άτομο το ολικό μήκος (TL, mm) και το βάρος (TW, gr). 
Για τη δημιουργία των κατά μήκους συνθέσεων έγινε αναγωγή στο ολικό αλίευμα. ‘Όπου ήταν δυνατό 
προσδιορίστηκε το φύλο και το στάδιο γεννητικής ωριμότητας ενώ αφαιρέθηκαν οι ωτόλιθοι για το 
προσδιορισμό της ηλικίας. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας οι ωτόλιθοι παρατηρήθηκαν σε μαύρο 
υπόβαθρο με προσπίπτοντα φωτισμό, σε πετρί με γλυκερίνη για 10 λεπτά και έπειτα σε διάλυμα 
αλκοόλης 10%, ώστε οι εναλλασσόμενες υαλώδεις και αδιαφανείς ζώνες να είναι πιο ευδιάκριτες 
(Schott 1965). Οι ωτόλιθοι φωτογραφήθηκαν σύμφωνα με τους Bagenal & Tesch (1978). Οι ακτίνες των 
ετήσιων δακτυλίων μετρήθηκαν στο πρόγραμμα Image Pro Plus version 4.5.0.29 και η εκτίμηση της 
ηλικίας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ανάδρομων μηκών χρησιμοποιώντας την εξίσωση του 
Monastyrsky (Francis 1990). Οι στατιστικές αναλύσεις των μέσων μηκών ανά περιοχή και ηλικιών ανά 
περιοχή πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του SPSS 19 με τον έλεγχο Mann-Whitney. Ο έλεγχος 
κανονικότητας των δειγμάτων με τον έλεγχο Kolmogorov-Smirnov. Η σύγκριση των παραμέτρων της 
σχέσης μήκους βάρους μεταξύ των δύο περιοχών έγινε με ANCOVA T-test. 
 
 

 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 170 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά μελετήθηκαν 779 άτομα στη περιοχή του Αιγαίου και 450 άτομα στη περιοχή του Ιονίου. Ο 
προσδιορισμός της ηλικίας πραγματοποιήθηκε σε 574 άτομα. Το ολικό μήκος του κολιού στο Αιγαίο 
κυμάνθηκε μεταξύ 70-379 mm με μέσο όρο τα 210 mm, και μεταξύ 110-419 mm με μέσο όρο τα 213 
mm στο Ιόνιο (Πίνακας 1). Η μη παραμετρική σύγκριση με τον έλεγχο Mann-Whitney της κατά μήκος 
σύνθεσης (ΚΜΣ) μεταξύ των δύο δειγμάτων έδειξε ότι δε διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (P=0.353). 
Στο Αιγαίο το μεγαλύτερο ποσοστό (75%) παρουσιάστηκε στις κλάσεις μήκους μεταξύ (170-249 mm) 
ενώ στο Ιόνιο το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) παρατηρήθηκε στις κλάσεις μήκους μεταξύ (160-269 mm). 
Από το τεστ Kolmogorov-Smirnov, προκύπτει ότι τα δείγματα ακολουθούν μη κανονική κατανομή  P=0 
P<005. 

 
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά του δείγματος κολιού Scomber colias στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος.     
Table 1. Descriptive statistics of the sample of Atlantic chub mackerel  Scomber colias in the Aegean and the Ionian 
Sea. 

  
μέσος 
όρος 

τυπικό 
σφάλμα 

τυπική 
απόκλιση 

ελάχιστο 
μήκος 

μέγιστο 
μήκος 

Kolmogorov- 
Smirnof test 

ΑΙΓΑΙΟ  210 2,19 61,18 67 376 0 

IONIO 213 2,61 55,48 112 418 0 

 

 

 
Εικόνα 1. Κατά μήκος σύνθεση του κολιού στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος. 
Figure 1. Length frequency of the Atlantic chub mackerel  in the Aegean and the Ionian Sea. 

 

 
Εικόνα 2. Κατά ηλικία σύνθεση του κολιού στο Αιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος.  
Figure 2. Age composition of the Atlantic chub mackerel in the Aegean and the Ionian Sea. 
 

Η ηλικία προσδιορίστηκε τελικά σε 376 άτομα από το Αιγαίο και 198 από το Ιόνιο. Στο Ιόνιο η 
μέγιστη ηλικία υπολογίστηκε στα 11 έτη ενώ στο Αιγαίο στα 12 έτη (Εικόνα 2). Η κλείδα ηλικίας- ολικού 
μήκους παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Κυρίαρχη ηλικιακή κλάση και στις δυο περιοχές εμφανίζεται η 
ηλικία 0, ενώ σημαντική παρουσία εμφανίζουν οι ηλικιακές κλάσεις από 0 έως 5 στο Αιγαίο και από 0 
έως 6 στο Ιόνιο. Από το Mann-Whitney τεστ δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο 
για το μέσο μήκος (P=0,353) όσο και για τις ηλικίες ανάμεσα στις δύο περιοχές (P=0.175). Η σχέση 
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μήκους-βάρους  στο κολιό βρέθηκε να ακολουθεί ικανοποιητικά το εκθετικό μοντέλο, με αλλομετρική 
αύξηση (b>3) (Πίνακας 3). Προηγούμενες μελέτες εμφάνισαν τιμές b στην Αδριατική 3,140 (Sinovcic et 
al. 2004) και 3,227 (Moutopoulos & Stergiou 2002) στο Αιγαίο.  

Η σύγκριση των παραμέτρων της σχέσης μήκους βάρους μεταξύ των δύο περιοχών έγινε με 
ANCOVA T-test και έδειξε στατιστικά σημαντική διάφορα (P<0,005) ως προς τo a και μη σημαντική 
στατιστικά διαφορά ως προς το b (P=0.6030). Οι παράμετροι αύξησης με βάση το μοντέλο Von 
Bertalanffy παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 όπως και από άλλες εργασίες. 

Επιπλέον διαφοροποιήσεις στις συχνότητες των κλάσεων μπορούν να αποδοθούν στον τρόπο, 
την ένταση της αλιείας και το πώς εξασκείται σε κάθε περιοχή. Συνοψίζοντας, μπορεί να θεωρηθεί ότι 
παρόλο που η κατά μήκος σύνθεση φαίνεται να διαφέρει μεταξύ των 2 περιοχών, τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά του είδους (ηλικία, μέσο μήκος και σχέση μήκους-βάρους) δεν διαφέρουν σημαντικά 
στατιστικά.  
 

Πίνακας 2. Κλείδα μήκους ομάδων ηλικίας (έτη) του κολιού.  
Table 2. Length age key of the Atlantic chub mackerel. 
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Πίνακας 3. Παράμετροι του μοντέλου von Bertalanffy και σταθερές της σχέσης μήκους-βάρους του κολιού για το 
σύνολο των ατόμων.  
Table 3. Von Bertalanffy growth parameters and stables in length-weight frequency of the Atlantic chub mackerel  
in the Aegean and in the Ionian Sea. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ L∞ K t₀ R2 a b R2 

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
(παρύσα εργασία) 493.4 0,084 -4.511 0,93801 0.003974 3,248 0,994 

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 
(παρούσα εργασία) 646.1 0.055 -4.987 0,94123 0,003756 3,257 0,991 

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 453,1 0,18 -1,65 
 

Vanja Cikes & Barbara Zorica 2012 

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 476 0,154 -2,18 
 

Kiparissis et al., 2000 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 330 0,473 
  

Tuggac, 1957 

ΜΑΡΟΚΟ 441 0,326 -0,83 
 

Krivospitchenko. 1979 
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Πρόσφατες αναφορές εισβολικών και ειδών με επέκταση κατανομής στην παράκτια 
ζώνη Κεφαλονιάς και Ιθάκης 

 

Ευθύμιος Σπίνος1, Χριστόφορος Βαβάσης1, Γαβριήλ Σιμωτάς1, Ευάγγελος Κωνσταντινίδης2, 
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ABSTRACT 
Efthimios Spinos, Christopher Vavasis, Gabriel Simotas, Evangelos Konstantinidis, Gerasimos 
Kondylatos, Costas Perdikaris: Recent records of invasive alien and range expanding species 
in the coastal zone of Kefalonia and Ithaca islands, Greece 

During a field survey lasting from early 2014 until May 2016 in the coastal zone of Kefalonia and Ithaca, 
2 non-native species of bony fishes, 1 crustacean, and 1 gastropod were recorded for the first time. 
Furthermore, the presence of 2 non-native species of bony fishes, 1 crustacean, 1 bivalve and 1 green 
alga was reconfirmed. Notes on their distribution and initial recordings in the Hellenic waters are 
presented along with a list of all recordings of the present work. 
Keywords: Invasive alien species, range expansion, new records, marine biogeography 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ιόνιο πέλαγος λειτουργεί ως καθοριστικός διάδρομος διασποράς αλλόχθονων ειδών από την 
Ανατολική Μεσόγειο προς την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, καθώς αποτελεί το δυτικότερο τμήμα της 
Ανατολικής Μεσογείου (Katsanevakis et al. 2013). Κατά συνέπεια, ο εντοπισμός ενός θερμόφιλου 
είδους στο κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι η διαδικασία εγκατάστασης και 
επέκτασης της κατανομής του προς δυτικά και βόρεια στην Αδριατική είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι 
καταγραφές αλλόχθονων ειδών στην περιοχή του Ιονίου παραμένουν αποσπασματικές, αφορούν 
σχετικά μικρό αλλά αυξανόμενο αριθμό ειδών ή εντοπίζονται σε περιορισμένη χωρική κλίμακα ή 
συγκεκριμένα οικοσυστήματα.   

Στην θαλάσσια περιοχή της Κεφαλονιάς-Ιθάκης έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα πέντε 
αλλόχθονα είδη υδρόβιων οργανισμών και ένα που παρουσιάζει επέκταση κατανομής. H παρούσα 
εργασία συνοψίζει νέες και παλαιότερες καταγραφές συνολικά πέντε ειδών οστειχθύων, δύο 
καρκινοειδών, ενός ελασμοβραγχίου, ενός δίθυρου και ενός χλωροφύκους, στην παράκτια ζώνη των εν 
λόγω νησιών.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η αλιεία, συλλογή και καταγραφή των ειδών πραγματοποιήθηκε από τις αρχές του 2014 έως και τον 
Μάιο του 2016 στην παράκτια ζώνη της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης σε σημεία που παρουσιάζουν 
ευκολότερη πρόσβαση τόσο από την στεριά όσο και από την θάλασσα (Εικόνα 1). Ο ποικιλόμορφος 
βυθός στις περιοχές αυτές είναι αμμώδης ή/και λασπώδης έως βραχώδης, με λιβάδια και εκτεταμένες 
συστάδες πoσειδωνίας Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 αλλά και ροδόλιθους κάτω από τα 
40m. Για την συλλογή των οργανισμών της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν στατικά δίχτυα 
απλάδια ή/και μανωμένα, παραγάδια βυθού, μάσκα και αναπνευστήρας και αυτόνομος καταδυτικός 
εξοπλισμός.  

Η αναγνώριση, καταμέτρηση μορφομετρικών στοιχείων και η ζύγιση έγινε επιτόπου στο σημείο 
συλλογής για τα περισσότερα είδη. Για όλα τα άτομα των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα 
μελέτη, διατηρείται αρχειοθετημένο φωτογραφικό υλικό. Ειδικότερα στα καρκινοειδή η αναγνώριση 
περιλαμβάνει και το φύλο. Κατόπιν, όλα τα δείγματα διατηρήθηκαν σε κατάψυξη.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη, τα ξενικά 
είδη Siganus luridus (Rüppell, 1829), Siganus rivulatus Forsskål & Niebuhr, 1775, Aplysia dactylomela 
Rang, 1828 και το Callinectes sapidus Rathbun, 1896, ενώ επιβεβαιώνεται η παρουσία τεσσάρων 
ξενικών ειδών και ενός με επέκταση κατανομής (Πίνακας 1, Εικόνα 1). 
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Πίνακας 1. Κατάλογος ειδών παράκτιας ζώνης Κεφαλονιάς και Ιθάκης.  
Table 1. List of species of the coastal zone of Kefalonia and Ithaca. 

Α/Α Είδος  Ταξινομική 
ομάδα/Αριθ. 

ατόμων-
παρατηρήσεων 

(Ν) 

Ημ/νια 
συλλογής-
αλίευσης-

παρατήρησης 

Περιοχή  Μέθοδος Προέλευση 
 

Αναφορές 
παρουσίας 

1 Caulerpa 
cylindracea Sonder 

Χλωροφύκος 
 (35) 

2009-2011, 
2016 

Κεφαλονιά και Ιθάκη: 
Παράκτια ζώνη 

(Εικόνα 1) 

Υποβρύχια 
φωτογράφηση-

παρατήρηση 

Αλλόχθονο, ΝΔ 
Αυστραλία 

Lazaridou et al. 
(2012); 

Panayotidis & 
Tsiamis (2013) 

& Παρούσα 
εργασία 

2 Pinctada imbricata 
radiate 

 (Leach, 1814) 

Δίθυρο 
 (10) 

7/5/2016 Κεφαλονιά: Ληξούρι,  
Λιμάνι Αργοστολίου 

(πλησίον Λιμεναρχείου) 

Συλλογή Άγνωστη, πιθανόν 
μέσω Σουέζ και  
εισαγωγή για 
καλλιέργεια 

Zenetos et al. 
(2015) &  
Παρούσα 
εργασία 

3 Aplysia dactylomela 
Rang, 1828 

Γαστερόποδο 
(1) 

29/7/2014 Κεφαλονιά: Φάρος Αγ. 
Θεοδώρων Αργοστολίου 

Υποβρύχια 
φωτογράφηση-

Συλλογή 

Ατλαντικός ωκεανός 
Επέκταση 

κατανομής 

Παρούσα 
εργασία 

4 Callinectes sapidus 
Rathbun, 1896 

Καρκινοειδές 
 (2) 

31/7/2015 & 
15/9/2015 

Κεφαλονιά: 
Λιμνοθάλασσα 

Κουτάβου 

Συλλογή Αλλόχθονο, Δ. 
Ατλαντικός ωκεανός 

Παρούσα 
εργασία 

5 Percnon gibbesi  
(H. Milne Edwards, 

1853) 

Καρκινοειδές 
 (1) 

2/9/2014 Κεφαλονιά:  
Πλατύς Γιαλός  

Υποβρύχια 
φωτογράφηση- 

παρατήρηση 

Αλλόχθονο Αν. 
Ειρηνικός και Δ. 

Ατλαντικός 

Zenetos et al. 
(2013) & 
Παρούσα 
εργασία 

6 Fistularia 
commersonii 

(Rüppel, 1838) 

Οστεϊχθύς 
 (4) 

2007-2010 & 
2/2016 

Κεφαλονιά: Αθέρας, 
Άμμες, βραχονησίδα 
Δίας, Ιθάκη: Φιλιατρό  

Αλιεία Αλλόχθονο, 
ΙνδοΕιρηνικός 

ωκεανός 

Lazaridou et al. 
(2012) & 
Παρούσα 
εργασία 

7 Lagocephalus 
sceleratus 

 (Gmelin, 1789) 

Οστεϊχθύς 
 (1) 

12/3/2015 Κεφαλονιά: 
 Παραλία Ξι Ληξουρίου 

Αλιεία Αλλόχθονο, 
ΙνδοΕιρηνικός 

ωκεανός 

Zenetos et al. 
(2013) & 
Παρούσα 
εργασία  

8 Siganus luridus 
(Rüppell, 1829) 

Οστεϊχθύς 
 (15) 

2012-2015 & 
28/4/2016 

Κεφαλονιά: Γερογόμπος, 
Βάτσα, Αγία Πελαγία 

Πεσσάδα, Κορώνη 

Αλιεία Αλλόχθονο,  
Ερυθρά θάλασσα  

Παρούσα 
εργασία 

9 Siganus rivulatus 
Forsskål & Niebuhr, 

1775 

Οστεϊχθύς 
 (5) 

2012 & 
 4/2016 

Κεφαλονιά: Γερογόμπος, 
Βάτσα, Αγία Πελαγία 

Πεσσάδα, Κορώνη 

Υποβρύχια 
παρατήρηση 

Αλλόχθονο,  
Ερυθρά θάλασσα  

Παρούσα 
εργασία 

10 Sphoeroides 
pachygaster (Müller 

& Troschel, 1848) 

Οστεϊχθύς 
 (1) 

12/7/2007 Κεφαλονιά:  
ανατολικά Σάμης 

Αλιεία Ατλαντικός ωκεανός 
Επέκταση 

κατανομής 

Lazaridou et al. 
(2012) 

 
Το χλωροφύκος Caulerpa cylindracea Sonder, προέρχεται από τη νοτιοδυτική Αυστραλία (Klein & 

Verlaque 2008). Πρωτοαναφέρθηκε στη Μεσόγειο την δεκαετία του 1990, και στην Ελλάδα το 1993 
(Panayotidis & Montesanto 1994). Το δίθυρο P. radiata υπάρχει στη Μεσόγειο από το 1874 και έχει 
χαρακτηριστεί εισβολικό. Αφθονεί στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ έχει διεισδύσει στην Αδριατική 
θάλασσα, και έως τη Γαλλία στα βόρεια και την Τυνησία στα νότια (Zenetos et al. 2004). To είδος A. 
dactylomela μόλις τρία χρόνια μετά την πρώτη του καταγραφή το 2002 στη Μεσόγειο στο νησί 
Λαμπεντούζα, εντοπίστηκε στη Ρόδο και κατόπιν στην Κρήτη και αλλού (Zenetos et al. 2013). Η 
παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη καταγραφή του στην Κεφαλονιά, και η εξάπλωση και 
εγκατάστασή του οφείλεται μαλλον σε φυσική διασπορά μέσω του Γιβραλτάρ (Valdés et al. 2013). Το 
είδος C. sapidus καταγράφηκε το 1949 για πρώτη φορά στη Μεσόγειο στη Βενετία (Galil et al. 2002). 
Αργότερα, το 1951, αναφέρθηκε στον Ελληνικό χώρο στις εκβολές του Πηνειού (Serbetis 1959) και από 
το 2015 καταγράφηκε εκτεταμένα στο Ιόνιο (Perdikaris et al. 2015). Η παρούσα εργασία αποτελεί την 
πρώτη καταγραφή του στην Κεφαλονιά. Η παρουσία του Ατλαντικής προέλευσης βραχύουρου Percnon 
gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) στη Μεσόγειο καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1999 στο νησί Λινόζα 
(Galil et al. 2002). Στα Ελληνικά νερά πρωτοκαταγράφηκε το 2004 στον Μεσσηνιακό κόλπο (Thessalou-
Legaki et al. 2006), ενώ το 2005 βρέθηκε και στην Σάμη της Κεφαλονιάς (Zenetos et al. 2013, 2015). 
Αποτελεί το πιο εισβολικό δεκάποδο καρκινοειδές που έχει εισέλθει ποτέ στη Μεσόγειο (Katsanevakis 
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et al. 2011a). Το είδος Fistularia commersonii (Rüppel, 1838) πρωτοαναφέρθηκε στην Ανατολική 
Μεσόγειο το 2000 (Golani et al. 2002), και έναν χρόνο αργότερα στη Ρόδο (Corsini et al. 2002).  

 
Εικόνα 1. Θέσεις ανεύρεσης των ειδών του Πίνακα 1. 
Figure 1. Occurrence of species included in Table 1. 

 
Ο λαγοκέφαλος Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) καταγράφτηκε το 2003 για πρώτη φορά 

στη Μεσόγειο στην Γκόκοβα της Τουρκίας, ακολούθως το 2005 στη Ρόδο (Corsini et al. 2006), ενώ στην 
Κεφαλονιά εντοπίσθηκε το 2012 (Zenetos et al. 2013, 2015). Αποτελεί έναν από τους πλέον διαβόητους 
λεσσεψιανούς μετανάστες. Άτομα των ειδών S. luridus και S. rivulatus εντοπίστηκαν στο νότιο τμήμα 
της Κεφαλονιάς. Το πρώτο είδος βρέθηκε στη Μεσόγειο για πρώτη φορά το 1955, το 1964 στα 
Δωδεκάνησα και το 1976 στο Ιόνιο (Golani et al. 2002). Το δεύτερο είδος έχει καταγραφεί από το 1927 
στην Παλαιστίνη και μισό αιώνα αργότερα στο Ιόνιο (Golani et al. 2002). Το είδος Sphoeroides 
pachygaster (Müller & Troschel 1848), δεν αναφέρεται πλέον σαν αλλόχθονο (Zenetos et al. 2012). Στα 
Ελληνικά ύδατα καταγράφτηκε για πρώτη φορά από τη Ρόδο το 1992 (Golani et al. 2002).  

Με εξαίρεση το A. dactylomela, το σύνολο των προαναφερομένων ξενικών ειδών 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τα 100 χείριστα εισβολικά της Μεσογείου (Streftaris & Zenetos 
2006). Αποτελούν είδη ανταγωνιστικά προς τα αυτόχθονα καθώς καταλαμβάνουν ενδιαιτήματά τους 
και ανταγωνίζονται για την ίδια τροφή. Με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός από αυτά έχουν ήδη 
εντοπισθεί και σε βορειότερες περιοχές του Ιονίου (Κέρκυρα, Θεσπρωτία) καθώς και της Αδριατικής 
(Katsanevakis et al. 2011b), καθίσταται βάσιμη η υπόθεση ότι αρκετά είδη έχουν ήδη εγκατασταθεί 
τουλάχιστον στην νότια παράκτια ζώνη της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, με άγνωστες μέχρι σήμερα 
συνέπειες για την ενδημική θαλάσσια βιοποικιλότητα. 
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Η κατανομή των πληθυσμών των μικρών πελαγικών στον Αμβρακικό κόλπο. Τι μας 
λένε οι ακουστικές έρευνες 
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ABSTRACT 
Spyros Stamatas, Athanassios Machias, Maria-Myrto Pyrounaki, Konstantinos Tsagarakis, 
Zacharias Kapelonis, Stelios Somarakis, Constantin Coutsikopoulos, Marianna Giannoulaki: 
Distribution and behavior of small pelagic fish, populations in Amvrakikos gulf by means of 
hydroacoustics 
The gulf of Amvrakikos is characterized by a limited water exchange with the eastern Ionian Sea and 
presents complex hydrology and a pronounced bottom anoxic layer. We used hydroacoustics to study 
the abundance of small pelagic fish and their spatial distribution in relation to the intricate hydrological 
conditions during early autumn of 2013-2015. CTD profiles indicate that the western part, which is in 
proximity to open sea, presents a dynamic halocline. The eastern part of the gulf presents a 
pronounced, stratified and stable anoxic layer commencing at 12-15m down to the bottom. Fish schools 
were restricted to the surface oxygen rich layer in contrast to the western part where schools are 
positioned throughout the entire water column 
Keywords: Amvrakikos, small pelagics, anoxic, hydroacoustics.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Αμβρακικός κόλπος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πληθυσμούς των μικρών πελαγικών 
ψαριών στο ανατολικό Ιόνιο καθώς χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες υδρογραφικές συνθήκες ενώ 
υπόκειται σε καθεστώς απαγόρευσης αλιείας με μηχανότρατά και κυκλικά δίχτυα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους (ΑΡΘΡΟ 8§12του Β.Δ. 917/66 ΦEΚ 248Α). Ο Αμβρακικός είναι ένας κλειστός κόλπος με 
μέγιστο βάθος 60m που επικοινωνεί με τη θάλασσα του Ιονίου μόνο μέσω ενός στενού διαύλου στο 
δυτικό του άκρο. Το διαλυμένο οξυγόνο εμφανίζει έντονη στρωμάτωση στον κόλπο, με τα επιφανειακά 
νερά να έχουν υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου η οποία φθίνει ραγδαία στην περιοχή του πυκνοκλινούς 
(15-20m) και φτάνει σε μηδενικές τιμές σε μεγαλύτερα βάθη (Ferentinos et al. 2010). Παράλληλα, 
παρατηρείται γενικότερη μείωση του διαλυμένου οξυγόνου από τα Δυτικά προς τα Ανατολικά του 
κόλπου (Kehayias & Aposporis 2014). Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 
κοπαδιών των μικρών πελαγικών και καθιστούν τις ακουστικές έρευνες ιδανικές για την παρατήρηση 
της βαθυμετρικής τους συμπεριφοράς καθώς και για την εκτίμηση της αφθονίας των ιχθυοπληθυσμών 
τους. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Στα πλαίσια ακουστικής έρευνας για την μελέτη κατανομής των μικρών πελαγικών ψαριών 
πραγματοποιήθηκαν ερευνητικά ταξίδια στον Αμβρακικό κόλπο στις αρχές του φθινοπώρου από το 
2013 ως το 2015. Τα ακουστικά δεδομένα συλλέχθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας σε 
προκαθορισμένες διατομές ηχοβολισμού (Εικόνα 1) με συρόμενο ηχοβολιστικό σχιστής δέσμης 
(Biosonics DTX) στα 38kHz. Το σχέδιο δειγματοληψίας τροποποιήθηκε από ευθεία γραμμή το 2013 και 
2014 σε ζιγκ-ζαγκ το 2015 ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη κάλυψη της περιοχής. Ως στοιχειώδη 
μονάδα δειγματοληψίας (EDSU) ορίστηκε το 1 nm κατά το οποίο αθροίστηκε ο ανακλώμενος ήχος 
(NASC, Nautical Area Scattering Coefficient σε m2/nmi2) για την εκτίμηση της βιομάζας. Με πελαγική 
τράτα πραγματοποιήθηκαν σύρσεις ταυτοποίησης κατά μήκος των ακουστικών διατομών. Ο 
οπισθοανακλώμενος ήχος κατανεμήθηκε σε γαύρο (Engraulis encrasicolus) και σαρδέλα (Sardina 
pilchardus) με βάση α) το ηχοανακλαστικό δυναμικό (Machias et al. 2000) β) το σχήμα των κοπαδιών 
(Tsagarakis et al. 2015) και γ) την σύνθεση αλιεύματος. Δειγματοληψία αβιοτικών παραμέτρων 
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πραγματοποιήθηκε επίσης με CTD SBE-25 (SeaBird Electronics) για μετρήσεις θερμοκρασίας (◦C), 
αλατότητας, χλωροφύλλης (μg/l) και οξυγόνου (ml/l) από την επιφάνεια έως και 2m  από τον πυθμένα 
και ανά 1m βάθος. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η εκτίμηση της βιομάζας για το γαύρο και τη σαρδέλα στον Αμβρακικό για τα έτη 2013-2015 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Παρατηρείται σταδιακή αύξηση της βιομάζας του γαύρου ενώ της 
σαρδέλας παρουσιάζει διακύμανση με ελάχιστη τιμή το 2013 και μέγιστη το 2014.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Η οριζόντια κατανομή του ήχου που αποδόθηκε σε γαύρο και σαρδέλα το 2015 (Εικόνα 3.) 

δείχνει παρόμοια κατανομή του ανακλώμενου ήχου σε ανατολικό και δυτικό τμήμα στο στρώμα 0-15m 
(Εικόνα 3α). Αντίθετα παρατηρείται σαφής διαφοροποίηση της κατανομής στο στρώμα 15m-βυθό 
(Εικόνα 3β) μεταξύ ανατολικού και δυτικού τμήματος. Αυτό σχετίζεται με την απουσία κοπαδιών 
μικρών πελαγικών στο ανοξικό υδάτινο στρώμα που εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα του κόλπου σε 
βάθη μεγαλύτερα των 12-15m. Η αλλαγή του σχεδίου δειγματοληψίας από ευθεία σε ζιγκ-ζαγκ ήταν 
καθοριστική στην ανίχνευση αυτής της διαφοροποίησης. 
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   Εικόνα 1. Προκαθορισμένες ακουστικές διατομές στον Αμβρακικό κόλπο και σταθμοί δειγματοληψίας CTD. 
                Figure 1. Pre-defined transects in Amvrakikos gulf and CTD stations. 

Εικόνα 2.  Εκτίμηση βιομάζας σαρδέλας και γαύρου για τα έτη 2013-2015 στον Αμβρακικό κόλπο.                                        
Figure 2. Sardine and anchovy biomass estimations for 2013-2015 in Amvrakikos Gulf. 
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Εικόνα 3. Κατανομή της αφθονίας του ανακλώμενου ήχου (NASC m2/nmi2) των μικρών πελαγικών  ψαριών 
φθινόπωρο του 2015. α) στο στρώμα 0-15m και β) στο στρώμα 15m-βυθό.  
Figure 3. Distribution of the abundance of sound scattering (NASC m2/nmi2) by small pelagic fish in autumn 2015. a) 
For the layer 0-15m and b) for the layer 15m- sea bottom. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές εικόνες ηχογραμμάτων και το αντίστοιχο κάθετο προφίλ αλατότητας και οξυγόνου 
στο δυτικό και ανατολικό τμήμα τού Αμβρακικού παρουσιάζονται στην Εικόνα 4. Η παρουσία οξυγόνου 
σε όλη τη στήλη επιτρέπει την ομοιογενή παρουσία κοπαδιών (Εικόνα 4α). Στη ανατολική πλευρά η 
στήλη χαρακτηρίζεται από μειωμένης συγκέντρωσης οξυγόνου/ανοξικό στρώμα κάτω από τα 12m που 
περιορίζει την κατανομή των κοπαδιών στο επιφανειακό στρώμα και μέχρι 12-15m βάθος (Εικόνα 4β). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση κοπαδιών κατά τη διάρκεια της ημέρας σε βάθη από 0-
15m απέχει από την τυπική συμπεριφορά των μικρών πελαγικών όπως ο γαύρος και η σαρδέλα (τα πιο 
άφθονα είδη στη περιοχή μελέτης) (Tsagarakis et al. 2015). Τα είδη αυτά εκτελούν νυχθημερήσιες 
μετακινήσεις και απαντούν σε μικρή απόσταση από το βυθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ 
ανεβαίνουν κοντά στην επιφάνεια το βράδυ. Ειδικότερα, τα κοπάδια του γαύρου αφθονούν κυρίως 
κοντά στο βυθό μεταξύ 9:00 π.μ. και 20:00 μμ. (Tsagarakis et al. 2012).  
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Εικόνα 4. Αντιπροσωπευτικό ηχόγραμμα μικρών πελαγικών ψαριών (αριστερά) και κάθετο προφίλ αλατότητας και 
οξυγόνου (δεξιά) στη α) δυτική πλευρά και β) ανατολική πλευρά του Αμβρακικού κόλπου το Φθινόπωρο 2015 κατά 
τη διάρκεια της ημέρας (ώρα καταγραφής 9:00 π.μ. και 10:30 π.μ., αντίστοιχα).                                                                          
Figure 4. Representative echograms of small pelagic fish (left) and vertical profiles of salinity and oxygen (right) a) 
for the western side and b) for the eastern side of Amvrakikos gulf in autumn 2015 during daytime (time of acoustic 
sampling 9:00 am and 10:30 am., respectively). 
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Εκτίμηση βιομάζας του αναπαραγόμενου αποθέματος γαύρου (Engraulis 
encrasicolus) στο βόρειο Αιγαίο το 2014 
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ABSTRACT 
Eudoxia Schismenou, Apostolοs Siapatis, Marianna Giannoulaki, Αthanasios Machias, 
Stylianos Somarakis:  Anchovy (Engraulis encrasicolus) spawning stock biomass estimation in 
the northern Aegean Sea in 2014 
The Daily Egg Production Method (DEPM) was applied to estimate the anchovy spawning stock biomass 
in the northern Aegean Sea during June-July 2014. Estimates of anchovy egg production, adult 
parameters (batch fecundity, spawning fraction, sex ratio and average weight of mature female) and 
spawning stock biomass, are presented separately for the eastern (Thracian Sea) and western part  
(Thermaikos Gulf, North Evoikos Gulf) of the surveyed area. The estimated anchovy spawning stock 
biomass in the north Aegean Sea was lower than previous years’ estimates; comparisons of anchovy egg 
production and adult parameters estimates among years indicated that the decline in biomass was 
probably related to a decline in the average weight of mature females. 
Keywords: DEPM, anchovy, egg production, adult parameters, N. Aegean. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βιομάζα του αναπαραγόμενου αποθέματος (SSB) ενός υπό εκμετάλλευση είδους είναι μία σημαντική 
παράμετρος για την αλιευτική διαχείριση (Somarakis et al. 2012). Η Μέθοδος της Ημερήσιας 
Παραγωγής Αβγών (Daily Egg Production Method, DEPM) για την εκτίμηση της SSB αφορά σε είδη με 
μη καθορισμένη γονιμότητα (πολλαπλούς αποθέτες) και έχει εφαρμοστεί σε πληθώρα ειδών και 
αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας ανά τον κόσμο (Hunter & Lo 1997, Somarakis et al. 2004). Η  DEPM 
απαιτεί δειγματοληψίες ιχθυοπλαγκτού και ενήλικων ατόμων του υπό εξέταση είδους κατά την 
περίοδο της κορύφωσης της αναπαραγωγής και, πέρα από την εκτίμηση της SSB παρέχει πολύτιμες 
πληροφορίες για την αναπαραγωγική βιολογία και οικολογία του είδους (Somarakis et al. 2012). Στην 
Ελλάδα η μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘90 για την εκτίμηση της SSB του 
γαύρου, Engraulis encrasicolus, (Linnaeus 1758). Από το 2003 έχει εφαρμοστεί στο Β. Αιγαίο 5 φορές, 
2003-2006 και 2008 (Somarakis et al. 2012), στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων με τη συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Το 2014 πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη εκτίμηση της SSB του γαύρου. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η εκτίμηση της αναπαραγόμενης βιομάζας του γαύρου εκτιμήθηκε σύμφωνα με το μοντέλο της DEPM 

(Parker 1985):    SFRWkAPSSB  / , όπου SSB η αναπαραγόμενη βιομάζα σε τόνους, P η 

ημερήσια παραγωγή αβγών (αριθμός αβγών ανά m2 ανά ημέρα που παράγονται από το απόθεμα), W 
το μέσο βάρος του ώριμου θηλυκού (g), R: η αναλογία φύλου (κλάσμα ώριμων θηλυκών στον 
πληθυσμό) κατά βάρος, F: η γονιμότητα ομάδας (μέσος αριθμός αβγών που απελευθερώνονται ανά 
ώριμο θηλυκό ανα συμβάν ωοτοκίας), S: το κλάσμα των ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν ανά ημέρα, Α: 
η συνολική έκταση της περιοχής έρευνας σε m2, k: συντελεστής μετατροπής από γραμμάρια σε τόνους. 
Η διακύμανση της εκτίμησης εκτιμάται προσεγγιστικά (Parker 1985) ως συνάρτηση των διακυμάνσεων 
και συνδυακυμάνσεων των παραμέτρων των δειγμάτων. Για την εφαρμογή του μοντέλου 
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο-Ιούλιο 2014 δύο ταυτόχρονες δειγματοληψίες με το ερευνητικό 
σκάφος ‘ΦΙΛΙΑ’: α) δειγματοληψία ιχθυοπλαγκτού για την εκτίμηση του Ρ και β) δειγματοληψία 
ενηλίκων για την εκτίμηση των W, R, F και S (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Χάρτης της περιοχής με τους σταθμούς δειγματοληψίας. 
Figure 1.  Map of the survey area with sampling stations.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Κατανομή και αφθονία αβγών γαύρου (αβγά m-2) στο Β. Αιγαίο. 
Figure 2. Distribution and abundance of anchovy eggs (eggs m-2) in the North Aegean Sea. 

 
Τα δείγματα ιχθυοπλαγκτού συλλέχθηκαν με κάθετες σύρσεις διχτυού WP2 (άνοιγμα ματιού 

200μm, διάμετρο στεφάνης 57cm). Η δειγματοληψία ήταν συστηματική και βασίστηκε σε δίκτυο 
διατόμων ανά 10 ναυτικά μίλια και σταθμών τοποθετημένων σε αυτές ανά πέντε ναυτικά μίλια (Εικόνα 
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1). Τα δείγματα πλαγκτού μονιμοποιήθηκαν σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης. Στο εργαστήριο το 
ιχθυοπλαγκτόν του γαύρου διαχωρίστηκε από το υπόλοιπο πλαγκτό. Τα αβγά του γαύρου χωρίστηκαν 
σε 11 στάδια εμβρυονικής ανάπτυξης και οι λεκιθοφόρες ιχθυονύμφες (yolk-sac) σε 2 στάδια 
(Somarakis et al. 2002). Τα αβγά και οι ιχθυονύμφες ανά αναπτυξιακό στάδιο καταμετρήθηκαν και 
υπολογίστηκε η αφθονία τους ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην ανατολική περιοχή, η περιοχή ωοτοκίας 
ήταν μικρότερη από την περιοχή δειγματοληψίας. Για το λόγο αυτό, για την εκτίμηση της ημερήσιας 
παραγωγής αβγών οι σταθμοί μετά-στρωματοποιήθηκαν σε θετικό και αρνητικό στρώμα, προκειμένου 
να ελαττωθεί η επίδραση των αρνητικών παρατηρήσεων στην ακρίβεια της Ρ (Picquelle & Stauffer 
1985). Το θετικό στρώμα περιελάμβανε τη γεωγραφική περιοχή που οριζόταν από την παρουσία 
εμβρύων γαύρου (αβγά και λεκιθοφόρες ιχθυονύμφες) συμπεριλαμβανομένων και των αρνητικών 
σταθμών που βρίσκονταν εντός αυτής της περιοχής. 

Τα δείγματα ενηλίκων συλλέχθηκαν με τη χρήση πελαγικής τράτας (Εικόνα 1). Κάθε δείγμα 
αποτελούνταν από 50 περίπου άτομα που μονιμοποιήθηκαν σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης. 
Στο εργαστήριο, για κάθε άτομο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ολικού μήκους, ολικού βάρους, 
βάρους χωρίς εντόσθια, βάρους γονάδων και καθορίστηκε το φύλο. Η μέτρηση της γονιμότητας 
ομάδας (F), πραγματοποιήθηκε σε θηλυκά με ενυδατωμένες γονάδες (hydrated oocyte method; Ηunter 
et al. 1985) αλλά χωρίς κενά ωοθυλάκια. Για την εκτίμηση της συχνότητας ωοτοκίας (S), 
πραγματοποιήθηκε ιστολογική ανάλυση 20 περίπου θηλυκών ανά δείγμα και εφαρμόστηκε η μέθοδος 
των κενών ωοθυλακίων  (postovulatory follicle method; Hunter & Macewicz 1985). Η εκτίμηση των 
παραμέτρων του μοντέλου της DEPM έγινε βάση διαδικασιών που περιγράφονται αναλυτικά αλλού 
(Picquelle & Stauffer 1985, Somarakis et al. 2002).  
 
Πίνακας 1. Στοιχεία δειγματοληψίας και εκτιμήσεις παραγωγής αβγών, παραμέτρων ενηλίκων (W, R, F, S) και 
αναπαραγόμενης βιομάζας στην ανατολική και δυτική περιοχή. Σε παρένθεση οι συντελεστές διακύμανσης.  
Table 1. Survey information and estimates of egg production, adult parameters (W, R, F, S) and spawning stock 
biomass in east and west. Coefficients of variation in parentheses. 

  Ανατολική περιοχή Δυτική περιοχή 

Αριθμός δειγμάτων ιχθυοπλαγκτού 102 65 

Αριθμός ενήλικων δειγμάτων 12 9 

Έκταση συνολικής περιοχής έρευνας (A, km2) 16463 8426 

Έκταση θετικού στρώματος (A1, km2) 14824 8426 

Ημερήσια παραγωγή αβγών στο θετικό 
στρώμα (P1, αβγά m-2) 28.35 88.08 

Ημερήσια παραγωγή αβγών στη συνολική 
περιοχή έρευνας (P, αβγά m-2) 

25.53 (0.216) 88.08 (0.246) 

Μέσο βάρος ώριμου θηλυκού (W, g) 9.43 (0.096) 8.07 (0.097) 

Κατά βάρος αναλογία θηλυκών (R) 0.516 (0.070) 0.47 (0.150) 

Κλάσμα ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν ανά 
ημέρα (S) 

0.332 (0.119) 0.442 (0.090) 

Μέση γονιμότητα (F, αριθμός αβγών) 3976 (0.100) 3397 (0.106) 

Βιομάζα αναπαραγόμενου αποθέματος (SSB, t) 5818 (0.230) 8487 (0.285) 

Ολική βιομάζα (total SSB, t) 14305 (0.193) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η κατανομή και αφθονία των αβγών γαύρου παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Στην ανατολική περιοχή, οι 
μεγαλύτερες αφθονίες αβγών παρατηρήθηκαν στο Θρακικό Πέλαγος και στο Στρυμωνικό Κόλπο ενώ οι 
χαμηλότερες γύρω από τη Λήμνο. Στη δυτική περιοχή (Θερμαϊκό και Β. Ευβοϊκό κόλπο) 
παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες αφθονίες αβγών σε σχέση με την ανατολική περιοχή. Οι παρατηρήσεις 
αυτές επιβεβαιώθηκαν και από τις εκτιμήσεις ημερήσιας παραγωγής αβγών (Πίνακας 1), οι οποίες 
ήταν μεγαλύτερες για τη δυτική περιοχή, τόσο στο θετικό στρώμα και στη συνολική περιοχή έρευνας.  

Όσον αφορά στα ώριμα θηλυκά, στην ανατολική περιοχή ήταν βαρύτερα και απελευθέρωναν 
περισσότερα αβγά ανά συμβάν ωοτοκίας αλλά ωοτοκούσαν ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 
(κάθε 3 ημέρες, ενώ στην δυτική περιοχή σχεδόν ανά 2 ημέρες). Στην κατά βάρος αναλογία φύλου τα 
θηλυκά υπερείχαν των αρσενικών στην ανατολική περιοχή ενώ στη δυτική περιοχή η αναλογία ήταν 
αντιστραμμένη υπέρ των αρσενικών. Σύμφωνα με το μοντέλο της DEPM, η SSB ήταν μεγαλύτερη στη 
δυτική περιοχή (8487 t έναντι 5818 t). Η ολική αναπαραγόμενη βιομάζα γαύρου στο Β. Αιγαίο για το 
2014 εκτιμήθηκε στους 14305 t, η χαμηλότερη εκτίμηση μέχρι σήμερα. Συγκρίνοντας τα παρόντα 
αποτελέσματα με παλαιότερες εκτιμήσεις παραγωγής αβγών και παραμέτρων ενηλίκων της DEPM 
(Somarakis et al. 2012) φαίνεται ότι η μείωση της βιομάζας σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του μέσου 
βάρους των ώριμων θηλυκών. Παρομοίως, οι Van Beveren et al. (2014) προκειμένου να εξηγήσουν τη 
μείωση της βιομάζας του γαύρου και της σαρδέλας στον Κόλπο των Λεόντων, ανάλυσαν χρονοσειρές 
δεδομένων σωματικής κατάστασης, αύξησης, μεγέθους και ηλικίας των δύο ειδών. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα τους, η μείωση της βιομάζας πιθανώς οφείλεται στην επιδείνωση της σωματικης 
ευρωστίας, τη μείωση της αύξησης και τη μείωση των μεγάλων ατόμων, παρά σε διακυμάνσεις στην 
στρατολόγηση. 
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Οικοσυστημικές αποκρίσεις σε προσομοιώσεις αυξημένης επιλεκτικότητας της 
μηχανότρατας 
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ABSTRACT 
Konstantinos Tsagarakis, Marianna Giannoulaki, Stylianos Somarakis, Vassiliki 
Vassilopoulou, Isabella Bitetto, Maria Teresa Spedicato, Giuseppe Lembo, Antonello Sala, 
Argyris Kallianiotis, Athanassios Machias: Ecosystem responses to simulated improved trawl 
selectivity 
We used an Ecopath with Ecosim (EwE) model representing the North Aegean Sea food web to explore 
scenarios of improved selectivity for four species (hake, deep-water rose shrimp, red mullet and horse 
mackerels). The simulations included: (i) a reference scenario with 40mm Diamond (40D) mesh, (ii) a 
50mm Diamond mesh (50D) and two more selective mesh configurations (iii) 50mm Square (50S) and 
(iv) 50mm Hexagonal (50H). Relative fishing mortalities for each mesh configuration were used as inputs 
for the EwE scenarios. Increasing trends under the improved selectivity scenarios - especially for the 50S 
- were observed for indices related to ecosystem exploitation as well as for biomasses of target species. 
Top predators seemed to benefit more while the biomass of prey Functional Groups decreased in most 
cases due to complex feeding interactions. The ecosystem as a whole and its components could benefit 
from improvements in selectivity but benefits may not be evidenced in short term basis. 
Keywords: Ecopath, Ecosim, ecological modelling, Mediterranean Sea, Ecosystem Based Management. 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Μεσογειακή αλιεία με μηχανότρατα είναι πολυειδική και - αν και δεν υπάρχουν καθορισμένα είδη-
στόχοι - αρκετά από τα κύρια είδη που αλιεύει θεωρούνται υπεραλιευμένα (Colloca et al. 2013). Για 
την αποκατάσταση των αποθεμάτων της Μεσογείου απαιτείται μείωση της αλιευτικής θνησιμότητας 
αλλά και αύξηση της επιλεκτικότητας των εργαλείων (Colloca et al. 2013). Τα οικοσυστη-μικά μοντέλα 
συνθέτουν τη διαθέσιμη γνώση προκειμένου να αναπαραστήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
συνιστωσών του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας. Υπό το πρίσμα της 
οικοσυστημικής προσέγγισης, η χρήση τους για την κατανόηση της λειτουργίας του οικοσυστήματος 
αλλά και τη διερεύνηση διαχειριστικών σεναρίων έχει καταστεί σημαντική τα τελευταία χρόνια 
(Christensen & Walters 2004). Προσομοιώσεις αυξημένης επιλεκτικότητας της μηχανότρατας στη 
Θάλασσα της Καταλονίας με ένα οικοσυστημικό μοντέλο έδειξαν αύξηση της βιομάζας των κύριων 
ειδών, διάχυση του οφέλους και σε άλλα αλιευτικά εργαλεία αλλά και μείωση στους πληθυσμούς των 
ασπόνδυλων και των μικρών ψαριών λόγω των τροφικών αλληλεπιδράσεων (Coll et al. 2008). 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα οικοσυστημικό μοντέλο που αναπαριστά το 
τροφικό πλέγμα του Β. Αιγαίου πελάγους προκειμένου να εξεταστούν διαφορετικά σενάρια 
επιλεκτικότητας λόγω της χρήσης διαφορετικών τύπων ματιών του σάκου της μηχανότρατας. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Χρησιμοποιήθηκε ένα υπάρχον μοντέλο Ecopath with Ecosim (EwE) (Christensen & Walters 2004) που 
αναπαριστά το τροφικό πλέγμα του Β. Αιγαίου (Στρυμονικός κόλπος και Θρακικό πέλαγος στα βάθη 20-
300 m) την περίοδο 2003-2006 (Tsagarakis et al. 2010) προκειμένου να αποτελέσει βάση για την 
ανάπτυξη ενός μοντέλου για τις αρχές του '90 στην ίδια περιοχή. Το μοντέλο Ecopath αποτελεί τη 
στιγμιαία αποτύπωση ενός οικοσυστήματος ενώ το Ecosim αποτελεί τη δυναμική επέκτασή του στο 
χρόνο. Οι τροφικές σχέσεις μεταξύ των λειτουργικών ομάδων (ΛΟ, που μπορεί να αποτελούνται από 
ένα ή περισσότερα είδη) του Ecopath περιγράφονται από μια σειρά συνδεδεμένων εξισώσεων που 
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διασφαλίζουν πως ότι καταναλώνεται στο σύστημα δεν υπερβαίνει αυτό που παράγεται. Περισσότερες 
λεπτομέρειες όσον αφορά στη μεθοδολογία του EwE μπορούν να αναζητηθούν στις εργασίες των 
Christensen & Walters (2004) και Tsagarakis et al. (2010). Για κάθε ΛΟ, οι απαραίτητες για το μοντέλο 
παράμετροι είναι η Βιομάζα ανά μονάδα επιφάνειας, η Παραγωγή/Βιομάζα, η Κατανάλωση/Βιομάζα, η 
δίαιτα, οι εκφορτώσεις και τα απορριπτόμενα αλιεύματα ανά αλιευτικό εργαλείο. Οι ροές βιομάζας 
στο μοντέλο ήταν σε t·km-2·yr-1 υγρής βιομάζας. Το αρχικό μοντέλο προσαρμόστηκε σε δεδομένα που 
προέρχονταν κυρίως από την περίοδο 1991-1993 και το τελικό μοντέλο αποτελούνταν από 40 ΛΟ με 
ελαφρώς τροποποιημένη δομή σε σχέση με το αρχικό. Τα δεδομένα βιομάζας που χρησιμοποιήθηκαν 
προέρχονταν από ερευνητικές αποστολές με μηχανότρατα στην περιοχή μελέτης (Bertrand et al. 2002, 
Labropoulou & Papaconstantinou 2004), και άλλες πηγές που περιγράφονται αναλυτικά από τους 
Tsagarakis et al. (2010). Για κάθε είδος, η παραγωγή και κατανάλωση ανακτήθηκαν από τη 
βιβλιογραφία (Froese & Pauly 2014) ή εκτιμήθηκαν με χρήση εμπειρικών εξισώσεων. Πληροφορίες 
όσον αφορά στη δίαιτα προήλθαν επίσης από τη βιβλιογραφία. Στις πολύ-ειδικές ΛΟ οι τιμές 
σταθμίστηκαν με τη σχετική βιομάζα κάθε είδους. Δεδομένα εκφορτώσεων (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και 
απορρίψεων (Ανώνυμος 2008) χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή της αλιευτικής δραστηριότητας η 
οποία κατηγοριοποιήθηκε σε πέντε στόλους: (1) μηχανότρατες, (2) γρι-γρι, (3) δίχτυα, (4) παραγάδια 
και συρτή και (5) παγίδες. 

Για την κατασκευή και βαθμονόμηση του μοντέλου Ecosim χρησιμοποιήθηκαν χρονοσειρές 
δεδομένων για την περίοδο 1993-2010. Συγκεκριμένα οι χρονοσειρές αφορούσαν (α) δείκτες βιομάζας 
από ερευνητικές αποστολές με βενθική τράτα (Bertrand et al., 2002), δειγματοληψίες ακουστικών 
ή/και εκτιμήσεις αποθεμάτων, (β) εκφορτώσεις (ΕΛΣΤΑΤ 2011), (γ) απορρίψεις (Ανώνυμος 2008), και 
(δ) αλιευτική προσπάθεια. Μετά την ενσωμάτωση των χρονοσειρών, έγινε χρήση των σχετικών 
αλγόριθμων του EwE προκειμένου να (Coll et al. 2008) (i) εκτιμηθεί μια παράμετρος "περιβαλλοντικής 
μεταβλητότητας" με βάση τις χρονοσειρές βιομάζας των ΛΟ η οποία και χρησιμοποιήθηκε για τον 
εξαναγκασμό της πρωτογενούς παραγωγής του μοντέλου, (ii) εντοπιστούν οι πιο ευαίσθητες τροφικές 
σχέσεις (ζευγάρια λείας θηρευτή), (iii) γίνει προσαρμογή σε αυτές τις τροφικές σχέσεις μεταβάλλοντας 
την παράμετρο τρωτότητας v. Η παράμετρος αυτή καθορίζει τη διαθεσιμότητα της λείας στον θηρευτή 
και ο υπολογισμός της βασίζεται στην ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων για τις 
χρονοσειρές δεδομένων (Christensen & Walters 2004). 

Τα σενάρια επιλεκτικότητας αφορούσαν τέσσερις διαφορετικές διατάξεις του ματιού του σάκου 
της μηχανότρατας: 40 mm ρομβοειδές (40D), 50 mm ρομβοειδές (50D), 50 mm τετράγωνο (50S) και 50 
mm εξάγωνο (50H). Το 40D επιλέχθηκε ως μάτι αναφοράς καθώς εφαρμοζόταν μέχρι τουλάχιστον το 
2010. Το 50D είναι σε ισχύ (μαζί με το 40S που δεν εξετάστηκε) ενώ τα 50S και 50H αποτελούν σενάρια 
πιθανής αυξημένης επιλεκτικότητας. Η προσομοίωση της επιλεκτικότητας έγινε τροποποιώντας την 
αλιευτική θνησιμότητα (F) που οφείλεται στη μηχανότρατα για τα αποθέματα τεσσάρων ειδών 
(μπακαλιάρος Merluccius merluccius (Linnaeus 1758), κουτσομούρα Mullus barbatus Linnaeus 1758, 
γαρίδα Parapenaeus longirostris (Lucas 1846) και σαυρίδια Trachurus sp.) του Αιγαίου (Coll et al. 2008). 
Οι τιμές F προήλθαν από το βιο-οικονομικό μοντέλο BEMTOOL (Rossetto et al. 2015) με βάση 
υπάρχουσες εκτιμήσεις αποθεμάτων και παραμέτρων επιλεκτικότητας. Χρησιμοποιήθηκε η σχετική F 
που εκτιμήθηκε για κάθε είδος για κάθε σενάριο σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (40D) για τη 
χρονική περίοδο 2010-2020 (Πίνακας 1) υποθέτοντας σταθερή αλιευτική προσπάθεια. Στο μοντέλο EwE 
του Β. Αιγαίου ο μπακαλιάρος αποτελεί μονο-ειδική ΛΟ και τα διαφορετικά είδη σαυριδιών συνθέτουν 
επίσης μια ΛΟ οπότε η σχετική F εφαρμόστηκε απευθείας στις δύο αυτές ΛΟ. Επιπλέον, στο EwE η 
κουτσομούρα αποτελεί μια ΛΟ μαζί με το μπαρμπούνι M. surmuletus Linnaeus 1758, ενώ η γαρίδα 
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ΛΟ που περιλαμβάνει όλες τις γαρίδες. Καθώς η κουτσομούρα και η 
γαρίδα αποτελούν >98% της βιομάζας εντός της ΛΟ που συμμετέχουν, έγινε η παραδοχή πως η 
αντίστοιχη F αφορά το σύνολο των δύο αυτών ΛΟ.  

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των σεναρίων επιλεκτικότητας στο 
οικοσύστημα και τα αλιεύματα συγκρίθηκαν οι προβλέψεις όσον αφορά στη βιομάζα των κύριων 
ομάδων, καθώς και μια σειρά δεικτών εκμετάλλευσης του οικοσυστήματος: (α) το συνολικό αλίευμα, 

(β) ο λόγος αλίευμα/βιομάζα, (γ) το μέσο τροφικό επίπεδο του αλιεύματος (TLc), και (δ) ο δείκτης 

Fishing in Balance (FiB) που δείχνει αν η σχέση ανάμεσα στην αλιευτική παραγωγή και το τροφικό της 
επίπεδο κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου είναι σε ισορροπία. 
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Πίνακας 1. Εκτιμήσεις αλιευτικής θνησιμότητας (F) λόγω μηχανότρατας από το BEMTOOL για τα διαφορετικά 
σενάρια ματιών του σάκου και σχετική θνησιμότητα σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (40D). 
Table 1. Original outputs of fishing mortality (F) from the BEMTOOL analysis and relative F for each selectivity 
scenario (50D, 50S, 50H) compared to the reference one (40D). 

  F (BEMTOOL) F σε σχέση με το 40D 
Είδος 40D 50D 50S 50H 50D 50S 50H 

Μπακαλιάρος 0.937 0.897 0.887 0.898 95.8% 94.7% 95.8% 
Κουτσομούρα 0.598 0.564 0.454 0.527 94.3% 75.9% 88.2% 
Γαρίδα 0.611 0.602 0.573 0.572 98.6% 93.8% 93.6% 
Σαυρίδια 0.765 0.722 0.614 0.720 94.4% 80.2% 94.2% 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η προσαρμογή των αποτελεσμάτων του μοντέλου στις χρονοσειρές βιομάζας για την περίοδο 1993-
2010 (τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται) ήταν ικανοποιητική για αρκετές ΛΟ (γαρίδες, 
μπακαλιάρος, βενθοπελαγικά ψάρια, σαρδέλα, σαυρίδια κ.α.). Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το 
μοντέλο που αναπτύχθηκε είναι ρεαλιστικό και μπορεί να προσομοιάσει όχι μόνο τις μεταβολές που 
προκαλούνται στις τέσσερις ΛΟ λόγω αυξημένης επιλεκτικότητας (και μειωμένης F) αλλά και στις 
υπόλοιπες λόγω θήρευσης, ανταγωνισμού και διαθεσιμότητας τροφής. Στο επίπεδο της ΛΟ, το μοντέλο 
δεν έχει στόχο να υποκαταστήσει τα μοντέλα εκτίμησης αποθεμάτων αλλά να αποκαλύψει 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών όπως τροφικούς καταρράκτες καθώς και τάσεις στους 
πληθυσμούς. 

Τα σενάρια αυξημένης επιλεκτικότητας έδειξαν κατ'αρχήν μείωση της βιομάζας της γαρίδας σε 
ορίζοντα πενταετίας (τα αποτελέσματα δεν παρατίθενται) και στη συνέχεια μικρή αύξηση σε ορίζοντα 
δεκαετίας (το 2020), η βιομάζα της κουτσομούρας παρέμεινε σχετικά σταθερή, ενώ αυτές του 
μπακαλιάρου και του σαυριδιού έδειξαν μικρή και μεγάλη αύξηση, αντίστοιχα (Πίνακας 2). Το σενάριο 
50S είχε την πιο θετική επίδραση στα αποθέματα. Η βιομάζα του μπακαλιάρου προβλέφτηκε αυξημένη 
κατά >7% μέχρι το 2020 με το μάτι 50S ενώ η αύξηση αυτή ήταν μόνο ~3% με τα 50D και 50H. 
Πιθανότατα η αύξηση αυτή περιορίζεται και λόγω ανταγωνισμού από άλλες ΛΟ, πχ τις πεσκανδρίτσες, 
τα βενθικά ψάρια 2 και τα σαλάχια. Πράγματι, η βελτίωση της επιλεκτικότητας φαίνεται να επηρεάζει 
έμμεσα σχεδόν ολόκληρο το τροφικό πλέγμα, τόσο τις ΛΟ μεσαίου και υψηλού τροφικού επιπέδου όσο 
και τις βενθικές και πελαγικές ΛΟ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα του τροφικού 
πλέγματος καθώς και στη στενή σύνδεση βενθικού και πελαγικού οικοσυστήματος που παρατηρείται 
στην περιοχή (Tsagarakis et al. 2010). Οι ΛΟ που ωφελούνταν περισσότερο από την αύξηση της 
επιλεκτικότητας ήταν οι ανώτεροι θηρευτές (π.χ., μεγάλα πελαγικά ψάρια, δελφίνια, μπακαλιάρος, 
πεσκανδρίτσες), ενώ η βιομάζα των ΛΟ που αποτελούν λεία για πολλούς θηρευτές (π.χ., βενθικά ψάρια 
1 και 3, βενθοπελαγικά ψάρια, γαύρος, σαρδέλα, μαρίδες & γόπα, άλλα μικρά πελαγικά ψάρια) 
μειώθηκε στις περισσότερες περιπτώσεις (Πίνακας 2). Το γεγονός αυτό εξηγεί και την έλλειψη 
σημαντικού οφέλους στη γαρίδα και στην κουτσομούρα παρά τη μείωση της αλιευτική θνησιμότητας: 
τα οφέλη λόγω μειωμένης αλιευτικής πίεσης αντισταθμίζονται από την αυξημένη θηρευτική πίεση. 
Αντίθετα, στα σαυρίδια, η μειωμένη αλιευτική πίεση δρα συνεργατικά με την ελάττωση του 
ανταγωνισμού λόγω μείωσης της βιομάζας των μικρών πελαγικών ψαριών, με εμφανή αποτελέσματα 
στο τέλος της περιόδου προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα 
παρόμοιας έρευνας στη θάλασσα της Καταλονίας (Coll et al. 2008). 

Συνολικά, η βιομάζα προβλέφτηκε αυξημένη κατά 0.9 - 3.9% το 2020, ανάλογα με το σενάριο, 
ενώ η αύξηση στο συνολικό αλίευμα ήταν μεγαλύτερη (2 - 7.8%, Πίνακας 1). Με την εξαίρεση του TLc 
που παρέμεινε περίπου αμετάβλητο, οι υπόλοιποι δείκτες (Αλίευμα/Βιομάζα, FiB) έδειξαν βελτίωση 
για όλα τα σενάρια επιλεκτικότητας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς το έτος 2020 (Πίνακας 2). Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι περισσότερο εμφανή σχετικά μακροπρόθεσμα (σε ορίζοντα δεκαετίας). Η 
αυξημένη επιλεκτικότητα της μηχανότρατας φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάκαμψη 
των αποθεμάτων και του οικοσυστήματος, λόγω αύξησης της βιομάζας των ειδών στόχων αλλά και της 
επίδρασης που φαίνεται να έχει στις υπόλοιπες ΛΟ, ακόμα και αν τα οφέλη δεν είναι άμεσα ορατά. Η 
βελτίωση ήταν μεγαλύτερη για το μάτι 50S, το οποίο είχε και τη μικρότερη αλιευτική θνησιμότητα 
(Πίνακας 1) ενώ τα 50D και 50H είχαν μεταξύ τους παρόμοια αποτελέσματα. 
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Πίνακας 2. Σχετική (%) μεταβολή στη βιομάζα των ΛΟ ανώτερου τροφικού επιπέδου (Α) και των δεικτών 
εκμετάλλευσης (Β) για τα διαφορετικά σενάρια επιλεκτικότητας σε σχέση με το σενάριο αναφοράς (40D) το έτος 
2020. Οι διαφορές >|5%|επισημαίνονται με σκίαση (σκούρο γκρι για αρνητικές μεταβολές και ανοιχτό γκρι για 
θετικές). ΠΨ: πελαγικά ψάρια. 
Table 2. Relative (%) predicted changes in biomasses for high trophic level FGs (A) and exploitation indices (B) under 
different selectivity simulations (50D, 50S, 50H) compared to the reference scenario (40D) in 2020. Differences 
>|5%| are indicated in shaded cells (dark for negative and light grey for positive). 

ΛΟ 
 

50D 50S 50H ΛΟ / Δείκτης 50D 50S 50H 

Α 
    

26 Μαρίδες & Γόπα -1.4% -6.0% -1.4% 
8 Γαρίδες 1.1% 4.9% 1.1% 27 Καρχαρίες -0.3% 0.0% -0.3% 
9 Καβούρια 0.2% 0.8% 0.2% 28 Σαλάχια & Ράγες 0.6% 3.5% 0.8% 
10 Καραβίδα -1.2% -3.3% -1.3% 29 Γαύρος -0.7% -3.6% -0.7% 
11 Δίθυρα & 

γαστερόποδα 
0.2% 0.7% 0.2% 30 Σαρδέλα -0.2% -2.7% -0.3% 

12 Βενθικά ασπόνδ.  0.2% 0.7% 0.2% 31 Σαυρίδια 24.0% 102.8% 25.0% 
13 Βενθικά κεφαλοπ. -0.1% -0.3% -0.1% 32 Κολιός, Σκουμπρί -4.1% -14.4% -4.3% 
14 Βενθοπελαγικά 

κεφαλόπ. 
1.2% 8.0% 1.4% 33 Άλλα μικρά ΠΨ -3.6% -14.6% -3.7% 

15 Κουτσομούρες 0.2% 0.9% 1.3% 34 Μεσαία ΠΨ -1.5% -5.2% -1.5% 
16 Πεσκανδρίτσα 2.0% 9.1% 2.2% 35 Μεγάλα ΠΨ 2.4% 11.2% 2.6% 
17 Γλώσσες -1.8% -6.9% -1.9% 36 Χελώνες 1.8% 7.4% 1.8% 
18 Προσφυγάκι -7.2% -24.6% -7.6% 37 Θαλασσοπούλια 6.6% 30.0% 6.9% 
19 Άλλα gadidae -1.6% -5.9% -1.7% 38 Δελφίνια 1.2% 5.1% 1.3% 
20 Μπακαλιάρος 2.9% 7.2% 2.9%  Σύνολο 0.9% 3.9% 1.0% 

21 Βενθικά Ψάρια 1 -3.3% -13.1% -3.4% B     
22 Βενθικά Ψάρια 2 0.4% 4.7% 0.6%  Αλίευμα 2.1% 7.8% 2.0% 
23 Βενθικά Ψάρια 3 -0.7% -3.0% -0.8%  Αλίευμα/Βιομάζα 1.8% 6.6% 1.7% 
24 Βενθικά Ψάρια 4 0.2% 0.5% 0.2%  TLc -0.1% -0.4% -0.1% 
25 Βενθοπελαγικά -5.8% -21.8% -6.0%  FiB index 45.5% 202.4% 46.8% 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η μελέτη αποτελεί μέρος του προγράμματος "DISCATCH" (DG MARE/2012/24-Lot 2 SI2.672370). 
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ABSTRACT 
Eleni Tsalkou, Athanassios C. Tsikliras, Konstantinos I. Stergiou: Length at maturity in global 
marine fishes 
Data on length at first maturity (Lm) and maximum reported length (Lmax) were collected for 2039 global 
marine fish stocks, while the variability of the length at first maturity to the total length in relation to 
parameters such as sex and taxa were studied. Αll available information on Lm of global marine fishes 
were extracted from 922 published papers, theses and technical reports for 3 classes, 39 orders, 165 
families and 654 species of fish. Overall, Lm ranged from 1.88, for the males of Enneapterygius atriceps, 
to 810 for the females of the Rhincondon typus. Lm was positively linearly related with Lmax in all cases, as 
for the stocks of Actinopterygii (logLm=-0.039+0.861*logLmax, r2=0.86, n=1551, P<0.001) and 
Elasmobranchii (logLm=-0.079+0.889*logLmax, r2=0.87, n=482, P<0.001), with the two slopes being 
significantly different (ANCOVA, F=673.78, P<0.001). The mean Lm/Lmax was significantly (ANOVA, F = 
257.81, P<0.001) lower for Actinopterygii (mean=0.56, SD = 0.148, n=1551) when compared to 
Elasmobranchii (mean=0.73, SD=0.128, n = 481) and Holocephali (mean=0.60, SD=0.295, n=6). 
Keywords: fish, length at maturity, maximum reported length, Lm/Lmax, equations. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης (Lm), που ορίζεται το μήκος εκείνο στο οποίο τα ψάρια ενός 
πληθυσμού είναι γεννητικά ώριμα για πρώτη φορά, αποτελεί μία σημαντική διαχειριστική παράμετρο, 
η οποία χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το ποσοστό των νεαρών ατόμων ενός υπό εκμετάλλευση 
πληθυσμού που ωριμάζουν και αναπαράγονται (Ault et al. 1998, Jennings et al. 1998, Froese & 
Binohlan 2000). Πληροφορίες σχετικές με το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης (Minimum 
Conservation Size) δηλαδή το ελάχιστο νόμιμο μήκος κάτω από το οποίο τα ψάρια δεν θα πρέπει να 
αλιεύονται, να εκφορτώνονται, να αποθηκεύονται και να πωλούνται και την ενημέρωση των 
αντίστοιχων κανονισμών (Morgan 2008). Ωστόσο, πληροφορίες σχετικές με την ιστορία ζωής των 
ψαριών, όπως η αύξηση, η ωρίμαση και ιδίως το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης, είναι διαθέσιμες 
μόνο για περίπου 1300 είδη ψαριών (Froese & Pauly 2016). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που αφορούν στο 
μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης (Lm), προκειμένου να διερευνηθούν και να αναγνωριστούν οι 
τάσεις και τα πρότυπα ωρίμασης των θαλασσινών ειδών ψαριών, έτσι ώστε να ποσοτικοποιηθούν, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, οι σχέσεις του μήκους πρώτης γεννητικής ωρίμασης συγκριτικά με παράγοντες, 
όπως το φύλο και η ταξινομική ομάδα.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Όλα τα δεδομένα σχετικά με το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης στα θαλασσινά ψάρια 
συλλέχθηκαν από δημοσιευμένες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της γκρίζας 
βιβλιογραφίας (πρακτικά συνεδρίων, διδακτορικές διατριβές, τεχνικές εκθέσεις). Περιοχή έρευνας 
αποτέλεσαν όλες οι θαλάσσιες περιοχές του κόσμου, εξαιρουμένης της Μεσογείου Θάλασσας, για την 
οποία συλλέχθηκαν άρθρα μόνο για την περίοδο 2013-2015, διότι η προηγούμενη σχετική 
βιβλιογραφία είχε ήδη συλλεχθεί από τους Tsikliras & Stergiou (2014). Εντούτοις, στην μετανάλυση των 
δεδομένων ενσωματώθηκαν και τα παραπάνω. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2015. Στην παρούσα έρευνα, το μήκος πρώτης γεννητικής 
ωρίμασης (Lm) ορίστηκε ως το μήκος στο οποίο το 50% του πληθυσμού είναι ώριμο για πρώτη φορά, 
ορισμός που θεωρείται ο πιο κοινός και πλέον χρησιμοποιούμενος (Tsikliras et al. 2013). Επίσης, 
χρησιμοποιήθηκε ο λόγος Lm/Lmax, ως εναλλακτικός τρόπος για να εκφραστεί το αναπαραγωγικό 
φορτίο, αφού αποδίδει την αναλογία αύξησης των ειδών πριν τη γεννητική τους ωρίμαση (Tsikliras & 
Stergiou 2014). Οι πληροφορίες που εξήχθησαν από κάθε άρθρο ήταν οι ακόλουθες: (i) είδος · (ii) χώρα 
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· (iii) Περιοχή · (iv)Τοποθεσία · (v) Έτος δειγματοληψίας · (vi) Συχνότητα δειγματοληψίας · (vii) Αλιευτική 
μέθοδος · (viii) Μέγεθος δείγματος (n) · (ix) Τύπος μήκους σώματος: ολικό μήκος (total length, TL), 
μεσουραίο μήκος (fork length, FL), σταθερό μήκος (standard length, SL), μεσουραίο μήκος από την 
κάτω γνάθο (lower-jaw fork length, LJFL), μεσουραίο μήκος από το μάτι (eye-fork length, EFL), πλάτος 
δίσκου (disk width, DW) για μερικά σαλάχια, μήκος από τη γνάθο μέχρι την έδρα (gnathoproctal length, 
GPL), προ-ραχιαίο μήκος (predorsal length, LD), προ-εδρικό μήκος (pre-anal fin length, PAFL) · (x) 
Ελάχιστο μήκος (Lmin) · (xi) Μέγιστο μήκος (Lmax).   

Τα ψάρια ταξινομήθηκαν σε κλάσεις (Actinopterygii, Elasmobranchii, Holocephali), τάξεις και 
oικογένειες, ακολουθώντας τη Fishbase (www.fishbase.org, Froese & Pauly 2016). Στις περιπτώσεις στις 
οποίες το Lmax δεν ήταν διαθέσιμο στην αρχική πηγή, η τιμή του Lmax χρησιμοποιήθηκε από τη Fishbase 
για το ίδιο είδος στη συγκεκριμένη ή σε γειτονική περιοχή. Σε κάθε περίπτωση ο τύπος μήκους 
σώματος μετατράπηκε σε ολικό μήκος (total length, TL) και σε εκατοστά αντίστοιχα (cm) 
χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις μήκους-μήκους της Fishbase. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
έγινε με τη χρήση της “R” (R-Studio 2012, Version 3.2.1). Η σχέση ανάμεσα στο μήκος πρώτης 
γεννητικής ωρίμασης Lm και του μέγιστου ολικού μήκους Lmax όλων των ειδών εξετάστηκε με τη  
γραμμική παλινδρόμηση. Επιπλέον, για τη σύγκριση των μέσων τιμών του αναπαραγωγικού φορτίου 
Lm/Lmax που αφορούν τις παραπάνω υποομάδες χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) σε 
επίπεδο σημαντικότητας 5%. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα δεδομένα για το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης (Lm) συλλέχθηκαν από συνολικά 922 
δημοσιευμένες εργασίες, διατριβές, τεχνικές εκθέσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και αφορούσαν 
654 είδη και 2039 αποθέματα θαλάσσιων ψαριών σε όλον τον κόσμο. Η δημοσίευση εργασιών σχετικά 
με το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης στα ψάρια ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και 
έκτοτε αυξήθηκε εκθετικά, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην εντατικοποίηση της έρευνας στη 
βιολογία διατήρησης (Branch et al. 2011). Ο αριθμός των αποθεμάτων που εξετάστηκαν είναι 
μεγαλύτερος στην Αυστραλία (n=168), η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πεδία του 
κόσμου (Flood et al. 2014). Τα πιο μελετημένα είδη είναι ο ατλαντικός γάδος (Gadus morhua, n=37), ο 
μπακαλιάρος (Merluccius merluccius, n=26) και ο γαύρος (Engraulis encrasicolus, n=22), εξαιτίας της 
υψηλής εμπορικότητά τους (FAO 2014). Η τράτα αποτελεί το κυρίαρχο αλιευτικό εργαλείο 
(χρησιμοποιήθηκε σε 618 περιπτώσεις) συλλογής των δειγμάτων, εξαιτίας της μη επιλεκτικότητάς της 
(Petrakis & Stergiou 1997), και ο συνδυασμός πολλών αλιευτικών εργαλείων επικρατεί σε 582 
περιπτώσεις. Οι περισσότερες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε μηνιαία βάση (650 
περιπτώσεις), υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης 
συλλέχθηκε στο πλαίσιο της αναπαραγωγικής βιολογίας των ειδών (Tsikliras & Stergiou 2014). Η 
πλειονότητα των αποθεμάτων ανήκει στην κλάση Actinopterygii (1551 αποθέματα), έπεται η κλάση 
Elasmobranchii με 482 αποθέματα (24%) και τέλος η κλάση Holocephali με 6 αποθέματα. Χωρίζοντας τα 
αποθέματα με βάση την τάξη, τα περισσότερα ανήκουν στα Perciformes (n=871), αφού αποτελεί την 
μεγαλύτερη ομάδα ψαριών και τη μεγαλύτερη τάξη σπονδυλωτών (Longhurst & Pauly 1987), 
θεωρούμενη ως πολυφυλετική (Nelson 1994) και ως η πλέον ποικιλόμορφη στη Μεσόγειο Θάλασσα 
(Fischer et al. 1987). 

Η μέση τιμή του ολικού μήκους για την κλάση Actinopterygii υπολογίστηκε σε Lmax (±SD) = 63,23 
(±58,75) cm, για την κλάση Elasmobranchii σε Lmax (±SD) = 119,68 (±88) cm και τέλος για την κλάση 
Holocephali σε Lmax (±SD) = 67,41 (±25,44) cm. Αντίστοιχα, η μέση τιμή του μήκους πρώτης γεννητικής 
ωρίμασης διαμορφώθηκε σε Lm (±SD) = 32,73 (±30,08) cm, σε Lm (±SD) = 84,65 (±58,25) cm για και σε Lm 
(±SD) = 34,29 (±10,12) cm αντίστοιχα. 

Συνολικά για όλα τα αποθέματα, το μέγιστο ολικό μήκος κυμάνθηκε από 3,05 έως 1200cm, με 
τον εννεαπτερύγιο Enneapterygius atriceps (Lmax=3,05 cm), που αλιεύθηκε στον Βόρειο Ειρηνικό 
Ωκεανό, να αποτελεί το μικρότερο σε μήκος είδος και τον φαλαινοκαρχαρία Rhincodon typus 
(Lmax=1200cm), που αλιεύθηκε στον Ινδικό Ωκεανό, να είναι το μεγαλύτερο σε μήκος είδος. Αντίστοιχα, 
το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης Lm έλαβε τιμές από 1,88 cm (που αφορά τον αρσενικό 
εννεαπτερύγιο Enneapterygius atriceps) έως 810 cm (που αφορά τον αρσενικό φαλαινοκαρχαρία 
Rhincodon typus). 
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Για όλα τα αποθέματα παρατηρήθηκε 
ισχυρή θετική γραμμική σχέση του Lmax με το Lm 

(Εικόνα 1). Η εμπειρική σχέση που προέκυψε 
ισχύει και για τις κλάσεις Actinopterygii (Lm 
=4,390+0,448* Lmax) – Elasmobranchii (Lm 

=9,826+0,625* Lmax), αλλά και για τα δυο φύλα 
(Αρσενικά: Lm =1,591+0,572* Lmax, Θηλυκά: Lm =-
0,260+0,609* Lmax). Η σχέση αυτή διαφέρει 
στατιστικά σημαντικά μόνο μεταξύ των κλάσεων 
Actinopterygii και Elasmobranchii, με την κλίση 
της ευθείας των δεύτερων να είναι πιο απότομη 
(ANCOVA, F=673,68, P<0,001). Οι Elasmobranchii 
εμφάνισαν αυτή την τάση εξαιτίας της 
διαφορετικής στρατηγικής ζωής που ακολουθούν 
έναντι αυτής των Actinopterygii (Wourms & 
Demski 1993), αφού οι Elasmobranchii αργούν να 
ωριμάσουν, επενδύοντας περισσότερο χρόνο 
και ενέργεια στην αναπαραγωγή (Goldman et al. 
2012). 
Ο λόγος (Lm/Lmax) για την κλάση Actinopterygii 
κυμάνθηκε μεταξύ των 0,05 (ινδική πέρκα 
Apogon lineatus, Lmax=120cm) και 0,98 
(αλεπόψαρο Bodianus frenchii, Lmax=37,1cm), 
ενώ για την κλάση Elasmobranchii μεταξύ 0,29 
(οξύρρυγχος βάτος Raja rhina, Lmax=222cm και 

δενδρογαλέος Mustelus manazo, Lmax=220cm) και 0,99 (μεγαλοκεντρόνι Squalus megalops, Lmax=64cm).  
Συνολικά, η μέση τιμή του Lm/Lmax (±SD) σε σύνολο 2039 αποθεμάτων υπολογίστηκε σε 

0,60±0,161. Η μέση τιμή του λόγου Lm/Lmax ήταν μικρότερη για τους Αctinopterygii (Lm/Lmax ± SD = 0,56 ± 
0,148, n=1551) συγκριτικά με τους Elasmobranchii (Lm/Lmax ± SD =0,73 ± 0,128, n=481) και τους 
Holocephali (Lm/Lmax ± SD = 0,60 ± 0,295, n=6) (ANOVA, F=257,81, P<0,001) (Εικόνα 2). Τα παρόντα 
δεδομένα υποστηρίζουν 
την υπόθεση ότι ο λόγος 
Lm/Lmax είναι μεγαλύτερος 
στα υψηλού ρυθμού 
αύξησης μικρόσωμα ψάρια 
(όπως είναι αυτά της τάξης 
Clupeiformes, μέση τιμή 
Lm/Lmax = 0,60) σε σύγκριση 
με αυτά του αργού ρυθμού 
αύξησης μεγαλόσωμα 
ψάρια (όπως αυτά της 
τάξης Gadiformes, μέση 
τιμή Lm/Lmax = 0,50) 
(Beverton 1963, Longhurst 
& Pauly 1987, Pauly 1994). 
Τα είδη που φτάνουν 
γρήγορα στο Lm (δηλαδή 
υψηλό Lm/Lmax) είναι 
συνήθως μικρού μεγέθους 
είδη, τα οποία είναι 
επιρρεπή στη θήρευση, 
μια επιλογή που δείχνει 
την ενεργειακή ανταλλαγή μεταξύ επιβίωσης-αναπαραγωγής (Chase 1999). Αντίθετα, τα μεγάλα σε 
μέγεθος είδη καθυστερούν την ωρίμασή τους προκειμένου να αποδώσουν περισσότερους απογόνους 

Εικόνα 1. Σχέση του μήκους πρώτης γεννητικής 
ωρίμασης (Lm, cm) σε σχέση με το μέγιστο μήκος (Lmax, 
cm) για την Κλάση: Actinopterygii και για την Κλάση: 
Elasmobranchii για 2033 συνολικές καταγραφές ψαριών 
παγκοσμίως. 
Figure 1. Relationship between length at first maturity 
(Lm) and maximum reported length (Lmax) representing for 
2033 fish records.  

 

Εικόνα 2. Μεταβλητότητα του λόγου του μήκους πρώτης γεννητικής ωρίμασης (Lm, 
cm) σε σχέση με το ολικό μέγιστο μήκος (Lmax, cm), ανά κλάση (Actinopterygii, 
Elasmobranchii, Holocephali). 
Figure 2. Variability of total length at maturity (Lm, cm) to maximum total length 
(Lmax, cm) ratio per class (Actinopterygii, Elasmobranchii and Holocephali). 
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όταν είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, μια επιλογή που αποτελεί δώρο της ενεργειακής ανταλλαγής 
(Candolin 1998).  
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Παρακολούθηση των συλλήψεων της μικρής παράκτιας αλιείας στη Ζάκυνθο (Ιόνιο 
Πέλαγος) 
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ABSTRACT 
Eleni Tsalkou, Yvoni Fournari-Konstantinidou, Chrysoula Ntislidou, Charalampos Dimitriadis, 
Drosos Koutsoubas, Athanassios C. Tsikliras: Monitoring the small scale coastal fisheries 
catches in Zakynthos Island (Ionian Sea) 
The catches of the small scale fisheries fleet were monitored within the framework of monitoring 
activities for the implementation of the Directive 92/43/EEC in the National Marine Park of Zakynthos 
(Ionian Sea, Greece), which includes Laganas Gulf in the southern part of Zakynthos Island, and adjacent 
fishing grounds. Samples were collected onboard the small-scale coastal fisheries fleet between April 
and October 2015, using trammel nets and long-lines. Overall, 72 species were recorded (65 fishes; 2 
crustaceans; 5 cephalopods) belonging to 4 classes, 18 orders and 38 families. Although Sparidae was 
the most represented family (17 species), the species with the highest biomass and abundance were the 
parrotfish Sparisoma cretense (Scaridae) and surmullet Mullus surmuletus (Mullidae). All catches were 
sold to the market; no part of the catch was discarded. The percentage of the catch that was undersized 
was high for the vast majority of species, ranging from 55 to 91% for commercially important species.  
Keywords: small-scale fleet, fisheries management, marine protected area, Ionian Sea 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλιευτική δραστηριότητα δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού 
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), γεγονός που αντανακλάται στον μικρό αριθμό ερευνών που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή (Armenis 2005, Mousoura 2006, Dimitriadis et al. 2013, Tsiamis 
et al. 2015). Οι Dimitriadis et al. (2013) κατέγραψαν συνολικά 33 είδη ψαριών, μεταξύ των οποίων ένα 
αλλόχθονο (Enchelipore anatine), ενώ σε εργασία για τα νέα είδη της Μεσογείου, αναγνωρίστηκαν 5 
νέα είδη ψαριών για την περιοχή του Ιονίου (Tsiamis et al. 2015).  

Η συντριπτική πλειονότητα των σκαφών που αποτελούν τον αλιευτικό στόλο της Ζακύνθου 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρής κλίμακας αλιευτικά σκάφη, σε αντίθεση με τα μεσαίου μεγέθους 
αλιευτικά σκάφη (μηχανότρατες και γρι-γρι), τα οποία είναι πολύ λιγότερα (Dimitriadis et al. 2013). Ο 
παράκτιος αλιευτικός στόλος μικρής κλίμακας στη Ζάκυνθο αποτελείται συνολικά από 235 αλιευτικά 
σκάφη, από τα οποία τα 42 βρίσκονται εντός των ορίων της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής 
(22% του συνόλου), ενώ τα υπόλοιπα 149 σκάφη βρίσκονται εκτός των ορίων αυτής (78% του συνόλου) 
(Dimitriadis et al. 2013). Σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ψαράδες της 
Ζακύνθου, τα δίχτυα και τα παραγάδια είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία 
(97,2% του αλιευτικού στόλου). Στην προστατευόμενη περιοχή οι μέθοδοι αλιείας που 
χρησιμοποιούνται ευρέως είναι η αλιεία με δίχτυα (απλάδια - μανωμένα) και η αλιεία με παραγάδια 
βυθού, οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται την ίδια μέρα εξόδου για αλιεία (58,6%), 
ακολουθούμενη από την αποκλειστική χρήση των διχτυών (34,48%) και την αποκλειστική χρήση των 
παραγαδιών (6,9%) (Dimitriadis et al. 2013). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρακαλούθηση των συλλήψεων της παράκτιας αλιείας  
στη Ζάκυνθο και η καταγραφή της σύνθεσης της ιχθυοπανίδας και της βιομάζας και αφθονίας των 
ειδών που αλιεύονται. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες συλλογής αλιευτικών δεδομένων με επιβιβάσεις σε παράκτια 
αλιευτικά σκάφη από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, με δεκαπενθήμερη συχνότητα, σε 
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και τους τοπικούς 
ψαράδες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 28 επιβιβάσεις, από τις οποίες 24 σε αλιευτικό σκάφος που 
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χρησιμοποιούσε μανωμένα δίχτυα και οι 4 σε σκάφος που χρησιμοποιούσε παραγάδια. Επίσης 
διενεργήθηκαν και στοχευμένες δειγματοληψίες (Σεπτέμβριος 2015) σε επιλεγμένους σταθμούς (στην 
περιοχή «Γλίνες Γέρακα – Βασιλικός» και στην περιοχή «Πόρτο Ρόμα – Βασιλικός») με τη χρήση 
μανωμένων διχτυών (μήκος 2 km, άλτος 2 m, εσωτερικό μέγεθος πλευράς ματιού πυκνού διχτυού 21 
mm/εξωτερικό μέγεθος πλευράς ματιού μανού 100 mm, πόντιση για 3 ώρες). Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν δυο δειγματοληψίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε παραγάδι βυθού(στην περιοχή 
«Μαύρος Κάβος - Φάρος Κεριού» με παραγάδι μήκους 2 km και 250 αγκίστρια μεγέθους 10mm και 
στην περιοχή «Μαύρος Κάβος – Μυζήθρες» με παραγάδι μήκους 2 Km και 350 αγκίστρια μεγέθους  
10mm). Σε όλες τις δειγματοληψίες τα είδη (ψάρια και ασπόνδυλα) αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους 
και καταγράφηκε, η αφθονία, η συνολική βιομάζα ανά είδος, το ολικό μήκος σώματος (Total Length, TL, 
cm) και το βάρος του κάθε ατόμου από τα κυριότερα αλιεύματα. Το βάρος των αλιευμάτων 
καταγράφονταν με ζυγό ακρίβειας και το μήκος των ατόμων μετρούνταν με τη χρήση ιχθυόμετρου 
ακρίβειας 0,1 cm. Επιπλέον καταγράφονταν η περιοχή και το βάθος αλιείας, το είδος του αλιευτικού 
εργαλείου και τα χαρακτηριστικά του καθώς επίσης και οι ώρες παραμονής των αλιευτικών εργαλείων 
στη θάλασσα. Τα δεδομένα αυτά εισάγονταν στα κατάλληλα διαμορφωμένα πρωτόκολλα εργασιών 
πεδίου και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Τέλος, σε κάθε 
δειγματοληψία λαμβάνονταν και σχετικό φωτογραφικό υλικό. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά καταγράφηκαν 72 είδη ιχθυοπανίδας/μεγαβενθικής πανίδας, που ανήκουν σε 4 κλάσεις, 18 
τάξεις και 38 οικογένειες. Από αυτά τα είδη τα 65 είναι ψάρια (59 της κλάσης Actinopterygii και 6 της 
κλάσης Elasmobranchii), τα 2 καρκινοειδή (Palinurus elephas, Fabricius, 1787, αστακός, Scyllarides latus, 
Latreille, 1802, κωλοχτύπα και τα 5 κεφαλόποδα (Sepia officinalis, Linnaeus, 1758, σουπιά, Loligo 
vulgaris, Lamarck, 1798, καλαμάρι, Octopus vulgaris, Cuvier, 1797, χταπόδι, Illex coindetii, Vérany, 
1839, θράψαλο Ancistroteuthis lichtensteini, Férussac, 1835, αγγελοκαλαμάρι). Δυο είδη ψαριών της 
Κλάσης Actinopterygii (Sparisoma cretense, Linnaeus, 1758, σκάρος και Xyrichthys novacula, Linnaeus, 
1758, κατσούλα) χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα από την εθνική νομοθεσία, ενώ δύο ακόμα 
(Siganus luridus, Rüppell, 1829, μαύρη αγριόσαλπα και Sphoeroides pachygaster, Müller & Troschel, 
1848, γουρουνόψαρο) χαρακτηρίζονται ως ιδιαιτέρως εισβολικά, καθώς έχουν συμπεριληφθεί στα 100 
πιο εισβολικά είδη της Μεσογείου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η οικογένεια Sparidae ήταν η πολυπληθέστερη, αφού εκπροσωπήθηκε από 17 είδη, ενώ τα είδη 

με τον υψηλότερη μέση συνολική βιομάζα και μεγαλύτερη αφθονία ήταν ο σκάρος (Sparisoma cretense 
της οικογένειας Scaridae) και το μπαρμπούνι (Mullus surmuletus, Linnaeus, 1758, της οικογένειας 
Mullidae) (Εικόνα 1). Τα είδη αυτά ήταν και τα πιο συχνά στις συλλήψεις μαζί με το λυθρίνι (P. 

Εικόνα 1. Οι συνολικές συλλήψεις (βιομάζα σε kg) της παράκτιας αλιείας στη Ζάκυνθο και ποσοστιαία αναλογία 
ανά είδος. 
Figure 1. Total small-scale fisheries catches (biomass in kg) in Zakynthos and percentage per species. 
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erythrinus), τη σκορπίνα (Scorpaena scrofa, Linnaeus, 1758), τη σουπιά (S. officinalis) και την πέρκα 
(Serranus scriba, Linnaeus, 1758), κάθε ένα από τα οποία είχε παρουσία στις συλλήψεις της παράκτιας 
αλιείας που ξεπερνούσε σε συχνότητα το 75% του συνόλου των δειγματοληψιών. 

Από τα επτά είδη υψηλού ενδιαφέροντος (Diplodus sargus, Linnaeus, 1758, σαργός, Diplodus 
vulgaris, Geoffroy Saint-Hilaire, 1817, κακαρέλος, Epinephelus costae, Steindachner, 1878, στήρα,  
Epinephelus marginatus, Lowe, 1834, ροφός, Sarpa salpa, Linnaeus, 1758, σάλπα, Sparisoma cretense, 
Linnaeus, 1758, σκάρος, Siganus luridus, Ruppell, 1829, μαύρη αγριόσαλπα) για την παρακολούθηση 
της ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΘΠΖ, τα πέντε καταγράφηκαν (D. sargus, D. vulgaris, E. costae, S. 
cretense, S. luridus), εκ των οποίων τα δυο (D. vulgaris, E. costae) σε πολύ μικρές ποσότητες, ενώ τα 
άλλα δυο (E. marginatus και S. salpa) δεν καταγράφηκαν καθόλου στις δειγματοληψίες και φαίνεται ότι 
δεν αλιεύονται από τα συγκεκριμένα εργαλεία.  

Όσον αφορά το μέγιστο ολικό μήκος σώματος (Lmax), προέκυψε ότι μπορεί αυτό να έχει αυξηθεί 
σε σχέση με προηγούμενες μελέτες (Dimitriadis et al. 2013, Stergiou et al. 2009) (Πίνακας 1), αλλά 
απέχει πολύ ακόμα από τον στόχο, δεδομένου ότι σε άλλες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου 
το μέγιστο σωματικό μήκος των ίδιων ειδών είναι πολύ μεγαλύτερο (Gonĩ et al. 2006). Σχετικά με το 
μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα είδη ψαριών αλιεύονται σε 
ένα ποσοστό κάτω από το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των 
ατόμων των ειδών που αλιεύονται να μην προλάβουν να ωριμάσουν γεννητικά και κατά συνέπεια να 
αναπαραχθούν (Tsikliras & Stergiou 2014). Η υψηλή αφθονία των φυτοφάγων ειδών (S. cretense και S. 
luridus) αποδεικνύει επιπλέον την ύπαρξη της πλούσιας φυτοβενθικής κοινότητας στην περιοχή του 
ΕΘΠΖ, αλλά και τη μεγαλύτερη αλιευτική πίεση που μπορεί να δέχονται οι κορυφαίοι θηρευτές 
(Guidetti et al. 2005). 
 
Πίνακας 1. Στοιχεία από τις δειγματοληψίες και τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα είδη με την υψηλότερη 
αφθονία στο αλίευμα (N:αριθμός ατόμων, Lmin:ελάχιστο μήκος, Lmax:μέγιστο μήκος, Lmax Ref NMPZ:μέγιστο μήκος 
στην περιοχή έρευνας από τη βιβλιογραφία, Lmax: μέγιστο μήκος για το συνολικό εύρος εξάπλωσης του είδους από 
τη βιβλιογραφία, Lm: μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης από τη βιβλιογραφία). 
Table 1.  Data from field work and literature review for the most abundant species (N:number of speciments, Lmin: 
minimum length, Lmax: maximum length, Lmax Ref NMPZ: maximum length in the study area based on literature, Lmax: 
maximum length  about the whole range of the species based on literature, Lm: length at maturity based on 
literature). 
Species N Lmin Lmax  Lmax Ref NMPZ Lmax Ref Lm Ref %<Lm 
Boops boops 100 11,0 24,5 31 40 17,0 6,0% 
Diplodus annularis 106 10,0 15,6 22 27,5 13,9 91,5% 
Mullus surmuletus 509 10,0 32,9 29 46 20,1 62,3% 
Pagellus erythrinus 107 14,1 47,8 32 51,7 21,5 85,0% 
Scorpaena scrofa 108 10,5 39,0 38 66 26,6 67,6% 
Siganus luridus 198 11,9 24,0 25 30 15,3 19,2% 
Sparisoma cretense 687 13,0 30,6 30 52,2 20,7 59,5% 

 

Παρά το υψηλό ποσοστό σύλληψης υπομεγεθών ατόμων σε πολλά είδη εμπορικού 
ενδιαφέροντος (Πίνακας 1, Εικόνα 2), η ανάλυση των κατά μήκος συνθέσεων έδειξε ότι οι πληθυσμοί 
των μεγαλόσωμων και συνεπώς ευπαθών ειδών στην αλιεία (Pagrus pagrus, Phycis phycis, Scorpaena 
scrofa) διατηρούν ικανοποιητική ηλικιακή και κατά μήκος δομή, γεγονός ενθαρρυντικό για τη δομή και 
λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, ενδεικτικό αποτέλεσμα της θετικής 
επίδρασης της χρονικής απαγόρευσης της αλιείας στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Ωστόσο, η 
υπερεκμετάλλευση εξαιτίας της εντατικής αλιευτικής προσπάθειας της εμπορικής αλιείας παραμένει η 
σημαντικότερη απειλή για τους ιχθυοπληθυσμούς και πρέπει να περιοριστεί ακόμη περισσότερο. Μια 
χρονική ή χωρική επέκταση της απαγόρευσης της αλιείας θα είχε μόνο θετική επίδραση στους 
πληθυσμούς των θαλάσσιων οργανισμών, είτε αυτοί αποτελούν στόχο της επαγγελματικής αλιείας, 
είτε όχι. Η θετική επίδραση ενδεχόμενης επέκτασης της απαγόρευσης θα ήταν ευεργετική και για τα 
κρίσιμα ενδιαιτήματα της περιοχής. 
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Εικόνα 2. Κατά μήκος σύνθεση των κυριότερων ειδών ψαριών στη Ζάκυνθο για το σύνολο της δειγματοληπτικής 
περιόδου (με την κάθετη κόκκινη γραμμή διακρίνεται το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης Lm). 
Figure 2. Length frequency distribution for the main fish species in Zakynthos for the entire sampling period (size at 
maturity Lm per species is shown with the red vertical line). 
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ABSTRACT 
Athanassios C. Tsikliras, Donna Dimarchopoulou, Yosr Ammar, Giapaolo Coro, Nazli Demirel, 
Cristina Garilao, Arlene Sampang-Reyes, Giuseppe Scarcella, Henning Winker, Rainer Froese: 
Assessing the fisheries status of 39 Aegean Sea stocks 
We used CMSY, a Monte Carlo method, which uses catch (C) and productivity to estimate biomass (B), 
fishing mortality (F), Maximum Sustainable Yield (MSY), and related fisheries reference points, and a 
Bayesian Schaefer model, which performs an independent assessment if time series of abundance are 
available, to assess the status of 39 stocks in the Aegean Sea. Of the 39 stocks, 16 (41%) were subject to 
ongoing overfishing (F>FMSY) and 20 stocks (51%) were exploited outside of safe biological limits 
(B<0.5BMSY). In 3 stocks (8%), catches exceeded the MSY (C/MSY>1), while 14 stocks (36%) were in 
critical condition, defined by being outside of safe biological limits (B<0.5BMSY) and subject to overfishing 
(F>FMSY). In contrast, only 5 stocks (13%) could be considered healthy, defined by not being subject to 
overfishing (F<FMSY) and having a biomass above the one that can produce the MSY (B>BMSY).  
Keywords: MSY, fishing mortality, biomass, overfishing, Bayesian model, Aegean Sea. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μεσογειακή αλιεία χαρακτηρίζεται από τεράστια ποικιλομορφία λόγω των διαφορετικών 
περιβαλλοντικών, ωκεανογραφικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που 
επικρατούν στη λεκάνη (Papaconstantinou & Farrugio 2000). Παλιότερες (Stergiou et al. 1997) και 
πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου είναι 
υπερεκμεταλλευμένο (Colloca et al. 2013, Tsikliras et al. 2015), κάτι που ισχύει και για τις ελληνικές 
θάλασσες (Tsikliras et al. 2013), ως αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης (Tsikliras 2014). Παρά τη μεγάλη 
οικονομική αξία της αλιείας στη Μεσόγειο, οι εκτιμήσεις της κατάστασης των αποθεμάτων της είναι 
περιορισμένες και επικεντρώνονται σε λίγα εμπορικά είδη (Colloca et al. 2013, Tsikliras et al. 2015). 

Πρόσφατα προτάθηκε η χρήση μιας νέας μεθόδου εκτίμησης της αλιευτικής κατάστασης ενός 
αποθέματος που μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις με λίγα δεδομένα, της μεθόδου Catch-MSY 
(Martell & Froese 2013). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε την εξελιγμένη έκδοση της Catch-
MSY, τη μέθοδο CMSY, που έχει αντιμετωπίσει κάποια μειονεκτήματα της προηγούμενης και 
προσφέρει πλέον τόσο εκτίμηση της βιομάζας όσο και του ρυθμού εκμετάλλευσης (Froese et al. 2016).  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης 39 αποθεμάτων του 
Αιγαίου Πελάγους με βάση τη μέθοδο CMSY (Froese et al. 2016). Για τη συντριπτική πλειονότητα των 
αποθεμάτων αυτών δεν υπάρχουν προηγούμενες εκτιμήσεις της βιομάζας (Β) και της αλιευτικής 
θνησιμότητάς τους (F) σε σχέση με τη βιομάζα (ΒMSY) και τη θνησιμότητα (FMSY) που αντιστοιχεί στη 
μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY).    
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα τυπικά μοντέλα παραγωγής, όπως αυτό του Schaefer (1954), χρησιμοποιούν χρονοσειρές 
συλλήψεων και αφθονίας για να εκτιμήσουν την παραγωγικότητα. Αντιθέτα, η μέθοδος CMSY (Froese 
et al. 2016) χρησιμοποιεί τις συλλήψεις και την παραγωγικότητα για να εκτιμήσει τη βιομάζα, 
παρέχοντας έτσι ουσιαστική βελτίωση στη μέθοδο Catch-MSY η οποία εστιάζει στην εκτίμηση της 
μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY). Η μέθοδος CMSY εκτιμά βιομάζα, ρυθμό εκμετάλλευσης, MSY και 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Θαλάσσια οικοσυστήματα και Αλιεία 

 198 

συναφή σημεία αναφοράς της αλιείας από δεδομένα συλλήψεων και ελαστικότητας (resilience) των 
ειδών. Πιθανά εύρη για τον μέγιστο εγγενή ρυθμό αύξησης του πληθυσμού (r) και το ανεκμετάλλευτο 
μέγεθος πληθυσμού (k) φιλτράρονται με τη μέθοδο Monte Carlo για τον εντοπισμό βιώσιμων ζευγών r-
k (Froese et al. 2016).  

Με βάση τον αλγόριθμο CMSY μια δεδομένη χρονοσειρά συλλήψεων θα μπορούσε να εξηγηθεί 
από μεγάλο εύρος μεγάλων μεγεθών αποθέματος και χαμηλής παραγωγικότητας ή από περιορισμένο 
εύρος μικρών μεγεθών αποθέματος και υψηλής παραγωγικότητας (Schaefer 1954, Ricker 1975). Οι 
προβλέψεις της μεθόδου CMSY συγκρίνονται με αντίστοιχες παραμέτρους και εκτιμήσεις αφθονίας 
που προέρχονται από αποθέματα πλήρως ή μερικώς εκτιμημένα για τα οποία είναι διαθέσιμα 
δεδομένα βιομάζας και CPUE επιπροσθέτως των δεδομένων συλλήψεων. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει 
αναπτυχθεί μια μπεϋσιανή (Bayesian) προσέγγιση του μοντέλου Schaefer (BSM) σύμφωνα με την 
οποία τα r, k και MSY προβλέπονται από δεδομένα συλλήψεων και αφθονίας ή βιομάζας. Για να 
εξηγηθεί η μειωμένη αναπαραγωγή ή νεοσυλλογή σε αποθέματα που παρουσιάζουν συμπτώματα 
εξάντλησης, όπως προβλέπεται από όλες τις κοινές εξισώσεις αποθέματος-νεοσυλλογής (Beverton & 
Holt 1957, Ricker 1975, Barrowman & Myers 2000), μια γραμμική μείωση της περίσσειας παραγωγής 
(συνάρτηση της νεοσυλλογής, της σωματικής αύξησης και της φυσικής θνησιμότητας), ενσωματώνεται 
αν η βιομάζα πέσει κάτω από ¼ k.  

Οι παράμετροι που εκτιμώνται από τα CMSY και BSM σχετίζονται με πρότυπα αλιευτικά σημεία 
αναφοράς όπως MSY = r k / 4 (Schaefer 1954, Ricker 1975), η φυσική θνησιμότητα που αντιστοιχεί στο 
MSY είναι FMSY = 0.5 r, η βιομάζα που αντιστοιχεί στο MSY είναι BMSY = 0.5 k (Schaefer 1954, Ricker 
1975), και η βιομάζα κάτω από την οποία μειώνεται η νεοσυλλογή είναι το μισό του BMSY (Carruthers et 
al. 2014, Froese et al. 2015). Για 39 αλιευτικά αποθέματα του Αιγαίου (31 ψάρια, 4 καρκινοειδή, 4 
κεφαλόποδα), των οποίων οι εκφορτώσεις καταγράφονται σε επίπεδο είδους, χρησιμοποιήθηκαν οι 
επίσημες τιμές των εκφορτώσεων από το πρόγραμμα FishStat J που είναι διαθέσιμες από το 1970 έως 
το 2014 (Πίνακας 1). Για 18 αποθέματα υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα παραγωγής ανά μονάδα 
προσπάθειας (CPUE) από προηγούμενες εκτιμήσεις και τα προγράμματα συλλογής αλιευτικών 
δεδομένων (1996-2006) που χρησιμοποιήθηκαν για το BSM σκέλος της μεθόδου.  

Εικόνα 1. Η αλιευτική κατάσταση 39 αποθεμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση την εκμετάλλευση (F/FMSY) και τη 
βιομάζα (B/BMSY). Η κόκκινη περιοχή δείχνει τα αποθέματα που υπόκεινται σε υπεραλίευση και εκμετάλλευση 
εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων. Η κίτρινη περιοχή δείχνει τα αποθέματα που ανακάμπτουν και η πράσινη 
σε αυτά που υπόκεινται σε βιώσιμη εκμετάλλευση. Πέντε αποθέματα βρίσκονται εκτός των ορίων του άξονα 
F/FMSY. 
Figure 1. Presentation of 39 Aegean Sea stocks in a pressure (F/FMSY) – state (B/BMSY) plot. The red area indicates 
stocks that are being overfished or are outside safe biological limits. The yellow area indicates recovering stocks. 
The green area indicates stocks subject to sustainable fishing pressure and of a healthy stock size that can produce 
high yields close to MSY. Five stocks are outside the F/FMSY limits. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα 39 αποθέματα που αναλύθηκαν, τα 16 (41%) υπόκεινται σε υπεραλίευση (F>FMSY) και τα 20 
(51%) υπόκεινται σε εκμετάλλευση εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων (B<0.5BMSY). Σε 3 αποθέματα 
(8%), οι συλλήψεις ήταν υψηλότερες από τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (C/MSY>1). Δεκατέσσερα 
αποθέματα (36%) ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, η οποία ορίζεται ως η ταυτόχρονη υπεραλίευση (F>FMSY) 
και η εκμετάλλευση εκτός των ασφαλών βιολογικών ορίων (B<0.5BMSY). Αντίθετα, μόνο 5 αποθέματα 
(13%) μπορούν να θεωρηθούν υγιή καθώς δεν υπόκεινται σε υπεραλίευση (F<FMSY) και η βιομάζα τους 
είναι υψηλότερη από τη βιομάζα που αποδίδεται με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (B>BMSY). 

Η αθροιστική βιομάζα των 39 αποθεμάτων ήταν 169000 τόνοι το 2014 και ήταν χαμηλότερη από 
τα επίπεδα βιομάζας των 423000 τόνων που απαιτούνται για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY). Οι 
αθροιστικές συλλήψεις των 69000 τόνων ήταν χαμηλότερες από την αθροιστική μέγιστη βιώσιμη 
απόδοση (MSY) για όλα τα είδη και αποτελούσαν το 57% της αθροιστικής μέγιστης απόδοσης (=121000 
τόνοι για τα 39 είδη).  

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής επιβεβαιώνουν παλαιότερες έρευνες που αναφέρουν ότι 
τα περισσότερα αποθέματα στη Μεσόγειο (Tsikliras et al. 2015) και τις ελληνικές θάλασσες (Tsikliras et 
al. 2013) υπόκεινται σε υπερεκμετάλλευση και ότι η βιομάζα τους έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια 
εξαιτίας της υψηλής αλιευτικής πίεσης. H μέθοδος CMSY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση 
της κατάστασης αποθεμάτων με λίγα διαθέσιμα δεδομένα (π.χ. μόνο δεδομένα συλλήψεων) και 
συμπληρωματικά για επιβεβαίωση ή απόρριψη των εκτιμήσεων με βάση τις κλασικές μεθόδους σε 
αποθέματα με χρονοσειρές δεδομένων συλλήψεων και βιομάζας από επιστημονικές έρευνες. 
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Πίνακας 1. Ανάλυση των 39 αποθεμάτων του Αιγαίου, με ένδειξη των συλλήψεων (C) σε σχέση με τη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση (MSY), της αλιευτικής θνησιμότητας (F) σε σχέση με την αλιευτική θνησιμότητα στη μέγιστη 
βιώσιμη απόδοση (FMSY) και της βιομάζας (B) σε σχέση με τη βιομάζα που παράγει την MSY (BMSY). Τα ονόματα των 
ειδών που αλιεύονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων (B/BMSY < 0.5) και υπόκεινται σε υπεραλίευση (F/FMSY > 1) 
καθώς και οι συλλήψεις που υπερβαίνουν την MSY (C/MSY > 1) διακρίνονται με έντονα γράμματα.  
Table 1. Analysis of 39 Stocks in the Aegean Sea, with indication of catch (C) relative to maximum sustainable yield 
(MSY), of fishing mortality for current stock size (F) relative to maximum sustainable fishing mortality (FMSY) and of 
biomass (B) relative to biomass that can produce MSY (BMSY). Scientific names of stocks outside of safe biological 
limits (B/BMSY < 0.5) with ongoing overfishing (F/FMSY > 1) are marked bold. Catches above MSY (C/MSY > 1), stock 
sizes outside safe biological limits (B/BMSY < 0.5) and overfishing (F/FMSY > 1) are also marked bold.  
 

 Επιστημονικό Όνομα C/MSY F/FMSY B/BMSY 

Κεφαλόποδα Illex coindetii (θράψαλο) 1.26 199.96 0.06 

 Loligo vulgaris (καλαμάρι) 0.76 0.68 1.11 

 Octopus vulgaris (χταπόδι) 0.59 0.77 0.77 

 Sepia officinalis (σουπιά) 0.58 0.59 0.99 

Καρκινοειδή Nephrops norvegicus (καραβίδα) 0.27 1.61 0.29 

 Parapeneaus longirostris (γάμπαρη) 0.64 0.84 0.76 

 Palinurus elephas (αστακός) 0.92 1.14 0.81 

 Melicertus kerathurus (γαρίδα) 0.72 0.78 0.92 

Ψάρια Scophthalmus maximus (ρομβοπισί) 0.87 0.82 1.06 

 Mullus barbatus (κουτσομούρα) 0.61 0.84 0.73 

 Mullus surmuletus (μπαρμπούνι) 0.67 0.92 0.73 

 Solea solea (γλώσσα) 0.33 0.73 0.48 

 Pagellus erythrinus (λυθρίνι) 0.63 0.90 0.70 

 Dentex macrophthalmus (μπαλάς) 0.88 0.83 1.05 

 Oblada melanura (μελανούρι) 0.23 0.97 0.35 

 Pomatomus saltatrix (γοφάρι) 0.44 1.40 0.40 

 Sarpa salpa (σάλπα) 0.41 0.85 0.49 

 Spondyliosoma cantharus (σκαθάρι) 0.27 1.01 0.37 

 Umbrina cirrosa (μυλοκόπι) 0.32 0.33 0.99 

 Dentex dentex (συναγρίδα) 0.53 0.50 1.06 

 Dicentrarchus labrax (λαβράκι) 0.47 0.86 0.54 

 Diplodus sargus (σαργός) 0.37 1.30 0.38 

 Pagrus pagrus (φαγγρί) 0.80 0.74 1.08 

 Lophius budegassa (πεσκαντρίτσα) 0.76 653.92 0.02 

 Merluccius merluccius (μπακαλιάρος) 0.79 1.63 0.49 

 Micromesistius poutassou (προσφυγάκι) 0.29 1.62 0.30 

 Raja clavata (καλκανόβατος) 0.71 32.42 0.10 

 Epinephelus marginatus (ροφός) 0.58 0.96 0.61 

 Scomber colias (κολιός) 0.13 0.69 0.30 

 Scomber scombrus (σκουμπρί) 0.07 0.35 0.33 

 Zeus faber (χριστόψαρο) 1.10 26.10 0.14 

 Boops boops (γώπα) 0.51 0.81 0.63 

 Spicara smaris (μαρίδα) 0.20 0.88 0.34 

 Engraulis encrasicolus (γαύρος) 1.06 1.55 0.68 

 Sardina pilchardus (σαρδέλα) 0.70 73.01 0.07 

 Trachurus trachurus (γκριζοσαύριδο) 0.42 2.20 0.31 

 Belone belone (ζαργάνα) 0.25 1.11 0.34 

 Sardinella aurita (φρίσσα) 0.83 0.88 0.95 

 Trachurus mediterraneus (ασπροσαύριδο) 0.21 1.41 0.27 
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ABSTRACT 
Nikoletta Chalari, Maren-Myrto Brodersen: Morphometry of Scorpaena maderensis 
Valenciennes 1833 and preliminary biology data in the Saronikos Gulf (Aegean Sea) 
Eleven individuals of the Madeira rockfish Scorpaena maderensis were collected during November 2015 
and July 2016 in Saronikos Gulf within the Greek National Data Collection Framework Programme. 
Sampling was conducted onboard commercial coastal vessels using trammel nets, longlines and gill nets. 
The specimens were caught in a depth range of 5 - 18m. The total length ranged from 101 to 135 mm 
and their total weight from 16 to 49 gr. The examination of the gonads revealed that six individuals were 
males and five females. All specimens were immature at stage I and II. Although S. maderensis is 
distributed in several localities along the coasts of the Mediterranean, there are limited records of 
occurrence and abundance of S. maderensis in Greece. Considering that many S. porcus reports seem 
actually to be S. maderensis, this work provides morphometry data of the species and aims at adding 
information about the occurrence, the biology and fishery of S. maderensis in Greece.  

Keywords: Scorpaenidae, morphometry, Saronikos Gulf 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην οικογένεια Scorpaenidae ανήκουν ψάρια σημαντικής εμπορικής αξίας. Στην Ελλάδα η οικογένεια 
περιλαμβάνει συνολικά εφτά είδη (Papaconstantinou 2014). Το βενθικό είδος S. maderensis 
Valenciennes, 1833 είναι το μικρότερο σε μέγεθος (μέχρι TL= 14 cm), ζει σε ρηχά παράκτια νερά, 
συνήθως πετρώδους βυθού και τρέφεται με καρκινοειδή και μικρά ψάρια (Hureau & Litvinenko 1986).  

Η εξάπλωση του είδους αυτού περιλαμβάνει περιοχές του ανατολικού Ατλαντικού όπως είναι οι 
Κανάριοι Νήσοι, η Μαδέρα, το Πράσινο Ακρωτήριο και οι Αζόρες καθώς και παράκτιες περιοχές της 
Μεσογείου μεταξύ των οποίων είναι περιοχές της Ισπανίας, της Σικελίας, της Κύπρου και του Λίβανου 
Cadenat (1943). Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί σε διάφορες περιοχές του Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους 
(αναφορές από Papaconstantinou 2014) όπως στη Ρόδο, στην Κρήτη (Anhelt et al. 1983) και πρόσφατα 
στη Μυτιλήνη (Gerovasileiou et al. 2015). Στην περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας, πρώτη 
επιβεβαιωμένη καταγραφή έγινε το 2016 (Brodersen & Chalari 2016). Ωστόσο, στον ελλαδικό χώρο 
υπάρχουν περιορισμένες αναφορές, ενδεχομένως λόγω εσφαλμένης ταυτοποίησής του, πέραν της 
σπανιότητας του είδους, καθώς συχνά συγχέεται με το S. porcus (La Mesa et al. 2005).  

Οι πληροφορίες σχετικά με τα βιολογικά χαρακτηριστικά του S. maderensis θεωρούνται 
περιορισμένες (La Mesa et al. 2005). Αναφορικά με τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά του είδους, το 
2005 έγινε η πληρέστερη μελέτη σε άτομα από την περιοχή της Σικελίας (La Mesa 2005). 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μορφομετρικά χαρακτηριστικά του S. maderensis στο 
Σαρωνικό κόλπο. Επίσης δίνονται βιολογικά και αλιευτικά στοιχεία των εξετασθέντων ατόμων με 
σκοπό τον εμπλουτισμό πληροφοριών της καταγραφής του συγκεκριμένου είδους.   
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων πραγματοποιήθηκαν  140 
δειγματοληψίες με παράκτια σκάφη εμπορικής αλιείας (58 με μανωμένα, 40 με απλάδια και 42 με 
παραγάδια) στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2015 – Ιουλίου 2016.  
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται στοιχεία των δειγματοληψιών όπου αλιεύθηκε το S. maderensis.  

Σε όλα τα δείγματα, τα οποία συντηρήθηκαν σε κατάψυξη μέχρι την διεξαγωγή των μετρήσεων, 
αναγνωρίστηκε το φύλο, προσδιορίστηκε το στάδιο γεννητικής ωριμότητας μακροσκοπικά, σύμφωνα 
με την κλίμακα Nikolsky (1976) και απομονώθηκε το στομάχι για τη μελέτη της διατροφής. Στη 
συνέχεια λήφθησαν μορφομετρικές μετρήσεις με παχύμετρο ακριβείας δυο δεκαδικών ψηφίων. 
Συνολικά καταμετρήθηκαν 22 μορφομετρικά χαρακτηριστικά των οποίων η σχηματική απεικόνιση 
φαίνεται στην Εικόνα 1. Επίσης κάποια από τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά συγκριθήκαν με 
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προηγούμενης μελέτης (La Mesa 2005) που πραγματοποιήθηκε νοτιοανατολικά της Σικελίας 
εφαρμόζοντας τη μέθοδο της προσέγγισης του διαστήματος εμπιστοσύνης (confidence interval 
approach) της διαφοράς των μέσων όρων (Campbell & Madden 1990). Τέλος, υπολογίστηκαν ο 
γοναδοσωματικός (ΓΣΜ), ο ηπατοσωματικός (ΗΠΣ) και ο δείκτης ευρωστίας (Ε). Στην Εικόνα 2 
παρουσιάζεται άτομο S. maderensis από το δείγμα (TL 113 mm) που συλλέχθηκε στο Σαρωνικό Κόλπο.  
 

Πίνακας 1. Περιγραφή των δειγματοληψιών των δειγμάτων S. maderensis στο Σαρωνικό κόλπο. 
Table 1. Description of the sampling trials of S. maderensis samples in Saronikos Gulf. 

Ημερομηνία 
αλίευσης 

Περιοχή 
αλίευσης 

N Γεωγραφικό 
μήκος 

Γεωγραφικό 
πλάτος 

Βάθος 
(m) 

Εργαλείο* Τύπος βυθού 

14/11/15 Μπάτης 
1 

023°41'30'' 037°55'10'' 7 GTR (17mm) Φυκιάδα 

30/11/15 Άγ. Κοσμάς 
1 

023°42'47'' 037°53'38'' 11 GTR (30mm) Φυκιάδα 

13/12/15 Άγ. Κοσμάς 
4 

023°42'43'' 037°53'26'' 5 GTR (28mm) Φυκιάδα 

19/03/16 Π. Φάληρο 
1 

023°40'28'' 037°55'10'' 18 LLS (14) 
 

06/04/16 Άγ. Κοσμάς 
1 

023°43'12'' 037°53'13'' 5 GTR (30mm) Άμμο-φυκιάδα 

07/04/16 Βούλα 
1 

023°45'12'' 037°49'51'' 15 GTR (22mm) Πετρώδης 

21/03/16 Άγ. Κοσμάς 
1 

023°42'09'' 037°53'09'' 17 GTR(26mm) Άμμο-φυκιάδα 

27/062016 Άλιμος 
1 

023°41'22'' 037°55'05'' 15 GTR (22mm) Άμμο-φυκιάδα 

*GTR = Mανωμένα δίχτυα (τo άνοιγμα ματιού είναι η απόσταση από κόμπο σε κόμπο),  LLS = Παραγάδι (νούμερο 
αγκιστριού) 
* GTR = Τrammel nets (the mesh size is the knot to knot distance), LLS = longline (hook number) 
 

       
Εικόνα 1. Μορφομετρικές μετρήσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν στο S. maderensis. 
Figure 1. Morphometric distances measured at S. maderensis 

Εικόνα 2. Φωτογραφία του S. maderensis 
(Σαρωνικός Κόλπος), Αιγαίο Πέλαγος  
Figure 2. Photo of S. maderensis (Saronikos 
Gulf), Aegean Sea 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά αλιεύτηκαν έντεκα άτομα εκ των οποίων πέντε ήταν θηλυκά (εύρος ολικού μήκους (TL)= 104-
126mm) και έξι αρσενικά (εύρος TL=101-135 mm). Το στάδιο γενετικής ωριμότητας πέντε αρσενικών 
ήταν Ι, ενώ ενός αρσενικού όπως και όλων των θηλυκών ατόμων ΙΙ (Nikolsky, 1963). Ο ΓΣΜ δείκτης 
κυμάνθηκε από 0 έως 0,64 με μέσο όρο (μ.ο.) 0,09±0,18, ο ΗΣΜ δείκτης από 0,23 έως 1,01 (μ.ο. 
0,60±0,23) ενώ ο δείκτης Ε από 346,15 έως 631,25 (μ.ο. 473,96±94,13). Από την εξέταση των 
στομαχικών περιεχομένων φάνηκε ότι μόνο σε ένα άτομο υπήρχε τροφή (κεφάλι καρκινοειδούς).  

Στον Πίνακα 2 δίνονται οι μορφομετρικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα της 
παρούσας εργασίας στο Σαρωνικό κόλπο καθώς και ορισμένες αντίστοιχες μετρήσεις προηγούμενης 
μελέτης (La Mesa 2005) που πραγματοποιήθηκε νοτιοανατολικά της Σικελίας. Η σύγκριση των 
μορφομετρικών χαρακτηριστικών των ατόμων του είδους από τις δύο περιοχές έδειξε ότι τα 
περισσότερα χαρακτηριστικά δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (στοιχεία 
που δεν παρουσιάζονται). Ωστόσο διέφεραν οι μετρήσεις του μήκους της κεφαλής και του μήκους 
στόματος (άνω) τα οποία ήταν μεγαλύτερα στην περιοχή της Σικελίας. Η διαφορά αυτή μπορεί να 
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οφείλεται στο διπλάσιο αριθμό αρσενικών ατόμων του δείγματος της Σικελίας, των οποίων τα 
μορφομετρικά χαρακτηριστικά στη περιοχή της κεφαλής ήταν μεγαλύτερα συγκριτικά με τα θηλυκά. 
 
Πίνακας 2. Μορφολογικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο Σαρωνικό κόλπο και ορισμένα που 
έχουν καταγραφεί από προϋπάρχουσα μελέτη (La Mesa 2005). SD= τυπική απόκλιση. 
Table 2. Morphological characteristics of the samples collected in Saronikos Gulf and some morphometric 
characteristics reported by a previous study (La Mesa 2005). SD= Standard deviation.  

 
Παρούσα εργασία La Mesa 2005 

Μέτρηση -  Κωδικοποίηση εικόνας 1. Εύρος 
Μέση τιμή 

± SD 
Μέση τιμή 

± SD 

Ολικό μήκος (TL, mm) - ΑΒ 101-135 114,82± 11,51 92,6±14,8 

Σταθερό μήκος (SL, mm) - ΑΞ 82-109 93,91± 8,94 73,8±11,8 

Μέγιστο ύψος σώματος (HMAΧ, mm) - ΕΖ 26,38-40,10 30,83± 4,19 35,8±2,1 

Ελάχιστο ύψος σώματος (HMIN, mm) - ΓΔ 7,75-11,34 9,28± 1,18 10,8±0,7 

΄Υψος ραχιαίου πτερυγίου (mm)- ΛΣ 19,18-30,40 25,30± 2,93 
 ΄Υψος εδρικού πτερυγίου (mm) - ΙΚ 19,83-28,95 23,80± 2,74 
 ΄Υψος θωρακικού πτερυγίου (mm) - ΟΦ 9,43-14,86 11,41± 1,54 
 ΄Υψος κοιλιακού πτερυγίου (mm) - ΗΧ 16,79-27,07 22,37± 2,67 27,4±1,7 

Μήκος βάσης ραχιαίου-μαλακές (mm) - ΜΝ 31,04-47,37 37,18± 4,54 
 Μήκος βάσης ραχιαίου-σκληρές (mm) - ΛΜ 15,57-24,99 19,99± 3,25 
 Μήκος βάσης εδρικού (mm) - ΙΟ 12,16-17,08 13,35± 1,35 
 Μήκος κεφαλής (HL, mm) - ΑΤ 22,44-28,4 25,67± 2,22 42,2±2,3 

Διάμετρος οφθαλμού (mm) 9,08-11,84 10,34±0,96 12±1 

Προκογχικό διάστημα (mm) - ΑP 9,05-20,07 13,76± 2,79 11,5±1,5 

Μήκος στόματος (άνω) (mm) - AΠ 16,82-23,69 19,37± 2,11 21,4±1,5 

Απόσταση κοιλιακού από άκρη ρύγχους (mm) - ΑΗ 34,75-49,7 42,31± 4,37 
 Απόσταση εδρικού από άκρη ρύγχους (mm) - ΑΙ 58,97-79,17 68,74± 6,94 
 Απόσταση ραχιαίου από άκρη ρύγχους (mm) - ΑΛ 28,67-37,79 32,65±3,19 
 Απόσταση θωρακικού από άκρη ρύγχους (mm) - ΑΟ 31,89-44,07 38,34± 3,59 
 Απόσταση έδρας από άκρη του ρύγχους (mm) - ΑΥ 48,25-67,23 57,72± 5,92 
 Μεσοκογχικό διάστημα (mm) 3,94-7,46 5,63± 1,00 
 Βάρος σώματος (g) 16-49 26,36± 9,42 
  

Το S. maderensis βρέθηκε στο 6% του συνόλου των δειγματοληψιών και στο 12% των 
δειγματοληψιών με μανωμένα δίχτυα, ενώ μία φορά αλιεύτηκε με παραγάδι και καμία με απλάδια. 
Αποτέλεσε κατά μ.ο το 1,3% του συνολικού αλιεύματος των δειγματοληψιών στις οποίες αλιεύτηκε. 
Στην πλειοψηφία των δειγματοληψιών συνυπήρχε με το S. porcus το οποίο αποτέλεσε κατά μ.ο. το 
5,5% του αλιεύματος. Ενώ το S. porcus θεωρείται εμπορικό είδος, το S. maderensis λόγω του μικρού 
του μεγέθους συγκαταλέγεται στα απορριπτόμενα είδη.   

Εξετάζοντας την οικολογία του S. maderensis, το είδος αυτό παρατηρείται συνήθως σε ρηχά 
νερά (από 20m έως 40m) με πετρώδη βυθό (Hureau & Litvinenko 1986). Ωστόσο, τα περισσότερα 
δείγματα που συλλέχθηκαν σε αυτήν την εργασία βρέθηκαν σε βάθος από 5m έως 18m και σε βυθούς 
όπου κυριαρχούσε φυκιάδα (κυρίως P. oceanica). Ο συγκεκριμένος τύπος υποστρώματος θα μπορούσε 
να θεωρηθεί προτίμηση των μεγαλύτερων ατόμων του είδους.  

Στην εξάπλωση του είδους στη Μεσόγειο αναφέρεται για πρώτη φορά ο Cadenat (1943) όπου 
συμπεριλαμβάνει παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως του Νοτίου Αιγαίου. Στον ελλαδικό χώρο 
ακολούθησαν οι καταγραφές των Tortonese 1975, Kaspiris 1976 (Ιόνιο Πέλαγος), Economidis & Daoulas 
1981 (Αιγαίο Πέλαγος) κ.ά., με πιο πρόσφατη των Gerovasileiou et al. 2015 σε σπήλαιο της Μυτιλήνης. 
Η επιβεβαιωμένη καταγραφή του είδους αυτού στον Σαρωνικό κόλπο (Brodersen & Chalari 2016), 
καθώς και μαρτυρίες τοπικών ψαράδων για την παρουσία του ψαριού στην περιοχή πάνω από μια 
δεκαετία, πιθανόν να υποδεικνύει την ύπαρξη του συγκεκριμένου είδους στην περιοχή για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη εξάπλωση του είδους σε διάφορες 
παράκτιες περιοχές της Μεσογείου από την Ισπανία μέχρι την Κύπρο και το Λίβανο, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η παρουσία του συγκεκριμένου είδους ως αυτόχθονου. Οι μέχρι σήμερα περιορισμένες 
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καταγραφές του είδους στην περιοχή του Αιγαίου, πέραν της σπανιότητας του, πιθανόν να οφείλονται 
και σε λανθασμένη ταυτοποίησή του.   
 Σε ότι αφορά την ομοιότητα μεταξύ των δύο Scorpaenidae, S. maderensis και του εμπορικού S. 
porcus, τα οποία συνυπήρχαν στις δειγματοληψίες, προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι τα δύο είδη 
παρουσιάζουν αρκετά κοινά μορφομετρικά χαρακτηριστικά (La mesa 2005). Ωστόσο υπάρχουν κάποιες 
διαφοροποιήσεις μορφομετρικών και μεριστικών γνωρισμάτων  (αναφορές από La mesa 2005, Cadenat 
1943, Eschmeyer 1969) μεταξύ των δύο ειδών όπως ο αριθμός μαλακών ακτινών στο θωρακικό 
πτερύγιο (12-16 στο S. maderensis, 16-18 στο S. porcus) και λεπιών στην πλευρική γραμμή (45-51 στο S. 
maderensis και 52-65 στο S. porcus), η απουσία σαρκικών προεξοχών στην κάτω γνάθο του S. porcus, τα 
κυκλοειδή λέπια στο θώρακα και τη βάση των θωρακικών πτερυγίων και το μεγαλύτερο μήκος της 
δεύτερης ακτίνας του εδρικού πτερυγίου (εκφρασμένη ως ποσοστό επί του ύψους του σώματος) στο S. 
maderensis. Οι μετρήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστες στο πεδίο. Οι πιο ευδιάκριτες διαφορές 
είναι οι χρωματικοί σχεδιασμοί στο σώμα του S. maderensis, ιδιαίτερα ένας μικρός ανοιχτόχρωμος 
ημικυκλικός σχηματισμός στη βάση μεταξύ των δύο ραχιαίων πτερυγίων. Προηγούμενες μελέτες 
αναφέρουν τις κάθετες σκούρες ζώνες κάτω από το ραχιαίο πτερύγιο με τις μαλακές ακτίνες, στον 
ουραίο μίσχο και πτερύγιο ως διακριτικό γνώρισμα του S. maderensis (La mesa 2005), τις οποίες όμως 
αν και όχι τόσο ευδιάκριτες μερικές φορές, διαθέτει και το S. porcus. Η διαφορά έγκειται στο ότι η άκρη 
του ουραίου πτερυγίου του S. maderensis καλύπτεται από την ανοιχτόχρωμη ζώνη ενώ στο S. porcus 
από τη σκουρόχρωμη. Άλλο χαρακτηριστικό είναι οι σαρκικές αποφύσεις πάνω από τα μάτια, οι οποίες 
στο S. porcus είναι αρκετά μεγαλύτερες.  

Δεδομένου ότι από υπάρχουσες αναφορές έχει υπάρξει σύγχυση στην ταυτοποίηση μεταξύ των 
δύο ειδών, προβάλλεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και επανεξέταση των στοιχείων που αφορούν 
στην εξάπλωση και την αφθονία του συγκεκριμένου είδους στον ελλαδικό χώρο. 
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Σύγκριση της αύξησης μεγέθους ωτολίθων σε σχέση με την αύξηση του σώματος σε 
δύο συγγενικά είδη, την κοινή γλώσσα (Solea solea) και την αιγυπτιακή (Solea 

aegyptiaca) στον Μαλιακό Κόλπο 
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ABSTRACT 

Eleni-Anna Charmpila, Stefanos Kavvadas, Konstantinos Tsiggenopoulos: Comparison of 
otolith size growth in relation to body growth between two relative species, the common 
sole (Solea solea) and the egyptian sole (Solea aegyptiaca) in Maliakos Gulf 
Otoliths from 84 S. aegyptiaca and 100 S. solea fishes, ranging from 13 to 353 mm and from 30 to 373 
mm respectively were collected. Otolith length, height, perimeter and surface were measured from 
calibrated digital images. A linear regression was created between total body length of fish and otolith 
length and height. A multiplicative regression correlates otolith length to otolith weight. As body length 
values increase, the Egyptian sole tends to have higher otolith length values than the commom sole, 
while the latter has greater height values. There seems to be a gradual differentiation in all otolith 
measurement values between left and right otolith as fishes grow bigger. 
Keywords: otolith measurements, common sole, Egyptian sole, Maliakos 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τόσο το κοινό είδος γλώσσας όσο και η αιγυπτιακή γλώσσα συναντώνται στο Μαλιακό κόλπο. Για 
πρώτη φορά αναφέρεται η παρουσία της S. aegyptiaca στον κόλπο (Kavadas & Siapatis in Karachle et al. 
2016) και το είδος ταυτοποιήθηκε με DNA (Kavadas et al., υπό προετοιμασία). Τα δύο είδη παρά την 
πολύ μεγάλη εξωτερική τους ομοιότητα μπορούν να διαχωριστούν από κάποια μεριστικά και 
μορφομετρικά χαρακτηριστικά τους, ενώ η παρατήρηση των ωτολίθων βοηθά στην περαιτέρω 
διάκρισή τους. Επιπλέον, η ταυτοποίησή τους με χρήση μοριακών δεικτών, κυρίως μιτοχονδριακού 
DNA, αποδεικνύει τον διαχωρισμό των δύο ειδών (Borsa & Quignard 2001). Η εξαγωγή σχέσεων μεταξύ 
των μορφομετρικών χαρακτηριστικών του ψαριού και των μεγεθών των ωτολίθων του μπορεί να 
διευκολύνει την αναγνώριση των δύο ειδών, ενώ η μορφολογική παρατήρηση των ωτολίθων μπορεί να 
δώσει στοιχεία για τη μεταξύ τους διάκριση (Campana & Casselman 1993). Σκοπός της εργασίας είναι η 
διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο μήκος του σώματος των ψαριών και κάποιων χαρακτηριστικών 
μεγεθών των ωτολίθων τους, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάκριση των δύο ειδών χωρίς τη 
χρήση μοριακών τεχνικών. Η ασυμμετρία μεταξύ αριστερού και δεξιού ωτολίθου, που εκδηλώνεται σε 
διαφορετικό βαθμό στα δύο είδη, είναι ένας επιπλέον παράγοντας διαχωρισμού τους. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα συλλέχθηκαν από την περιοχή του Μαλιακού κόλπουστα πλαίσια της εκτέλεσης του 
ερευνητικού έργου «ΚΡΗΠΙΣ - Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης» 
κατά την περίοδο Ιουνίου 2014 - Δεκεμβρίου 2015. Τα νεαρά άτομα αλιεύτηκαν στο αβαθές 
προστατευόμενο τμήμα του κόλπου "Λιβάρι" (Kavadas et al. 2015), ενώ τα ενήλικα αλιεύτηκαν με 
στατικά δίχτυα και με τράτα βυθού σε βάθη μικρότερα των 45 μέτρων.  Συνολικά μελετήθηκαν 84 
άτομα S. aegyptiaca και  100 άτομα S. solea και το εύρος μηκών τους κυμάνθηκε από 13 mm έως 353 
mm και 30 mm έως 373 mm αντίστοιχα. Η αναγνώριση των ιχθύων έγινε βάσει τόσο των 
μορφομετρικών και μεριστικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την κλείδα προσδιορισμού (Quero et al. 
1986) όσο και των ωτολίθων τους σύμφωνα με το Otolith atlas for the western Mediterranean north 
and central eastern Atlantic (Tuset et al. 2008) και του site AFORO (Analysis de FORmes d’ Otolits, 
Lombarte et al. 2006). Ογδόντα άτομα ταυτοποιήθηκαν και με χρήση γενετικού υλικού, ώστε να 
επιβεβαιωθεί το είδος τους. Για τα υπόλοιπα άτομα ο διαχωρισμός των δύο ειδών έγινε βάσει των 
μορφομετρικών και μεριστικών μετρήσεων και των ωτολίθων τους.  
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Οι τοξοειδείς ωτόλιθοι αφαιρέθηκαν, καθαρίστηκαν από εναπομείναντες ιστούς και 
διατηρήθηκαν σε αριθμημένα πλαστικά σωληνάρια. Οι μετρήσεις του 
ολικού μήκους σώματος (TL) των 
ιχθύων έγιναν σε χιλιοστά του 
μέτρου (mm) με χρήση 
ιχθυόμετρου για μεγέθη 
μεγαλύτερα των 150 mm, ενώ για 
μικρότερα μεγέθη ιχθύων έγινε 
χρήση ψηφιακού παχυμέτρου με 
ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
Σε κάποια άτομα δεν ήταν δυνατόν 
να μετρηθεί το ολικό μήκος 
σώματος, έτσι αυτό υπολογίστηκε 
από την εξίσωση της γραμμικής 
συσχέτιση ολικού – σταθερού 
μήκους. Οι μετρήσεις των ωτολίθων 
έγιναν σε βαθμονομημένη ψηφιακή φωτογραφία χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πρόγραμμα Image 
Analysis Prov 4.5.5.1.22. Οι φωτογραφίες πάρθηκαν σε στερεοσκόπιο με το φως να προσπίπτει υπό 
γωνία. Οι ωτόλιθοι τοποθετήθηκαν πάνω σε μαύρο δίσκο και βυθίστηκαν στο νερό, ώστε να μειωθεί η 
αντανάκλαση του φωτός. Για κάθε ωτόλιθο υπολογίστηκαν οι τιμές του μήκους (OL), του ύψους (OH) 
και της περιμέτρου (OP) σε χιλιοστά με ακρίβεια έξι δεκαδικών ψηφίων και η επιφάνεια (OA) σε 
τετραγωνικά χιλιοστά (Εικόνα 1). Το βάρος (OW) του κάθε ωτολίθου μετρήθηκε σε μιλιγραμμάρια (mg) 
σε ζυγό ακριβείας 5 δεκαδικών ψηφίων, αφού οι ωτόλιθοι είχαν στεγνώσει και είχαν απομακρυνθεί 
σταγονίδια υγρού (Muirand Haas 2003). Με χρήση του λογισμικού Statgraphics Centurion έγινε 
συσχέτιση του ολικού μήκους σώματος με το μήκος και το ύψος ωτολίθου και του μήκους ωτολίθου με 
το βάρος του. Με ANOVA εξετάστηκε αν οι τέσσερις σχέσεις που εξάχθηκαν ανά εξεταζόμενη 
παράμετρο διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους (Πίνακας 1). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε γραμμική συσχέτιση μεταξύ του ολικού μήκους 
σώματος με το μήκος και το ύψος ωτολίθου και πολλαπλασιαστική παλλινδρόμηση για το μήκος 
ωτολίθου με το βάρος του. Η σύγκριση ανά εξεταζόμενη παράμετρο των τεσσάρων σχέσεων που 
κατασκευάστηκαν, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους (αφού οι τιμές Ρ 
είναι μικρότερες του 0.05 για δ.ε 95%, Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1. Σχέσεις παλλινδρόμησης μεταξύ του ολικού μήκους με το μήκος και ύψος ωτολίθου και του μήκους με 
το βάρος ωτολίθου, χωριστά για το κάθε είδος και ωτόλιθο, και τιμές Ρ. 
Table 1. Regression equations between total body length and otolith length and height and between otlith length 
and weight, separate for each species and otolith and P-values. 

 

OTOLITH TYPE     

S. aegyptiaca right otolith 
(SAR) 

OL = 0.0165 TL + 0.2454 OH = 0.0121 TL + 0.3022 OW = 0.0004 OL2.6296 

R² = 0.9911  R² = 0.9919 R² = 0.9951 

S. aegyptiaca left otolith 
(SAL) 

OL= 0.0167 TL + 0.2511 OH = 0.0123 TL + 0.2962 OW = 0.0004 OL2.6248 

R² = 0.987  R² = 0.9916 R² = 0.9967 

S. solea right otolith (SSR) OL = 0.0159 TL + 0.2329 OH = 0.0118 TL + 0.3989 OW = 0.0004 OL2.7027 

R² = 0.9661  R² = 0.9734  R² = 0.9806 

S. solea left otolith (SSL) OL = 0.0156 TL + 0.2985 OH = 0.0121 TL + 0.3902 OW = 0.0004 OL2.6891 

R² = 0.9723  R² = 0.9781 R² = 0.9868 

P-value (d.f. = 7) 0.0000, R2 = 98.2164 0.0000, R2 = 98.6261 0.0000, R2 = 99.3092 

P-value of slopes 0.0000 0.0003 0.0180 

P-value of intercepts 0.0034 0.3382 0.0026 

Εικόνα 1. Φωτογραφία αριστερού ωτολίθου από S. αegyptiaca (TL=186 
mm)(αριστερά) και από S. solea (TL=188mm) (δεξιά) με τις μετρήσεις.  
Figure 1. Image of left otolith from S. aegyptiaca (TL=186mm) (left) and 
from S. solea (TL=188mm)  (right) with measurements. D: dorsal side, V: 
ventral side, A: anterior side, P: posterior side 
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Από το διάγραμμα της Εικόνας 2 διαπιστώνεται ότι οι τιμές των μετρήσεων των ωτολίθων για το 
μήκος των δύο ειδών παρουσιάζουν μικρή διαφορά στα μικρότερα μεγέθη ψαριών, ενώ αρχίζουν να 
διαφέρουν όλο και πιο 
αισθητά, καθώς το ολικό 
μήκος σώματος αυξά-
νεται. Οι τιμές μήκους 
είναι κατά κύριο λόγο 
μεγαλύτερες για την 
αιγυπτιακή γλώσσα σε 
σχέση με της κοινής. 
 Σε αντίθεση, οι 
τιμές του ύψους (Εικόνα 
3) παρουσιάζουν διακρι-
τές ευθείες για τα δύο 
είδη στα μικρότερα 
ψάρια, με υψηλότερες 
τιμές για τη S. solea. 
Ωστόσο, όσο αυξάνεται 
το ολικό μήκος, οι τιμές 
ύψους των δεξιών και 
των αριστερών 
ωτολίθων των ειδών 
τείνουν να συγκλίνουν. Η αρχική διαφορά που διαπιστώνεται στις τιμές οφείλεται πιθανά στο ιδιαίτερο 
σχήμα του ωτολίθου κάθε είδους (Εικόνα 1). Στην κοινή γλώσσα ο ωτόλιθος είναι πιο στρογγυλός, ενώ 
στην αιγυπτιακή επίμηκης.  Όμως, η διαφορά στο σχήμα των ωτολίθων των δύο ειδών μειώνεται στα 
μεγαλύτερα ψάρια και 
οι ωτόλιθοι τους τελικά 
μοιάζουν. Σταδιακά 
υψηλότερες  τιμές 
μήκους και ύψους  
εμφανίζουν οι αριστεροί 
ωτόλιθοι της S. 
aegyptiaca σε σχέση με 
τους δεξιούς όσο τα 
μεγέθη των ψαριών 
αυξάνονται. Όμοια τάση 
παρουσιάζουν και οι 
τιμές  ύψους των δύο 
ωτολίθων της  S. solea. 
Όσον αφορά τις τιμές 
μήκους των ωτολίθων 
της, παρατηρείται τα 
μικρότερα σε μέγεθος 
ψάρια (< 150 mm) να 
έχουν μεγαλύτερες τιμές 
αριστερού ωτολίθου, ενώ καθώς το ολικό μήκος σώματος αυξάνεται, οι τιμές του δεξιού ωτολίθου 
γίνονται υψηλότερες από του αριστερού.  

Η συσχέτιση του μήκους ωτολίθου με το βάρος του (Εικόνα 4) έδειξε ότι ο αριστερός ωτόλιθος 
είναι βαρύτερος από τον δεξιό και στα δύο είδη και ότι οι ωτόλιθοι της S. solea έχουν μεγαλύτερες 
τιμές βάρους από της S. aegyptiaca. Οι τιμές του βάρος των ωτολίθων είναι επίσης παρόμοιες για τα 
μικρότερα μεγέθη ψαριών. Συμφωνα με τον Lychakov et al. (2008) είναι συνήθης η ασυμμετρία μεταξύ 
των δύο ωτολίθων στα πλατύψαρα. Η διαφορά τους συνδέεται με την κατεύθυνση της μεταμόρφωσης 
που υφίστανται οι λάρβες. Έτσι, στα είδη που ανήκουν στην οικογένεια "Γλωσσίδες" (Soleidae) 
παρατηρείται πως ο αριστερός ωτόλιθος (δηλαδή αυτός που αντιστοιχεί στην «τυφλή» πλευρά του 
ψαριού) είναι μακρύτερος και βαρύτερος από το δεξιό. Η διαφοροποίηση των ωτολίθων είναι λιγότερο 

Εικόνα 2. Συσχέτιση ολικού μήκους σώματος - μήκους ωτολίθου. 
Figure 2. Correlation chart between total body length-otolith length. 

Εικόνα 3. Συσχέτιση ολικού μήκους σώματος - ύψους ωτολίθου. 
Figure 3. Correlation chart between total body length-otolith height. 
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εμφανής στα μικρότερα μεγέθη ατόμων πιθανότατα εξαιτίας της πρόσφατης μεταμόρφωσής τους από 
κολυμβητικές λάρβες σε βενθικά νεαρά άτομα. Μόνο στην περίπτωση του μήκους ωτολίθου της S. 
solea παρατηρείται ο αριστερός ωτόλιθος να διαφέρει από το δεξί στα μικρότερα μεγέθη. 

Η αυξανόμενη διαφορά των τιμών των δύο ωτολίθων που παρατηρείται τελικά και στα δύο 
είδη, καθώς το ψάρι μεγαλώνει σε μήκος οφείλεται στην αλλομετρική ανάπτυξη των ωτολίθων για τα 
ψάρια μεγαλύτερης ηλικίας 
(σε αντίθεση με την 
ισομετρική αύξηση τους 
στα πιο νεαρά άτομα) 
(Casselman 1990). Η 
διαφορά στην αύξηση των 
δύο ωτολίθων οφείλεται σε 
γενετικά και περιβαλ-
λοντικά αίτια, των οποίων η 
επίδραση είναι δύσκολο να 
ταυτοποιηθεί (Lychakov et 
al. 2008). Καταληκτικά, η 
χωριστή μελέτη των δύο 
ειδών σε ομάδες νεαρών 
και ενηλίκων ατόμων 
μπορεί να δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες για 
την αύξηση των ωτολίθων 
κατά την ανάπτυξη του 
κάθε είδους. 
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Εικόνα 4. Συσχέτιση μήκους - βάρους ωτολίθου. 
Figure 4. Correlation chart between otolith length-otolith weight. 
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ABSTRACT 
Loukia Chatzianastasiou, Argyris Kalianiotis: Growth parameters of white seabream 
(Diplodus sargus sargus) in a brackish water pond in the area of Nea Karvali, Kavala  

The growth parameters of juvenile Diplodus sargus sargus was studied for one year, in a brackish water 
pond, situated in Nea Karvali, near Kavala, in Northern Greece. According to the results, growth was 
affected by feeding frequency and the amount of food. Environmental factors such as temperature and 
diluted O2 levels, as well as abiotic factors such as NO2, NO3, NH3 and NH4, did not seem to affect growth 
rate significantly. The length – weight relationship is positively allometric which means that the fish 
gains more in weight in respect to length over time. The model fitted on juvenile fish growth was linear. 
Growth of D. sargus juveniles up to an age of 1 year in the brackish water pond was similar to that of the 
species juveniles in the western Mediterranean sea and faster than growth observed under aquaculture 
conditions. 
Keywords : Diplodus sargus sargus, bracklish lagoon, growth.   
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο σαργός (Diplodus sargus sargus) (Linnaeus, 1758) είναι ένα βενθοπελαγικό παράκτιο είδος που 
συναντάται στην Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι είδος με μεγάλη εμπορική αξία, κυρίως 
για την παράκτια αλιεία (Stergiou et al. 1997), αλλά και για την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια 
(Kentouri et αl. 1995). Ο σαργός είναι πρώτανδρο ερμαφρόδιτο είδος. Κατά την πρώτη αναπαραγωγική 
ωρίμανση (σε ηλικία 2- 3 ετών) το ψάρι έχει αρσενικές γονάδες. Όταν φτάσει σε ηλικία 5 χρόνων, 
ενεργοποιούνται οι ορμόνες αλλαγής του φύλου και αναστέλλεται σιγά σιγά η δημιουργία σπέρματος, 
ενώ αρχίζουν να ωριμάζουν τα ωάρια της θηλυκής γονάδας. Kατά τη διαδικασία αλλαγής φύλλου, 
παρατηρείται ένα στάδιο που το ψάρι έχει αρσενικό και θηλυκό τμήμα στην ίδια γονάδα. Στην 
χωμάτινη δεξαμενή στην περιοχή της Νέας Καρβάλης, όπου εκτρέφονται εδώ και πολλά χρόνια με 
επιτυχία η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax), εισήχθησαν τα τελευταία 
χρόνια νεαροί σαργοί σαν νέο είδος προς εκτροφή και τα αποτελέσματα φαίνεται να δικαιώνουν το 
εγχείρημα. Ο σκοπός  της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή στη γνώση  της εκτροφής και αύξησης 
του σαργού σε χωμάτινη δεξαμενή. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η χωμάτινη δεξαμενή καταλαμβάνει έκταση 9.450 m2 περίπου. Έχει μήκος 450 m, πλάτος 21 m, μέσο 
βάθος 2,80 m και μέγιστο 3,50 m περίπου. Το τμήμα της δεξαμενής  με το μέγιστο βάθος καταλαμβάνει 
το 20% της έκτασής του. Η χωμάτινη δεξαμενή έχει άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα μέσω ενός 
καναλιού το οποίο απομονώνεται με φραγμό από μπετόν και κράμα αλουμινίου, μήκους 4m και ύψους 
1m. Η δεξαμενή τροφοδοτείται επίσης με γλυκό νερό, μέσω σωληνώσεων, από την πηγή Ατζίσου, 
κοντά στις χωμάτινες δεξαμενές, καθώς και από τον ποταμό Νέστο. Το νερό που προέρχεται από τον 
ποταμό Νέστο και από την πηγή καθώς εισέρχεται στην χωμάτινη δεξαμενή περνάει από φιλτράρισμα, 
με σκοπό την απομάκρυνση ανεπιθύμητων υλικών, καθώς και τη βελτίωση της φυσικοχημικής 
ποιότητας του νερού, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του εκτρεφόμενου πληθυσμού. Η 
θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή, αλλά αυτή η μεταβολή δεν 
είναι σημαντική λόγω του ότι στην πηγή, που τροφοδοτεί την δεξαμενή, η θερμοκρασία δεν πέφτει 
ποτέ κάτω από τους 16° C. Η περιεκτικότητα του νερού σε οξυγόνο μεταβάλλεται (ιδιαίτερα στις 
χωμάτινες δεξαμενές) κατά τη διάρκεια της ημέρας και επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, το υψόμετρο 
και την αλατότητα (Πάσχος 2002). Για αυτό το λόγο, στην χωμάτινη δεξαμενή χρησιμοποιείται 
εξωτερική δεξαμενή με υγρό οξυγόνο το οποίο με ειδικές συσκευές διοχετεύεται στην υδάτινη στήλη. 

 Το πείραμα εκτροφής άρχισε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2008  όταν τοποθετήθηκαν 180.000 
ιχθύδια σαργού μέσου βάρους 2,57g και η παρακολούθηση των ψαριών διήρκησε ένα χρόνο. Η 
χωμάτινη δεξαμενή ήταν χωρισμένη σε 5 τμήματα. Ο διαχωρισμός γίνεται με δίχτυα (με μάτι ανάλογα 
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με το μέγεθος του ψαριού) κατά μήκος της χωμάτινης δεξαμενής ή εγκάρσια. Ο σαργός όταν 
τοποθετήθηκε στον αμμόλακο είχε στην διάθεσή του έκταση 1050m2 περίπου, σε μια περιοχή με μήκος 
50m, πλάτος 21m και μέσο βάθος 2,80m. Εφαρμόστηκε ημιεντατικό σύστημα εκτροφής. Η διατροφή 
του αποτελούνταν από φυσικούς οργανισμούς σε ποσοστό 40%, και από ιχθυοτροφές 60%. Στην αρχή 
τα ιχθύδια ταϊζόταν με 4-5 γεύματα ημερησίως και σταδιακά όσο μεγάλωναν η συχνότητα ταϊσμάτων 
μειωνόταν, μέχρι το βάρος των 10g μετά το οποίο το σιτηρέσιο σταθεροποιήθηκε στα δύο ταΐσματα 
ημερησίως. Το μέγεθος του κόκκου της τροφής την οποία λάμβαναν τα ψάρια όταν εισήλθαν στην 
χωμάτινη δεξαμενή και μέχρι τα 40g ήταν 1,5mm, και από τα 40g και πάνω, 2mm. Οι ιχθυοτροφές, με 
τις οποίες ταϊζόταν τα ψάρια ήταν της ίδιας σύστασης με τις εμπορικές τροφές που χρησιμοποιούνται 
σε ιχθύδια τσιπούρας και λαβρακιού. Για διάστημα ενός έτους, πραγματοποιήθηκε δεκαπενθήμερη 
μέτρηση του ολικού μήκους και ατομικού βάρους σε τυχαίο δείγμα 25 ατόμων σαργού. Τα άτομα 
αλιεύονταν σε τυχαίο μέρος κάθε φορά μέσα στη λεκάνη, με γρίπο. Σε κάθε ψάρι μετρήθηκε το ολικό 
μήκος και το βάρος. Οι μετρήσεις έγιναν με ακρίβεια χιλιοστού και μικρογραμμαρίου χρησιμοποιώντας 
αντίστοιχα ηλεκτρονικό παχύμετρο ακρίβειας 10-2 και ζυγό ακριβείας 10-4. Για την διερεύνηση της 
επίδρασης διαφορετικών παραγόντων στο ρυθμό ανάπτυξης των ιχθυδίων χρησιμοποιήσαμε το 
πρόγραμμα Primer 6 (Clarke & Warwick 1994 & 2000). Με το στατιστικό πακέτο Statistica 7 
υπολογίστηκαν οι διάμεσοι του ολικού μήκους  και του βάρους ανά δειγματοληψία. Με το ίδιο πακέτο 
έγινε η περιγραφική στατιστική.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σε πολλούς υδρόβιους οργανισμούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα, παρατηρείται σημαντική πτώση 
του ρυθμού αύξησής τους, λόγω της χειμερινής μείωσης της θερμοκρασίας στο υδάτινο σύστημα. Στην 
παρούσα πειραματική εκτροφή η θερμοκρασία διατηρήθηκε σχετικά σταθερή (Εικόνα 1) λόγω του ότι 
η χωμάτινη δεξαμενή τροφοδοτείται τον χειμώνα με θερμά νερά και όχι μόνο με θαλασσινό νερό. 
Ωστόσο παρατηρήθηκε σχετική μείωση του ρυθμού αύξησης κατά  τους χειμερινούς μήνες σε σχέση με 
τους καλοκαιρινούς, που πιθανόν όμως να σχετίζεται και με το στάδιο ανάπτυξης των ιχθυδίων. Η 
σχέση μήκους - βάρους των νεαρών ιχθυδίων κατά την περίοδο του πειράματος ήταν θετικά 
αλλλομετρική (b>3) (Εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 1. Μηνιαία μεταβολή της θερμοκρασίας (Το C) στη χωμάτινη δεξαμενή. 

Figure 1. Monthly change of temperature (Το C) in water pond. 
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Εικόνα 2. Διάγραμμα σχέσης μήκους-βάρους του D. sargus sargus. 

Figure 2. Length-weight relationship of D. sargus sargus. 

 
Η θερμοκρασία, βάσει της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών, έδειξε ότι δεν επηρεάζει σημαντικά 

την ανάπτυξη των ψαριών από εποχή σε εποχή. Οι αναλύσεις μας, μας έδειξαν ότι η ποιότητα και η 
ποσότητα της τροφής (για ποσοστό 97,8% της μεταβολής) ήταν ο κύριος παράγοντας που επηρέασε 
την αύξηση των ψαριών μας (Πίνακας 1,2) και αυτό γιατί η διατροφή τους αποτελούνταν από φυσικούς 
οργανισμούς σε ποσοστό 40%, και από ιχθυοτροφές 60%.   

 
Πίνακας 1. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. 

Table 1.  Main components analysis. 

PC Ιδιοτιμή 
(Eigenvalues) 

Μεταβλητότητα 
(Variation) 

Αθροιστική 
Μεταβολή 

(Cum.%Variation) 
1 1,55E3 97.8 97.8 

2 21,7 1.4 99.1 

3 13,1 0.8 100.0 

4 0.371 0.0 100.0 

5 4,86E-3 0.0 100.0 

 
Πίνακας 2. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. 

Table 2. Main components analysis. 

Μεταβλητή PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Τροφή 0,998 0,007 0,066 0,000 0,000 

Οξυγόνο (O2) 0,001 0,008 -0,005 -1,000 -0,023 

Θερμοκρασία 
 (T °C) 

0,055 0,470 -0,881 0,008 0,000 

NO3 (mg/l) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

NO2 (mg/l) -0,037 0,883 0,468 0,005 -0,009 

NH4 (mg/l) 0,000 0,008 0,004 -0,023 1,000 

 
Για την εκτίμηση της αύξησης του ολικού μήκους των ιχθυδίων με την ηλικία (σε μέρες), λόγω 

του μικρού εύρους ηλικιών δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το μοντέλο Von Bertalanffy. Όπως 
αναφέρουν οι Gordoa και Molí (1997), το μοντέλο Von Bertalanffy, δεν περιγράφει με επάρκεια την 
ανάπτυξη των νεαρών σαργών ή ψαριών. Έτσι αντί για το μοντέλο Von Bertalanffy, έπειτα από 
παρατήρηση της απεικόνισης της έντονης ανάπτυξης των νεαρών σαργών και του μικρού χρονικού 
διαστήματος των παρατηρήσεων μας, εφαρμόστηκε η γραμμική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση του 
μήκους(Y) με την ηλικία (X) . Οι συντελεστές της γραμμικής  εξίσωσης αύξησης (Y=a*X + b,  όπου a είναι 
η κλίση της γραμμής και b το σημείο τομής με τον άξονα των Χ) μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχοι 
του δηλ. ο συντελεστής k, μια σταθερά του αυξητικού παράγοντα, δηλαδή το to, ή η θεωρητική ηλικία 
του ψαριού όταν το μήκος του ήταν μηδενικό (Εικόνα 3). Οι παράμετροι αύξησης που προκύπτουν από 
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την ανάλυση είναι to =0,5739 και k =0,2179. Οι ηλικίες ήταν πολύ μικρές για να υπολογιστεί έστω και 
θεωρητικά το L∞, λόγω του ότι η ανάπτυξη των ψαριών συνεχίζεται. Σε όλες τις καμπύλες ανάπτυξης, 
σε όλα τα είδη ψαριών, υπάρχει αντίστοιχη συσχέτιση του L∞ και του k. Όσο μεγαλύτερο είναι το L∞ 
τόσο μικρότερη είναι η τιμή της σταθεράς k. Σε μελέτες που έγιναν στη θάλασσα, στην Ισπανία  η 
σταθερά k βρέθηκε να είναι ίση με 0,13, στην Γαλλία 0,115, στην Καταλονία 0,245 και στην Ιταλία 0,247 
(Πηγή Fishbase). Οι τιμές μας είναι ανάλογες με αυτές της Ιταλίας και της Καταλονίας. Η μικρή 
επιβράδυνση της αύξησης που παρατηρείται μεταξύ 150ης και 220ης ημέρας συμβαίνει λόγω της 
χειμερινής περιόδου (Ιανουάριος- Μάρτιος). 

 
Εικόνα 3: Καμπύλη αύξησης του μέσου μήκους των ιχθυδίων του D. sargus sargus με την ηλικία στη χωμάτινη 
δεξαμενή της πειραματικής εκτροφής κατά την περίοδο ενός έτους. 
Figure 3: Growth curve (mean length) of D. sargus sargus in water pond during one year of experimental farming. 

 
Σύμφωνα με στοιχεία του FAO (Fishery Statistics 2009), μέχρι σήμερα μόνο χαμηλής κλίμακας 

παραγωγή σαργού έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα, λόγω του αργού ρυθμού αύξησης αυτού του είδους 
όταν εκτρέφεται κάτω από συνθήκες αιχμαλωσίας (στοιχεία από Froese et al. 2007). Σύμφωνα όμως με 
το πείραμά μας ο σαργός στην χωμάτινη δεξαμενή, σε ένα περιβάλλον δηλαδή που μοιάζει 
περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον του είδους, αναπτύσσεται γρήγορα τουλάχιστον στους πρώτους 
μήνες εκτροφής. 
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Προκαταρκτική μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου της κουτσομούρας (Mullus 
barbatus) στο Αιγαίο Πέλαγος 

 

Αρχοντία Χατζησπύρου1, Αικατερίνη Αναστασοπούλου1, Χρύση Μυτιληναίου1, Στέφανος 
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1 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Αττική - 
a.chatzispyrou@hcmr.com 

2 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Νεα Πέραμος, 64007 Καβάλα 

 

ABSTRACT 
Archontia Chatzispyrou, Aikaterini Anastasopoulou, Chryssi Mytilineou, Stefanos Kavadas, 
Vassiliki Papantoniou, Aimilia Panagiotou: Preliminary study of the reproductive cycle of the 
red mullet (Mullus barbatus) in the Aegean Sea 
Aiming to improve our knowledge on the reproductive cycle of the red mullet, a total of 903 individuals 
(565 females and 338 males) were examined. Size at first maturity (L50) was found to be 127 mm TL for 
females and 123 mm TL for males. Higher percentage of spawning specimens was found in May for both 
sexes. Males were reaching maturity before females, whereas large females (>190 mm) were spawning 
before smaller ones (<190 mm). Sex ratio was in favor of males up to the length class of 150 mm, 
whereas in length classes >160 mm females dominated. The present study can be used as preliminary 
information for future stock assessments of the species. 
Key words: Mullus barbatus, reproduction, sex ratio, length at first maturity 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μελέτες για την αναπαραγωγή της κουτσομούρας (Mullus barbatus, Linnaeus, 1758, red mullet), ενός 

από τα σημαντικότερα αλιεύματα της Μεσογείου και των ελληνικών θαλασσών, έχουν στο παρελθόν 
πραγματοποιηθεί σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου (π.χ. Vassilopoulou & Papaconstantinou 1991, 
Tursi et al. 1994, Cherif et al. 2007, Sieli et al. 2011 Anastasopoulou & Saborido-Rey 2011, Kokokiris et 
al. 2014, Carbonara et al. 2015). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων μας 
με νέες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγική περίοδο και την αναλογία φύλου της 
κουτσομούρας στο Αιγαίο Πέλαγος.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά 903 άτομα κουτσομούρας συλλέχθηκαν (565 θηλυκά και 338 αρσενικά) μέσω τυχαίας 
στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 
δεδομένων, για τη χρονική περίοδο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013 και Μάρτιος-Αύγουστος 2014. Για 
κάθε άτομο καταγράφηκαν το ολικό μήκος (TL), το βάρος (W), το φύλο και το στάδιο γεννητικής 
ωριμότητας (κλίμακα Nikolsky, 1976; στάδιο: 1 ανώριμα παρθένα, στάδιο 2: σε αναπαραγωγική 
ανάπαυση, στάδιο 3: ωριμάζοντα, στάδιο 4: ώριμα, στάδιο 5: ωοτοκούντα/ρέοντα, στάδιο 6: 
εξαντλημένα). Το ολικό μήκος των ατόμων που συλλέχθηκαν κυμάνθηκε από 90 έως 260 mm και οι 
αναλύσεις με βάση το μήκος έγιναν σε κλάσεις των 10mm.  

Η αναλογία φύλου ορίστηκε ως το ποσοστό θηλυκών προς τα αρσενικά σε κάθε κλάση μήκους. 
Τα στάδια γεννητικής ωριμότητας αναλύθηκαν για κάθε μήνα ξεχωριστά. Η μειωμένη παρουσία 
μεγάλων αρσενικών ατόμων (>220 mm TL) σε αρκετούς μήνες δειγματοληψίας δεν επέτρεψε την 
καταγραφή των σταδίων ωριμότητας σε αυτό το φύλο. Το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (L50), 
δηλαδή το μήκος εκείνο στο οποίο το 50% των ατόμων είναι γεννητικά ώριμα (στάδια 4, 5, 6), 
εξετάστηκε και για τα δυο φύλα τους μήνες της αναπαραγωγής, με το μοντέλο της λογιστικής 
παλινδρόμησης μέσω του λογισμικού Statgraphics. Τέλος, τα θηλυκά γεννητικά ώριμα άτομα 
διαχωρίστηκαν σε 2 κλάσεις μήκους (>190 mm, <190 mm) και το ποσοστό τους εξετάστηκε ανά μήνα 
προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στην έναρξη της αναπαραγωγικής δραστηριότητας 
τους. Τα αρσενικά άτομα δεν εξετάστηκαν λόγω μικρού αριθμού δείγματος. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά, σε εύρος μηκών από 90 έως 270 mm TL, το ποσοστό των θηλυκών, τα οποία κυμάνθηκαν 
μεταξύ 108 - 260 mm ήταν 62,6%, ενώ των αρσενικών των οποίων το μήκος κυμάνθηκε μεταξύ 90-220 
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mm ήταν 37,4%. Στις μικρές κλάσεις μήκους (110-130 mm) τα ποσοστά παρουσίας των αρσενικών 
ατόμων βρέθηκαν να είναι μεγαλύτερα των θηλυκών, στις κλάσεις 140 έως 160 mm τα ποσοστά είναι 
παρόμοια στα δυο φύλα, ενώ στις μεγαλύτερες κλάσεις (>160 mm) η παρουσία των αρσενικών 
φαίνεται να φθίνει (Εικόνα 1). Στις κλάσεις μήκους άνω των 230 mm τα αρσενικά άτομα απουσιάζουν 
εντελώς (Εικόνα 1). Παρόμοια αποτελέσματα για υπεροχή των θηλυκών έχουν αναφερθεί και από τους 
Cherif et al. (2007) στον Τυνησιακό Κόλπο και τους Aydin & Karadurmus (2013) στη Μαύρη Θάλασσα, 
αν και οι πρώτοι αναφέρουν κυριαρχία των θηλυκών σε όλες τις κλάσεις μήκους. Το μεγάλο ποσοστό 
των θηλυκών ατόμων ως προς τα αρσενικά πιθανόν οφείλεται σε δημογραφικούς παράγοντες, καθώς 
επίσης και στο διμορφισμό που υπάρχει στην κουτσομούρα που μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική 
δυνατότητα αλίευσης των δυο φύλων (Cherif et al. 2007). Κατά τους Sieli et al. (2011) και Vassilopoulou 
& Papaconstantinou (1991) τα θηλυκά φτάνουν σε μεγαλύτερα μεγέθη σε σχέση με τα αρσενικά, που 
σπάνια ξεπερνούν τα 200 mm σε μήκος. 
 

 
 

Εικόνα 1. Αναλογία φύλου της κουτσομούρας ανά κλάση μήκους στο Αιγαίο Πέλαγος. 
Figure 1. Sex ratio of the red mullet per length class in the Aegean Sea. 

 
Η εξέλιξη του αναπαραγωγικού κύκλου της κουτσομούρας στο Αιγαίο φαίνεται στην Εικόνα 2 (α 

και β). Τα θηλυκά (Εικόνα 2α) εμφανίζουν ωριμάζοντα άτομα (στάδιο 3) τους μήνες Μάρτιο (48%) και 
Απρίλιο (50%), ενώ το Μάιο όλα τα άτομα ήταν ωοτοκούντα (100%, στάδιο 5). Ωοτοκούντα άτομα 
βρέθηκαν επίσης όλους τους καλοκαιρινούς μήνες (80% Ιούνιο, 30% Ιούλιο, 52% Αύγουστο), γεγονός 
που συμφωνεί και με άλλους ερευνητές (Tursi et al. 1994, στο Ιόνιο Πέλαγος, Carbonara et al. 2015 στη 
Ν.Αδριατική, Kokokiris et al 2014, στο Β. Αιγαίο, Vassilopoulou & Pakonstantinou 1991). Τα 
περισσότερα ψάρια βρίσκονταν σε ανάπαυση το Νοέμβριο (95%) και Δεκέμβριο (78%). Τα αρσενικά 
του είδους (Εικόνα 2β) φαίνεται να εισέρχονται στην αναπαραγωγική δραστηριότητα νωρίτερα από τα 
θηλυκά (Μάρτιος με 31% ώριμα-στάδιο 5), αν και το μεγαλύτερο ποσοστό ρεόντων ατόμων 
παρατηρήθηκε και εδώ τον Μάιο (80%). Αναφορές για ωρίμανση των αρσενικών νωρίτερα από τα 
θηλυκά έκαναν και οι Cherif et al. (2007) και Arslan & Ismen (2014) με υψηλό ποσοστό 
Γοναδοσωματικού δείκτη τον Απρίλιο. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν ότι η 
κουτσομούρα παρουσιάζει παρατεταμένη αναπαραγωγική περίοδο, η οποία φαίνεται να συγχρονίζεται 
με την μεγάλη αφθονία του ζωοπλαγκτού τους καλοκαιρινούς μήνες προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη και επιβίωση των νεαρών ψαριών (Kokokiris et al. 2014).  
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Εικόνα 2. Στάδια γεννητικής ωριμότητας των θηλυκών (α) και αρσενικών ατόμων (β) ανά μήνα. 
Figure 2. Maturity stages of female (a) and male specimens (b) per month. 

 
Το μήκος της πρώτης γεννητικής ωρίμανσης υπολογίστηκε στα 127 mm και 123 mm για τα 

θηλυκά και τα αρσενικά άτομα, αντίστοιχα. Μεγαλύτερες αλλά και μικρότερες τιμές έχουν δημοσιευτεί 
για την κουτσομούρα στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου (Πίνακας 1). Η 
διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στη γεωγραφική θέση των εξεταζόμενων περιοχών και συνεπώς των 
διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, το L50 των αρσενικών είναι 
μικρότερο από αυτό των θηλυκών, όπως αναφέρουν και οι Sieli et al (2011). 

 
Πίνακας 1. Μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης από διάφορες περιοχές της Μεσογείου. 
Table 1. Size at first maturity from different areas of the Mediterranean Sea. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΗΛΥΚΑ (mm) ΑΡΣΕΝΙΚΑ (mm) 

Vassilopoulou & Papaconstantinou (1991) Αιγαίο Πέλαγος 104 94 
Tursi et al. (1994) Ιόνιο 135 125 
Cherif et al. (2007) Κόλπος Τυνησίας  139 138 
Kokokiris et al. (2014) Β. Αιγαίο Πέλαγος 114 - 
Arslan & Ismen (2014) Β. Αιγαίο 121 119 
Carbonara et al. (2015) Ν. Αδριατική θάλασσα 121 101 
Παρούσα εργασία (2016) Αιγαίο Πέλαγος 127 123 

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται το ποσοστό των ώριμων θηλυκών ανά μήνα διαχωρισμένα σε δύo 
κλάσεις μήκους (άνω και κάτω των 190 mm TL). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μεγάλα θηλυκά άτομα 
(>190 mm) εισέρχονται στην αναπαραγωγική δραστηριότητα νωρίτερα από τα μικρότερα (Σχήμα 4).  
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Εικόνα 3. Ποσοστό ώριμων θηλυκών ατόμων χωρισμένα σε δυο κλάσεις μήκους ανά μήνα 
Figure 3. Percentage of mature females separated in two length groups per month 

 
Τα παραπάνω στοιχεία για τον αναπαραγωγικό κύκλο της κουτσομούρας αποτελούν χρήσιμα 

εργαλεία για τις εκτιμήσεις της κατάστασης του αποθέματος στα Ελληνικά νερά. Όμως, η 
διακεκομμένη πραγματοποίηση του ΕΠΣΑΔ τα τελευταία χρόνια δεν επέτρεψε την ολοκληρωμένη 
μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου του είδους. 
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Στοιχεία αναπαραγωγής της γάμπαρης (Parapenaeus longirostris) στο Αιγαίο και 
Ιόνιο Πέλαγος 
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ABSTRACT 
Archontia Chatzispyrou, Argyris Kallianiotis, George Christidis, Aggeliki Adamidou, Stefanos 
Kavadas, Kostas Kapiris: Reproductive aspects of the rose shrimp (Parapenaeus longirostris) 
in the Aegean and Ionian Sea 
The deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris is of great commercial interest in the Greek 
waters, but its reproductive cycle has not been thoroughly studied. The current work presents some of 
the reproductive aspects of P. longirostris from two study areas. Sex ratio showed that females were 
dominant in most sampling months and size classes in both areas. Reproduction takes place throughout 
the year with a spawning peak from March to August, in both studied areas. Size at first maturity differs 
between the Aegean and the Ionian Seas, with females maturing faster in the Ionian (16 mm) than the 
Aegean Sea (18 mm).  
Keywords: deep-water rose shrimp, reproductive cycle, sex ratio, size at first maturity, spawning period  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γαρίδα Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό είδος από όλα τα 
Καρκινοειδή στις ελληνικές θάλασσες και το πέμπτο εμπορικότερο είδος της Μεσογείου (Kapiris et al. 
2013). Παρόλο που τα στοιχεία για την αλιεία του είδους είναι ικανοποιητικά, ολοκληρωμένες μελέτες 
για τη βιολογία του είναι περιορισμένες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί αλιευτικό 
στόχο κύρια των ελληνικών μηχανοτρατών, ιδιαίτερα λόγω μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υπεραλίευσης στα αποθέματα του είδους αυτού με μεγάλες 
οικολογικές συνέπειες στο οικοσύστημα. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να προσθέσει νέα δεδομένα 
στην αναλογία φύλων, στον αναπαραγωγικό κύκλο και στο μήκος της πρώτης ωρίμασης της γαρίδας, 
σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος και να εξετάσει τυχόν διαφορές μεταξύ των περιοχών αυτών. 
  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα της παρούσας μελέτης συλλέχθηκαν από δειγματοληψίες με μηχανότρατες στα πλαίσια 
του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών δεδομένων, για κάθε μήνα και για το διάστημα 
Νοέμβριος 2013- Δεκέμβριος 2014. Οι περιοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις δειγματοληψίες της 
γαρίδας ήταν το Β. Αιγαίο, ο Ευβοϊκός, ο Αργοσαρωνικός και το Ιόνιο Πέλαγος. Οι μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για την P. longirostris ήταν το μήκος κεφαλοθώρακα (CL, mm), το βάρος (g), το 
φύλο και το στάδιο ωριμότητας. Το σύνολο των δειγμάτων που καταγράφηκαν στο Αιγαίο ήταν 1477 
άτομα (920 θηλυκά και 557 αρσενικά) και στο Ιόνιο Πέλαγος 1255 άτομα (709 θηλυκά και 546 
αρσενικά). 

Η μηνιαία και η κατά μήκος ολική αναλογία φύλου εκφράστηκε ως ο λόγος αρσενικών/θηλυκών 
(Α/Θ) και η απόκλισή του από τη μονάδα ελέχθηκε με τη δοκιμασία χ2. Τα στάδια ωριμότητας των 
θηλυκών γονάδων ελέγχθηκαν μακροσκοπικά. Χρησιμοποιήθηκαν 5 στάδια με βάση το χρώμα και το 
μέγεθος των ωοθηκών (στάδιο 1: ανώριμο- διαφανείς ωοθήκες, στάδιο 2: υπό ανάπτυξη/ανάπαυση- 
κρεμώδης ωοθήκες, στάδιο 3: ωριμάζων- πράσινο ανοιχτό χρώμα στις ωοθήκες με διακριτά αβγά, 
στάδιο 4: ώριμο- σκούρο πράσινο χρώμα ωοθηκών που επεκτείνεται σε όλο το μήκος της κοιλιάς, 
στάδιο 5: εξαντλημένο- ανοικτό πράσινο χρώμα ωοθηκών με εξαντλημένα ωάρια) (De Ranieri et al. 
1986). Για την ωριμότητα των αρσενικών γονάδων χρησιμοποιήθηκε σαν κριτήριο η ένωση των 
ημιπετασμάτων, όπου στα ανώριμα ήταν διαχωρισμένα (στ. 1) και στα ώριμα ήταν ενωμένα (στ. 2) 
(Sobrino & Garcia (2007).  Tα στάδια γεννητικής ωριμότητας αναλύθηκαν για κάθε μήνα ξεχωριστά και 
για τα δυο φύλα. Oι αναλύσεις με βάση το μήκος του κεφαλοθώρακα (CL) έγιναν σε κλάσεις των 2 mm. 
Το μήκος της πρώτης ωρίμανσης δηλαδή το μήκος εκείνο στο οποίο το 50% των ατόμων είναι γεννητικά 
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ώριμα (στάδια 4 και 5), εξετάστηκε για όλους τους μήνες δειγματοληψίας, σε Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος. 
Υπολογίστηκε ως το ποσοστό των ώριμων θηλυκών προς το σύνολο ανώριμων και ώριμων ατόμων.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο Αιγαίο Πέλαγος το εύρος μηκών των θηλυκών ατόμων κυμάνθηκε μεταξύ 8-35 mm με μέσο μήκος 
κεφαλοθώρακα 23,8±5,6 mm, και στα αρσενικά από 8-29 mm με μέσο μήκος στα 19,2±4,5 mm. Στο 
Ιόνιο Πέλαγος το μικρότερο και μεγαλύτερο θηλυκό άτομο ήταν 10 και 32 mm αντίστοιχα, με μέσο 
μήκος τα 23,5±4,9 mm, ενώ στα αρσενικά το εύρος μηκών κεφαλοθώρακα κυμάνθηκε μεταξύ 11-29 
mm, με μέσο μήκος 19,5±3,2 mm. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των δύο φύλων 
σε κάθε περιοχή, όπου τα θηλυκά παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερο μήκος κεφαλοθώρακα από τα 
αρσενικά (Mann-Whitney test, P=0,00). Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά αποδεκτές διαφορές στο μήκος 
κεφαλοθώρακα ανάμεσα στα δύο φύλα στις δύο περιοχές (Mann-Whitney test, P>0,00). Ο 
διμορφισμός του είδους αυτού έχει εμφανιστεί και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου (Garcia-Rodriguez 
et al. 2009). 

Η αναλογία φύλου έδειξε ότι τα θηλυκά άτομα υπερτερούν στατιστικά των αρσενικών, τόσο στο 
Αιγαίο (1:1,65) όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος (1:1,3) σε όλη την περίοδο έρευνας (χ2=78,3, Ρ=0,00). Στο 
Αιγαίο επικρατούν τα αρσενικά το Σεπτέμβρη και Νοέμβρη, ενώ στο Ιόνιο μόνο το Μάρτη. Όσον αφορά 
την αναλογία φύλου ανά κλάση CL, τα αρσενικά κυριαρχούσαν στις κλάσεις μήκους 10-16 mm στο 
Αιγαίο και 14-20 mm στο Ιόνιο Πέλαγος, ενώ στις μεγαλύτερες κλάσεις επικρατούν τα θηλυκά και στις 
δύο περιοχές έρευνας (Εικόνα 1). Παρόμοια αποτελέσματα έχουν διαπιστωθεί και σε άλλες 
μεσογειακές περιοχές (π.χ. Dereli & Erdem 2011; Garcia-Rodriguez et al. 2008; Markovic 2013) και η 
κυριαρχία των θηλυκών έχει αποδοθεί στη χαμηλή γονιμότητά τους (Mori et al. 2000). 

 
Εικόνα 1. Αναλογία φύλων (Α/Θ) ανά κλάση μήκους κεφαλοθώρακα του Parapenaeus longirostris στο Αιγαίο και 
στο Ιόνιο Πέλαγος. 
Figure 1. Sex ratio per carapace length range (CL) of Parapenaeus longirostris in the Aegean and Ionian Seas. 

 
Στο Αιγαίο πέλαγος (Εικόνα 2) τα μεγαλύτερα ποσοστά των ανώριμων θηλυκών ατόμων (στ. 1 

και 2) βρέθηκαν τους μήνες Αύγουστο (90%) και Σεπτέμβριο (50%), τα ωριμάζοντα (στ. 3) τον Οκτώβριο 
(30%) και τα ώριμα (στ. 4 και 5) το Μάιο (3%) και Απρίλιο (30%). Στο Ιόνιο Πέλαγος (Εικόνα 3) υπάρχει 
μια μικρή διαφοροποίηση, όπου το ποσοστό των ανώριμων ατόμων καταγράφτηκε το Νοέμβριο (93%) 
και Δεκέμβριο (71%), των ωριμαζόντων τον Απρίλιο (18%) και των ώριμων τους μήνες Αύγουστο (29%) 
και Μάρτιο (63%). Τα μικρότερα ώριμα θηλυκά άτομα (στ. 4) είχε μήκος CL 25 και 18 mm, στο Αιγαίο 
και στο Ιόνιο αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρότερες από εκείνες των Dereli & Erdem (2011) 
(13,7 CL, mm), Mori et al. (2000) (16 CL, mm) και Garcia-Rodriguez et al. (2008) (14,8 CL, mm).  

Σχετικές μελέτες για το υπό μελέτη είδος στη Μεσόγειο αποδεικνύουν ότι ο αναπαραγωγικός 
κύκλος της P. longirostris διαφέρει από περιοχή σε περιοχή (Kapiris et al. 2013). Ώριμα θηλυκά άτομα 
φαίνεται να υπάρχουν κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, κυρίως στις αρχές της άνοιξης και τον 
Αύγουστο και στις δυο υπό μελέτη περιοχές. Τα αποτελέσματα αυτά δεν συμφωνούν απόλυτα με τα 
αντίστοιχα των Dereli & Erdem (2011), Sobrino & Gracia (2007), Mori et al. (2000), όπου οι μέγιστες 
τιμές ωοτοκίας βρέθηκαν την άνοιξη και το φθινόπωρο. Οι Bayhan et al. (2004), όμως, στον κόλπο του 
Μαρμαρά αναφέρουν ότι το είδος αναπαράγεται την άνοιξη, το φθινόπωρο και το Δεκέμβριο. 
Παρόμοια αποτελέσματα με την παρούσα μελέτη αναφέρονται από τους García Rodriguez et al. (2009) 
που βρήκαν μέγιστες τιμές ωοτοκίας την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς επίσης και το φθινόπωρο. Οι 
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παραπάνω διακυμάνσεις μπορούν να αποδοθούν στις διαφορετικές ωκεανογραφικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν και στην έλλειψη επαρκών βιβλιογραφικών δεδομένων 
σχετικά με τη βιολογία και οικολογία του εξεταζόμενου είδους. 
 

 
Εικόνα 2. Μηνιαίες αλλαγές των θηλυκών σταδίων αναπαραγωγής του Parapenaeus longirostris στο Αιγαίο 
Πέλαγος. 
Figure 2. Monthly changes of female maturity stages of Parapenaeus longirostris in the Aegean Sea. 

 

 
Εικόνα 3. Μηνιαίες αλλαγές των θηλυκών σταδίων αναπαραγωγής του Parapenaeus longirostris στο Ιόνιο 
Πέλαγος. 
Figure 3. Monthly changes of female maturity stages of Parapenaeus longirostris in the Ionian Sea. 

 
Στα αρσενικά ο μεγαλύτερος αριθμός ανώριμων ατόμων στο Αιγαίο καταγράφηκε τον Ιούνιο (με  

ποσοστό 67% του συνόλου) και τον Οκτώβριο (53% του συνόλου), ενώ τα ώριμα άτομα του πληθυσμού 
ήταν αφθονότερα όλους τους υπόλοιπους μήνες. Στο Ιόνιο Πέλαγος ο αριθμός των δειγμάτων δεν 
έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα σχετικά με την ωριμότητα των αρσενικών ατόμων Παρόλα αυτά 
ώριμα άτομα βρέθηκαν όλους τους μήνες δειγματοληψίας. Τα ώριμα αρσενικά επικρατούσαν στις 
δειγματοληψίες στην Ν.Δ. Ιβηρική (Sobrino & Garcia (2007). Τα μικρότερα ώριμα αρσενικά που 
αλιεύθηκαν είχαν  μήκη κεφαλοθώρακα 9 mm στο Αιγαίο και 11 mm στο Ιόνιο Πέλαγος, μεγέθη 
σχετικά μικρότερα από αυτά που κατέγραψαν οι Sobrino et al. (2005), όπου η ένωση του πετάσματος 
πραγματοποιείται σε μεγέθη από 12-15 mm CL ενώ στα μεγέθη κάτω των 11 mm το πέτασμα ήταν 
πάντα διαχωρισμένο.  

Το μήκος της πρώτης ωρίμανσης (LC50) των θηλυκών ατόμων υπολογίστηκε στα 18 και 16 mm, 
στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, αντίστοιχα. Στον Πίνακα 1 δίνονται τα μήκη της πρώτης ωρίμανσης από 
παλαιότερες έρευνες για το P. longirostris, όπου φαίνεται πως όλες οι τιμές είναι σχετικά μεγαλύτερες 
από εκείνες της παρούσας μελέτης. Οι παραπάνω διαφορές μπορούν να αποδοθούν στις διαφορετικές 
περιβαλλοντικές και ωκεανογραφικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία νερού, βάθος) (Dereli & Erdem 
2011) και στην διαφορετική αλιευτική πίεση που ασκείται σε κάθε περιοχή (Sobrino et al. 1998). 

Στοιχεία για την αναπαραγωγική δραστηριότητα στα καρκινοειδή (όπως γονιμότητα και μήκος 
πρώτης ωρίμασης) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τον καθορισμό του ελάχιστου μήκους 
εκφόρτωσης. Κατά συνέπεια είναι χρήσιμο να ερευνάται συστηματικά η βιολογία αναπαραγωγής του 
P. longirostris προκειμένου να εμπλουτίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν για το είδος.  
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Πίνακας 1. Μήκος κεφαλοθώρακα στην πρώτη ωρίμανση των θηλυκών Parapenaeus longirostris από διάφορες 
μελέτες της Μεσογείου. 
Table 1. Cephalothorax length at first maturity of female Parapenaeus longirostris from different studies carried out 
in the Mediterranean Sea. 

 

Περιοχές Αναφορές LC 50% (mm) 

Ν.Α. Ισπανία Garcia-Rodriguez et al. (2009) 25,6 

 Τουρκικές ακτές Αιγαίου Dereli & Erdem (2011) 24,6 

Β. Τυρρηνική Θάλασσα Mori et al. (2000) 19-24 

Ν. Ισπανία Sobrino et al. (1998) 22 

Ιόνιο Πέλαγος Relini et al. (1999) 20-22 

Ν. Αδριατική Markovic (2013) 20,9 

Ιόνιο Πέλαγος Παρούσα μελέτη (2016) 16 

Αιγαίο Πέλαγος Παρούσα μελέτη (2016) 18 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μαρία Χρίστου, Δημητριος Δαμαλάς, Χρίστος Δ. Μαραβέλιας, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου 
Kοινωνικο-οικονομική συμπεριφορά αλιέων σε σχέση με τις πρακτικές απόρριψης: Πώς θα 
επηρεάσει η υποχρέωση εκφόρτωσης τη διαχείριση της αλιείας με μηχανότρατα; 
Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η επίδραση που αναμένεται να επιφέρει η υποχρέωση εκφόρτωσης 
(άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013) στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο εφαρμογής της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Οι στρατηγικές αλιείας σχετικά με τις απορρίψεις στην 
αλιεία με μηχανότρατα, καθώς και η σημασία παραχώρησης διαφόρων κινήτρων, διερευνήθηκαν μέσω 
μιας ποιοτικής ανάλυσης ερωτηματολογίων καθώς η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την υποστήριξη μελλοντικών σχεδίων διαχείρισης. Η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ήταν ευρέως γνωστή 
στους αλιείς και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εξέφρασε ανησυχία ως προς την υλοποίησή της, 
υποστηρίζοντας ότι οι τεχνικοί περιορισμοί ήταν η κύρια αιτία των απορρίψεων. Η πραγματική 
πρόκληση θα είναι η ενσωμάτωση της συμπεριφοράς των αλιέων στα σχέδια διαχείρισης που θα 
εφαρμοστούν, και η πρόταση κινήτρων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.  
Keywords: Socioeconomics, Common Fisheries Policy, Landing obligation, Bottom trawl, Discards 

 

INTRODUCTION 
The rising pressure for more selective fisheries (Eliasen & Bichel 2016) that will secure the future of 
currently depleted fish stocks (Vasilakopoulos et al. 2014, Tsikliras et al. 2015) has led to the notion of 
gradual elimination of discarding, a practice perceived (Bellido et al. 2011) as a waste of food. The newly 
introduced Common Fisheries Policy (CFP) initiates distinct amendments to halt gradually the at-sea 
disposal of markedly valuable marine resources through the so called “landing obligation” (LO) (Article 
15 of the regulation (EU) No 1380/2013). Therefore is critical to explore the forthcoming implications 
that the regulation will bring to the fishers’ activity, prior to its official enforcement date (01 January 
2017) for some of the demersal species in the Mediterranean. The investigation of factors that shape 
fishers’ behavior is essential for the successful implementation of any regulation (de Vos et al. 2016). 
Fishers are often characterized as profit maximizers (Tsitsika & Maravelias 2008) and microeconomic 
decisions are critical to their livelihood since they determine the outcome of each fishing trip in terms of 
catch and return rate. However, fishing trips are conducted in relation to several factors, not only based 
on monetary decisions, such as, e.g., spatial considerations, species abundance, knowledge inheritance, 
experience and weather conditions (Tsitsika & Maravelias 2008, Eliasen & Bichel 2016). Thereby, policy 
makers ought to underpin and examine factors that influence the whole decision process. To this end, a 
prior exploration of the fishers’ attitudes towards the proposed regulation will guide managers in the 
selection of a suitable management regime to fulfill the objectives of the CFP and guarantee 
sustainability within the fishing industry (Sardà et al. 2015).  

The scope of this study was to elucidate the present socioeconomic conditions of the bottom 
trawl fishery in both Aegean and Ionian Seas in relation to the LO. The fishery is multispecies regulated 
by technical and effort restrictions and by definition there are not any clearly defined target species, 
something that hardens the application of the regulation in the Mediterranean (Damalas 2015, Sardà et 
al. 2015), which already suffers from ineffective management (Vasilakopoulos et al. 2014). Bottom trawl 
is responsible for the bulk of discards in the Mediterranean (Tsagarakis et al. 2014) and demersal stocks, 
which are targeted by this gear, are important both ecologically and commercially. Therefore, any 
management measures taken for bottom trawlers may affect ecosystem resilience and demersal stocks 
dynamics (van Denderen et al. 2013). Herein, the frequency of three discarding practices applied to 
commercial stocks and fishers’ perception on the importance of several incentives is explored. Usage of 
such information will be beneficial to the European Union because it will give insight into the future 
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implications of the LO and may aid to channel decisions towards management plans seeking the 
stewardship of fisheries resources in a socioeconomic context. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted between December 2015 and March 2016 and involved the collection of data 
through personal interviews. Face-to-face, as well as phone interviewing (i.e when fishers were not on 
shore) was conducted. Interviews were based on a semi-structured questionnaire, constructed under 
the framework of the MINOUW project (MINOUW 2015). Although the questionnaire included 11 sets 
of questions, the present work focused only on the discard drivers and incentives that may influence 
fishers’ tactics, as these drivers may be important to support the effectiveness of future management 
proposals.  

A total of 41 respondents participated in the study, comprising 14.5% of the Hellenic trawl fleet. 
All fishers, who were either skippers and/or owners of the vessels, were contacted on a random basis. 
Face-to-face interviews were conducted with direct communication with the interviewee in situ, at the 
port of activity. Overall, six ports in the Aegean Sea- GSA22 (Piraeus, Nea Michaniona, Chalkis, Naxos, 
Paros, Aegina), and four ports in the E. Ionian Sea- GSA 20 were visited, one port in the Ionian Sea 
(Kerkira), two ports in the Patraikos Gulf (Kyllini, Patras) and one port in the Korinthiakos Gulf (Galaxidi). 

The following information was recorded: identity of the fisher, vessel, gear characteristics, and 
other information relevant to the fishing tactics followed. The survey went through eight different 
statements (a) changing the current fisheries management system, b) improving enforcement of 
fisheries regulations, c) improving the system of selling fisheries products, d) increase fishers’ awareness 
through workshops and courses, e) increasing the cases of exemptions to the LO, f) reducing taxes to 
fishers, g) working at the consumer level to promote consumption of “discards-free” fisheries product 
and h) working on new control and monitoring techniques that give a premium to compliant fishers) 
that may be of interest to the fishers, in the form of incentive-based compensation for the smooth 
implementation of the regulation. Each statement was given in a 5 point symmetric Likert-type scaling 
whose values in our study fell between “Not important at all: 1” and “Very important: 5”. Finally, an 
average value and its standard error of the 41 responses for each statement were obtained through the 
'likert' package in R (Speerschneider & Bryer 2013).  

 

RESULTS AND DISCUSSION 
The target group comprised of middle age men (44.1 ± 1.3 years) with bottom trawl fishing being their 
only income source. All participants came from a fishing family and they ran a business that has gone 
through generations of fishers. The vessels operated by the 41 fishers had an average length of 26.2 ± 
0.6 m. The average gross tonnage of the vessels was 109.3 ± 7.5 t with an average engine power of 391 
± 17.8 hp and an average estimated vessel value of 585609.8 ± 41020.6 €. Around half of the fishers 
surveyed (51.2%) had ice machines that allowed small trips offshore, with the typical fishing trip having 
an average duration of 1 (1.4±0.1) day, with an average of 4 (3.7 ± 0.1) hauls/day, each lasting 4 (3.9± 
0.1) hours with average weekly landings of 2415.6 ± 104.2 kg. The weekly fuel consumption was on 
average 5755.4 ± 328.5 l and annual average fixed costs equaled to 62454.6 ± 14826.65 €. A key finding 
of the survey is that the LO was not widely known among the fishers surveyed (i.e. only 53.7% was 
aware that discarding of unwanted catches (UWC) will be banned in European waters progressively in 
the period 2015 – 2019). Fishers were asked as well to express their opinion on the production of UWC 
(Figure 1) and 87.8% of them stated that Minimum Landing Size (MLS) legislation was the major driver 
that generates UWC in the Greek bottom trawl fishery. Fishers were totally opposed to the 
implementation of the regulation believing that it will cause widespread damage to marine ecosystems. 
Moreover, fishers agreed that the LO will affect their occupation because of an increase in expenses 
mainly for storage and transportation.  

Previous studies have acknowledged the importance of looking into the factors behind discarding 
(Tsagarakis et al. 2014). Vestergaard (1996) states that discarding is a consequential result of 
mismanagement and arises when managers fail to apply measures that take into account fishers’ tactics. 
Our results showed that technical restrictions such as MLS, are critical for the decision to discard or not 
UWC. Discarding in respect to economic reasons (Damalas 2015) was not the main strategy followed by 
the fishers involved in the bottom trawling fishery in Greece, even if Mediterranean fisheries are in 
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principle market regulated and influenced by legal regulations to a lesser extent (Tsagarakis et al. 2014). 

 
Figure 1. Fishers’ tactics and unwanted catches (UWC). 
Εικόνα 1. Οι στρατηγικές αλιείας σχετικά με τα ανεπιθύμητα αλιεύματα (UWC). 

 
Fishers’ perceptions on the management tools that should be proposed in conjunction with the 

implementation of the regulation are presented in Figure 2 through mapped average responses. There 
was a wide difference of opinion among fishers for the majority of proposed incentives (a-g), with 
respondents being clearly clumped in two groups: those who lean to the support of these incentives and 
those opposing them. However, an overwhelming 83.9% of fishers’ replies demonstrated that working 
on new control and monitoring techniques (incentive h) was the least important for the implementation 
of the regulation. On the other hand, improving the system of selling products (68.3%), reducing taxes 
(65.9%) and increasing fishers’ awareness through workshops and courses (63.4%) were the statements 
that fishers were more willing to adopt. The first two statements are related to economic stimuli (Figure 
2). Preference of these incentives is indicative of the fishers’ appreciation of their function as 
management levers. Clearly, the results of the current study illustrate that the LO will not be easily 
implemented in Greece, as anticipated, and a successful introduction will be contingent only if solid 
guidance and support is provided to fishers. Hence, economic compensation in any form, educational 
seminars and further training will aid the take up of the regulation, even if the respondents’ expressed 
disapproval of the regulation and the incentives proposed herein.   

Any shifts into new management policies imply socioeconomic costs, a burden that must be 
evenly shared among fisheries bodies and other stakeholders involved in the fishing sector 
(Vasilakopoulos et al. 2014). Some fisheries and associated communities are going to experience these 
costs to a greater extent if the same pattern of exploitation is maintained. A solution to this is the 
promotion of more selective fisheries, by securing the avoidance of entering nursery grounds and the 
improvement of gear selectivity. Specific guidelines should be given to achieve the minimization of 
UWC. Of course, any guideline should be accompanied with a careful documentation, which would 
include proposals in respect to the high survivability and de minimis exemptions, to ease the 
implementation of the regulation and attain fisheries sustainability. Our results could be of assistance to 
fish managers in Greece and other Mediterranean countries in general, given that the regulation will 
provide an option to each EU country to act regionally and provide management decisions with respect 
to the local particularities (see de Vos et al. 2016). In order to achieve a smoother transition towards a 
management framework with action taken at the catch rather than the landed level, more research is 
needed to identify the true roots of discarding. The conduction of survival experiments and 
the enhancement of capital participation in public investment projects to support technical issues that  
may arise is also an imperative task (Sardà et al. 2015). Further investigation of discard behavior will 
help to forecast possible impacts, future landing profiles, fuel prices and market development of Greek 
trawl fisheries under the obligation. The key to make “possible” the mission of the new CFP (Damalas 
2015) is fishers’ compliance based on a well-structured management design that will not provoke any 
socioeconomic barriers for fishers but protect stocks in the framework of ecosystem based approach.  
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Figure 2. Incentives importance heatmap. Frequency, mean value and standard deviation (in the parenthesis) are 
presented depending on the level of importance (1-5) of the proposed incentives.  
Εικόνα 2. Χάρτης θερμότητας που απεικονίζει τις συχνότητες, τη μέση τιμή και το τυπικό σφάλμα (σε παρένθεση) 
ανάλογα με το επίπεδο σημασίας (1-5) των προτεινόμενων κινήτρων. 

 

BIBLIOGRAPHY 
Bellido JM, Santos MB, Pennino MG, Valeiras X, Pierce GJ (2011) Fishery discards and bycatch: solutions 

for an ecosystem approach to fisheries management? Hydrobiologia 670: 317–333 
Damalas D (2015) Mission impossible: Discard management plans for the EU Mediterranean fisheries 

under the reformed Common Fisheries Policy. Fisheries Research 165: 96-99 
de Vos B, Döring R, Aranda M, Buisman FC, Frangoudes K, Goti L, Macher C, Maravelias C, Murillas A, 

van der Valk O, Vasilakopoulos P (2016) New modes of fisheries governance: Implementation of 
the landing obligation in four European countries. Marine Policy 64: 1-8 

Eliasen SQ, Bichel N (2016) Fishers sharing real-time information about “bad” fishing locations. A tool for 
quota optimisation under a regime of landing obligations. Marine Policy 64: 16-23 

ΜINOUW (2015) [ONLINE] Available at: http://minouw.icm.csic.es/. [Accessed 13 April 2016] 
Sardà F, Coll M, Heymans JJ & Stergiou KI (2015) Overlooked impacts and challenges of the new 

European discard ban. Fish and Fisheries 16: 175–180 
Speerschneider KK, Bryer JM (2013) likert: An R Package for Visualizing and Analyzing Likert-Based Items 

In: The R User Conference, useR! 2013, Book of Cotributed Abstracts. Albacete, Spain: University 
of Castilla-La Mancha, p. 120  

Tsagarakis K, Palialexis A, Vassilopoulou V (2014) Mediterranean fishery discards: review of the existing 
knowledge. ICES Journal of Marine Science 71: 1219-1234 

Tsikliras AC, Dinouli A, Tsiros V-Z, Tsalkou E (2015) The Mediterranean and Black Sea fisheries at risk 
from overexploitation. PLoS ONE 10: e0121188 

Tsitsika EV, Maravelias CD (2008) Fishing strategy choices of purse seines in the Mediterranean: 
Implications for management. Fisheries Science 74: 19 – 27 

van Denderen PD, van Kooten T, Rijnsdorp AD (2013) When does fishing lead to more fish? Community 
consequences of bottom trawl fisheries in demersal food webs. Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences 280: 20131883 

Vasilakopoulos P, Maravelias CD, Tserpes G (2014) The alarming decline of Mediterranean fish stocks. 
Current Biology 24: 1–6 

Vestergaard N (1996) Discard Behavior, Highgrading and Regulation: The Case of the Greenland Shrimp 
Fishery. Marine Resource Economics 11: 247-26 

 

3.56 (1.7)

3.56 (1.7)

3.56 (1.9)

2.93 (1.9)

2.89 (1.9)

2.93 (1.8)

2.64 (1.9)

1.68 (1.4)

53.8%

29.3%

26.8%

46.3%

44.7%

34.1%

34.1%

78.0%

 5.1%

 0.0%

 4.9%

 0.0%

 2.6%

17.1%

 0.0%

 4.9%

 2.6%

 4.9%

 0.0%

 2.4%

10.5%

 7.3%

 2.4%

 2.4%

 0.0%

17.1%

22.0%

17.1%

 2.6%

 4.9%

 2.4%

 0.0%

38.5%

48.8%

46.3%

34.1%

39.5%

36.6%

61.0%

14.6%

a) Changing the current fisheries management
system

f) Reducing taxes to fishers

c) Improving the system of selling fisheries
products

b) Improving enforcement of fisheries
regulations

e) Increasing the cases of exemptions to the
Landings Obligation

g) Working at the consumer level to promote
consumption of discards free fisheries

d) Increase fishers awareness through
workshops and courses

h) Working on new control and monitoring
techniques that give a premium to compliant

fishers

Mean (SD) 1 2 3 4 5

0

25

50

75

100

Percent

http://minouw.icm.csic.es/


16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   225 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ OΜΙΛΙΑ 

 

Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ύδατα (WFD) στα ΝΑ Βαλκάνια – 
εξέλιξη, προβλήματα και προοπτικές 

 
Απόστολος Αποστόλου1, Milica Ristovska2, Spase Shumka3, Luchezar Pehlivanov1 

1Institute for Biodiversityt and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences - apostolosfish@abv.bg 
2Institute of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University "St. Cyril and Methodius" 

3Protection and Preservation of Natural Environment of Albania (PPNEA) 

 
ABSTRACT 
Apostolos Apostolou, Milica Ristovska, Spase Shumka, Luchezar Pehlivanov: The 
implementation of the European Water Framework Directive (WFD) in SE Balkans - 
development, problems and prospects 
The current study presents the current status in the development of multimetric indexes in the 
countries of the Balkan Peninsula and the problems that have to be solved in an effort to develop a 
common Index for the assessment of the freshwater ecosystems in compliance to the EU Water 
Framework Directive 2000/60. 
 
O σκοπός της Οδηγίας για την Ποιότητα των Υδάτων 2000/60 (Water Framework Directive 2000/60) 
είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, 
παράκτιων και υπόγειων υδάτων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι αναγκαίος ο χαρακτηρισμός 
και η ομαδοποίηση των υδάτων αρχικά σε συγκεκριμένους κοινούς Ευρωπαϊκούς τύπους σύμφωνα 
με τα βασικά υδρολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια στην 
κατηγοριοποίησή τους σε συγκεκριμένους κοινά αποδεκτούς τύπους βάσει της ποιότητάς τους, που 
επιτυγχάνεται με την αξιολόγηση αβιοτικών και βιοτικών (BQEs) παραγόντων. Ένας από τους 
βιολογικούς παράγοντες είναι η σύσταση και η κατάσταση της ιχθυοπανίδας στο συγκεκριμένο 
υδάτινο σώμα, και η απόκλισή τους από τις ιδανικές συνθήκες. Ένας από τους βασικούς βιοτικούς 
παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας των υδάτων αποτελεί η 
ιχθυοπανίδα και συγκεκριμένα η σύστασή της και ορισμένες βιολογικές παράμετροι των 
ιχθυοπληθυσμών. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν τις μετρικές των δεικτών αξιολόγησης των 
υδάτων, οι οποίοι προσδιορίζουν την ποιότητα των υδάτων με βάση την απόκλισή τους από τις 
ιδανικές συνθήκες (EQR). Η απόκλιση αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη της ποιότητας και μπορεί, 
σύμφωνα με τους van de Βund & Solimini (2007), να κυμανθεί από 0 έως 1 (Εικόνα 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον καθορισμό της ποιότητας σύμφωνα με την Οδηγία χρησιμοποιείται πενταβάθμια 
κλίμακα  που κυμαίνεται από 0 έως 1 και περιγράφει την κατάσταση του οικοσυστήματος από υψηλή 
έως κακή. Τα κύρια βήματα που αποσκοπούν την περάτωση της άσκησης διαβαθμονόμησης ενός 
κράτους μέλους είναι τα εξής: 

- Αναγνώριση κοινών Ευρωπαϊκών τύπων υδάτινων σωμάτων ανάλογα με την οικοπεριοχή. 
- Αναγνώριση του είδους και του βαθμού των αρνητικών ανθρωπογενών επιπτώσεων σε αυτά. 
- Ανάπτυξη/συμφωνία μεθόδων δειγματοληψίας σύμφωνα με την Οδηγία. 
- Ανάπτυξη/συμφωνία δεικτών ποιότητας του βιολογικού παράγοντα (συγκεκριμένα της 

ιχθυοπανίδας) σύμφωνα με την οδηγία. 

Εικόνα 1. Διάγραμμα της διαδικασίας αξιολόγησης 
των επιφανειακών υδάτων και η πενταβάθμια 
κλίμακα κατάταξης των οικοσυστημάτων. 
Figure 1. The evaluation procedure and the 
classification scale. 
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- Συσχέτιση της ποιότητας των υδάτων και των ανθρωπογενών επιπτώσεων. 
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διαβαθμονόμησης (Ιntercalibration) εξαρτάται από το πόσο 
συγκρίσιμες είναι οι εθνικές μέθοδοι αξιολόγησης και συνοψίζεται σε τρεις επιλογές: 
(Α) Παρόμοια μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και αξιολόγησής τους 
(Β) Διαφορετική μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και αξιολόγησής τους 
(Γ) Παρόμοια μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, αλλά διαφορετική μεθοδολογία αξιολόγηση που 

υποστηρίζεται όμως από τη χρήση κοινών παραμέτρων σε επίπεδο ομάδων διαβαθμονόμησης. 
Εάν οι μέθοδοι αξιολόγησης που αναπτύχθηκαν από ένα κράτος-μέλος διαφέρουν τόσο ώστε 

τα δεδομένα να μη δύναται να συγκριθούν με τα αντίστοιχα άλλων χωρών, η μέθοδος αξιολόγησης 
δεν μπορεί να τελέσει διαβαθμονόμησης σύμφωνα με ότι προβλέπεται από την Οδηγία. Στην 
περίπτωση αυτή το κράτος-μέλος (σε συνεργασία με το GIG) θα πρέπει να ακολουθήσει μια 
εναλλακτική προσέγγιση της διαβαθμονόμησης, μετά από έγκριση του WG ECOSTAT. Τα Ευρωπαϊκά 
κράτη-μέλη στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής Χερσονήσου που πρέπει να πραγματοποιήσουν 
άσκηση διαβαθμονόμησης στην παρούσα φάση είναι: Ελλάδα, Βουλγαρία, Σλοβενία και Ρουμανία  
(Πίνακας 1).  

 
Πίνακας 1. Γεωγραφικές ομάδες διαβαθμονόμησης και τα απαρτίζοντα κράτη-μέλη (Poikane et al. 2013). 
Table 1. Geographic intercalibration groups and member states (Poikane et al. 2013). 

GIG Κατηγορία υδάτινων 
σωμάτων 

Κράτη-μέλη 

Alpine Rivers/lakes Austria, France, Germany, Italy, Slovenia, Spaina 
Eastern Continental Rivers Austria, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, 

Romania, 

  Slovakia, Slovenia 

 Lakes Bulgaria, Hungary, Romania 

Central-Baltic Rivers Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, France,   Germany, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 
Luxemburg, Netherlands,   Poland, Portugal, Spain, Sweden, United 
Kingdom  Lakes Belgium, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Ireland, Latvia,   Lithuania, Netherlands, Poland, United Kingdom 

Mediterranean Rivers Cyprus, France, Greece, Italy, Portugal, Slovenia, 
Spain  Lakes Cyprus, France, Greece, Italy, Portugal, Romania, 
Spain Northern Rivers/lakes Finland, Ireland, Norway, Sweden, United 
Kingdom Baltic Coastal and 

transitional waters 
Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, 
Lithuania, Poland, Sweden Black  Sea Coastal waters Bulgaria, Romania 

Mediterranean Coastal and 
transitional waters 

Cyprus, France, Greece, Italy, Slovenia, Spain 

North-East Atlantic Coastal and 
transitional waters 

Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 
United Kingdom 

Σύμφωνα με τους Poikane et al. (2015) η Σλοβενία δεν έχει ακόμη παρουσιάσει σύστημα 
κατηγοριοποίησης των υδάτων βάσει ιχθυοπανίδας σε λίμνες, ενώ για τα ρέοντα ύδατα βρίσκεται 
ακόμη στο επίπεδο δειγματοληψίας. Η Ελλάδα επίσης δεν έχει υποβάλλει επίσημα παρόμοιο 
σύστημα (www.wiser.eu), καθώς και η Κροατία. Η Ρουμανία έχει υιοθετήσει τον Ευρωπαϊκό δείκτη 
για την ιχθυοπανίδα EFI+, για τις λίμνες το σύστημα της είναι υπό ανάπτυξη. 

Πρόσφατα η Βουλγαρία έχει τροποποιήσει τον επίσημο Βουλγαρικό δείκτη ιχθυοπανίδας 
(Belkinova et al. 2013), ώστε να ακολουθεί την τυπολογία των επιφανειακών υδάτων, για τα οποία 
αναφέρεται (Type Specific Bulgarian Fish Index-TsBRI). Ο δείκτης TsBRI είναι πολυμετρικός και 
καλύπτει όλες τις υποχρεωτικές παραμέτρους, σύμφωνα με το CIS Guidance No 7 – Monitoring (WG 
2.7): σύσταση ιχθυοπανίδας, αφθονία, διαταραχή/ευαίσθητες ομάδες και ηλικιακή διάρθρωση. 
Στηρίζεται στην κλασσική αντίληψη των Karr (1981), Karr et al. (1986) για την "βιολογική 
ακεραιότητα" (biological integrity). Οι παράμετροι αυτοί αντιπροσωπεύονται από τις ακόλουθες 
βιολογικές μεταβλητές (Πίνακας 2). Ο καθορισμός του λόγου οικολογικής ποιότητος (EQR) 
πραγματοποιείται ως εξής: 
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Ολικό άθροισμα των βαθμών δειγματοληψίας

Ολικό άθροισμα των βαθμών αναφοράς
 

Στα πλαίσια της νέας τροποποίησης του δείκτη έχουν αποδειχθεί επαρκή σχετικά με τα 
επιφανειακά ρέοντα ύδατα της Κεντρευρωπαϊκής ομάδας: α) η συσχέτιση του δείκτη με τις αρνητικές 
ανθρωπογενείς επιπτώσεις, β) η σύγκριση μεταξύ των ορίων της κλίμακας αξιολόγησης σε εθνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, γ) η απόκλιση από τις συμφωνηθέντες κοινές για την ομάδα διαβαθμονόμησης 
παραμέτρους (common metrics), ώστε να συναντά όλες τις πρωτεύουσες για την διεξαγωγή της 
άσκησης διαβαθμονόμησης προϋποθέσεις, σύμφωνα με την Oδηγία. 

 
Πίνακας 2. Σύντομη περιγραφή των απαραίτητων για τον υπολογισμό του TsBRI βιολογικών μεταβλητών. 
Table 2. Brief description of the biologocal variables for calculating TsBRI. 

Μεταβλητή 
Μέγιστο άθροισμα 

ανά μεταβλητή 
Κατηγορίες ανά 

μεταβλητή 

1. Κοινοτική δομή των ενδεικτικών ειδών / κοινοτική δομή των 
αρπακτικών ειδών ( μόνο για ορισμένους τύπους ρεόντων υδάτων) 

10 3 

2. Κοινοτική δομή των αποδημητικών ειδών 20 5 

3.   Κοινοτική δομή και συγκριτική αφθονία των ευαίσθητων ειδών 20 5 

4. Ανοχή των κυρίαρχων ειδών 20 4 

5. Συνολική αφθονία και βιόμαζα ανά μονάδα έκτασης 0 6 

6. Συγκριτική αφθονία των ξενικών ειδών  15 5 

7. Άριθμός ειδών σύμφωνα με το πλάτος του ποταμού 15 25 

Μέγιστο άθροισμα = TsBRI  100   

 
Στην Μεσογειακή ομάδα η Βουλγαρία πρέπει να διεξάγει την άσκηση διαβαθμονόμησης με τις 

Ισπανία και Πορτογαλία, κάτι που δεν κρίνεται εφικτό, λόγω της χαώδους διαφοράς στη σύσταση των 
ιχθυοπληθυσμών και των οικοθέσεων (Εικόνα 2), καθώς και του βαθμού ενδημισμού - πολύ 
μεγαλύτερος στην Ιβηρική από ότι στην Βαλκανική (Elvira 1995 b). Τα μόνα κράτη-μέλη με τα οποία η 
Βουλγαρία μελλοντικά ενδέχεται να διεξάγει την άσκηση στην περιοχή είναι η Σλοβενία (με πιθανές 
παρόμοιες δυσκολίες όπως αναφέρθηκαν για τα κράτη-μέλη της Ιβηρικής) και την Ελλάδα, όπου οι 
δείκτες διαφορετικότητας της ιχθυοπανίδας είναι χαμηλοί, κυρίως λόγω των κοινών ποταμών του 
Βορείου Αιγαίου (Νέστος, Στρυμόνας και Έβρος).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Όσον αφορά τα λιμναία οικοσυστήματα, στην περιοχή της Βουλγαρίας υπάρχει μόνο μία 

παραδουνάβια λίμνη (Srebarna) που εμπίπτει σε κοινό Ευρωπαϊκό τύπο. Παράλληλα είναι 
προστατευόμενη περιοχή, αλλά κατά το παρελθόν υπέστη ανθρωπογενείς μεταβολές των 
υδρολογικών και ιχθυολογικών χαρακτηριστικών της. Αυτά οδηγούν στην επιλογή μιας εθνικά 
αποδεκτής μεθόδου αξιολόγησης μεν, που αδυνατεί να περάσει την άσκηση διαβαθμονόμησης δε, 
και που βρίσκεται στα τελευταία στάδια της εξέλιξής της. Βάσει των παραπάνω στοιχείων προκύπτει, 
ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία μάλλον δεν πρόκειται να διεξάγουν άσκηση διαβαθμονόμησης σε 
αυτόν τον τομέα. Στην περιοχή της Βαλκανικής υπάρχουν και άλλα κράτη, τα οποία δεν είναι μέλη της 
Ε.Ε. μεν, αλλά συνορεύουν με την Βουλγαρία και την Ελλάδα και μοιράζονται με αυτές τις χώρες 

Εικόνα 2. DCA - ανάλυση των παραμεσογειακών ιχθυοπανίδων 
ορισμένων κρατών μελών, βάσει των διαφορών στην σύστασή 
τους: GR-Ελλάς; BG-Βουλγαρία, PO-Πορτογαλία, ES-Ισπανία. 
Figure 2. DCA Analysis of fish fauna of some Mediterranean 
countries: GR-Greece; BG-Bulgaria, PO-Portugal, ES-Spain. 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   228 

διασυνοριακούς ποταμούς, άρα και παρόμοιες ιχθυοπανίδες. Για να διευκρινιστεί το επίπεδο 
ανάπτυξης συστημάτων αξιολόγησης υδάτων με βιολογικούς παράγοντες αποστάλθηκε σε κάθε μία 
Βαλκανική χώρα εκτός των κρατών-μελών ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε μόνο από την 
Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ. (Πίνακας 3). Κάθε προσπάθεια για κατηγοριοποίηση των υδάτων με 
βιολογικούς παράγοντες αν διεξαχθεί από κοινού, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την μελλοντική 
ομογενοποίηση της. Ιδιαίτερη είναι η θέση της Π.Γ.Δ.Μ., λόγω του ότι συνορεύει και με τις δύο χώρες 
κράτη-μέλη στην περιοχή, καθώς επίσης συμμερίζεται κοινούς τύπους υδάτων με αυτές (Στρυμόνας 
και παραπόταμοι). Δευτερεύοντα σημασία έχουν η Σερβία (κοινά υδάτινα συστήματα με Βουλγαρία, 
Ρουμανία αλλά και Ελλάδα μέσω του Αξιού, ποταμός Pčinja), καθώς και η Αλβανία. 

 
Πίνακας 3. Σύγχρονη κατάσταση ανάπτυξης συστήματος αξιολόγησης των υδάτων βάσει ιχθυοπανίδας σε 
ορισμένες Βαλκανικές χώρες. 
Table 3. Current status of the evaluation system based on the fish fauna in some Balkan countries. 
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Αναπαραγωγή και γονιμότητα του γένους Atyaephyra με έμφαση στο είδος 
Atyaephyra thyamisensis  
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ABSTRACT 
Chryssa Anastasiadou, Magdalini Christodoulou, Ioannis D. Leonardos, Leif Asbjörn 
Völlestad: Reproduction and fecundity in genus Atyaephyra with emphasis to the species 
Atyaephyra thyamisensis  
Atyaephyra is a widespread genus in Middle East, North Africa, Europe and Mediterranean islands. 
Recent reviews showed the existence of seven species. Among them, A. acheronensis, A. desmarestii 
and A. tuerkayi exhibit the highest number of eggs, while A. orientalis the lowest. A. thyamisensis is a 
Greek endemic with no information on the reproduction and fecundity. A. thyamisensis’ overall sex 
ratio was studied in a total of 11845 individuals, collected from Louros River and found to be 1.18: 1, 
(females: males) (χ2 = 80,2, P<0,001). Ovigerous females occur in the population in higher percentages 
during April, June and January. The observed sex seasonal pattern coincides with ovigerous females’ 

activity and larvae release. In both sexes, gonad maturation shows a three-month seasonal periodicity 
in late spring (May), early autumn (September) and mid-winter (January), while fecundity per 
individual was calculated to be 926 eggs (min: 138 max: 3.086). 
Keywords: freshwater shrimps, Atyidae, reproduction, fecundity, Atyaephyra thyamisensis 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Το γένος Atyaephyra ανήκει σε μια από τις πιο ποικιλόμορφες οικογένειες γαρίδων που απαντώνται 
στα εσωτερικά ύδατα παγκοσμίως, την οικογένεια Atyidae. Μέχρι σήμερα, η οικογένεια 
περιλαμβάνει 43 αρτίγονα γένη και τουλάχιστον 469 είδη (DeGrave & Fransen 2011, Richard et al. 
2012, Castelin et al. 2013, DeGrave & Page 2014). Παρά τον υψηλό αριθμό των ταξινομημάτων της, η 
πραγματική ποικιλότητα της οικογένειας αυτής φαίνεται πως είναι υποτιμημένη καθώς σε ετήσια 
βάση περιγράφονται νέα, μορφολογικά διακριτά είδη (Richard et al. 2012), ενώ παράλληλα μοριακά 
δεδομένα αποκαλύπτουν σημαντικό αριθμό κρυπτικών ειδών (Christodoulou et al. 2012). Το γένος 
κατανέμεται από τη Μέση Ανατολή έως τη Βόρεια Αφρική και το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης 
(Christodoulou et al. 2012). Περιλαμβάνει επτά είδη, τέσσερα από τα οποία απαντούν στην 
Βαλκανική χερσόνησο, με τα δύο από αυτά (A. thyamisensis και A. strymonensis) να είναι ενδημικά 
της Ελλάδας.  

Ενώ η ταξινομία των ειδών, η βιογεωγραφία και η γενετική τους έχουν εκτενώς μελετηθεί, οι 
διαθέσιμες πληροφορίες για τον κύκλο ζωής, την αναπαραγωγή και την οικολογία των ειδών είναι 
αποσπασματικές και ελλιπείς. Επομένως, η παρούσα εργασία έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη της 
αναπαραγωγικής βιολογίας του γένους Atyaephyra, με ιδιαίτερη έμφαση στο ενδημικό είδος A. 
thyamisensis. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η συγκριτική μελέτη του αναπαραγωγικού δυναμικού των επτά, μέχρι σήμερα, γνωστών ειδών του 
γένους έγινε βάσει της ωομάζας. Εξετάστηκαν δείγματα θηλυκών ωοφόρων ατόμων σε όλη την 
περιοχή κατανομής του γένους. Μετά την αφαίρεση της ωομάζας, και αφού μετρήθηκε με 
ηλεκτρονικό παχύμετρο το ολικό μήκος σώματος (TL) και το μήκος του κεφαλοθώρακα (CL), 
ακολούθησε καταμέτρηση του αριθμού των αβγών και μέτρηση των 2 διαμέτρων (μικρή και μεγάλη) 
για τον υπολογισμό του όγκου του αβγού. Ειδικότερα για το είδος A. thyamisensis, εξετάστηκαν 16 
μηνιαία δείγματα που συλλέχθηκαν από τον Ποταμό Λούρο, στα οποία μελετήθηκε η αναλογία 
φύλων του είδους και αναπαραγωγικές παράμετροι όπως η περίοδος ωοφορίας, ο μέσος μηνιαίος 
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γοναδοσωματικός δείκτης (GSI) και η απόλυτη γονιμότητα, δηλαδή ο αριθμός των αβγών του 
επωαστικού θύλακα των ωοφόρων θηλυκών ατόμων. Οι γονάδες των αρσενικών και θηλυκών 
ατόμων αφαιρούνταν και ζυγίζονταν σε ψηφιακό ζυγό ακριβείας (0,1 mg). Για τη μελέτη της μηνιαίας 
μεταβολής των γονάδων υπολογίστηκε για τα κάθε φύλο χωριστά ο GSI από τη σχέση GSI= 100 x 
(GW/NW), όπου GW = βάρος γονάδας και NW = καθαρό βάρος σώματος. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα δεδομένα γονιμότητας των θηλυκών ατόμων στα είδη του γένους 
Atyaephyra. Ο μέσος αριθμός αβγών διαφέρει μεταξύ των ειδών, με τα είδη A. acheronensis, A. 
thyamisensis και A. tuerkayi να εμφανίζουν μεγάλο μέσο αριθμό αβγών και το είδος A. orientalis το 
μικρότερο μέσο αριθμό αβγών. Από τα δεδομένα μας προκύπτει ότι είδη με μικρό αριθμό αβγών 
εμφανίζουν μεγάλο όγκο αβγού, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει μεγαλύτερη ποσότητα 
λεκίθου και αντιστρόφως. Η παράμετρος αυτή αντανακλά συγκεκριμένη αναπαραγωγική στρατηγική 
για τα εν λόγω είδη.  

 
Πίνακας 1. Γονιμότητα και σωματομετρικές καταγραφές των θηλυκών ατόμων των επτά γνωστών ειδών του 
γένους Atyaephyra TL♀= μέσο ολικό μήκος σώματος, CL♀= μέσο μήκος κεφαλοθώρακα, N Eggs= μέσος αριθμός 
αβγών, V Eggs= μέσος όγκος αβγών. 
Table 1. Fecundity and somatometric recordings of females of the seven known species of the genus Atyaephyra. 
TL♀= mean total body length, CL♀= mean carapace length, NEggs= mean number of eggs, V Eggs= mean volume of 
eggs. 

 

Είδη ΝΙ TL♀ 
(mm)  

CL♀ 
(mm) 

N 
Eggs 

V Eggs 
(mm3) 

Atyaephyra acheronensis Christodoulou et al., 2012 34 27,7 6,58 692 0,021573 
Atyaephyra desmarestii Millet, 1831 70 29 6,89 476 0,035036 
Atyaephyra orientalis Bouvier, 1913 30 31 4,69 87 0,055717 
Atyaephyra stankoi Karaman, 1972 7 30 5,89 132 0,040895 
Atyaephyra strymonensis Christodoulou et al., 2012 16 32 7,18 130 0,064919 
Atyaephyra thyamisensis Christodoulou et al., 2012 105 33,6 7,17 926 0,059186 
Atyaephyra tuerkayi Christodoulou et al., 2012 9 30 5,88 577 0,022841 

 
Το είδος A. thyamisensis επιλέχθηκε ως είδος στόχος διότι απαντάται σε όλους τους τύπους 

των επιφανειακών υδάτων (ρέοντα ύδατα, λιμναία και λιμνοθαλάσσια-εκβολικά) (Anastasiadou & 
Leonardos 2008) και η μελέτη του σε επίπεδο αναπαραγωγικών στρατηγικών το καθιστά εξαιρετικά 
ενδιαφέρον.  Από τον Ποταμό Λούρο, συλλέχθηκαν συνολικά και εξετάστηκαν 11845 άτομα, από τα 
οποία 6410 ήταν θηλυκά και 5435 αρσενικά. Η αναλογία φύλων στο σύνολο του πληθυσμού βρέθηκε 
να είναι 1,18:1 με τα θηλυκά άτομα να υπερέχουν έναντι των αρσενικών (χ2 = 80,2, P<0,001). Σε 
μηνιαία βάση, το ποσοστό των θηλυκών εμφάνισε την υψηλότερη τιμή το Μάιο (70,1%) και τη 
χαμηλότερη τον Ιανουάριο (34,5%) (Πίνακας 2). Τα θηλυκά άτομα φαίνεται να υπερέχουν ελαφρώς 
των αρσενικών τους θερινούς μήνες. Αντιθέτως, το ποσοστό τους μειώνεται τους χειμερινούς μήνες 
και επέρχεται σταδιακή αύξησή του την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η παρατηρούμενη αυξομείωση των 
ποσοστών των θηλυκών ατόμων φαίνεται να ακολουθεί ένα εποχικό πρότυπο το οποίο ταυτίζεται με 
τις περιόδους ωοφορίας και απελευθέρωσης των λαρβών. Αμέσως μετά την απελευθέρωση των 
λαρβών σημειώνεται αύξηση της θνησιμότητας των θηλυκών ατόμων στον πληθυσμό (Fidalgo, 1985). 
Σε ό,τι αφορά στην ωοφορία του είδους, ο πληθυσμός εμφανίζει κυμαινόμενη δραστηριότητα στη 
διάρκεια του χρόνου με τα μέγιστα ποσοστά ωοφόρων θηλυκών να σημειώνονται τους μήνες 
Απρίλιο, Ιούνιο και Ιανουάριο. Αν συγκριθούν τα μέγιστα αυτά με τις μέγιστες τιμές του 
γοναδοσωματικού δείκτη των θηλυκών ατόμων προκύπτει  πως με το πέρας ενός μηνός από την 
ωρίμανση των γονάδων τα θηλυκά άτομα του είδους περνούν στη φάση ωοφορίας. 
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Πίνακας 2. Μηνιαία αναλογία φύλων για το είδος Atyaephyra thyamisensis από τον Ποταμό Λούρο. 
Table 2. Monthly sex ratio of Atyaephyra thyamisesnis from Louros River. 

Ημερομηνία Θηλυκά Αρσενικά 
Αναλογία 

φύλων 
χ2 

% Αναλογία 

♀♀/♂♂ 

Φεβ.04 95 151 0,63:1 12,7 38,6 / 61,4 
Μαρ.04 311 315 0,98:1 0,1 49,7 / 50,3 
Απρ.04 486 387 1,25:1 11,2 55,7 / 44,3 
Μαι.04 685 292 2,34:1 158,1 70,1 / 29,9 
Ιουν.04 677 409 1,65:1 66,1 62,3 / 37,7 
Ιουλ.04 1081 642 1,68:1 111,8 62,7 / 37,3 
Αυγ.04 563 354 1,59:1 47,6 61,4 / 38,6 
Σεπ.04 442 503 0,88:1 3,9 46,7 / 53,3 
Οκτ.04 429 398 1,08:1 1,2 51,9 / 48,1 
Νοε.04 238 370 0,64:1 28,6 39,1 / 60,9 
Δεκ.04 281 311 0,90:1 1,5 47,5 / 52,5 
Ιαν.05 106 201 0,53:1 29,4 34,5 / 65,5 
Φεβ.05 321 404 0,79:1 9,5 44,3 / 55,7 
Μαρ.05 357 288 1,24:1 7,4 55,3 / 44,7 
Απρ.05 265 370 0,72:1 17,4 41,7 / 58,3 
Μαι.05 73 40 1,82:1 9,6 64,6 / 35,4 

Σύνολο 6410 5435 1,18:1 80,3 54,1 / 45,9 
 

 
Η μελέτη του γοναδοσωματικού δείκτη πραγματοποιήθηκε σε υποδείγμα 283 θηλυκών και 

162 αρσενικών ατόμων. Οι μέσες μηνιαίες τιμές του γοναδοσωματικού δείκτη των θηλυκών και 
αρσενικών γαρίδων απεικονίζονται στις Εικόνες 1 και 2. Οι μέσες μηνιαίες τιμές εμφανίζουν 
παρόμοιο πρότυπο μεταβολής στα δύο φύλα, ενώ η παρατηρούμενη μεταβολή των τιμών δείχνει ότι 
η ωρίμανση των γονάδων εμφανίζει εποχική περιοδικότητα με τρεις κορυφώσεις: προς το τέλος της 
άνοιξης (Μάιος), στις αρχές του φθινοπώρου (Σεπτέμβριος) και στα μέσα του χειμώνα (Ιανουάριος). 
Σε εύκρατες περιοχές αναφέρεται πως τα είδη της οικογένειας Atyidae εμφανίζουν έντονη 
αναπαραγωγική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του θερμού καλοκαιριού και ήπια, αλλά 
παρατεταμένη, αναπαραγωγική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης 
(Fidalgo 1989, Fidalgo et al. 2001). Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι οι χαμηλές χειμερινές 
θερμοκρασίες (<11 οC) δεν διευκολύνουν τη γαμετογένεση και την εμβρυική ανάπτυξη. Στο υπό 
μελέτη οικοσύστημα, η μέση θερμοκρασία του ύδατος κυμάνθηκε μεταξύ 13,2 οC και 16,5 οC. 
Φαίνεται επομένως πως ο συγκεκριμένος πληθυσμός ακολουθεί μια αναπαραγωγική στρατηγική, η 
οποία δεν διαφοροποιείται δραματικά κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά σταθερά, με περίπου 
τριμηνιαία εποχική περιοδικότητα. 
 

 
Εικόνα 1. Μηνιαία μεταβολή των τιμών του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) των θηλυκών ατόμων του είδους 
Atyaephyra thyamisensis του Ποταμού Λούρου.  
Figure 1. Monthly variation of the gonadosomatic index (GSI) of Atyaephyra thyamisensis females from Louros 
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Αρσενικά 
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Εικόνα 2. Μηνιαία μεταβολή των τιμών του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) των αρσενικών ατόμων του είδους 
Atyaephyra thyamisesnis του Ποταμού Λούρου.  
Figure 2. Monthly variation of the gonadosomatic index (GSI) of Atyaephyra thyamisensis males from Louros 
River. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης διερευνήθηκε και η απόλυτη γονιμότητα σε σύνολο 105 
ωοφόρων θηλυκών ατόμων που εξετάστηκαν, ο μέσος αριθμός των αβγών ανά άτομο υπολογίστηκε 
να είναι 926 αβγά (min: 138 max: 3.086). 

Συμπερασματικά, μεταξύ των ειδών του γένους Atyaephyra, το είδος A. thyamisensis εμφανίζει 
την υψηλότερη μέση απόλυτη γονιμότητα ενώ το είδος A. orientalis το μικρότερη. Από τα δεδομένα 
μας προκύπτει ότι τα είδη με μεγάλο όγκο αβγού, εμφανίζουν χαμηλότερες απόλυτες γονιμότητες, 
γεγονός που αντανακλά συγκεκριμένη αναπαραγωγική στρατηγική για τα εν λόγω είδη. Ειδικότερα 
για το ενδημικό είδος  A. thyamisensis, η αναλογία φύλων βρέθηκε να είναι θηλυκά: αρσενικά: 1,18:1 
με τα θηλυκά άτομα να υπερέχουν ελαφρώς των αρσενικών κατά τους θερινούς μήνες. Τέλος, οι 
μέσες μηνιαίες τιμές του γοναδοσωματικού δείκτη εμφανίζουν εποχική περιοδικότητα: προς το τέλος 
της άνοιξης (Μάιος), στις αρχές του φθινοπώρου (Σεπτέμβριος) και στα μέσα του χειμώνα 
(Ιανουάριος). 
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ποταμών της Ελλάδας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ για την περίοδο 2012-
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ABSTRACT 
Leonidas Vardakas, Fotis Arapoglou, Katerina Vourka, Sofia Giakoumi, Yorgos Emfietzis, 
Stamatis Zogaris, Nektarios Kalaitzakis, Eleni Kalogianni, Ioannis Kapakos, Dimitris 
Kommatas, Petros Kouraklis, Μanos Koutrakis, Nicholas Koutsikos, Maritina Latsou, Ioannis 
Leonardos, Roberta Barbieri, Dimitra Bobori, Alexandros Ntakis, Chrysoula Ntislidou, Anthi 
Oikonomou, Elena Oikonomou, Olga Petriki, Argyrios Sapounidis, Maria Stoumboudi, 
Vassilis Tachos, Emmanouil Tsakoumis, Μaria Tsoumani, Aris Christidis, Alcibiades N. 
Economou: Monitoring the fish fauna of Hellenic rivers according to the Water Framework 
Directive 2000/60/EC for the period 2012-2015 
A nationwide ichthyological survey designed to meet the demands of the Water Framework Directive 
2000/60/EC for the ecological status assessment in lotic systems was conducted between summer 
2012 and autumn 2015. A total of 127 river basins were surveyed and 1,096 fish samplings were 
conducted in 449 sites using electrofishing devices. Overall, 237,995 individuals representing 102 
species and 19 families were recorded. Here, we present a brief account of the survey data and we 
discuss regional aspects of the community structure organization. Beyond their utility in ecological 
status assessments, the data obtained also build a knowledge-base on the distributional patterns of 
the freshwater fishes of Greece which may contribute to biodiversity conservation actions. 
Keywords: Monitoring, rivers, ichthyofauna, WFD 2000/60/EC 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕK (ΟΠΥ) επιβάλλει το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 
παρακολούθησης με τη χρήση βιολογικών στοιχείων σε όλα τα επιφανειακά ύδατα της Ευρώπης, 
μέσω των οποίων θα πραγματοποείται η ταξινόμηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων 
σωμάτων. Τα ψάρια αποτελούν μια από τις ομαδές των βιολογικών στοιχείων που προτείνει η ΟΠΥ, 
καθώς θεωρούνται σημαντικοί δείκτες για την κατάσταση ενός υδάτινου σώματος, εξαιτίας των 
οικολογικών τους. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την 
ιχθυολογική παρακολούθηση των ποταμών της Ελλάδας για την περίοδο 2012-2015. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ    
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (ΙΘΑΒΙΠΕΥ), 
ανέλαβε την υλοποίηση του σκέλους του προγράμματος που αφορά τους ποταμούς της χώρας για 
την περίοδο 2012-2015. Οι δειγματοληψίες διενεργήθηκαν με τη συνεργασία του Εργαστηρίου 
Ιχθυολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εργαστηρίου Ζωολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας. Στο διάστημα Ιούλιος 2012 - 
Νοέμβριος 2015 πραγματοποιήθηκαν 1.096 επισκέψεις / δειγματοληψίες ψαριών σε 449 θέσεις από 

mailto:louisvard@gmail.com
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127 λεκάνες απορροής ποταμών της Ελλάδας. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 
διαφορετικών συσκευών ηλεκτραλιείας και ενίοτε από βάρκα, ανάλογα με τον όγκο του νερού. 
Γενικώς, ακολουθήθηκαν οι μεθοδολογικές κατευθύνσεις που περιγράφονται από τους Economou et 
al. (2016) και δίνονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του ΙΘΑΒΙΠΕΥ (ΙMBRIW 2013). Οι δειγματοληψίες 
συνοδεύονταν από μετρήσεις και καταγραφές ενδιαιτήματων, υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών 
σταθμού και φυσικοχημικών παραμέτρων. Η ονοματολογία των ψαριών και η οργάνωση των 
δεδομένων σε οικοπεριφέρειες, έγινε σύμφωνα με τους Barbieri et al. (2015). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τις 1.096 επισκέψεις / δειγματοληψίες μόνο στις 746 εντοπίστηκαν ψάρια. Ο κατάλογος των 
αλιευθέντων ειδών και η συχνότητα εμφάνισης τους δίνεται στον Πίνακα 1. Συνολικά, αλιεύθηκαν 
237.995 άτομα που ανήκαν σε 19 οικογένειες και 102 είδη. Από αυτά, 96 είδη είναι αυτόχθονα της 
χώρας (70 είδη είναι ενδημικά της Ελλάδας ή των νοτίων Βαλκανίων), έξι είναι αλλόχθονα, και οχτώ 
είναι ευρύαλα είδη θαλασσινής προέλευσης που εντοπίζονται κυρίως στα εκβολικά σημεία των 
ποταμών που ερευνήθηκαν. Ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών (57) ανήκε στην οικογένεια Cyprinidae. Το 
Alburnoides bipunctatus και είδη των γενών Rhodeus, Barbus και Squalius παρουσίασαν τη 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Ορισμένα από τα αυτόχθονα είδη απαντήθηκαν σε συστήματα 
όπου δεν είχαν καταγραφεί κατά το παρελθόν, όπως τα Alosa fallax στον Αλφειό, Luciobarbus 
albanicus στον Πείρο, Oxynemacheilus bureschi στον Φιλιούρη (Λισσός), Alburnus thessalicus και 
Knipowitschia caucasica στο Γαλλικό, και Salaria fluviatilis στον Αγγίτη. Ιδιαίτερο βιογεωγραφικό 
ενδιαφέρον παρουσιάζει (αν δεν οφείλεται σε τυχαία εισαγωγή), η παρουσία του Leucaspius 
delineatus στο Θεσσαλικό Πηνειό και σε κανάλι της λίμνης Κάρλας. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται 
πέραν της γνωστής περιοχής κατανομής του είδους στην Ελλάδα (Θράκη και Μακεδονία) και 
σηματοδοτούν το νοτιότερο σημείο της γεωγραφικής του εξάπλωσης στην Ευρώπη.  

Ο αριθμός των αλλόχθονων ειδών που καταγράφηκαν σε αυτή την έρευνα είναι μικρός, αν 
συγκριθεί με δεδομένα από άλλες Μεσογειακές ή Μεσογειακού-τύπου περιοχές (Marr et al. 2013). 
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα δεν κάλυψε λιμναία και άλλα υγροτοπικά 
οικοσυστήματα, στα οποία ως επί το πλείστον αφθονούν τα ξενικά είδη. Στο πλαίσιο της παρούσας 
έρευνας, τα πλέον διαδεδομένα αλλόχθονα είδη, με υψηλές επίσης αφθονίες ήταν τα Gambusia 
holbrooki και Carassius cf gibelio. Δύο ακόμη αλλόχθονα, τα Lepomis gibbosus και Pseudorasbora 
parva, καταγράφηκαν σε νέες περιοχές, γεγονός που υποδηλώνει εισβολική εξάπλωση. Τέλος, εννέα 
αυτόχθονα είδη (Barbus sperchiensis, Squalius vardarensis, Luciobarbus graecus, Cyprinus carpio, 
Pelasgus marathonicus, Tinca tinca, Rhodeus meridionalis, Economidichtys pygmaeus και Silurus 
glanis) καταγράφηκαν ως «αλλότοπικά» σε συστήματα εκτός της γνωστής γεωγραφικής τους 
εξάπλωσης. 

 
Πίνακας 1. Τα είδη ψαριών που αλιεύθηκαν κατά την παρούσα έρευνα και συχνότητα εμφάνισής τους (%, 
ποσοστό θέσεων που καταγράφηκαν).  
Τable 1. Fish species captured during the survey and their frequency of occurrence (%, sampling sites).  

Είδος (%)  Είδος   (%)  

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) 16,24 Leucaspius delineatus (Hechel, 1843) 1,37 

Alburnoides strymonicus (Chichkoff, 1940) 4,56 Leuciscus aspius (Linnaeus, 1758)  1,37 

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)  2,01 Luciobarbus albanicus (Steindachner, 1870)  7,57 

Alburnus scoranza Bonaparte, 1845  0,18 Luciobarbus graecus (Steindachner, 1896)  1,28 

Alburnus sp. Volvi In Kottelat  & Freyhof, 2007 3,10 Mugil cephalus Linnaeus, 1758  0,82 

Alburnus thessalicus Stephanidis, 1950  8,21 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)  1,19 

Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007  0,73 Oxynoemacheilus bureschi (Drensky, 1928)  0,36 

Alburnus volviticus Freyhof & Kottelat, 2007  0,09 Oxynoemacheilus pindus (Economidis, 2005)  0,27 

Alosa fallax (La Cepède, 1803) 0,09 
Pachychilon macedonicum (Steindachner, 
1892)  6,93 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)  9,85 Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858)  0,27 

Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) 0,09 Pelasgus laconicus (Kottelat & Barbieri, 2004) 1,09 

Atherina boyeri Risso, 1810   0,09 Pelasgus marathonicus (Vinciguerra, 1921) 3,01 
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Είδος (%)  Είδος   (%)  

Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) 0,09 Pelasgus stymphalicus (Valenciennes, 1844) 4,29 
Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 
2002  5,47 Pelasgus thesproticus (Stephanidis, 1939) 2,19 

Barbus cyclolepis Heckel, 1837  4,01 Perca fluviatilis Linnaeus, 1758  2,92 

Barbus macedonicus Karaman, 1928  6,20 Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) 2,19 

Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842  16,33 Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)  2,01 

Barbus prespensis Karaman, 1924  1,09 
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 
1846) 7,21 

Barbus sperchiensis Stephanidis, 1950 10,49 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) 7,85 

Barbus strumicae Karaman, 1955  6,20 Rhodeus meridionalis Karaman, 1924  8,94 

Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 0,09 
Romanogobio elimeius (Kattoulas, Stephanidis 
& Economidis, 1973) 5,02 

Carassius cf. gibelio (Bloch, 1782)  13,14 Rutilus panosi Bogutskaya & Iliadou, 2006  0,55 

Caspiomyzon graecus Renaud & Economidis, 2010  0,18 Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 6,66 

Liza* aurata (Risso, 1810) 0,27 Rutilus sp. Sperchios (Linnaeus, 1758)  0,46 

Chelon labrosus (Risso, 1827)  0,36 Sabanejewia balcanica (Karaman, 1922)  6,20 

Liza* ramada (Risso, 1810) 0,36 Salaria economidisi Kottelat, 2004  0,18 

Liza* saliens (Risso, 1810) 0,27 Salaria fluviatilis (Asso, 1801)  5,84 

Chondrostoma vardarense Karaman, 1928  14,23 Salmo farioides Karaman, 1938  6,48 

Cobitis arachthosensis Economidis & Nalbant, 1996  0,27 Salmo lourosensis Delling, 2011  0,18 

Cobitis hellenica Economidis & Nalbant, 1996  0,73 Salmo macedonicus (Karaman, 1924) 0,36 

Cobitis ohridana Karaman, 1928  0,09 Salmo pelagonicus Karaman, 1938  0,46 

Cobitis punctilineata Economidis & Nalbant, 1996  0,27 Salmo peristericus Karaman, 1938  0,46 

Cobitis strumicae Karaman, 1955  7,21 Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)  0,36 

Cobitis trichonica Stephanidis, 1974  0,46 Scardinius acarnanicus Economidis, 1991  1,19 

Cobitis vardarensis Karaman, 1928  6,39 Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 0,91 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758  3,83 Silurus aristotelis Garman, 1890  0,55 

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)  1,92 Silurus glanis Linnaeus, 1758     2,19 

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)  0,18 Squalius keadicus (Stephanidis, 1971) 1,09 

Economidichthys pygmaeus (Holly, 1929)  2,46 Squalius cf. moreoticus (Stephanidis, 1971) 0,36 

Economidichthys trichonis Economidis & Miller, 1990  0,27 
Squalius orpheus Kottelat & Economidis, 
2006  11,13 

Esox lucius Linnaeus, 1758   2,46 Squalius pamvoticus (Stephanidis, 1939)  4,01 

Gambusia holbrooki Girard, 1859  12,32 Squalius peloponensis (Valenciennes, 1844)  12,50 

Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829  0,91 Squalius sp. Aoos  0,55 

Gobio bulgaricus Drensky, 1926  6,11 Squalius vardarensis Karaman, 1928  17,06 

Gobio feraeensis Stephanidis, 1973  3,38 Telestes beoticus (Stephanidis, 1939)  0,46 

Gobio skadarensis Karaman, 1937 0,27 
Telestes pleurobipunctatus (Stephanidis, 
1939)  9,12 

Knipowitschia caucasica (Berg, 1916)  1,55 
Tropidophoxinellus hellenicus (Stephanidis, 
1971)  0,64 

Knipowitschia milleri (Ahnelt & Bianco, 1990)  0,09 
Tropidophoxinellus spartiaticus (Schmidt-Ries, 
1943)  3,38 

Knipowitschia thessala (Vinciguerra, 1921)  2,10 Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880)  0,18 

Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927)  0,27 Vimba melanops (Heckel, 1837)   10,95 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)  7,39 Τinca tinca (Linnaeus, 1758)  1,00 

*Τα είδη του γένους Liza βρίσκονται υπό ταξινομική αναθεώρηση (Crocetti & Blabber 2016).   

 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά της σύστασης των συναθροίσεων που 

καταγράφηκαν σε επτά οικοπεριφέρειες της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η οικοπεριφέρεια της 
Κρήτης εμφάνισε πτωχή ιχθυοπανίδα αποτελούμενη από δυο αλλόχθονα και δυο ευρέως 
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διαδεδομένα είδη. Τα δεδομένα από την οικοπεριφέρεια του Αν. Αιγαίου προήλθαν από ένα 
περιορισμένο αριθμό δειγματοληψιών (αποκλειστικά στη Ρόδο), όπου αλιεύθηκε ένα μόνο είδος. 
Κατά συνέπεια, θεωρείται ότι δεν αποδίδουν την πραγματική ιχθυολογική εικόνα της περιοχής, 
καθώς από έρευνες του ΙΘΑΒΙΠΕΥ έχει διαπιστωθεί η παρουσία έξι ακόμη ειδών σε άλλα νησιά του 
Αν. Αιγαίου. Η οικοπεριφέρεια της Ν.Α. Αδριατικής επίσης δεν καλύφθηκε επαρκώς, καθώς μόνο ένα 
μικρό μέρος της βρίσκεται στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα από αυτή την 
οικοπεριφέρεια δείχνουν κυριαρχία ενδημικών και απουσία αλλόχθονων ειδών. Οι υπόλοιπες 
τέσσερις οικοπεριφέρειες εμφάνισαν μερικά κοινά ιχθυολογικά χαρακτηριστικά, αλλά και σημαντικές 
δομικές διαφορές (Πίνακας 2). Όλες εμφάνισαν υψηλό ποσοστό ενδημισμού. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας (Economou et al. 2016), η οποία στηρίχθηκε σε πολύ μικρότερο 
αριθμό δειγμάτων, παρατηρήθηκε ότι ο «τοπικός πλούτος ειδών» (μέσος αριθμός ειδών ανά δείγμα) 
ήταν μικρότερος στις βιογεωγραφικά απομονωμένες οικοπεριφέρειες του Ιονίου και του Δυτ. Αιγαίου 
από ότι στις οικοπεριεφέρειες Μακεδονίας-Θεσσαλίας και Θράκης, οι οποίες α) δέχθηκαν 
εποικιστικά κύματα από τον Δούναβη και τη Μαύρη Θάλασσα σχετικά πρόσφατα (Πλειο-
Πλειστόκαινο) και β) σε αυτές εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ποτάμια συστήματα της Ελλάδας.  
 
Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία των συναθροίσεων σε επτά οικοπεριφέρειες της Ελλάδας. 
Table 2. Descriptive data of the sampled fish assemblages in seven fish ecoregions of Greece. 

 Θράκη 
Μακεδονία
- Θεσσαλία 

Ιόνιο Δ. Αιγαίο Α. Αγαίο 
N.A 

Αδριατική 
Κρήτη 

Αριθμός δειγμάτων 163 271 409 178 6 20 49 
Δείγματα χωρίς ψάρια1 16 60 98 128 3 2 43 
Αριθμός ειδών 39 35 47 17 1 12 4 
Αριθμός ατόμων 59673 101786 61661 11437 257 2963 218 
Είδη/δείγμα 7,12 7,62 3,83 2,77 1 3,44 1,33 
Άτομα/δείγμα 400,5 484,7 199,5 233,4 85,7 164,6 36,3 
Ενδημικά είδη2 15 17 26 6 1 10 0 
% Ενδημικά είδη 37,5 48,6 55,3 31,6 100 83,3 0 
% Ενδημικά άτομα 60,4 70,5 88,0 64,2 100 57,5 0 
Εισαχθέντα είδη3 5 6 9 7 0 0 2 
% Εισαχθέντα είδη 12,5 17,1 19,1 36,8 0 0 50 
% Εισαχθέντα άτομα 6,8 7,7 3,8 12,5 0 0 78,4 

1 Δεν λήφθηκαν υπόψη στις αναλύσεις 
2 Περιλαμβάνονται είδη που απαντούν και σε λεκάνες διασυνοριακών ποταμών και η κατανομή τους επεκτείνεται σε γειτονικές 
χώρες 
3 Περιλαμβάνονται αλλοτοπικά είδη που είναι αυτόχθονα σε άλλες περιοχές της χώρας 

 
Η παρούσα έρευνα αποτελεί την μεγαλύτερη συστηματική προσπάθεια συλλογής 

ιχθυολογικών δεδομένων με κοινή μεθοδολογία, που έχει διεξαχθεί μέχρι τώρα στον Ελλαδικό χώρο. 
Πέραν της χρησιμότητάς τους σε αναλύσεις οικολογικής εκτίμησης, τα δεδομένα αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της κατάστασης απειλούμενων ειδών, καθώς και για δράσεις 
αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων τους.  
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ABSTRACT 
Maria Zoidou, Georgios Sylaios: Water quality of the National Park of East Macedonia-
Thrace lagoons for the investigation of their ecosystem services 
The objective of this study is to examine the water quality of five lagoons in NorthernGreece (Erateino, 
Agiasma, Lagos, Xirolimni and Ptelea), located in the National Park of East Macedonia-Thrace. Monthly 
water samplings were conducted for the period 02/2015-04/2016. The variables measured are water 
temperature, salinity, dissolved oxygen, nutrients, and organic matter (BOD, COD). The results will be 
used to develop a coupled hydrodynamic-biogeochemical model for these lagoons, in order to 
determine their ecosystem services and their link to the adjacent agricultural activity. 
Keywords: water quality, coastal lagoons, nutrients, National Park East Macedonia-Thrace. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι λιμνοθάλασσες είναι από τα πλέον παραγωγικά οικοσυστήματα με μεγάλη οικολογική αξία. 
Επίσης αποτελούν περιοχές με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον κυρίως όσον αφορά την οικονομική 
εκμετάλλευση των ιχθυοπαραγωγικών δυνατοτήτων τους. Όμως, τα οικοσυστήματα αυτά 
αντιμετωπίζουν σημαντική υποβάθμιση καθώς γίνονται αποδέκτες αποβλήτων αστικής, βιομηχανικής 
και γεωργικής προέλευσης (Crooks & Turner 1999). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της 
λειτουργίας των οικοσυστημάτων, η οποία επιφέρει αλλαγές στην τροφική κατάσταση των υδατικών 
συστημάτων και ευνοεί την εμφάνιση ευτροφισμού και τη μείωση της αλιευτικής τους παραγωγής. 

Λόγω της σπουδαιότητας των λιμνοθαλασσών και την ύπαρξη παραγόντων που επηρεάζουν τη 
λειτουργία τους, είναι απαραίτητο για τη διαχείριση τους να αναπτυχθούν διαχειριστικά εργαλεία τα 
οποία αναδεικνύουν τις οικολογικές αξίες τους και συμβάλουν στη βελτίωση του οικοσυστήματός 
τους. Ως διαχειριστικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διασυνδεδεμένα υδροδυναμικά-
βιογεωχημικά ομοιώματα, τα οποία λαμβάνουν υπόψη διάφορους μηχανισμούς και σημαντικές 
μεταβλητές του οικοσυστήματος και μπορούν να συνδέσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες με τη 
λειτουργία του οικοσυστήματος (Chapelle 2000). 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης έγινε σε πέντε λιμνοθάλασσες της Βόρειας 
Ελλάδας οι οποίες ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης, στο δίκτυο Natura 2000 και 
προστατεύονται από τη συνθήκη Ramsar. Οι λιμνοθάλασσες Ερατεινού και Αγιάσματος είναι δύο από 
τις εννέα λιμνοθάλασσες του συγκροτήματος των εκβολών του ποταμού Νέστου, συνολικής έκτασης 
6,5 km2. ΗΛ/Θ Αγιάσματος είναι μία ρηχή λεκάνη (μέσο βάθος 1 m) που καλύπτει έκταση 367 ha και 
έχει δύο στενά κανάλια επικοινωνίας με τη θάλασσα. Δέχεται πιέσεις λόγω της έντονης γεωργικής 
δραστηριότητας αλλά και της κατασκευής υδροηλεκτρικών φραγμάτων στον π. Νέστο (μείωση 
φερτών υλών στις αμμολουρίδες της). Εμφανίζει υψηλή αλιευτική παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε ως 
εύτροφη (Σανίτσας 2009) και σύστημα μέτριας οικολογικής κατάστασης (Orfanidis et al. 2007). Η Λ/Θ 
Ερατεινού έχει έκταση 3.5 km2 με μήκος περίπου 6 km, μέγιστο πλάτος 1.5 km, μέσο βάθος 1 m και 
περίμετρο 17 km. Συνδέεται με τη θάλασσα μέσω ενός στενού στομίου πλάτους 40 m και βάθους 3 
m. Το βόρειο τμήμα της ενώνεται με φυσικό αβαθές κανάλι μήκους 2 km και πλάτους 50 km τμήμα 
της παλιάς δελταϊκής εκβολής του ποταμού Νέστου που τροφοδοτεί τη λεκάνη με σημαντικές 
ποσότητες υπόγειου γλυκού νερού (Sylaios &Theocharis 2002). Κυριότερες μορφές ρύπανσης της Λ/Θ 
Ερατεινού είναι μη-σημειακές πηγές ρύπανσης που οφείλονται κυρίως σε αγροτικές δραστηριότητες, 
όπως είναι η εντατικοποίηση της γεωργίας, η αλλαγή των καλλιεργειών και η αύξηση της χρήσης 
λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων (Sylaios et al. 2006). Χαρακτηρίστηκε ως υπερτροφική, ως 
προς την συγκέντρωση του ολικού φωσφόρου και την συγκέντρωση της χλωροφύλλης, σύμφωνα με 
έρευνα που έγινε το 2009 (Σανίτσας 2009), και ως χαμηλής οικολογικής αξίας οικοσύστημα, σύμφωνα 
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με τους Orfanidis et al. (2007). Η Λ/Θ Λαγός μαζί με τη Βιστωνίδα δημιουργούν ένα σύμπλεγμα 
λιμνοθαλασσών συνολικής έκταση 65 km². Πρόκειται για μια αβαθή λιμνοθάλασσα η οποία 
συνδέεται με τη Βιστωνίδα και με τον Βιστωνικό κόλπο και έχει έκταση 275 ha. Οι λιμνοθάλασσες 
Ξηρολίμνη και Πτελέα, ανήκουν σε ένα σύμπλεγμα υγροτόπων στο οποίο ανήκουν και οι 
λιμνοθάλασσες Έλος, Αλυκή και Καρατζά. Οι Arabatzis & Kokkinakis (2005) κατατάσσουν τις δύο 
αυτές λιμνοθάλασσες στα μέτριας έκτασης και βάθους συστήματα με σχετικά υψηλή 
παραγωγικότητα. 

Πραγματοποιήθηκαν 11 δειγματοληψίες σε κάθε μία από τις πέντε λιμνοθάλασσες από τον 
Φεβρουάριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2016 για να εξεταστούν οι εποχιακές μεταβολές των 
φυσικοχημικών συνθηκών. Στις Λ/Θ Ερατεινό και Ξηρολίμνη οι δειγματοληψίες έγιναν σε τέσσερις 
σταθμούς, ενώ στις Λ/Θ Αγίασμα, Λαγό και Πτελέα σε τρεις σταθμούς.  

Οι σταθμοί των δειγματοληψιών φαίνονται στην Εικόνα 1. 

 
                                            (α)                                                                                (β) 

 
(γ) 

 
                                              (δ)                                                                                        (ε) 
Εικόνα 1. Θέσεις λήψης δειγμάτων από τις Λ/Θ (α) Αγίασμα, (β) Ερατεινό, (γ) Λαγός, (δ) Ξηρολίμνη, (ε) Πτελέα. 
Figure 1. Sampling stations in (α) Agiasma, (β) Eratino, (γ) Lagos, (δ) Xirolimni, (ε) Ptelea. 

 
Οι μετρήσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων και η συλλογή δειγμάτων νερού γινόταν σε 

κάθε έναν από τους σταθμούς δειγματοληψίας από την επιφάνεια του νερού. Δημιουργήθηκε βάση 
δεδομένων με τις τιμές των παραμέτρων: θερμοκρασία νερού, αλατότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, 
pH και διαλυμένο οξυγόνο (φυσικοχημικές παράμετροι), και συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων 
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(νιτρώδη, νιτρικά, αμμωνιακά, φωσφορικά), ολικών αιωρούμενων στερεών, χλωροφύλλης-α, BOD 
καιCOD (παράμετροι ποιότητας νερού). 

Για τη μέτρηση του BOD5 ημερών (BOD5) χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Oxitop της εταιρίας 
WTW.Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD) προσδιορίστηκε με τη μέθοδο 5220 Β (APHA). Η 
διαδικασία για τον υπολογισμό της χλωροφύλλης-α έγινε σύμφωνα με τη μέθοδο 10200H (APHA).Για 
τη μέτρηση των ορθοφωσφορικών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του χλωριούχου κασσιτέρου (4500-P 
D, APHA). Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ολικού φωσφόρου, πρώτα όμως 
το δείγμα χωνεύεται παρουσία K2S2O8 ώστε όλες οι μορφές φωσφόρου να μετατραπούν σε 
ορθοφωσφορικά (4500-P D, APHA). Για τη μέτρηση των νιτρικών ιόντων χρησιμοποιείταιη μέθοδος 
αναγωγής με κάδμιο (NO3

-, 4500E). Για τον προσδιορισμό των νιτρώδων ιόντων χρησιμοποιείται η 
μέθοδος της διαζώτωσης (NO2

-, 4500B). Ο προσδιορισμός του αμμωνιακού αζώτου έγινε σύμφωνα με 
τη μέθοδο που περιγράφεται από τους Parsons et al. (1984). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα για τις πέντε λιμνοθάλασσες. Και στις πέντε 
λιμνοθάλασσες η εποχιακή διακύμανση της θερμοκρασίας κυμάνθηκε από 4.5°C έως 31°C, με τις 
χαμηλότερες να εμφανίζονται τον Φεβρουάριο 2015 και τις υψηλότερες τον Ιούλιο 2015. Στο 
Ερατεινό η αλατότητα κυμαίνεται από 20 μέχρι 35 psu. Εξαίρεση αποτελεί ο σταθμός 4 που εμφανίζει 
σημαντικά χαμηλότερες αλατότητες (1.5 – 10 psu), ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που εκβάλλει 
κανάλι που τροφοδοτεί τη λιμνοθάλασσα με γλυκό νερό. Η διακύμανση της αλατότητας στη Λ/Θ 
Αγιάσματος κυμαίνεται από 24-36 psu. Η λιμνοθάλασσα Λαγός εμφανίζει τη μεγαλύτερη διακύμανση 
ως προς την αλατότητα, από σχεδόν μηδενικές τιμές (0.5 psu) σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων 
μέχρι 35 psu κατά τη θερινή περίοδο αυξημένης εξάτμισης. Οι λιμνοθάλασσες Ξηρολίμνη και Πτελέα 
εμφανίζουν τις υψηλότερες αλατότητες που κυμαίνονται από 25 psu το χειμώνα έως 47 psu το 
καλοκαίρι. Το ph σε όλες τις λιμνοθάλασσες κυμαίνεται από 7 μέχρι 8.6. Το διαλυμένο οξυγόνο 
εμφανίζει υψηλές τιμές (12-14 mg/l) τους χειμερινούς μήνες, ενώ μειώνεται σημαντικά και 
επικίνδυνα κατά τους θερινούς μήνες (2-5 mg/l). 

Οι τιμές του BOD5 κυμαίνονται από μηδενικές τις ψυχρές περιόδους μέχρι 16 mg/l τις θερμές 
περιόδους. Υψηλότερες τιμές εμφανίζονται στη Λ/Θ Ερατεινού στο σταθμό 4 (κανάλι εκροής νερού 
στράγγισης καλλιεργειών). Οι τιμές του COD εμφανίζουν έντονη μηνιαία διακύμανση, με την 
υψηλότερη τιμή στο Λαγό (300 mg/l) τον Οκτώβριο 2015. Οι τιμές του ολικού φωσφόρου στο 
Ερατεινό κυμαίνονται από 20 μέχρι 370 μg/l, ενώ στο σημείο εκροής του καναλιού (σταθμός 4) 
φτάνουν μέχρι και τα 630 μg/l. Στο Αγίασμα κυμαίνονται από 20 μέχρι 135 μg/l, με εξαίρεση ένα 
μέγιστο στα 400 μg/l τον Μάιο του 2015. Στο Λαγό κυμαίνονται από 20 έως 160 μg/l. Στην Ξηρολίμνη 
οι τιμές είναι στα 10-40 μg/l από το Φεβρουάριο 2015 μέχρι και τον Ιούλιο 2015, από όπου και 
φαίνεται ανοδική πορεία με μέγιστο τα 400 μg/l τον Οκτώβριο. Στην Πτελέα οι τιμές COD ξεκινούν 
από 5 έως 260 μg/l. Οι τιμές των νιτρικών είναι γενικά χαμηλές σε όλες τις λιμνοθάλασσες (10 - 
130μg/l), εκτός από το σταθμό 4 στο κανάλι στράγγισης αγροτικού νερού στο Ερατεινό, όπου 
κυμαίνονται από 370 έως 1700 μg/l). 

Οι τιμές τις χλωροφύλλης ξεκινούν να αυξάνουν από τον Απρίλιο και τον Αύγουστο 
εμφανίζουν τη μέγιστη τιμή τους. Στο Ερατεινό η μέγιστη τιμή είναι 26 μg/l και στο Αγίασμα 9.2 μg/l. 
Στο Λαγό, φαίνεται αύξηση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο 
2015 και ξανά από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι και τον Απρίλιο 2016, όπου και εμφανίζει τη μέγιστη 
τιμή της (21.9 μg/l). Στην Ξηρολίμνη η μέγιστη τιμή είναι 15.8 μg/l και εμφανίζεται τον Απρίλιο 2016. 
Τέλος, στη Πτελέα η μέγιστη τιμή που παρατηρείται είναι 29.9 μg/l. 

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ενδεικτικά η χρονική διακύμανση του διαλυμένου οξυγόνου, της 
χλωροφύλλης, των νιτρικών αλάτων και του ολικού φωσφόρου στη Λ/Θ Ερατεινό. 
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Εικόνα 2. Χρονική μεταβολή του διαλυμένου οξυγόνου, χλωροφύλλης, νιτρικών και ολικού φωσφόρου στη Λ/Θ 
Ερατεινό. 
Figure 2. Seasonal variation of dissolved oxygen, chlorophyll, nitrates and total phosphorous in Erateino lagoon. 
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ABSTRACT 
Nikolaos Kamidis, Manos Koutrakis, Georgios Sylaios, Stelios Triantafillidis, Vasileios A. 
Tsihrintzis: Simulation of the temperature distribution in Thissavros reservoir (River 
Nestos): Investigating the significance of wind action and draft tube mixing on the fate of 
thermal stratification   
This paper presents the successful simulation of the temperature temporal variation in Thissavros 
reservoir for the period April-December 2006, aiming to describe the degree and the duration of its 
thermal stratification. Furthermore, the fate of the stratification was examined under different 
scenarios of wind speed variation and the use of draft tube mixers. Results showed that thermal 
stratification was developed during the period May-October, becoming stronger in July and August. 
Under zero wind conditions the isolation of hypolimnion intensified (Ri= 0.8) due to shear (S2) 
decrease, while the breakdown of the stratification occurred by applying wind speed close the 
maximum observed values (Ri= 0.05). ELCOM simulation revealed that an excellent solution to prevent 
the stratification locally is the operation of a draft tube mixer, which is able to initiate vertical mixing 
(Ri= 0.18) in an area of 40.000 m2.               
Keywords: Thermal stratification, wind action, draft tube mixers, ELCOM, Thissavros reservoir, Nestos 
River   
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η θερμική στρωμάτωση είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε λίμνες και ταμιευτήρες της 
εύκρατης ζώνης και είναι δυνατόν να επηρεάσει την ποιότητα των υδάτων αλλά και τις διεργασίες σε 
αυτά τα οικοσυστήματα (Owens et al. 1986). Οι φυσικές διεργασίες στα υδάτινα οικοσυστήματα 
(ανάδευση εξαιτίας του ανέμου, χιονοκάλυψη), χημικές (νιτροποίηση-απονιτροποίηση, χημικώς 
απαιτούμενο οξυγόνο) και βιολογικές (σύνθεση φυτοπλαγκτού, αφθονία ζωοπλαγκτού) είναι 
ευαίσθητες στη κατακόρυφη κατανομή της θερμοκρασίας και στη θερμική δομή της υδάτινης στήλης 
(Shimoda et al. 2011). Η θερμική στρωμάτωση που αναπτύσσεται κατά τους θερινούς μήνες 
περιορίζει την κατακόρυφη μείξη και τον κύκλο των θρεπτικών, ενώ στο υπολίμνιο το έλλειμμα 
οξυγόνου μειώνει τους ρυθμούς μεταβολισμού των οργανισμών, οδηγώντας σε υποβάθμιση της 
ποιότητας των υδάτων. Επίσης, αφού στους περισσότερους ταμιευτήρες που σκοπό έχουν την 
αποθήκευση νερού για την παραγωγή ενέργειας η έξοδος των υδάτων πραγματοποιείται από το 
υπολίμνιο, η θερμοκρασία του νερού στα ύδατα που καταλήγουν κατάντη είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από την φυσιολογική, οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων είναι υψηλότερες και  η 
ποιότητα τους υποβαθμισμένη (Ward & Stanford 1995).       

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσομοίωση της κατανομής της θερμοκρασίας εντός 
της φραγμαλίμνης (Φ/Λ) του Θησαυρού (Ποταμός Νέστος) κατά το έτος 2006 χρησιμοποιώντας το 
μαθηματικό ομοίωμα ELCOM, ούτως ώστε να διερευνηθεί η χρονική διάρκεια και η ισχύς της 
στρωμάτωσης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που διεξήχθησαν το έτος 2006 από τους Καμίδης κ.ά. 
(2007), η Φ/Λ του Θησαυρού παρουσίασε συσσώρευση θρεπτικών αλάτων στον πυθμένα και 
επιπλέον, χαμηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου οξυγόνου (3,9-4,4 mg/L) παρατηρήθηκαν σε βάθος 30-
50 m το καλοκαίρι εξαιτίας της θερμικής στρωμάτωσης. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η μεταβολή της 
έντασης της στρωμάτωσης δημιουργώντας σενάρια μεταβολής της ανεμογενούς επίδρασης καθώς 
και άντλησης θερμότερων υδάτων από το επιλίμνιο στο υπολίμνιο με τη χρήση διαχυτήρων.              

mailto:nikkami@inale.gr
mailto:gsylaios@env.duth.gr
mailto:tsihrin@central.ntua.gr
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η προσομοίωση της θερμοκρασίας στη Φ/Λ Θησαυρού πραγματοποιήθηκε με το τρισδιάστατο 
υδροδυναμικό-θερμοδυναμικό ομοίωμα ELCOM το οποίο χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη των τιμών 
της θερμοκρασίας, της αλατότητας και της πυκνότητας κάτω από οποιεσδήποτε εφαρμοζόμενες 
οριακές συνθήκες σε λίμνες, ταμιευτήρες και εκβολές. Περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά το 
ομοίωμα δίνονται από τους Hodges & Dallimore (2010). Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε 
κάναβος με διάσταση κελιού 200×200 m. Οι αρχικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
εκκίνηση της προσομοίωσης περιλαμβάνουν μετρήσεις της θερμοκρασίας που πραγματοποιήθηκαν 
στη στήλη της Φ/Λ Θησαυρού τον Απρίλιο του 2006, χρησιμοποιώντας θερμοαλατόμετρο τύπου SBE-
19 plus της Seabird. Σε ότι αφορά τις συνθήκες στα όρια του ταμιευτήρα, η χρονοσειρά των μέσων 
ημερήσιων παροχών στην είσοδο και την έξοδο του ταμιευτήρα κατά το διάστημα Απρίλιος - 
Δεκέμβριος του 2006 αποκτήθηκαν από την ΔΕΗ. Η θερμοκρασία των υδάτων στην είσοδο προέκυψε 
από επιτόπιες μετρήσεις και έναν αυτογραφικό σταθμό που είναι τοποθετημένος 3 km ανάντη του 
Θησαυρού. Οι μετεωρολογικές συνθήκες (ένταση και διεύθυνση ανέμου, νεφοκάλυψη, ένταση 
ηλιακής ακτινοβολίας, βροχόπτωση) για την ίδια χρονική περίοδο ανακτήθηκαν από την βάση 
δεδομένων ΝΟΑΑ (www.arl.noaa.gov/READYamet.php). Η ατμοσφαιρική θερμοκρασία που εισήχθηκε 
στο μαθηματικό ομοίωμα προήλθε από μετρήσεις του μετεωρολογικού σταθμού της περιοχής των 
Λευκογείων. 

Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της έντασης της θερμικής στρωμάτωσης επιτεύχθηκε με τον 
υπολογισμό του τοπικού αριθμού Richardson: Ri = (N/S)2, όπου Ν η Brunt-Väisälä συχνότητα της 
άνωσης που εξαρτάται από τη διαφορά της θερμοκρασίας και S η κατακόρυφη διάτμηση της στήλης 
η οποία εξαρτάται από τη διαφορά της οριζόντιας ταχύτητας μεταξύ του επιλιμνίου και υπολιμνίου. 
Οι μεταβλητές αυτές υπολογίστηκαν από το ELCOM. Όταν Ri < 0,25 επικρατεί αστάθεια και η στήλη 
αναμιγνύεται κατακόρυφα μέσω αναστροφής (overturning), ενώ όταν Ri > 0,25 επικρατεί η 
στρωμάτωση (Mack & Schoeberlein 2004). Όσο υψηλότερος ο Ri τόσο μεγαλύτερη η απομόνωση του 
επιλιμνίου-υπολιμνίου εξαιτίας της θερμικής στρωμάτωσης. Η διαμόρφωση της θερμικής 
στρωμάτωσης στον ταμιευτήρα εξετάστηκε με δύο σενάρια στα οποία μεταβλήθηκε η ένταση του 
ανέμου και ένα σενάριο που προβλέπει τη χρήση διαχυτήρα που ωθεί τα επιφανειακά ύδατα στο 
βάθος των 13 m. Οι σιφονοειδείς διαχυτήρες είναι κατασκευές που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή 
αποστρωμάτωση ταμιευτήρων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και την μείωση της 
εξάτμισης (Sherman et al. 2010).     

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η χρήση του ομοιώματος στη περιοχή μελέτης βαθμονομήθηκε και πιστοποιήθηκε από 

επιτόπιες μετρήσεις θερμοκρασίας (σύνολο: 
103) σε τρία σημεία εντός του ταμιευτήρα 
που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τον 
Νοέμβριο του 2006. Μετά από πολλούς 
συνδυασμούς των συντελεστών της τριβής 
του πυθμένα (CD) και της οριζόντιας 
διάχυσης (Κh) η βέλτιστη ταύτιση μεταξύ 
των πραγματικών και υπολογισμένων τιμών 
θερμοκρασίας βρέθηκε εισάγοντας CD= 
0.002 και Κh= 5 m2/s (R2= 0,92, γ= 0,99, 
RMSE= 1,8, NSE= 0,92). Σύμφωνα με τις 
τιμές των παραπάνω στατιστικών κριτηρίων 
η προσομοίωση θεωρείται ως απόλυτα 
επιτυχημένη. 

Η χρονική κατανομή της 
θερμοκρασίας στο κέντρο της Φ/Λ 
Θησαυρού όπως αυτή προσομοιώθηκε από 
το ELCOM παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Η 
σταδιακή θέρμανση του επιφανειακού 
στρώματος πραγματοποιήθηκε από τα τέλη 

Εικόνα 1. Κατανομή της θερμοκρασίας στη στήλη της Φ/Λ 
Θησαυρού την περίοδο Απρίλιος-Δεκέμβριος 2006. 
Figure 1. Temperature vertical distribution in Thissavros 
water column, for the period April-December 2006. 

http://www.arl.noaa.gov/READYamet.php
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Απριλίου (~16 οC) και λαμβάνει την μέγιστη τιμή στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου (29-30.1 οC) και 
στις αρχές Αυγούστου (29-29,8 οC). Επίσης στην Εικόνα 1 φαίνεται η αυξομείωση της στάθμης του 
ταμιευτήρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Ο αριθμός Ri διατηρήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από την 
κρίσιμη τιμή έως την 20 Μαΐου (διάμεσος 0,02), ωστόσο σε ορισμένες σποραδικές περιπτώσεις 
ανήλθε άνω του 0,25 κυρίως κατά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμική στρωμάτωση ξεκίνησε μόνιμα 
από τα τέλη Μαΐου και διατηρήθηκε έως και τον Οκτώβριο. Σε αυτό το διάστημα η διάμεση τιμή του 
Ri βρέθηκε σε 0,8 ενώ η μέγιστη υπολογίστηκε σε 37.800 στις 15/8/2006. Η αιτία ενός τόσο ισχυρού 
βαθμού στρωμάτωσης δεν είναι τόσο η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του επιλιμνίου και του 
υπολιμνίου (δηλαδή ο όρος Ν2) αλλά η μικρή τιμή που λαμβάνει ο όρος S2, εξαιτίας της μηδαμινής 
διαφοράς οριζόντιων ταχυτήτων μεταξύ των δύο σωμάτων. Πράγματι, την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή ο όρος Ν2 υπολογίστηκε σε 2,4×10-6, τιμή που δεν απέχει πολύ από τον μέσο όρο της 
εξεταζόμενης περιόδου (1,4×10-6), ενώ ο S2 προσομοιώθηκε σε 6,3×10-12, μικρότερος κατά 106 από 
την μέση τιμή (5,2×10-6). Ο λόγος της εξαιρετικά χαμηλής διάτμησης είναι οι συνθήκες άπνοιας αφού 
οι άνεμοι έπνεαν με σχεδόν μηδενική ένταση (0,1-0,5 m/s).   

Για να εξεταστεί η επίδραση του ανέμου στη διαμόρφωση της στρωμάτωσης της Φ/Λ 
Θησαυρού δημιουργήθηκαν δύο σενάρια. Στο σενάριο Σ1 η ταχύτητα του ανέμου μηδενίζεται 
περιοδικά για 9 ώρες σε τρεις διαφορετικές περιόδους από 11/7 έως την 13/7, ενώ το σενάριο Σ2 
προέβλεπε στην αύξηση της έντασης του ανέμου στη μέγιστη τιμή (8,9 m/s), η οποία παρουσίασε 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο συχνότητα εμφάνισης 0,03%. Σε αυτή τη περίοδο και σε πραγματικές 
συνθήκες ο αριθμός Ri προσομοιώθηκε μεταξύ 0,1 και 7 και παρουσίασε μέση τιμή 0,8 γεγονός που 
υποδηλώνει τη πλήρη στρωμάτωση της στήλης. Επίσης, οι μέσες τιμές της συχνότητας άνωσης (Ν2) 
και της διάτμησης (S2) υπολογίστηκαν σε 1,8×10-6 s-2 και σε 5,8×10-6 s-2, αντίστοιχα. Κατά το σενάριο 
Σ1 η διακοπή της ανεμογενούς δραστηριότητας ισχυροποίησε τη στρωμάτωση απαγορεύοντας την 
όποια κατακόρυφη μείξη, αφού ο μέσος αριθμός Ri υπολογίστηκε σε 72,6 και ο μέγιστος σε 458 
(Εικόνα 2α). Για ακόμα μία φορά η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στην άνοδο της επιφανειακής 
θερμοκρασίας που προκλήθηκε από την παύση του ανέμου, αφού η μέση τιμή του Ν2 αυξήθηκε μόλις 
κατά 22% σε σύγκριση με τις πραγματικές συνθήκες (Ν2= 2,2×10-6 s-2), αλλά από τα σχεδόν όμοια 
πεδία ταχυτήτων των δύο σωμάτων τα οποία επέφεραν μείωση της κατακόρυφης διάτμησης κατά 
μία τάξη μεγέθους (S2 = 5,8×10-7 s-2, Εικόνα 2b). 

Σε ότι αφορά το σενάριο Σ2 η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου στα μέγιστα επίπεδα 
προκάλεσε την παύση της στρωμάτωσης αφού ο μέσος αριθμός Ri βρέθηκε πολύ χαμηλότερος από 
την κρίσιμη τιμή σε 0,05. Η κατακόρυφη μείξη προκλήθηκε εξαιτίας της αύξησης του όρου S2, κατά 
1000 περίπου φορές σε σύγκριση με τις πραγματικές συνθήκες, υποδηλώνοντας υψηλότερη διαφορά 
ταχυτήτων μεταξύ επιλιμνίου και υπολιμνίου, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί στην αύξηση της 
κατακόρυφης ταχύτητας.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2. Διακύμανση του: (a) αριθμού Ri και (b) όρου S2 στην Φ/Λ Θησαυρού κάτω από πραγματικές συνθήκες, 
συνθήκες άπνοιας και μέγιστης ταχύτητας ανέμου.  
Figure 2. Variation of: (a) Ri number and (b) S2 term in Thissavros reservoir under real wind conditions, zero wind 
and maximum wind speed.   

 

Επίδραση ανέμου Επίδραση ανέμου 

(a) (b) 
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Αν και η ανεμογενής επίδραση εφαρμόζεται σε ολόκληρη την έκταση του ταμιευτήρα, ωστόσο 
δεν μπορεί να αναπαραχθεί με τεχνητά μέσα ούτως ώστε να καταργηθεί η στρωμάτωση. Με 

γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων των ταμιευτήρων στη στέψη του 
φράγματος αλλά και στα κατάντη 
διενεργήθηκε προσομοίωση που 
προβλέπει τη χρήση σιφονοειδούς 
διαχυτήρα διαμέτρου 4,9 m που ωθεί το 
επιφανειακό νερό στα 13 m βάθος με ροή 
5 m3/s. Τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης είναι εντυπωσιακά. Κατά 
τον Ιούλιο όπου η μέση τιμή του Ri στις 
πραγματικές συνθήκες προσομοιώθηκε σε 
12,7 (διάμεσος 0,98) η χρήση του 
διαχυτήρα προκάλεσε την μείωση του σε 
0,18, οπότε η στήλη χαρακτηρίζεται ως 
πλήρως αναμεμιγμένη. Η διαφορά της 
χρήσης του διαχυτήρα με το σενάριο Σ2 
είναι ότι η πτώση του Ri οφείλεται κυρίως 
στη μείωση της συχνότητας άνωσης Ν2 

κατά μία τάξη μεγέθους (1,46×10-7 s-2 
έναντι 1,92×10-6 s-2) και όχι τόσο από την 
αύξηση του όρου S2 (7.1×10-6 s-2 έναντι  
3.4×10-6 s-2) που ωστόσο διπλασιάστηκε. Η 
ώθηση στα επιφανειακά ύδατα που 
προσδίδεται από τον διαχυτήρα προκάλεσε 
την μεταφορά θερμότητας προς τα 
κατώτερα στρώματα. Πράγματι, η μέση 
διαφορά των θερμοκρασιών μεταξύ του 
επιφανειακού στρώματος και του βάθους 
των 20 m στο σενάριο που προβλέπει τη 

χρήση του διαχυτήρα για όλο τον Ιούλιο υπολογίστηκε σε μόλις 3,3 οC, ενώ υπό πραγματικές 
συνθήκες προσομοιώθηκε σε 15,3 οC (Εικόνα 3). Παράλληλα, οι κατακόρυφες ταχύτητες (σε απόλυτες 
τιμές) με τη χρήση του αναδευτήρα δεκαπλασιάστηκαν (4,1×10-4  m/s έναντι 4,5×10-5 m/s).   
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Εικόνα 3. Κατανομή της θερμοκρασίας στη στήλη της Φ/Λ 
Θησαυρού κάτω από πραγματικές συνθήκες (a) και με τη 
χρήση διαχυτήρα (b).   
Figure 3. Variation of temperature in Thissavros water 
column under real conditions (a) and with the use of a draft 
tube mixer (b). 

(a) 

(b) 
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ABSTRACT 
Vaia Kantzoura, Argyrios Sapounidis, Konstantin Koutsikopoulos, Ioannis Leonardos, 
Manos Koutrakis: Prevalence of the parasite Anguillicoloides crassus in Greek eels 
The Anguillicoloides crassus is a nematode parasite and is found in the swim bladder of the eel. The 
objective of the study was to find the prevalence of A. crassus in European Eel in several regions of 
Greece: River Evros, Lake Vistonida, the lagoons of Amvrakikos Gulf Messolonghi-Aitolikou and 
western Peloponnese. The prevalence of infection in Greece was found 28.1% while the highest was 
observed in Lake Vistonida (63.5%). Also 63.78% of the silver eels and 36.22% of the yellow eels the 
parasite was found. The parasite A. crassus was found in all habitats of eels in Greece examined in this 
study and necessary measures should be taken not to be transferred to other regions.  
Keywords: eel, Anguilla anguilla, parasite, Anguillicolloides crassus, Greece, prevalence 

  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Το Anguillicoloides crassus είναι νηματώδες παράσιτο (Εικόνα 1) που εντοπίζεται στη νηκτική κύστη 
του χελιού (Anguilla spp.). Ο βιολογικός του κύκλος (Εικόνα 2) είναι έμμεσος και απαιτεί έναν 
ενδιάμεσο και έναν τελικό ξενιστή (De Charleroy et al. 1990, Nagasawa et al. 1994). Ο τελικός ξενιστής 
είναι το χέλι που μπορεί να μολυνθεί ήδη από το στάδιο του γυαλόχελου (Nimeth et al. 2000). Το 
νηματώδες αυτό είναι συχνό παράσιτο του ιαπωνικού χελιού Anguilla japonica (Nagasawa et al. 
1994). Aπομονώθηκε για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό χέλι Α. anguilla το 1982 στη βόρεια Γερμανία 
(Neumann 1985) και μέσα σε 16 χρόνια εξαπλώθηκε σε όλο σχεδόν τον πληθυσμό του ευρωπαϊκού 
χελιού (Kirk 2003). 

Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί ο επιπολασμός του παρασίτου A. crassus σε 
πληθυσμούς χελιού στην Ελλάδα.  

 

 
Εικόνα 1. Το νηματώδες παράσιτο Anguillicoloides crassus. 
Figure 1. The nematode parasite Anguillicoloides crassus. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Έγινε καταγραφή των παρασιτούμενων ατόμων με A. crassus στο σύνολο των ατόμων που 
εξετάστηκαν. Τα χέλια που εξετάστηκαν, συλλέχθηκαν από τη Λίμνη Βιστωνίδα και τον Ποταμό Έβρο 
(Θράκη), τις λιμνοθάλασσες Λογαρού και Τσοπέλι (Αμβρακικός Κόλπος), τις λιμνοθάλασσες 
Παλαιοπόταμος, Θολή, Κλείσοβα και Πεταλάς (σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού) 
και τις λιμνοθάλασσες Κοτύχι και Πρόκοπος (Πελοπόννησος). Επίσης, εξετάστηκαν γυαλόχελα που 
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προέρχονταν από εταιρία που εισάγει και εκτρέφει χέλια με έδρα τη Πρέβεζα. Η αποθήκευσή τους 
έγινε σε διάλυμα αλκοόλης 70%.  

 
 

Eικόνα 2. Βιολογικός κύκλος του Anguillicoloides crassus 
Figure 2. Life cycle of Anguillicoloides crassus 

 
Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο σημαντικότητας 95% με τη χρήση του 

στατιστικού πακέτου IMB SPSS v.22. 
 
Πίνακας 1. Επιπολασμός της μόλυνσης με το παράσιτο Anguillicoloides crassus του Ευρωπαϊκού Χελιού σε 
διάφορες περιοχές στην Ελλάδα (Ν=αριθμός χελιών που εξετάστηκαν και n=αριθμός χελιών με A. crassus). 
Table 1. Prevalence of European eels infection with Anguillicoloides crassus in various areas in Greece 
(N=examined eels and n=infective eels with A. crassus). 
 

Περιφέρειες/Λιμνοθάλασσες  Ν n Επιπολασμός % (95%CI) 

    
  Αν. Μακεδονία-Θράκη 741 272 36,7 (33,1-40,2) 
     Βιστωνίδα 282 179 63,5 (57,8-68,8) 
     Έβρος  459 93 20,3 (16,6-24,2) 
  Ήπειρος  53 13 24,5 (13,2-37,7) 
     Άρτα  20 8 40,0 (20,0-65,0) 
     Πρέβεζα 33 5 15,2 (6,1-27,3) 
  Δυτική Ελλάδα 548 92 16,8 (13,9-20,3) 
     Παλαιοπόταμος 134 2 1,5 (0-37,0) 
     Θολή 45 16 35,6 (22,2-51,2) 
     Βασιλάδι  26 0 - 
     Σχοινιάς 37 0 - 
     Πεταλάς 133 22 16,5 (1,05-23,3) 
     Πρόκοπος 61 11 18,0 (9,8-27,9) 
     Κλείσοβα  112 41 36,6 (27,7-44,6) 
Σύνολο 1341 377 28,1 (25,4-30,6) 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σύμφωνα με την καταγραφή των παρασιτούμενων ατόμων στο σύνολο των ατόμων που εξετάστηκαν, 
προσδιορίστηκε ο επιπολασμός της μόλυνσης από το παράσιτο A. crassus ανά Περιφέρεια και ανά 
περιοχή δειγματοληψίας (Πίκακας 1). Ο επιπολασμός της μόλυνσης στην Ελλάδα βρέθηκε 28,1% ενώ 
ο μεγαλύτερος επιπολασμός παρατηρήθηκε στην Λίμνη της Βιστωνίδας (63,5%). Όσον αφορά τον 
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επιπολασμού ανά στάδιο ωριμότητας διαπιστώθηκε ότι το 63,78% των ασημόχελων και το 36,22% 
των κιτρινόχελων είχαν επιμολυνθεί από το παράσιτο (Εικόνα 3).  

Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, η μόλυνση των χελιών με το παράσιτο A. crassus είναι 
υψηλότερη στη Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε σχέση με τις άλλες δυο 
Περιφέρειες (Εικόνα 4). 

 

 
Εικόνα 3. Επιπολασμός του Anguillicoloides crassus στο στάδιο του ασημόχελου και του κιτρινόχελου (στον 

σύνολο των περιοχών).  
Figure 3. Prevalence in the stage of silver and yellow eels of infection with Anguillicoloides crassus (in all regions). 

 

 
Εικόνα 4. Μόλυνση με το παράσιτο Anguillicoloides crassus στο σύνολο των ατόμων ανά Περιφέρεια. 

Figure 4. Infection of all samples with the parasite Anguillicoloides crassus in each region. 

 
Όπως παρατηρείται, τα χέλια που προέρχονταν από τη Λίμνη Βιστωνίδα παρουσίασαν το 

μεγαλύτερο επιπολασμό (63,5%) στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια 
ανανέωσης των υδάτων της, αλλά και στη χαμηλή αλατότητα της. Η ιδιαιτερότητάς της λίμνης είναι 
ότι ενώ επικοινωνεί με τη θάλασσα και έχει υφάλμυρα νερά αυτά περιορίζονται στο νότιο τμήμα της, 
καθώς στο βόρειο τμήμα δέχεται μεγάλη ποσότητα γλυκού νερού από τρεις ποταμούς που 
εκβάλλουν σε αυτή (Κόσυνθος, Κομψάτος και Τραύος). Έτσι, η πολύ χαμηλή αλατότητα που 
παρατηρείται στο βόρειο τμήμα ευνοεί την ανάπτυξη της μολύνουσας προνύμφης L3 του παρασίτου, 
η οποία χάνει τη μολυσματικότητα της σε συνθήκες υψηλής αλατότητας. Τα αποτελέσματα 
συμφωνούν με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε λιμνοθάλασσες της Τυνησίας με πολύ χαμηλή 
αλατότητα (1 psu), ο επιπολασμός κυμάνθηκε μεταξύ 5 και 35% (Abdallah & Maamouri 2006). Σε 
αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία και Γαλλία, ο επιπολασμός 
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ήταν της τάξεως του 56% (Gerard et al. 2013), ενώ σύμφωνα με τους Lefebvre et al. (2013) στη Γαλλία 
ο επιπολασμός προσδιορίστηκε στο 52,7%.  

Ο επιπολασμός του παρασίτου στον ποταμό Έβρο (20,3 %) βρέθηκε χαμηλότερος από αυτόν 
της Λίμνης Βιστωνίδας. Τα χέλια περνούν το περισσότερο χρόνο της ζωής τους στο Δέλτα του Έβρου 
(όπου έγινε και η σύλληψή τους), που είναι από τα μεγαλύτερα εκβολικά συστήματα στην Ελλάδα και 
τα ενδιαιτήματα είναι ίδια με αυτά των λιμνοθαλασσών και γι’ αυτό τα χέλια διατηρούν χαμηλή 
συχνότητα μόλυνσης. 

Στην περιοχή του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου–Αιτωλικού, ο μεγαλύτερος 
επιπολασμός προσδιορίστηκε στην περιοχή της Κλείσοβας (36,6%) όπου παρατηρείται και η 
χαμηλότερη αλατότητα (0,5-42 psu, Katselis et al. 2003). Επίσης μεγάλος επιπολασμός βρέθηκε στη 
Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό (Αμβρακικός Κόλπος) (40,0%) αλλά χρειάζεται να εξεταστεί μεγαλύτερος 
αριθμός χελιών από τις Λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού Κόλπου ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη 
καταγραφή της κατάστασης στην περιοχή. Στο δυτικό άκρο της λιμνοθάλασσας Τσουκαλιό εκβάλει ο 
Ποταμός Λούρος οπότε η αλατότητα ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από αυτή της Λιμνοθάλασσας 
Μάζωμα. 

Όσον αφορά τα χέλια που προέρχονταν από την εταιρία εκτροφής, παράσιτα βρέθηκαν μόλις 
σε 2 άτομα (ποσοστό 1,25%). Ο μικρός επιπολασμός ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό που 
χρησιμοποιείται για την πλήρωση των δεξαμενών προέρχεται από γεώτρηση και διέρχεται μέσα από 
κλειστό κύκλωμα καθαρισμού.  

Συμπερασματικά, στην παρούσα έρευνα καθορίστηκε ο επιπολασμός του παρασίτου A. 
crassus του Ευρωπαϊκού Χελιού στη Λίμνη της Βιστωνίδας, στον Ποταμό Έβρο, στις Λιμνοθαλασσες 
του Αμβρακικού Κόλπου, του Μεσολογγίου-Αιτωλικού και της Δυτικής Πελοποννήσου. Το παράσιτο 
A. crassus βρέθηκε σε όλα τα ενδιαιτήματα των χελιών στην Ελλάδα που εξετάστηκαν οπότε κρίνεται 
αναγκαίο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην μεταφερθεί και σε νέες περιοχές.  
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Μορφομετρικά χαρακτηριστικά και σχέσεις μήκους-βάρους του Ευρωπαϊκού 
χελιού (Anguilla anguilla) σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα 
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ABSTRACT 
Vaia Kantzoura, Argyrios Sapounidis, Constantin Koutsikopoulos, Ioannis Leonardos, 
Manos Koutrakis: Morphometric characteristics and weight-length relationships of 
European eel (Anguilla anguilla) in different areas in Greece 
Aim of the current study was to determine the maturity stage, the Fulton K index, the mean number of 
parasites per eel and the weight-length relationships of the European eel (Anguilla anguilla) in 
different areas of Greece. Eels were collected from the Regions of Eastern Macedonia - Thrace, 
Western Greece and Epirus, during 2012-2015. A statistically significant difference in the growth of 
eels was found between populations from 1) Lake Vistonida and Prokopos lagoon (p <0.005), 2) the 
River Evros and the Lagoons of Amvrakikos Gulf (p <0.005), 3) River Evros and the Lagoons of 
Aitoloakarnania perfection (p <0.005), 4) Lake Vistonida and the Lagoons of Aitoloakarnania perfection 
(p <0.005) and 5) Lake Vistonida and the River Evros (p <0.005).  
Keywords: European eel, Anguilla anguilla, morphometric characteristics, growth  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τo Ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla αnguilla (Linnaeus, 1758)) (Εικόνα 1) ανήκει στην οικογένεια Anguillidae. 
Είναι ευρύαλο είδος που απαντά σε μεγάλο εύρος βιοτόπων: σε γλυκά, μεταβατικά ή θαλασσινά 
νερά, σε βαθιά ή ρηχά νερά, σε ανοιχτές ή κλειστές περιοχές, ενώ μπορεί να μείνουν έξω από το νερό 
αρκετές ώρες. Ως μεταναστευτικό, κατάδρομο είδος συμμετέχει στη ροή οργανικού υλικού μεταξύ 
θαλασσινών και εσωτερικών νερών.  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιμηθεί το στάδιο αναπτυξιακής ωριμότητας, ο δείκτης 
ευρωστίας Fulton, ο μέσος αριθμός των παρασίτων Anguillicoloides crassus καθώς και oι σχέσεις 
μήκους – βάρους για το σύνολο των περιοχών αλλά και για κάθε επιμέρους πληθυσμό των 
Ευρωπαϊκών χελιών σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα. 

 

 

 
Εικόνα 1. (α) Κιτρινόχελο (ανήλικο χέλι) και (β) Ασημόχελο (ώριμο χέλι, έτοιμο για μετανάστευση). 
Figure 1. (a) Yellow eel (immature eel) and (b) Silver eel (mature eel is ready for migration).  
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασία προήλθαν από δείγματα που 
συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων,  τα έτη 
2012-2015, από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 
και το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα χέλια που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΣΑΔ αλιεύτηκαν από επαγγελματίες αλιείς των τοπικών 

(α) 

(β) ) 
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Αλιευτικών Συνεταιρισμών που διαχειρίζονται τις λιμνοθάλασσες στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και  Δυτικής Ελλάδας. 

Τα στοιχεία που καταγράφονταν για κάθε δείγμα ήταν: η ημερομηνία συλλογής και ο τόπος 
συλλογής, το ολικό μήκος (mm), το ολικό βάρος (g), το φύλο, η οριζόντια και κάθετη διάμετρος του 
αριστερού και δεξιού ματιού, το στάδιο αναπτυξιακής ωριμότητας και ο αριθμός των παρασίτων του 
είδους A. crassus..  

Το στάδιο αναπτυξιακής ωριμότητας του κάθε ατόμου προσδιορίστηκε με τη χρήση του 
συντελεστή ανάπτυξης ή δείκτης ματιού (Ocular Ιndex - ΟΙ) (Pankhurst 1982) που προσδιορίζεται 
σύμφωνα με τον τύπο:  

 

ΟΙ=

























 

TL

4

2



*100 

Σύμφωνα, με τον Pankhurst (1982), τα Ευρωπαϊκά χέλια είναι στο στάδιο του ασημόχελου όταν 
ο συντελεστής ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από την τιμή 6,5.  

Επίσης εκτιμήθηκε ο δείκτης ευρωστίας Fulton Κ= 100 (ΤW/ΤL3) (Ricker 1975) που θεωρείται 
δείκτης προσαρμογής ενός ιχθυοπληθυσμού σε μια περιοχή. Όπου ΤW: ολικό βάρος χελιού (g) και ΤL: 
ολικό μήκος χελιού (mm). Στην παρούσα εργασία ο δείκτης ευρωστίας αποτελεί μια ένδειξη της 
φυσικής κατάστασης των χελιών (υψηλή τιμή δείκτη υψηλή φυσική κατάσταση) και επομένως 
αποτελεί ένα τρόπο σύγκρισης των πληθυσμών. 

Λίμνη Βιστωνίδα, Ποταμό Έβρο, Λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού Κόλπου (Μάζωμα και 
Τσουκαλιό), Λιμνοθάλασσες του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Παλαιοπόταμος, Θολή, Βασιλάδι, 
Σχοινιάς, Κλείσοβα και Πεταλάς) και τη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπος. Η εκτίμηση των σχέσεων μήκους - 
βάρους έγινε με την εξίσωση ΤWtotal=α(ΤL)b  (Le Cren 1951),  όπου ΤL το ολικό μήκος του χελιού (cm) 
και ΤWtotal είναι το ολικό βάρος του χελιού (g). Ο συντελεστής b λαμβάνει τιμές από 2 έως 4 (Tesch 
1971). Οι παράμετροι α και b εκτιμήθηκαν με τη γραμμική παλινδρόμηση των ελαχίστων τετραγώνων 
χρησιμοποιώντας την λογαριθμισμένη μορφή της εξίσωσης: log(ΤWtotal)=log(α)+b*log(TL). 

Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν οι τιμές που υπολογίζονται για τον συντελεστή b 
διαφέρουν στατιστικά από την τιμή 3, πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη χρήση της δοκιμασίας t-test 
(Tesch 1971). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύγκριση των παλινδρομήσεων μεταξύ των 
πληθυσμών των χελιών προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι στατιστικά σημαντικών 
διαφορών στην αύξηση των χελιών ανά περιοχή. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 
επίπεδο σημαντικότητας 95% με τη χρήση του στατιστικού πακέτου IMB SPSS v.22. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά την περίοδο 2012-2015 συλλέχθηκαν 1.343 άτομα Ευρωπαϊκού χελιού: 282 άτομα από τη 
Λίμνη Βιστωνίδα, 459 άτομα από τον ποταμό Έβρο, 53 χέλια από τις Λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού 
Κόλπου και 488 άτομα από τις Λιμνοθάλασσες του νομού Αιτωλοακαρνανίας και τέλος 61 άτομα από 
τη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπου (Πίνακας 1).  

Σύμφωνα με το στάδιο της αναπτυξιακής ωριμότητας, προσδιορίστηκαν 734 άτομα 
Ευρωπαϊκού χελιού ως ασημόχελα και 543 ως κιτρινόχελα. Επίσης, από τα σύνολο των ασημόχελων, 
προσδιορίστηκαν  42 αρσενικά άτομα και 289 θηλυκά. 

Η σχέση μήκους-βάρους προσδιορίστηκε για το σύνολο των περιοχών αλλά και για κάθε 
επιμέρους πληθυσμό (Πίνακας 1).  Στο σύνολο των περιοχών που εξετάστηκε βρέθηκε ότι ο 
πληθυσμός των Ευρωπαϊκών χελιών εμφάνισε θετική αλλομετρική ανάπτυξη ενώ οι επιμέρους 
πληθυσμοί ισομετρική ανάπτυξη. Επίσης, όπως είναι γνωστό η τιμή του δείκτη ευρωστίας 
επηρεάζεται τόσο από τις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες όσο και από τη διατροφή. 
Επομένως, η διαφοροποίηση που παρατηρείται μεταξύ των πληθυσμών να οφείλεται είτε στις 
διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα διαφορετικά συστήματα είτε σε διαφορές στη διατροφή 
τους. 

 

Όπου  A: οριζόντια διάμετρος αριστερού ματιού 
 Β: κάθετη διάμετρος αριστερού ματιού και 
 ΤL: ολικό μήκος χελιού 
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Πίνακας 1. Παράμετροι των σχέσεων μήκους-βάρους των χελιών για το σύνολο των περιοχών αλλά και για κάθε 
επιμέρους πληθυσμό: τη Λίμνη Βιστωνίδα, τον Ποταμό Έβρο, τις Λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού Κόλπου, τις 
Λιμνοθάλασσες του νομού Αιτωλοακαρνανίας και τη Λιμνοθάλασσα Πρόκοπου. n: αριθμός χελιών, το ελάχιστο 
και μέγιστο μήκος και βάρος των Ευρωπαϊκών χελιών, ο δείκτης ευρωστίας Fulton Κ ± Μέση απόκλιση 
τετραγώνου, α και b:   log(ΤWtotal)=log(α)+b*log(TL). 
Table 1. Parameters of the weight-length relationships of eels for the total of areas and for each population: Lake 
Vistonida, the River Evros, the lagoons of Amvrakikos Gulf, the lagoons of Aitoloakarnania perfection and 
Prokopos lagoon. n: number of eels, the minimum and maximum length and weight of the European eel, the 
Fulton K index ± Standard deviation, α and b: log(ΤWtotal)=log(α)+b*log(TL). 

 

Περιοχή n 
Min-Max 

Length 
Min-Max 
Weight 

Fulton K 
index±SD 

α b r2 

Σύνολο περιοχών 1343 320-991 46-2.760 0,21±0,04  6,9137 
3,4429 

(p<0,005) 
0,9614 

Λίμνη Βιστωνίδα 282 478-991 232-2.760 0,25±0,04 7,4007 
3,6190 

(p<0,075) 
0,8819 

Ποταμός Έβρος 459 380-854 191-1.443 0,22±0,03 5,9921 
3,1198 

(p<0,39) 
0,8991 

Αμβρακικός Κόλπος 53 350-780 46-789 0,16±0,03 4,8339 
2,6452 

(p<0,66) 
0,5902 

Λιμνοθάλασσες νομού 
Αιτωλοακαρνανίας 
 

488 320-775 64-560 0,18±0,02 5,8451 
3,0321 

(p<0,61) 
0,9710 

Λιμνοθάλασσα 
Πρόκοπος 

61 365-780 96-509 0,19±0,01 5,4159 
2,8862 

(p<0,58) 
0,9604 

 
Όπως είναι γνωστό, ο ρυθμός αύξησης των ψαριών επηρεάζεται από περιβαλλοντικές και 

φυσικές παραμέτρους που καθορίζουν την ποσότητα, τη σύνθεση και τη διαθεσιμότητα της τροφής 
και από τη συμπεριφορά του ψαριού και μειώνεται όταν αυτό μεταναστεύει, αναπαράγεται (Bond 
1996) αλλά ακόμη και υπό συνθήκες stress (Jobling 1995). Από τη σύγκριση της παραμέτρου b 
ανάμεσα στα δείγματα από διαφορετικές περιοχές και από τη σύγκριση των παλινδρομήσεων 
μήκους–βάρους μεταξύ των δειγμάτων του Ευρωπαϊκού χελιού από διαφορετικές περιοχές, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην αύξησή τους μεταξύ των πληθυσμών. 
Συγκεκριμένα η στατιστική ανάλυση έδειξε την ύπαρξη σημαντικής σχέσης μεταξύ: 1) της Λίμνης 
Βιστωνίδας και της λιμνοθάλασσας Προκόπου (p<0,005) 2) του Ποταμού Έβρου και των 
λιμνοθαλασσών του Αμβρακικού Κόλπου (p<0,005) 3) του Ποταμού Έβρου και τις Λιμνοθάλασσες του 
νομού Αιτωλοακαρνανίας (p<0,005), 4) της Λίμνης Βιστωνίδας και τις Λιμνοθάλασσες του νομού 
Αιτωλοακαρνανίας (p<0,005) και 5) της Λίμνης Βιστωνίδας και του Ποταμού Έβρου (p<0,005).  

Στον Πίνακα 2 δίνονται  η μέση τιμή (mean), η μέση απόκλιση τετραγώνου (SD) σε επίπεδο 
σημαντικότητας 95% και η ελάχιστη και μέγιστη παρατηρούμενη τιμή για το ολικό μήκος, το ολικό 
βάρος καθώς και ο μέσος αριθμός των παρασίτων ανά Ευρωπαϊκό χέλι. Ο μέσος αριθμός των 
παρασίτων (A. crassus) ανά Ευρωπαϊκό χέλι βρέθηκε ότι ήταν ίσος με 1,47±0,13 και ήταν σημαντικά 
χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή στη Δανία (9,54±1,50), την Ιρλανδία (12,22±3,38) και τη 
Γαλλία (7,60±1,20) (Gerard et al. 2013). Μόνο ο πληθυσμός χελιού στη Σουηδία εμφανίζει 
χαμηλότερο αριθμό παρασίτων ανά Ευρωπαϊκό χέλι (1,00±0,00) (Gerard et al. 2013).  Οπότε, 
φαίνεται ότι το μέσο παρασιτικό φορτίο A. crassus του Ευρωπαϊκού χελιού στην Ελλάδα, είναι 
χαμηλό σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μόλυνση με το παράσιτο A. crassus πιστεύεται ότι 
παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των ευρωπαϊκών αποθεμάτων χελιού (Dekker 2008). Πιθανό είναι, 
τα χέλια με υψηλό παρασιτικό φορτίο να μην μπορούν να φτάσουν στις περιοχές ωοτοκίας τους, που 
βρίσκονται περίπου 5.500 χιλιόμετρα μακριά από την Ευρώπη (Nimeth et al. 2000, Kirk 2003). 
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Πίνακας 2. Μορφομετρικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού χελιού και αριθμός παρασίτων Anguillicoloides 
crassus για το σύνολο των 1343 δειγμάτων χελιών. Mean: μέση τιμή, SD: μέση απόκλιση τετραγώνου, CI: 
διάστημα εμπιστοσύνης για επίπεδο σημαντικότητας 95%, min: ελάχιστη και max: μέγιστη παρατηρούμενη τιμή.  
Table 2. Morphometric characteristics of European eel and number of Anguillicoloides crassus specimens in 1343 
eel samples. Mean: mean value, sd: standard deviation, CI: confidence interval 95%, Min: minimum and Max: 
maximum observed value. 

 
Μορφο-ανατομικά 
χαρακτηριστικά 

Mean±SD 95% CI Min-Max 

Ολικό μήκος (mm) 587,98±4,13 579,77-595,59 320-991 
Ολικό βάρος (g) 555,29±13,91 529,36-580,12 46-2760 
Δείκτης ματιού 7,06±0,65 6,93-7,19 0,11-30,47 
Αριθμός παρασίτων ανά 
Ευρωπαϊκό χέλι 

1,47±0,13 1,25-1,72 0-71 

 
Συμπερασματικά, ο πληθυσμός των χελιών της Βιστωνίδας διαφοροποιείται σε σχέση με τους 

υπόλοιπους που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία (Πίνακας 2). Πιθανότατα τα ενδιαιτήματα στην 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και ιδιαίτερα αυτά της Λίμνης Βιστωνίδας, είναι πλουσιότερα σε 
τροφή, γεγονός που επηρεάζει το ρυθμό αύξησης των Ευρωπαϊκών χελιών και για αυτό το λόγο στην 
περιοχή εντοπίστηκαν Ευρωπαϊκά χέλια μεγαλύτερου  βάρους και μήκους (MacNamara et al. 2013). 
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Αξιοποίηση των χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας 
(Καστοριάς), με στόχο την ορθολογική της αλιευτική διαχείριση 
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ABSTRACT 
Antonis K. Kokkinakis, Evaggelos I. Alexiou, Zacharoula S. Andreopoulou: Exploitation of 
time series fishery production data from Lake Orestias (Kastoria L), aiming to its rational 
management 
The dynamic fishery capability and the effectiveness of the applied fishery management of Lake 
Orestias (Kastoria L) were studied through the analysis of organized fishery production data for more 
than 50 years (1960-2011). Data included total annual and partial fishery production for characteristic 
commercial fish species Rutilus rutilus, Carassius gibelio and Tinca tinca. Fishery data analysis specifies 
the effects of fisheries preferences to the fishery product and implies an effective model for fishery 
management, well adapted with the natural environmental conditions of the Lake Orestias ecosystem. 
Findings can be useful for planning fisheries management, environmental management and 
sustainable development of Lake Orestias ecosystem, while the most of them are protected from 
National laws, European Directives and International Conventions. 
Keywords: fishery management, time series fishery analysis, Lake Orestias, ecosystem management 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λίμνη Ορεστιάδα (Καστοριάς) είναι μια από τις πλέον γνωστές λίμνες της Δ. Μακεδονίας, η οποία 
αποτελεί μια από τις πλέον αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας στις οποίες ασκείται 
επαγγελματική αλιεία στα εσωτερικά νερά. H λίμνη αποτελεί χώρο αλιείας από τους προϊστορικούς 
ακόμη χρόνους (Μουτσόπουλος 1974), αλλά και στις μέρες μας ακόμη, καθώς τα ονομαστά της 
αλιεύματα, αλλά και η φυσική της ομορφιά και η περιβαλλοντική της σπουδαιότητα, την κάνουν 
ευρύτερα γνωστή. 

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η εξέλιξη της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας, με 
στόχο την περιγραφή της αλιευτικής της κατάστασης της και την πρόβλεψη της αλιευτικής της 
παραγωγής στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον με την επικρατούσα λιμνολογική της εξέλιξη. Στόχος της 
εργασίας είναι η αξιοποίηση των χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας, με 
σκοπό τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων που θα αποβλέπουν στην αειφορία της αλιείας στη λίμνη, 
στο πλαίσιο ενός περισσότερο εμπεριστατωμένου και φιλικού στο περιβάλλον αλιευτικού 
διαχειριστικού σχεδιασμού. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στην εργασία χρησιμοποιήθηκαν  δεδομένα που αφορούσαν τη συνολική αλιευτική παραγωγή της 
λίμνης Ορεστιάδας τα τελευταία 51 έτη (1960-2011). Επιπρόσθετα, εξετάσθηκαν για το ίδιο χρονικό 
διάστημα μεμονωμένα τα δεδομένα της αλιευτικής παραγωγής χαρακτηριστικών αλιευμάτων της, 
όπως τα τσιρώνια ή πλατίκες (Rutilus rutilus  (Linnaeus, 1758), Roach), οι πεταλούδες ή ιταλικά 
(Carassius gibelio  (Bloch, 1782), Prussian carp) και τα γλήνια (Tinca tinca  (Linnaeus, 1758), Tench), τα 
οποία έχουν και ιδιαίτερη σημασία στην αλιευτική ισορροπία αξιοποίηση του οικοσυστήματος. 

Τα αλιευτικά δεδομένα προήλθαν από το Τμήμα Αλιείας της Καστοριάς (ΔΑΟΚ Καστοριάς) και 
οργανώθηκαν κατάλληλα με το λογισμικό Ms-Excel 2013, ώστε να μπορούν να ανακτηθούν και να 
περιγράφουν εύκολα. Η αποτύπωση της συνολικής αλιευτικής παραγωγής και η εκτίμηση της 
πρόβλεψης της στο άμεσο μέλλον, έγινε με 3 διαφορετικές μεθόδους, την Ανάλυση Τάσεων (Trend 
Analysis), του Κινούμενου Μέσου Όρου (Moving Average) και την εφαρμογή μοντέλου ARIMA (1,1,1). 
Για την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου ARIMA χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Box & Jenkins 
(1976), σε χρονοσειρά 51 ετήσιων αλιευτικών παραγωγών, σε επίπεδο σημαντικότητας 95%. 
Επιβεβαιώθηκε η ορθότητα των προβλέψεων, με σύγκριση των προβλεπόμενων παραγωγών από τη 
χρήση του μοντέλου με τις πραγματικές στα τελευταία έτη της χρονοσειράς. Η εφαρμογή 
πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Minitab 15 Statistical Software. Αντίστοιχα, περιεγράφηκαν οι 
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μερικές αλιευτικές παραγωγές τριών χαρακτηριστικών και κυρίαρχων αλιευμάτων της λίμνης 
(τσιρώνια, πεταλούδες και γλήνια) για 51 έτη. Στην εξέταση της παραγωγής των ειδών αυτών 
εφαρμόσθηκε μόνο η μέθοδος της Ανάλυσης Τάσεων (Trend Analysis), εφόσον αυτό κρίθηκε ότι 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην εκτίμηση βραχυπρόθεσμων προβλέψεων, με επιβεβαιώσεις των 
προβλέψεων από τις πραγματικές παραγωγές στα τελευταία έτη της χρονοσειράς.  

Χρονοσειρές αλιευτικής παραγωγής έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στη δημιουργία 
μοντέλων πρόβλεψης τόσο στο χώρο της Μεσογείου (Stergiou & Christou 1996, Stergiou et al. 1997) 
όσο και σε λιμναία οικοσυστήματα (Becerra-Muñoz et al. 2003, Kokkinakis & Andreopoulou 2006, 
2007, 2011).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συνολική αλιευτική παραγωγή της λίμνης Ορεστιάδας από το 1960 μέχρι τo 2011 που απεικονίζεται 
στην Εικόνα 1 (α, β, γ), παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Η μέγιστη αλιευτική παραγωγή της λίμνης 
που έχει καταγραφεί στο διάστημα των 51 ετών που εξετάσθηκε, εμφανίζεται στα μέσα της 
δεκαετίας του 60 (1964, 508 t), η οποία ακολουθείται από μια διαρκή πτωτική πορεία για τα επόμενα 
10-12 χρόνια και μέχρι το 1976 (83 t). Από εδώ αρχίζει μια άνοδος στο σύνολο της παραγωγής, η 
οποία διατηρείται για 15 περίπου χρόνια και φτάνει μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 (1981, 419 
t), όπου όμως και πάλι ακολουθείται από μία έντονη πτώση τα επόμενα 5 χρόνια (1985, 78 t). 
      

 
α 

 
β 

 
γ 

Εικόνα 1. Ετήσιες μεταβολές της συνολικής της 
αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας 
(Καστοριάς) για τα έτη 1960-2011, με προβλέψεις για το 
άμεσο μέλλον με χρήση: α) Ανάλυσης Τάσεων, β) 
Κινούμενου Μέσου Όρου και γ) μοντέλων ARIMA 
 
Figure 1. Yearly changes of the total fishery production 
of Lake Orestias (Kastoria L.) for the years 1960-2011, 
with forecasts of the forthcoming production, using: a) 
Trend Analysis, b) Moving Average and c) ARIMA 
models. 

 
Η τελευταία ανοδική πορεία της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της λίμνης παρατηρείται 

από τις αρχές της δεκαετίας του 90 (1992, 127 t), η οποία αν και πολύ σύντομη, διήρκεσε μόνο 4 έτη 
(1996, 349 t) αποτέλεσε και την τελευταία ανάκαμψη της. Από το 1996 και μετά, αρχίζει μια έντονη 
πτωτική πορεία της παραγωγής, η οποία έδειξε ότι η παραγωγή δεν επανέρχεται, τουλάχιστον κατά 
τα επόμενα 15 έτη. Αντίστοιχα όμως, φαίνεται ότι η αλιευτική παραγωγή σταθεροποιείται πλέον σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα (2-6 t/έτος) μετά το 2000, όπου μόνο αυτή τη χρονιά έχουμε μια μικρή 
εξαίρεση και μόλις ξεπερνάει τους 65 t.     
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Στην Εικόνα 1α, γίνεται ανάλυση της χρονοσειράς των 51 ετών στο σύνολο της αλιευτικής 
παραγωγής και εκτιμάται η προβλεπόμενη παραγωγή της λίμνης για τα αμέσως επόμενα έτη, με τη 
μέθοδο της Ανάλυσης Τάσεων. Αφού έγινε επιβεβαίωση των προβλέψεων για τα προηγούμενα έτη, 
εμφανίζονται οι αντίστοιχες προβλεπόμενες τιμές για τα αμέσως επόμενα, όπου διακρίνεται μια 
μικρή και αμελητέα, αλλά σταθερά καθοδική τάση. Στην Εικόνα 1β παρουσιάζεται η εξέλιξη της 
συνολικής αλιευτικής παραγωγής της λίμνης, στο σύνολο των ετών που εξετάσθηκαν και 
επιχειρούνται προβλέψεις για τα επόμενα έτη, με ανάλυση του Κινούμενου Μέσου Όρου. 
Διακρίνεται μία τάση σταθεροποίησης των προβλεπόμενων τιμών της συνολικής αλιευτικής 
παραγωγής. Τέλος, στην Εικόνα 1γ, παρουσιάζεται το μοντέλο ARIMA (1,1,1), που προέκυψε μετά 
από μια σειρά αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων, από τις οποίες διακρίθηκε ότι οι 
επαληθευτικές προβλέψεις που έγιναν για τα 3 γνωστά προηγούμενα έτη είναι μέσα στην περιοχή 
του διαστήματος εμπιστοσύνης 95% (Box & Jenkins 1976), οπότε οι προβλέψεις που μπορούν να 
προκύψουν για την εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής της λίμνης είναι αρκετά ασφαλείς και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό της αλιευτικής της διαχείρισης στο άμεσο μέλλον 
(Makridakis & Wheelwright 1989). Στις βραχυπρόθεσμες μελλοντικές προβλέψεις που απεικονίζονται, 
επικρατεί μια αμελητέα αλλά ελαφρά ανοδική τάση. 

 

α 
 

β 

 
γ 

Εικόνα 2. Ανάλυση Τάσεων της αλιευτικής παραγωγής 
(kg) κυριότερων αλιευόμενων ειδών ψαριών της λίμνης 
Ορεστιάδας (Καστοριάς), κατά 1961-2011, για τα: α) 
τσιρώνια (R. rutilus), β) πεταλούδες (C. gibelio) και γ) 
γλήνια (T. tinca). 
 
Figure 2. Trend Analysis of the fishery production (kg) of 
the most important fish species of Lake Orestias 
(Kastoria), during 1961-2011, for: α) Roaches (R. rutilus), 
b) Prussian carps (C. gibelio) and c) Tenches (T. tinca). 

 
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι διαχρονικές μεταβολές της αλιευτικής παραγωγής τριών 

χαρακτηριστικών αλιευόμενων ειδών της λίμνης Ορεστιάδας. Από την παρακολούθηση της 
αλιευτικής παραγωγής των τσιρωνιών (Εικ.2α) γίνονται εύκολα αντιληπτές οι έντονες μεταβολές της 
στη διάρκεια των ετών που εξετάζονται, την επάρκεια τους αλλά και το αλιευτικό ενδιαφέρον των 
αλιέων, συγκριτικά τουλάχιστον με άλλα αλιεύματα. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 (1990) η 
αλιευτική παραγωγή των τσιρωνιών μειώνεται δραματικά, αλλά δυστυχώς, από την αρχή της 
δεκαετία του 2000 (2001) μηδενίζεται ολοκληρωτικά. Από τη παρακολούθηση των μεταβολών της 
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αλιευτικής παραγωγής της πεταλούδας  (Εικ. 2β), γίνεται αντιληπτή η εμφάνιση της στη παραγωγή 
από τα μέσα της δεκαετίας του 80 (1985), ενώ προηγουμένως προφανώς το είδος υποαλιευόταν. 
Κατά την επόμενη δεκαετία του 90 το είδος αλιεύεται κανονικά, φτάνοντας στα μέγιστα της 
αλιευτικής του παραγωγής, υποκαθιστώντας προφανώς την αλιευτική έλλειψη ή ίσως το αλιευτικό 
ενδιαφέρον προς το τσιρώνι. Κατά την επόμενη δεκαετία του 2000, ακόμη όμως και για αυτό το 
ιδιαίτερα ανθεκτικό είδος παρατηρείται μια δραματική μείωση στη παραγωγή του, η οποία όμως 
πλέον αποτελεί ουσιαστικά και το σύνολο της εναπομείνασας αλιευτικής παραγωγής της λίμνης. 
Τέλος, η αλιευτική παραγωγή των περισσότερο ευάλωτων και ευαίσθητων πληθυσμών του γληνιού, 
μετά από αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, οι οποίες ακολουθούν αυτές των τσιρωνιών, μειώνεται 
δραματικά από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 (1987) και μηδενίζεται οριστικά στο δεύτερο 
μισό της δεκαετίας του 90 (1997) και λίγο πριν από την εξάλειψη της παραγωγής των τσιρωνιών, 
χωρίς να μπορεί από τότε να επανέλθει.  

Από την παρακολούθηση της συνολικής αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Ορεστιάδας και την 
εφαρμογή 3 διαφορετικών μεθόδων για την εκτίμηση της στο άμεσο μέλλον, προέκυψε ότι όλες οι 
μέθοδοι μπορούν να εφαρμοσθούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν και παρουσιάζουν πολύ 
μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους στις διαφαινόμενες τάσεις. Οι έντονες διακυμάνσεις της 
αλιευτικής παραγωγής της λίμνης τα πρόσφατα 50 χρόνια, με τη δραματική μείωση της από τους 
περίπου 500 t στους 2-6 t ετησίως, υποδηλώνουν ιδιαίτερα έντονη αλιευτική δραστηριότητα στη 
λίμνη και υπεραλίευση, τόσο γενική όσο και επιλεκτική, κατευθυνόμενη σε κάποια εμπορικά 
σημαντικά είδη κατά τη διαχρονική της εξέταση. Η πλήρης αλιευτική υποβάθμιση της λίμνης είναι 
δεδομένη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από την ανάλυση των αλιευτικών δεδομένων της 
λίμνης Ορεστιάδας τα τελευταία 51 χρόνια, προκύπτει ότι η δυναμική της αλιευτικής της κατάστασης 
μεταβάλλεται έντονα και υποβαθμίζεται συνεχώς, ακολουθώντας τη συνολική υποβάθμιση του 
οικοσυστήματος. Με την εφαρμογή κατάλληλων εργαλείων αλιευτικής παρακολούθησης και 
πρόβλεψης, μπορεί να γίνεται ασφαλής εκτίμηση της παραγωγικότητας ενός λιμναίου 
οικοσυστήματος στο άμεσο μέλλον καθώς και της κρίσιμης αλιευτικής του εξέλιξης.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Becerra-Muñoz S, HR Buelna-Osben HR, Catalán-Romero JM (2003) Spatial patterns of ARIMA 

modeled rates of change of Atherinids (Chirostoma spp.) and Goodeid Chapalichthys encaustus 
from Lake Chapala, México. Ecological Modeling 165: 237–250 

Box GEP, Jenkins GM (1976) Time series analysis. Forecasting and Control. Holden-Day. San Francisco 
Kokkinakis AK, Andreopoulou ZS (2006) Estimating fishery production models of lakes Koronia and 

Volvi (Macedonia-Greece) aiming to their sustainable development. Journal of Environmental 
Protection and Ecology 4(7): 733-744  

Kokkinakis AK, Andreopoulou ZS (2007) Decision support for sustainable fishery management in lake 
ecosystems using production models of commercial fish species. 10th International Conference 
on Environmental Science and Technology - Global Nest, 5-7/9/2007, Kos, Greece, B: 374-381 

Kokkinakis A, Andreopoulou Z (2011) E-governance and management of inland water ecosystems 
using time-series analysis of fishery production. In: Andreopoulou Z, Manos B, Polman, Viaggi D 
(eds) Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management, IGI Global, PA, 
USA 

Makridakis S, Wheelwright SC (1989) Forecasting methods and management, J. Wiley and sons 
Μουτσόπουλος Ν (1974) Καστοριά. Ιστορία-Μνημεία - Λαογραφία από την ίδρυσή της μέχρι τον 10ο 

μ.Χ. αι. Προϊστορική, ιστορική και παλαιοχριστιανική εποχή. Επιστημονική Επετηρίδα της 
Πολυτεχνικής Σχολής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΣΤ: 280 

Stergiou K., Christou ED, Petrakis G (1997) Modeling and forecasting monthly fisheries catches: 
comparison of regression, univariate and multivariate time series methods. Fisheries Research 
29: 55-95 

Stergiou KI, Christou ED (1996) Modeling and forecasting annual fisheries catches: comparison of 
regression, univariate and multivariate time series methods. Fisheries Research 25: 105-138 

  



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   257 

Χρονικές μεταβολές στην αλιεία και την αλιευτική σύνθεση της λίμνης Βόλβης  
 

Αντώνης Κ. Κοκκινάκης1, Ευφροσύνη Χ. Πασανίδου1, Χαρίκλεια Δ. Ψαλτοπούλου2  
1Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - akokkin@for.auth.gr 

2Τμήμα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά - taeyl@pkm.gov.gr 

 

ABSTRACT 
Antonis Kokkinakis, Efrosyni Passanidou, Charikleia Psaltopoulou: Temporal changes in the 
fisheries and the fishery composition of Volvi Lake 
Volvi’s Lake ecosystem during past constituted traditional inland fishery area, but nowadays tends to 
lose its fishery appeal. In this paper is presented the quantitative and qualitative changes of the fishery 
production and the fishery composition of Volvi L for 50 years (1961-2011), aiming to explain the 
fishery degradation of the lake. The environmental degradation mainly from the agricultural 
development which took place in the wider area of the ecosystem during past, as also the over fishing 
of the most commercially important fish species, and the inadequate fishery management, are the 
main reasons for the reduction of its fishery production, which in earlier times was a crucial factor for 
the local economy. The findings of this study can be a useful tool for the local fishery managers in 
order to support a contemporary fishery management model for the rational and sustainable 
exploitation of the lake. 
Keywords: fishery composition, fishery management, inland waters, lakes, Volvi L. 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα σύστημα της λίμνης Βόλβης στη Κεντρική Μακεδονία αποτελεί ακόμη στις μέρες μας έναν 
πυρήνα παραδοσιακής αλιείας των εσωτερικών νερών της Βόρειας Ελλάδας, αν και το αλιευτικό 
της δυναμικό έχει μειωθεί δραματικά.  Η λίμνη διοικητικά ανήκει στο Δημόσιο και την αλιευτική 
της εκμετάλλευσή έχει ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Μικρής Βόλβης. Στην αλιευτική διαχείριση της 
λίμνης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ‘Αλιευτικού Κώδικα’ (Ν.Δ. 420/70), ο νόμος 1740/87 και ο 
νόμος 2040/92, ενώ για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων της απαγορεύεται η αλιεία για 
διαστήματα 30-40 ημερών κάθε άνοιξη, την περίοδο αναπαραγωγής των περισσότερων ειδών 
ψαριών. Η λ. Βόλβη αλιεύεται από 20 επαγγελματίες αλιείς περίπου, οι οποίοι, ως βασικό αλιευτικό 
εργαλείο χρησιμοποιούν δίχτυα, ‘απλάδια’  ή ‘μανωμένα’, τα οποία ποντίζουν σε διάφορα βάθη και 
περιοχές της. Επιπρόσθετα, την περίοδο της άνοιξης τοποθετούνται στις βόρειες ακτές της λίμνης 
‘νταλιάνια’ (‘θυννεία’, ιχθυοπαγίδες), για την αλιεία της λιπαριάς (Alosa macedonica  (Vinciguerra, 
1921) Macedonian shad). Αν και κατά το παρελθόν η αλιεία αποτελούσε κύρια απασχόληση και 
αξιόλογη πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής γύρω από τις λίμνες της Μυγδονίας 
λεκάνης (Βόλβη και Κορώνεια), σήμερα, λόγω της ολοσχερούς διακοπής της από την Κορώνεια και 
της δραματικής μείωσης των ιχθυαποθεμάτων της Βόλβης, αποτελεί μόνο συμπληρωματική 
απασχόληση στους εναπομείναντες αλιείς της Βόλβης. Στην εργασία αυτή γίνεται ιστορική 
ανασκόπηση στο συνολικό αλιευτικό δυναμικό της λ. Βόλβης για τα τελευταία 50 χρόνια (1961-2011) 
και επιχειρείται μια περισσότερο αναλυτική εξέταση των μεταβολών της σύνθεσης των αλιευμάτων 
της ανά δεκαετία, καθώς και των ποσοτικών μεταβολών σε 4 κύρια αλιεύματα της. Απώτερος στόχος 
της εργασίας είναι η αξιοποίηση των μεταβολών της αλιευτικής παραγωγής και της αλιευτικής 
σύνθεσης της λίμνης, με σκοπό τη λήψη ορθολογικών διαχειριστικών αποφάσεων που αποβλέπουν 
στην αειφορία της αλιευτικής της αξιοποίησης, μέσα από ένα εμπεριστατωμένο και φιλικό στο 
περιβάλλον σχεδιασμό. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα αλιευτικά στοιχεία της λ. Βόλβης συγκεντρώθηκαν από δεδομένα που τηρούνται στο Τμήμα 
Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά και από βιβλιογραφικές αναφορές (Kokkinakis & Economidis 
1998, Κοκκινάκης et al. 2000, 2006). Η οργάνωση και η στατιστική τους επεξεργασία και παρουσίαση 
έγινε με το λογισμικό Ms-Excel 2013. Τα διαθέσιμα ετήσια αλιευτικά δεδομένα της λ. Βόλβης που 
εξετάσθηκαν, περιλαμβάνουν τη συνολική της αλιευτική παραγωγή και τις παραγωγές 4 κύριων 
αλιευμάτων της, του τσιρωνιού (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Roach), του γριβαδιού (Cyprinus 
carpio Linnaeus, 1758, Common carp), της λιπαριάς (Alosa macedonica (Vinciguerra, 1921), 
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Macedonian shad) και της λεστιάς (Abramis brama (Linnaeus, 1758), Freshwater bream), από το έτος 
1961 μέχρι και το 2011. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με παρουσίαση της συνολικής αλιευτικής 
παραγωγής ετησίως και ανά δεκαετίες. Αντίστοιχα, παρουσιάζονται οι μεταβολές της αλιευτικής 
παραγωγής των 4 κύριων αλιευτικά ειδών, ανά δεκαετία. Τέλος, παρουσιάζεται η ποσοστιαία 
αλιευτική σύνθεση της λίμνης ανά δεκαετία, για τις 5 δεκαετίες που περιλαμβάνονται. Έτσι, γίνονται 
ευδιάκριτες οι μεταβολές που έχουν επέλθει στην αλιευτική παραγωγή της λίμνης με το χρόνο, 
συνολικά και ανά είδος, αλλά και στη σύνθεση των αλιευμάτων της, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το 
αλιευτικό της δυναμικό, ποσοτικά και ποιοτικά.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την προβολή των αλιευτικών δεδομένων της λίμνης Βόλβης (Εικόνα 1α), παρατηρούμε ότι κατά 
το χρονικό διάστημα 1961-1976, η αλιευτική παραγωγή της λίμνης είναι αρκετά ευμετάβλητη, 
παρουσιάζοντας συνεχείς αυξομειώσεις με μέγιστη τιμή τους 620t το 1962 και ελάχιστη τους 331t το 
1966. Από το 1977 (335t) και μετά, η αλιευτική της παραγωγή μειώνεται συνεχώς, φτάνοντας στο 
τέλος της εξεταζόμενης περιόδου το 2011, να είναι περίπου 20t.  
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Εικόνα 1. Συνολική αλιευτική παραγωγή της λ. Βόλβης για 50 έτη (1961-2011) α) σε ετήσια βάση, β) ανά 
δεκαετίες και των κύριων ειδών ανά δεκαετία γ)  R. Rutilus , δ) A. brama, ε) C. carpio, στ) A. macedonica 
Figure 1. Total fishery production of Volvi L, for 50 years (1961-2011),  a) on annual basis, b) per decades, and of 
the main fish species per decades c) R. Rutilus, d) A. brama, e) C. carpio, f) A. macedonica  

 
Η αθροιστική συνολική αλιευτική παραγωγή της λίμνης ανά δεκαετίες (Εικόνα 1β), φτάνει τη 

μεγαλύτερη τιμή της κατά την πρώτη δεκαετία 1961-70, συνεχίζει όμως με διαρκείς μειώσεις μέχρι 
και την τελευταία 2001-10 (Εικόνα 1β), όπου εδώ παρατηρείται και η μεγαλύτερη εξασθένηση της 
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παραγωγής. Η εξέλιξη των επιμέρους παραγωγών των ειδών που τη συγκροτούν, δεν ακολουθεί 
απόλυτα για κάθε δεκαετία τη συνολική αλιευτική παραγωγή και τις χαρακτηριστικές της μειώσεις. Η 
πολύ ισχυρή αλιευτική παραγωγή των τσιρωνιών (R. rutilus) της δεκαετίας του 60, ισχυροποιείται 
ακόμη περισσότερο κατά την επόμενη δεκαετία 71-80, ενώ αρχίζει να μειώνεται δραματικά από την 
αμέσως επόμενη δεκαετία 81-90, χωρίς όμως από τότε να μπορεί να ανακάμψει (Εικόνα 1γ). Οι 
μειώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαίνουσες και αφορούν περισσότερο από το 200% στο σύνολο της 
παραγωγής του είδους κάθε φορά, είναι δε ιδιαίτερα απότομες κατά την τελευταία δεκαετία. 
Αντίστοιχες αλιευτικές μεταβολές με αυτές των τσιρωνιών παρουσιάζουν και οι λεστιές (A. brama), 
όπου όμως εδώ οι μεταβολές δεν είναι τόσο ραγδαίες και η συνολική αλιευτική παραγωγή του 
είδους περιορίζεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτή των τσιρωνιών (Εικόνα 1δ, 1β).  
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Εικόνα 2. Σύνθεση της συνολικής αλιευτικής παραγωγής 
της λίμνης Βόλβης (%) ανά δεκαετία α) 1961-1970, β) 
1971-1980, γ) 1981-1990, δ) 1991-2000 και ε) 2001-
2011, για το χρονικό διάστημα 1961-2011 
 
Figure 2. Composition of the total fishery production of 
Volvi Lake (%), per decade a) 1961-1970, b) 1971-1980, 
c) 1981-1990, d) 1991-2000 and e) 2001-2011, for the 
time period 1961-2011. 

 
Τα γριβάδια (C. carpio) παρουσιάζουν μια σχετικά σταθερή παραγωγή κατά τις δύο πρώτες 

δεκαετίες και μέχρι το 1980 (Εικόνα 1ε), η οποία όμως ακολουθείται από αυξομειώσεις στα επόμενα 
χρόνια, επιτυγχάνοντας τις χαμηλότερες τιμές την τελευταία δεκαετία 2001-10. Τέλος, η αλιευτική 
παραγωγή της λιπαριάς (A. macedonica), παρουσιάζει μια συνεχή και σταθερή μείωση στο σύνολο 
της χρονικής περιόδου που εξετάζεται (Εικόνα 1στ), με τις χαμηλότερες τιμές κατά την πιο πρόσφατη 
δεκαετία 2001-10.  

Η ετήσια καταγραφή της σύνθεσης των αλιευμάτων της λ. Βόλβης παρουσιάζεται ανά 
δεκαετία για το χρονικό διάστημα 1961-2011 στην Εικόνα 2. Την πρώτη δεκαετία (1961-70) η λιπαριά 
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και το τσιρώνι αποτελούν τα 2 κυρίαρχα αλιεύματα της λίμνης, συμμετέχοντας με 39% & 38% 
αντίστοιχα στη σύνθεση της παραγωγής και ακολουθούν το περκί (Perca fluviatilis  Linnaeus, 1758, 
European perch), με 9% και η λεστιά με 7%. Το γριβάδι συμμετέχει με ένα μικρό ποσοστό 2% (Εικόνα 
2α). Την επόμενη δεκαετία (1971-80) ως κυρίαρχο αλίευμα παραμένει το τσιρώνι κατέχοντας το 54% 
της παραγωγής, ενώ σημαντική είναι η μείωση της συμμετοχής της λιπαριάς, που προσεγγίζει μόνο 
το 15% του συνολικού αλιεύματος. Το περκί και η λεστιά παραμένουν αξιόλογα αλιεύματα, με μικρά 
όμως ποσοστά, 13% και 11% αντίστοιχα (Εικόνα 2β). Τη δεκαετία 1981-90, το τσιρώνι εξακολουθεί να 
παραμένει το επικρατέστερο είδος, καταλαμβάνοντας το 36% της παραγωγής της λίμνης, ενώ 
αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της συμμετοχής της λεστιάς, η οποία πλέον γίνεται το δεύτερο είδος 
στην αλιευτική της σύνθεση, καταλαμβάνοντας το 24% της παραγωγής (Εικόνα 2γ). Η παραγωγή της 
λιπαριάς περιορίζεται στο 10%, αλλά του γριβαδιού ανέρχεται σε υψηλότερη συμμετοχή (5%). Την 
δεκαετία (1991-00), το τσιρώνι με 38% και η λεστιά με 31% παραμένουν ως τα δύο κύρια αλιεύματα 
της λίμνης (Εικόνα 2δ), σημαντική όμως γίνεται πλέον η συμμετοχή του γριβαδιού, που αποκτά τη 3η 
θέση, με 15% στο σύνολο της. Αντίθετα, η παραγωγή της λιπαριάς περιορίζεται στη 4η θέση, μόλις 
στο 11% της παραγωγής (Εικόνα 2δ). Τέλος, την τελευταία δεκαετία (2001-11), το τσιρώνι με 27% και 
το γριβάδι πλέον με 24%, είναι τα δύο κυρίαρχα αλιεύματα, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση 
της συμμετοχής του περκιού, που εμφανίζεται πλέον ως το 3ο αλίευμα της, με 21% στη σύνθεση της 
παραγωγής (Εικόνα 2ε). Η παραγωγή της λεστιάς περιορίζεται στη 4η θέση με 16% και της λιπαριάς 
στο 9%, ενώ εξαφανίζεται τελείως το χέλι από την παραγωγή της λίμνης. 

H διερεύνηση των ιστορικών αλιευτικών πληροφοριών της λ. Βόλβης αποδεικνύει τη 
δραματική μείωση της ιχθυοπαραγωγής της τα τελευταία 50 χρόνια Η πτώση αυτή μπορεί να 
αποδοθεί σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως από την έλλειψη αρμόζουσας 
αλιευτικής διαχείρισης, την υπεραλίευση των κατά καιρούς εμπορικότερων αλιευμάτων της αλλά και 
με τη σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας των νερών της (Κοκκινάκης et al. 2000). Η 
διαχρονική επιλεκτική υπεραλίευση ορισμένων εμπορεύσιμων ειδών της, όπως το περκί (Perca 
fluviatilis), η λεστιά (Abramis brama) και το γριβάδι (Cyprinus carpio), επέφεραν σημαντικές αλλαγές 
στην αλιευτική της σύνθεση, στους ιχθυοπληθυσμούς της και στην οικολογική της ομοιόσταση, με 
άμεσο αποτέλεσμα τη συνολική εξασθένιση των αλιευμάτων της, ειδικότερα δε αυτών με υψηλότερη 
εμπορική βαρύτητα (Κοκκινάκης et al. 2000, 2005 Kokkinakis & Andreopoulou 2006, Μπόμπορη & 
Ψαλτοπούλου 2012). Για την αλιευτική της αποκατάσταση, θα πρέπει να εφαρμοσθεί μια σύνθετη 
πλέον στρατηγική αλιευτικής διαχείρισης, η οποία ως πρωταρχικό στόχο θα έχει την αποκατάσταση 
της περιβαλλοντικής ισορροπίας του συστήματος και θα εφαρμόζει αυστηρά ένα οργανωμένο κοινά 
αποδεκτό διαχειριστικό μοντέλο, εναρμονισμένο με τις αλιευτικές δυνατότητες του οικοσυστήματος.  
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ABSTRACT 
Manos Koutrakis, Georgios Sylaios, Argyrios Sapounidis, Nikos Kokkos, Nikolaos Kamidis, 
Dimitra Panora, Fotis Arapoglou, Dimitris Lachouvaris: Fishfauna compositions and 
fisheries management of Evros Delta lagoons 
The lagoons are the most fish productive ecosystems. In the area of River Evros Delta, there are two 
lagoons, Drana and Monolimni, in which no fishing activities are practiced since the first one was 
illegally drained in 1987 and the second one was abandoned in 2010. This study presents the results of 
a combined hydrological and ichthyological study that took place in 2013 and the proposal of a project 
for the rehabilitation of the lagoons fisheries management through the construction of wintering 
channel. 
Keywords: River Evros Delta, lagoons, Drana, Monolimni, fisheries management, wintering channels 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι λιμνοθάλασσες, παράκτιες υφάλμυρες υδάτινες περιοχές μικρού βάθους με ιδιόμορφες 
υδροδυναμικές και ιζηματογενείς συνθήκες, ανήκουν στα πιο ιχθυοπαραγωγικά οικοσυστήματα του 
κόσμου. Στην περιοχή του Δέλτα του Έβρου εντοπίζονται δύο λιμνοθάλασσες, η Δράνα και η 
Μονολίμνη. Σε καμία από τις δύο λιμνοθάλασσες δεν ασκείται αλιευτική δραστηριότητα, καθώς η 
πρώτη αποξηράνθηκε το 1987 και επαναπλημμυρίστηκε το 2004 (Κoutrakis et al. 2009), ενώ η 
δεύτερη εγκαταλείφθηκε το 2010.  

Στη παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υδρολογικών και ιχθυολογικών 
αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις λιμνοθάλασσες Δράνας και Μονολίμνης και γίνεται 
σύγκριση των δύο λιμνοθαλασσών. Επίσης, δίνονται προτάσεις για την αποκατάσταση της αλιευτικής 
δραστηριότητας σε αυτές. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι αβιοτικές παράμετροι στις λιμνοθάλασσες Δράνα και Μονολίμνη καταγράφηκαν στο στόμιό τους 
με τη χρήση αυτογραφικών ωκεανογραφικών οργάνων ποντισμένων σε μία θέση. Στο στόμιο της 
λιμνοθάλασσας Δράνας τοποθετήθηκαν ένας ρευματογράφος τύπου Valeport 105, ο οποίος 
καταγράφει την ταχύτητα και τη διεύθυνση των υδάτων και ένα θερμοσαλινόμετρο τύπου Midas CTD 
της Valeport, το οποίο καταγράφει την θερμοκρασία, την αλατότητα και τις μεταβολές της στάθμης 
του νερού. Και τα δύο όργανα είχαν ρυθμιστεί να καταγράφουν στην εσωτερική μνήμη τους με 
χρονικό βήμα 3 λεπτών. Παράλληλα, τοποθετήθηκε στο στόμιο της λιμνοθάλασσας Δράνας ένας 
ακουστικός ρευματογράφος οριζόντιας σάρωσης (ΤRDI Channel Master H-ADCP), με δυνατότητα 
καταγραφής μέσω αποστολής οριζόντιου ακουστικού σήματος της δισδιάστατης ταχύτητας ροής και 
της στάθμης. Στη λιμνοθάλασσα Μονολίμνη τοποθετήθηκε στο στόμιό της συμβατικός 
ρευματογράφος τύπου Valeport 105 με δυνατότητα καταγραφής έντασης και διεύθυνσης ρεύματος 
ανά 3 λεπτά. 

Πραγματοποιήθηκε μία δειγματοληψία σε κάθε μία λιμνοθάλασσα τον Ιούνιο 2013. Οι 
σταθμοί δειγματοληψιών επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν όσο είναι δυνατόν όλα τα 
ενδιαιτήματα. Για αυτό το λόγο, οι σταθμοί που επιλέχθηκαν εντοπίζονται τόσο κοντά στην είσοδο 
των λιμνοθαλασσών (μπούκα) όσο και σε επιλεγμένα σημεία στο εσωτερικό τους (Εικόνα 1). Οι 
δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του εργαλείου «γρίπος». Ο γρίπος είναι συρόμενο 
εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται σε λιμνοθάλασσες για τη συλλογή δειγμάτων. Συνήθως, έχει 
μήκος 12 m και ύψους 1,2 – 1,7 m. Το άνοιγμα του ματιού στα «φτερά» (άκρες του γρίπου) είναι 6 
mm ενώ στο «σάκο» (κέντρο του γρίπου) είναι 1,2 mm. Έτσι, οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν 
σε περιοχές με διαφορετικό είδος υποστρώματος (παρουσία ή όχι υδρόβιας βλάστησης, λασπώδες, 

mailto:manosk@inale.gr
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αμμώδες, βραχώδες κλπ. υπόστρωμα), όπως περιγράφεται από τους Franco et al. (2012). Σκοπός της 
παραπάνω διαδικασίας είναι η επισήμανση όλων των πιθανών ενδιαιτημάτων που υπάρχουν σε ένα 
οικοσύστημα, καθώς και η σύλληψη όλων των ειδών που πιθανώς υπάρχουν σε ένα υφάλμυρο 
σύστημα (Franco et al. 2012). Τα δείγματα που συλλέχθηκαν, τοποθετήθηκαν σε διάλυμα 
φορμαλδεΰδης (10%) και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όπου έγινε η ταξινομική κατάταξη των 
ειδών και υπολογίστηκε η αφθονία του κάθε είδους (CPUE – αριθμός ατόμων ανά 100 m2) (Koutrakis 
et al. 1994, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά την καταγραφή των ωκεανογραφικών παραμέτρων στο στόμιο της λιμνοθάλασσας Δράνας 
διαπιστώθηκε ότι η πλήμμη είχε διάρκεια 7 περίπου ωρών, με ταχύτητες ροής έως 0,8 m/s. Κατά την 
αλλαγή της παλιρροιακής φάσης, η ταχύτητα ροής μηδενίστηκε, και κατόπιν, κατά την άμπωτη, η ροή 
μεταβλήθηκε αποσύροντας τη θάλασσα από το σύστημα με ταχύτητες έως 0,5 m/s. Η είσοδος των 
υδάτων υψηλής αλατότητας και θερμοκρασίας του Θρακικού Πελάγους στη λιμνοθάλασσα προκαλεί 
την αύξηση της αλατότητας, στο στόμιο με μέγιστη τιμή περίπου τα 31 psu, όπως επίσης και της 
θερμοκρασίας με μέγιστη τιμή τους 30,5°C. Οι μετρήσεις δείχνουν την επίδραση της παλίρροιας τόσο 
στην αλατότητα της λιμνοθάλασσας όσο και στην θερμοκρασία της κοντά στη περιοχή του στομίου. 
Σύμφωνα με τις ωκεανογραφικές παραμέτρους που καταγράφηκαν από το ρευματογράφο οριζόντιας 
σάρωσης H-ADCP, διαπιστώνεται ότι τα ύδατα που συσσωρεύτηκαν μέσα στη λιμνοθάλασσα κατά τη 
πλήμμη άρχισαν να εξέρχονται αυτής με μεγάλη ταχύτητα και με την παροχή να φτάνει έως τα 18 
m3/s.  

Στη λιμνοθάλασσα Μονολίμνη λόγω δυσκολίας στην εγκατάσταση των παραπάνω οργάνων οι 
ωκεανογραφικές παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν η ταχύτητα και η διεύθυνση ροής στο στόμιο 
εισόδου της λιμνοθάλασσας με το ρευματογράφο της Valeport. Όπως διαπιστώθηκε η φάση της 
παλιρροιακής πλήμμης διήρκησε περίπου 7,5 ώρες και στη συνέχεια ακολούθησε η φάση της 
άμπωτης, η οποία διήρκησε άλλες 6 ώρες. Η ταχύτητα ροής των υδάτων στο στόμιο παρουσίασε 
μέγιστη τιμή κατά την περίοδο της άμπωτης, καθώς τα νερά άρχισαν να εξέρχονται από την 
πλημμυρισμένη λιμνοθάλασσα. 

Κατά τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν καταγράφηκαν συνολικά 25 διαφορετικά 
είδη ψαριών, τα οποία κατατάσσονται σε 15 οικογένειες (Πίνακας 1). Στη λιμνοθάλασσα Δράνα 
συλλέχθηκαν 17 είδη ιχθυοπανίδας, τα οποία κατατάσσονται σε 11 οικογένειες  (Πίνακας 1). 
Ειδικότερα, 14 είδη συλλέχθηκαν στην είσοδο (μπούκα) της λιμνοθάλασσας και 8 είδη στο εσωτερικό 
της. Από τα 17 αυτά είδη, τα 5 χαρακτηρίζονται ως μόνιμοι κάτοικοι των λιμνοθαλασσών, 10 ως 
μετανάστες και 2 ως τυχαίοι επισκέπτες. Το είδος, με τη μεγαλύτερη αφθονία ήταν ο 
Μαρμαρογωβιός (Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810)) με την αφθονία του να ανέρχεται σε 
236,05 άτομα/100 m2. Δεύτερο πιο άφθονο είδος ήταν η Αθερίνα (Atherina boyeri Risso, 1810) με 
43,08 άτομα/100 m2 και ακολουθούσαν η Ζαμπαρόλα (Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) με 

Εικόνα 1. Α) Χάρτης της λιμνοθάλασσας Δράνας, στο Δέλτα Έβρου, όπου επισημαίνονται οι θέσεις δειγματοληψίας 
ιχθυοπανίδας. Β) Χάρτης της λιμνοθάλασσας Μονολίμνης, στο Δέλτα Έβρου, όπου επισημαίνονται οι θέσεις 
δειγματοληψίας ιχθυοπανίδας. 
Figure 1. Α) Map of the Drana Lagoon, in Evros Delta, where the sampling stations are indicated. Β) Map of the 
Monolimni Lagoon, in Evros Delta, where the sampling stations are indicated. 

(Α) (Β) 
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29,02 άτομα/100 m2, το Μαυράκι (Liza ramada Risso, 1810) με 23,5 άτομα/100 m2 (Πίνακας 1) και ο 
Ποντογωβιός (Knipowitschia caucasica (Berg, 1916)) με 14,6 άτομα/100 m2. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας της Δράνας έχει βελτιωθεί και αυξηθεί, καθώς σύμφωνα με τους 
Koutrakis et al. (2009), η ιχθυοπανίδα της Δράνας το 2005, αμέσως μετά τον επαναπλημμυρισμό, 
αριθμούσε 8 είδη από τα οποία τη μεγαλύτερη αφθονία εμφάνιζε η Αθερίνα (220,6 άτομα/100 m2), ο 
Μαρμαρογωβιός (80,6 άτομα/ 100 m2) και η Μουρμούρα (Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)) 
(66,6 άτομα/100 m2). Όσον αφορά τα είδη που αποτελούν αντικείμενο αλιευτικής αξιοποίησης, όπως 
είναι οι Κέφαλοι (Mugillidae), από τα πέντε είδη που συλλέχθηκαν μόνο το Μαυράκι εντοπίστηκε 
εντός της Δράνας σε υψηλή αφθονία (23,5 άτομα/100 m2), ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα είδη 
εντοπίστηκαν σε χαμηλή αφθονία (<5 άτομα/100 m2) κυρίως κοντά στην μπούκα της λιμνοθάλασσας 
(Πίνακας 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναφορικά με τη λιμνοθάλασσα Μονολίμνη, πιάστηκαν συνολικά 22 είδη ψαρών, τα οποία 

κατατάσσονται σε 14 οικογένειες (Πίνακας 1). Από τα 22 αυτά είδη, τα 8 χαρακτηρίζονται ως μόνιμοι 
κάτοικοι των λιμνοθαλασσών, 7 ως μετανάστες και 7 ως τυχαίοι επισκέπτες. Το είδος με τη 
μεγαλύτερη αφθονία στη Μονολίμνη είναι o Μαρμαρογωβιός (P. marmoratus) με την αφθονία του 
να ανέρχεται σε 1.143,71 άτομα/100 m2. Ακολουθούν η Αθερίνα (A. boyeri) με 162,54 άτομα/100 m2, 
η Σακοράφα (Syngnathus  abaster Risso, 1827) με 43,16 άτομα/100 m2 και η Ζαμπαρόλα (A. fasciatus) 
με 40,09 άτομα/100 m2 (Πίνακας 1). Όσον αφορά τα είδη Κεφάλων, στη Μονολίμνη συλλέχθηκαν 
μόνο τρία είδη, το Μαυράκι, ο Γάστρος (Liza saliens (Risso, 1810)) και ο Κέφαλος (Mugil cephalus 
Linnaeus, 1758) και η αφθονία τους κυμάνθηκε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα (<5 άτομα/100 m2) 
(Πίνακας 1). Είναι χαρακτηριστικό ότι, αντίθετα με ότι παρατηρήθηκε στη Δράνα, και τα τρία είδη 
κεφαλιών συλλέχθηκαν εντός της λιμνοθάλασσας εκτός από το Μαυράκι το οποίο εντοπίστηκε και 
στη μπούκα. 

Από τη σύγκριση της βιοποικιλότητας των δύο λιμνοθαλασσών διαπιστώνεται η ύπαρξη 
αρκετών διαφορών τόσο στα είδη που απαρτίζουν την ιχθυοπανίδα κάθε λιμνοθάλασσας όσο και 
στην αφθονία τους (Πίνακας 1). Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στις διαφορετικές αβιοτικές 
παραμέτρους που επικρατούν σε κάθε λιμνοθάλασσα με κυριότερη την αλατότητα του νερού. Από τις 
επιτόπιες μετρήσεις παρατηρήθηκε ότι η Μονολίμνη δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες γλυκού νερού 

Πίνακας 1. Λίστα των ειδών που καταγράφηκαν στις λιμνοθάλασσες Δράνα και Μονολίμνη στο Δέλτα Έβρου 
κατά τις δειγματοληψίες τον Ιούνιο 2013 και οι σχετική αφθονία. 
Table 1. List of the fish species recorded in Drana and Monolimni lagoons in Evros Delta during the samplings 
conducted in June 2013 and their relative abundance. 

Α/Α Οικογένεια Είδη Κοινό όνομα Δράνα Μονολίμνη

1 Anguillidae Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Ευρωπαϊκό Χέλι Μετανάστης 0.09

2 Argentinidae Argentina sphyraena Linnaeus, 1758 Γουρλομάτης Τυχαίος επισκέπτης 0.07

3 Atherinidae Atherina boyeri Risso, 1810 Αθερίνα Μόνιμος κάτοικος 43.08 162.54

4 Blenniidae Salaria pavo (Risso, 1810) Λειροσαλιάρα Μόνιμος κάτοικος 3.92 0.15

5 Callionymidae Callionymus risso  Lesueur, 1814 Τζιτζίκι Μετανάστης 0.15

6 Clupeidae Sardina pilchardus  (Walbaum, 1792) Σαρδέλα Τυχαίος επισκέπτης 1.17

7 Carassius gibelio  (Bloch, 1782) Πεταλούδα Τυχαίος επισκέπτης 0.07

8 Vimba melanops (Heckel, 1837) Λόκβα, Ποταμόψαρο Τυχαίος επισκέπτης 0.09 1.03

9 Cyprinodontidae Aphanius fasciatus  (Valenciennes, 1821) Ζαχαριάς, Ζαμπαρόλα Μόνιμος κάτοικος 29.02 40.09

10 Engraulidae Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) Γαύρος Τυχαίος επισκέπτης 6.52

11 Gobius niger Linnaeus, 1758 Μαυρογωβιός Μόνιμος κάτοικος 0.15

12 Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) Ποντογωβιός Μετανάστης 14.60 4.54

13 Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) Μαρμαρογωβιός Μόνιμος κάτοικος 236.05 1143.71

14 Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838) Μικρογωβιός Μόνιμος κάτοικος 0.15

15 Chelon labrosus (Risso, 1827) Χειλονάρι Μετανάστης 1.25

16 Liza aurata (Risso, 1810) Μυξινάρι Μετανάστης 0.80 0.81

17 Liza ramada (Risso, 1827) Μαυράκι Μετανάστης 23.50 1.10

18 Liza saliens (Risso, 1810) Ψωμώνι Μετανάστης 1.16 3.00

19 Mugil cephalus Linnaeus, 1758 Κέφαλος Μετανάστης 0.09 0.07

20 Poeciliidae Gambusia holbrooki  (Girard, 1859) Κουνουποφάγος Τυχαίος επισκέπτης 0.09 1.54

21 Soleidae Solea sp. Γλώσσα Μετανάστης 0.09 0.15

22 Dentex marocanus Valenciennes, 1830 Κεφαλάς Τυχαίος επισκέπτης 0.15

23 Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) Σαργός Μετανάστης 0.18 2.42

24 Sparus aurata Linnaeus, 1758 Τσιπούρα Μετανάστης 0.09

25 Syngnathidae Syngnathus abaster Risso, 1827 Σακοράφα Μόνιμος κάτοικος 8.63 43.16

Cyprinidae

Gobiidae

Mugilidae

Sparidae
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με αποτέλεσμα η αλατότητα να είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Δράνα η 
αλατότητα που μετρήθηκε κυμαίνονταν μεταξύ 26 και 35 psu όταν στην Μονολίμνη κυμάνθηκε από 6 
έως 27 psu. Αυτός, πιθανόν, είναι ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε μεγάλος σχετικά αριθμός ατόμων 
Ποταμόψαρων (Vimba melanops (Heckel, 1837)) (Πίνακας 1), το οποίο είναι είδος των γλυκών νερών. 
Από τα άλλα εμπορικά είδη, τα κεφαλοειδή που αποτελούν το 70-80% της αλιευτικής παραγωγής των 
λιμνοθαλασσών (Κουτράκης 2000), βρέθηκαν και στις δύο ΛΘ (4 είδη στη Δράνα και 3 στη 
Μονολίμνη) (Πίνακας 1) και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την αλιευτική διαχείριση των 
λιμνοθαλασσών. Επίσης, στη λιμνοθάλασσα Μονολίμνη πιάστηκαν και νεαρά άτομα τσιπούρας, ενός 
ακόμη είδους με σημαντική εμπορική αξία. 

Προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα αλιευτικής εκμετάλλευσης των δύο αυτών 
λιμνοθαλασσών, είναι απαραίτητη η κατασκευή χειμαδιών, λεκανών δηλαδή όπου τα υπομεγέθη 
ψάρια των λιμνοθαλασσών προστατεύονται κατά τους χειμερινούς μήνες από τις χαμηλές 
θερμοκρασίες και τον παγετό. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι χώροι κατασκευής 
χειμαδιών στην Δράνα (Εικόνα 2Α) και στη Μονολίμνη (Εικόνα 2Γ). Τέλος, στην Εικόνα 2Β 
παρουσιάζεται η πρόταση για την τροποποίηση της μπούκας στην Δράνα ώστε να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα των υψηλών παροχών που δεν διευκολύνουν την είσοδο ψαριών εντός της 
λίμνοθάλασσας. 
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Εποχικές μεταβολές της επιφάνειας εννέα υδάτινων μικρών σχηματισμών στην 
Β.Δ. Ελλάδα και στοιχεία σύνθεσης της ιχθυοπανίδας τους 
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ABSTRACT  
Evangelos Konstantinidis, Costas Perdikaris, Leonidas Vardakas, Anna Ergolavou, Evangelia 
Gouva and Ioannis Paschos: Seasonal surface variations in nine small lentic ecosystems in 
NW Greece and information on their fish species composition 
During this study, the seasonal variations of the surfaces in a complex of nine small freshwater 
ecosystems in NW Greece were investigated from March 2013 to March 2014. Additionally, 
electrofishing was conducted in all lakes οn two occasions (March and July 2013), in order to provide a 
fish faunistic list. Overall, water surface variations in all lentic ecosystems investigated during this 
study, represented extreme recessions during the summer period and expansions during winter-spring 
periods. Finally, species richness of endemic fish was poor in the entire study area but in some 
occasions intrusion and range expansion of alien species was evident. 
Keywords: fish fauna, invasive species, small lakes, surface variations, Thesprotia 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι διακυμάνσεις της επιφάνειας, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλα τα υδάτινα 
οικοσυστήματα, λόγω των τοπικών υδρολογικών και κλιματικών συνθηκών (Soranno et al. 1999). Στην 
περιοχή της Μεσογείου, το φαινόμενο μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονο σε μικρά λιμναία 
οικοσυστήματα δεδομένου των ακραίων εποχικών μεταβολών, με τις άνυδρες καλοκαιρινές 
περιόδους να έχουν ως αποτέλεσμα την έντονη συρρίκνωση της επιφάνειας ή ακόμα και την απόλυτη 
ξήρανση τους (Britton & Crivelli 1993). Αυτές οι ακραίες εποχικές μεταβολές της επιφάνειας και της 
στάθμης, επηρεάζουν τις αβιοτικές παραμέτρους με αποτέλεσμα να έχουν αντίκτυπο και στα έμβια 
όντα που διαβιούν στα υδάτινα αυτά οικοσυστήματα.  

Από οικολογική άποψη, οι μικροί υγρότοποι έχουν μεγάλη οικολογική σημασία, καθώς 
ενδέχεται να φιλοξενούν μοναδικά είδη υψηλής διαχειριστικής αξίας. Η περιοχή της Ηπείρου, που 
ανήκει στην ευρύτερη ιχθυογεωγραφική περιοχή του Ιονίου φιλοξενεί μια μοναδική ιχθυοπανίδα που 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ενδημισμού (75%), με ένα μεγάλο ποσοστό (39%) των ειδών να 
συμπεριλαμβάνονται στo Κόκκινο βιβλίο με τα απειλούμενα είδη (Oikonomou et al. 2014). Ελάχιστες 
έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στον Ελλαδικό χώρο που αφορούν σε μικρά λιμναία οικοσυστήματα 
(Gerakis & Koutrakis 1996), με τις περισσότερες να επικεντρώνονται κυρίως στην ποιότητα των 
υδάτων ή σε επιλεγμένες ταξινομικές ομάδες (Kagalou et al. 2010). Προκειμένου να προστατευθούν 
αυτά τα μικρά αλλά πολύτιμα οικοσυστήματα στο μέλλον, οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την 
δομή και λειτουργία τους είναι απαραίτητη.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της εποχικής διακύμανσης των επιφανειών 
εννέα μικρών υδάτινων σχηματισμών που εντοπίζονται στην Β.Δ. Ελλάδα (Θεσπρωτία), καθώς και η 
διερεύνηση της ιχθυοπανιδικής τους σύνθεσης.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι υδάτινοι σχηματισμοί της περιοχής μελέτης βρίσκονται στο νότιο-κεντρικό τμήμα της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Εικόνα 1). Η περιοχή μελέτης χωρίζεται σε δύο 
υδρογεωλογικές υπολεκάνες: α) την υπολεκάνη του ποταμού Κωκυτού (παραπόταμος του Αχέροντα) 
που περιλαμβάνει τις λίμνες Λιμνοπούλα, Προντάνη, Μεσοβουνίου, Κυρά Παναγιά και Καλοσυκιές 
και β) την υπολεκάνη Καλοδικίου – Μαργαριτίου – Παλαιοκάστρου, που περιλαμβάνει τους 
ομώνυμους υγρότοπους καθώς και αυτόν της Κανέτας. Η καταγραφή της εποχικής διακύμανσης της 
επιφάνειας των εννέα υδάτινων σχηματισμών, πραγματοποιήθηκε με την λήψη πολλαπλών, 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   266 

περιμετρικών στιγμάτων με τη χρήση φορητής συσκευής GPS (Garmin vista e-trex), με συχνότητα 
τριμήνου (Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος 2013 καθώς και Μάρτιος 2014). Τα 
αποτελέσματα ψηφιοποιήθηκαν και αποτυπώθηκαν με τη χρήση του λογισμικού ArcGis 10.1 της ESRI. 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ηλεκτραλιεία στην παραλίμνια ζώνη όλων των υδάτινων σχηματισμών, τον 
Μάρτιο και Ιούλιο του 2013 με τη χρήση φορητής συσκευής ηλεκτραλιείας (Hans Grassl IG200/2, 250 
W). Τα αλιευμένα άτομα αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους, σύμφωνα με τους Kottelat & Freyhof 
(2007).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Οι εποχικές μεταβολές στις επιφάνειες των εννέα υδάτινων σχηματισμών, σε απόλυτες αριθμητικές 
τιμές, όπως αυτές υπολογίστηκαν από την ψηφιακή τους απεικόνιση, αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.  

Παρατηρούνται έντονες εποχικές μεταβολές σε όλους τους σχηματισμούς (Εικόνα 1), ολική 
αποξήρανση των λιμνών Κανέτας και Μεσοβουνίου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και 
μερική αποξήρανση των λιμνών Μαργαριτίου, Κυρα-Παναγιάς και Καλοσυκιές. Εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός της δραστικής ελάττωσης της έκτασης της λίμνης Μαργαριτίου σε σχέση με την (μέγιστη) 
στρεμματική τιμή του Μαρτίου 2013, όπου από τα 810 στρέμματα ελαττώνεται στα 5,8 στρέμματα 
κατά την μέτρηση του Σεπτεμβρίου 2013, καθώς και της συνεχιζόμενης ελάττωσης των εκτάσεων σε 
τρεις υδάτινους σχηματισμούς (Παλαιοκάστρου, Προντάνης, Καλοσυκιές) κατά τη δειγματοληψία του 
Δεκεμβρίου 2013. 

 
Εικόνα 1. Οι εποχικές μεταβολές της επιφάνειας εννέα υδάτινων μικρών σχηματισμών στην Περιφερειακή 
ενότητα Θεσπρωτίας (ΒΔ Ελλάδα). 1: Καλοδίκι, 2: Μαργαρίτι, 3: Παλαιόκαστρο, 4: Κανέτα, 5: Μεσοβούνι, 6: 
Λιμνοπούλα, 7: Προντάνη, 8: Κύρα Παναγιά, 9: Καλοσυκιές.   
Figure 1. Seasonal surface variations recorded in a complex of nine small lakes in the Regional Unit of Thesprotia 
(NW Greece). 1: Kalodiki, 2: Margariti, 3: Palaiokastro, 4: Kaneta, 5: Mesovouni, 6: Limnopoula, 7: Prontani, 8: 
Kyra Panagia, 9: Kalosykies. 

 
Βάσει της υφιστάμενης βιβλιογραφίας, η παρουσία ψαριών στα εν λόγω συστήματα 

περιοριζόταν σε πέντε είδη και δυο λίμνες: Pelasgus thesproticus (Stephanidis, 1939), Anguilla 
anguilla (Linnaeus, 1758), Economidichthys pygmaeus (Holy, 1929), Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 και 
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Gambusia holbrooki Girard, 1859 στη λίμνη Καλοδικίου (Economou et al. 2007, Kagalou et al. 2010, 
Koutsikos et al. 2012) και P. thesproticus στη λίμνη Λιμνοπούλα (Economidis 1991, Economou et al. 
2007). Συνολικά κατά την παρούσα έρευνα, εντοπίστηκαν σε έξι συστήματα πέντε είδη ψαριών και 
μια διακοσμητική ποικιλία του C. carpio (Πίνακας 2).  
 
Πίνακας 1. Εποχικές μεταβολές της στρεμματικής επιφάνειας των εννέα υδάτινων μικρών σχηματισμών στην 
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας (ΒΔ Ελλάδα).  
Table 1. Surface variation of lakes (in acres x 10) in the Regional Unit of Thesprotia (NW Greece).  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Μάρτιος 2013 706 810 467 6,9 29 422 201 58,3 11,2 

Ιούνιος 2013 569 6,3 279 0,0 0.0 72 130 29,0 4,5 

Σεπτέμβριος 2013 472 5,8 188 0,0 0.0 58 86,7 3,9 2,8 

Δεκέμβριος 2013 557 16,2 121 4,6 0.0 75,8 79,1 44,5 1,4 

Μάρτιος 2014 608 28,3 260 2,2 11,2 159 110 40,2 4,1 

 
Πίνακας 2. Tα αλιευμένα είδη ψαριών στην περιοχή μελέτης. Προηγούμενες αναφορές παρουσίας 
επισημαίνονται με σχετική αναφορά.  
Table 2. Τhe fish species caught in the study area. Previous documentation of species presence is indicated by 
relevant citations.  

 Οικοσύστημα1 Πλαίσια προστασίας2 Εισαγωγή 

Είδη/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Anguilla anguilla  
(Linnaeus, 1758) 

Economou  
et al. (2007)         

- - - II CR - - 

Carassius gibelio  
(Bloch, 1782) 

         
 

      - - - - LC - ΄Αγνωστη 

Cyprinus carpio  
Linnaeus, 1758 

 
Economou  

et al. (2007) 
                - - - - VU3 LC Υδατοκαλλιέργεια 

Cyprinus carpio 
 (Koi carp) 

 
        

- - - - - - 
Απελευθέρωση 
από ενυδρείο; 

Economidicthys 
pygmaeus  

(Holy, 1929) 

Kagalou  
et al. (2010)         

-  - - LC LC - 

Gambusia holbroοki  
Girard, 1859 

 
Kagalou  

et al. (2010) 
        

 
   - - - - LC - 

Εμπλουτισμός για 
καταπολέμηση 

κουνουπιών 

Pelasgus thesproticus  
(Stephanidis, 1939) 

 
Koutsikos  

et al. (2012) 
       

 
Economidis 

(1991) & 
Economou  

et al. (2007)  

    -  - - NT NT - 

Silurus aristotelis 
Garman, 1890 

         ΙΙ  III - DD LC Άγνωστη 

Αριθμός ειδών/ 
ποικιλιών  

6(8)4 2 1 0 0 2 1 0 2 1 3 1 1 6 5 
 

1 Η αρίθμηση των οικοσυστημάτων ακολουθεί αυτή της Εικόνας 1. 
2 92/43/ΕΟΚ: Παράρτημα ΙΙ (Ζωϊκά και φυτικά είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει 
τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης); Π.Δ. 67/1981: Προστατευταία είδη; Ν. 1335/1983: Είδη πανίδας υπό 
προστασία; CITES (Ν. 2055/1992): Παράρτημα ΙΙ (Κάθε είδος το οποίο αν και προς το παρόν δεν κινδυνεύει 
αναγκαία να εξαφανισθεί, θα μπορούσε να κινδυνεύει αν το εμπόριο των δειγμάτων τέτοιων ειδών δεν υπαχθεί 
σε ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες ή είδη που πρέπει να υπαχθούν σε κανόνες ώστε να γίνει αποτελεσματικός ο 
έλεγχος του εμπορίου τους); IUCN (2014): DD: Ανεπαρκώς Γνωστά, LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος, NT: Σχεδόν 
Απειλούμενα, VU: Τρωτά, EN: Κινδυνεύοντα, CR: Κρισίμως Κινδυνεύοντα; Το Κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων 
ζώων της Ελλάδας: όπως και σε IUCN (2014).  
3 Αφορά σε αυτόχθονους Ελληνικούς πληθυσμούς. 
4 Σε παρένθεση το σύνολο των ειδών της παρούσας εργασίας καθώς και παλαιότερων καταγραφών.  
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Από τα είδη αυτά, μόνο το ένα αποτελεί ενδημικό της Ιόνιας ιχθυογεωγραφικής περιοχής (P. 
thesproticus), δύο είναι αλλοτοπικά (C. carpio και Silurus aristotelis Garman, 1890 ενώ τα 
εναπομείναντα (C. gibelio και G. holbrooki) είναι αλλόχθονα αλλά ευρέως διαδεδομένα στον 
Ελλαδικό χώρο. Σε τρία συστήματα (Kανέτα, Μεσοβούνι και Κυρά Παναγιά) δεν εντοπίστηκαν ψάρια, 
εκ των οποίων τα δυο πρώτα αποξηράνθηκαν από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ στο 
τελευταίο ενδέχεται να οφείλεται σε προγενέστερη ξήρανση του συστήματος. Τα είδη που 
απαντήθηκαν στα περισσότερα συστήματα ήταν το G. holbroοki (πέντε συστήματα) και το ενδημικό P. 
thesproticus (τέσσερα συστήματα). Για το είδος P. thesproticus εντοπίσθηκαν δύο νέες θέσεις 
παρουσίας, ενώ για τα είδη C. gibelio, S. aristotelis και το διακοσμητικό C. carpio, η παρούσα εργασία 
αποτελεί την πρώτη καταγραφή στα εν λόγω συστήματα. Η απουσία του είδους Ε. pygmaeus από την 
λίμνη Καλοδίκι ενδέχεται να οφείλεται στην περιορισμένη δειγματοληπτική κάλυψη της παρούσας 
έρευνας. Βάσει των ανωτέρω, καταδεικνύεται ότι τα πιο σταθερά υδρολογικά υδάτινα συστήματα και 
με μεγαλύτερο υδάτινο όγκο διατηρούν είδη ιχθυοπανίδας, εν αντιθέσει με τα πιο ασταθή 
συστήματα τα οποία χάνουν την επιφανειακή τους απορροή. 

Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία ανέδειξε πτυχές της εποχικής μορφολογικής 
μεταβλητότητας του συμπλέγματος των εννέα υδάτινων μικρών σχηματισμών στην Θεσπρωτία. 
Ωστόσο, δεδομένου του περιορισμού της χωρικής και χρονικής κάλυψης της παρούσας μελέτης, 
καθώς και τα ποιοτικά ιχθυολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα για το πώς οι διακυμάνσεις επηρεάζουν τους ιχθυοπληθυσμούς που εντοπίζονται στα 
υπό εξέταση συστήματα. Η συνολική παρακολούθηση, προστασία και ανάδειξη των συστημάτων 
αυτών σε συνθήκες δυσμενών επιπτώσεων από τις κλιματικές αλλαγές και τις ανθρωπογενείς πιέσεις 
αποτελεί προτεραιότητα.  
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Κατανομή των ειδών ψαριών κατά μήκος του ποταμού Αξιού: επίδραση 
περιβαλλοντικών παραμέτρων  
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ABSTRACT 
Maritina Latsou, Emmanouil Tsakoumis, Vassilis Tachos, Lydia Alvanou, Alcibiades N. 
Economou, Dimitra C. Bobori: Distribution of fish species along Axios river: the effect of 
environmental parameters 
Several biotic (competition, predation) and abiotic factors (physicochemical variables, 
hydromorphological characteristics) are known to influence the distribution of fish species in lotic 
systems. At the present research, the ichthyofauna of Axios river was studied by recording the fish 
species at 12 sampling stations during the period June-July 2015. Environmental parameters were also 
measured at each station, in order to evaluate the main abiotic factors that shape fish communities 
regarding species presence and abundance. Twenty-two fish species were recorded by electrofishing, 
applied both by backpack and boat. Based on species abundances, cluster analysis separated the 
sampling stations located in river tributaries from those located on the main river channel. Fish 
presence was mostly affected (ρ=0,760) by substrate type (boulders, clay), water temperature, 
dissolved oxygen and the size of the drainage area upstream of each station.  
Keywords: fish distribution, NPUE, environmental parameters, Αxios river 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρουσία και κατανομή των ψαριών σε ένα ποτάμιο σύστημα επηρεάζεται τόσο από βιοτικούς 
(π.χ. θήρευση, ανταγωνισμός) όσο και αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. ποιότητα νερού, ποικιλότητα 
ενδιαιτημάτων, υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά) (π.χ. Hauer & Lamberti 1996). Στην παρούσα 
εργασία έγινε καταγραφή της ιχθυοπανίδας που απαντά στο σύστημα του ποταμού Αξιού και 
διερεύνηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που επιδρούν στην παρουσία και κατανομή των 
ειδών ψαριών στα ύδατα του ποταμού. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε 12 σταθμούς στον ποταμό Αξιό (Εικόνα 1) την περίοδο 
Ιούνιος-Ιούλιος 2015. Σε κάθε σταθμό καταγράφηκαν ορισμένες φυσικο-χημικές (αγωγιμότητα, 
συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, pH κ.ά) και υδρομορφολογικές (ροή, πλάτος κοίτης κλπ) 
παράμετροι καθώς και η σύσταση του υποστρώματος (ογκόλιθοι, κροκάλες κ.ά, Wentworth 1922). Η 
μέθοδος που εφαρμόστηκε ήταν η ηλεκτραλιεία (CEN 2003) με φορητή συσκευή (backpack, IG200/1 
της εταιρείας Hans GrassI GmbH) και με χρήση βάρκας (EFKO Elektrofischereigeräte GmbH, 8.0 KW, 
600 V), για τα βαθιά ενδιαιτήματα. Σε κάθε σταθμό έγινε προσπάθεια σάρωσης τουλάχιστον 200 m2, 
με σκοπό την κάλυψη όλων των ενδιαιτημάτων. Tα ψάρια αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους 
(Kottelat & Freyhof 2007, Froese & Pauly 2015). Η αφθονία εκφράστηκε ως αριθμός ατόμων ανά 100 
m2 επιφάνειας αλιείας (NPUE). H ομαδοποίηση των σταθμών με βάση τα βιοτικά και αβιοτικά 
χαρακτηριστικά έγινε με την ιεραρχική ανάλυση κατά συστάδες (CLUSTER analysis), χρησιμοποιώντας 
το συντελεστή ομοιότητας Bray Curtis για τα βιολογικά δεδομένα και την Ευκλείδεια απόσταση για τα 
περιβαλλοντικά (Clarke & Warwick 2006). Η ανάλυση ANOSIM χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της 
διάκρισης των ομάδων που προέκυψαν. Τα είδη που συνέβαλαν περισσότερο στην ομοιότητα εντός 
κάθε ομάδας ή ήταν υπεύθυνα για την ανομοιότητα μεταξύ των ομάδων ελέγχθηκαν με την ανάλυση 
SIMPER. Η πιθανή συσχέτιση των αβιοτικών παραμέτρων με την αφθονία των ειδών ελέγχθηκε με την 
ανάλυση RELATE, ενώ για τον προσδιορισμό της ομάδας των αβιοτικών παραμέτρων που ερμηνεύουν 
καλύτερα τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε κάθε σταθμό χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος BIO-ENV της 
ανάλυσης BEST. Ο έλεγχος της πιθανής συσχέτισης μεταξύ των αβιοτικών παραμέτρων έγινε με την 
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ανάλυση Spearman (r>0,800). Τα δεδομένα 
αφθονίας και περιβαλλοντικών παραμέτρων 
που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις 
λογαριθμήθηκαν (log(X+1)) προκειμένου να 
προσεγγίζουν την κανονικότητα στην κατανομή 
τους. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι παράμετροι του 
υποστρώματος και η σκίαση, που ήταν 
εκφρασμένες ως ποσοστά (%) και για το λόγο 
αυτό μετασχηματίστηκαν σε Arcsin.   Όλες οι 
αναλύσεις έγιναν με τη χρήση του 
προγράμματος Primer V6 (Clarke & Warwick 
2006).  

 

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το σύνολο των ειδών ιχθυοπανίδας, όπως 
προέκυψε από τις δειγματοληψίες στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού Αξιού δίνεται στον 
Πίνακα 1. Αλιεύτηκαν 2988 άτομα που ανήκουν 
σε 22 είδη ψαριών και σε 7 οικογένειες. Τα 
άτομα της οικογένειας Mugillidae εντοπίστηκαν 
στις εκβολές του ποταμού, αλλά δεν 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους. 
Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είχαν τα 
είδη Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782, Τσιρωνάκι), Alburnus thessalicus (Stephanidis, 1950, 
Θεσσαλόσιρκο) και Squalius vardarensis Karaman, 1928 (Ποταμοκέφαλος Μακεδονίας), που 
καταγράφηκαν σε 10 από τους 12 σταθμούς (83,3 %) καθώς και το είδος Rhodeus meridionalis 
Karaman, 1924 (Βαβούκι) που καταγράφηκε σε 9 σταθμούς δειγματοληψίας (75,0 %, Πίνακας 1).  

Η ομαδοποίηση των σταθμών επετεύχθη έπειτα από την ανάλυση δενδρογράμματος με βάση 
τα δεδομένα αφθονίας των ειδών (NPUE) (Εικόνα 2a). Διακρίθηκαν 6 συνολικά ομάδες. Οι ομάδες Α, 
Β, και Δ αποτελούνται αποκλειστικά από τους σταθμούς στους παραπόταμους, ενώ οι υπόλοιπες από 
αυτούς του κύριου ρου. Ενδεικτικά, ο σταθμός DYT (ομάδα Β) διαφοροποιήθηκε από τους σταθμούς 
του κύριου ρου (ομάδα Ζ) (ποσοστό ανομοιότητας 76,28%) λόγω της παρουσίας του Barbus 
balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002 (Βαλκανική μπριάνα) (ποσοστό συνεισφοράς 
13,01 %). Το είδος αυτό είναι ρεόφιλο, απαντά σε ορεινά ρυάκια και προτιμά πετρώδες υπόστρωμα 
(Tsigenopoulos & Berrebi 2000), συνθήκες που παρατηρήθηκαν στο συγκεκριμένο σταθμό. Επιπλέον, 
διάκριση παρουσιάστηκε και ανάμεσα στους σταθμούς που βρίσκονται κατά μήκος του κύριου ρου 
(ομάδες Ε και Ζ, ποσοστό ανομοιότητας 46,41 %), με το A. bipunctatus να καταγράφεται σε 
μεγαλύτερη αφθονία στους βορειότερους σταθμούς (ομάδα Ε). Πρόκειται για είδος που προτιμά 
ημιορεινά, καλά οξυγονωμένα και τρεχούμενα νερά (Kottelat & Freyhof 2007). Η μικρή παρουσία του 
στους άλλους σταθμούς του κύριου ρου μπορεί να υποδηλώνει πιθανή επιβάρυνσή τους.  

Στην ομαδοποίηση με τα αβιοτικά δεδομένα (Εικόνα 2b) διακρίθηκαν 4 ομάδες σταθμών. Η 
ομάδα Α περιείχε τους σταθμούς στους παραποτάμους ενώ οι σταθμοί του κύριου ρου 
ομαδοποιήθηκαν σε αυτούς που βρίσκονται κατάντη του φράγματος (ομάδα Β), αυτούς ανάντη του 
φράγματος (ομάδα Δ) και στους βορειότερους του ποταμού (ομάδα Γ). Από την ανάλυση SIMPER 
βρέθηκε ότι για την ομάδα Α υπεύθυνη ομαδοποίησης ήταν η παράμετρος του υποστρώματος 
«βότσαλο». Στους σταθμούς αυτούς αλιεύτηκαν άτομα ειδών που χρησιμοποιούν πετρώδες 
υπόστρωμα για την επιβίωσή τους (B. balcanicus, S. vardarensis). Οι σταθμοί της ομάδας Β 
ομαδοποιήθηκαν με βάση το διαλυμένο οξυγόνο και τη θερμοκρασία νερού. Στους σταθμούς αυτούς 
καταγράφηκε σε υψηλότερη αφθονία το είδος R. meridionalis, το οποίο απαντά κυρίως στα κατώτερα 
τμήματα των ποταμών και προτιμά θερμότερα νερά, ενώ στους σταθμούς της ομάδας Δ που 
ομαδοποιήθηκαν επίσης με βάση τη θερμοκρασία νερού, πιο άφθονο είδος ήταν το Α. thessalicus, 
καθώς επικρατούσαν λιμναίες συνθήκες που ευνοούν την παρουσία του συγκεκριμένου είδους. 
Τέλος, για την ομαδοποίηση των σταθμών της ομάδας Γ υπεύθυνη ήταν η παράμετρος του 
υποστρώματος «ογκόλιθοι» με επικρατέστερο το είδος A. bipunctatus. 
 

Εικόνα 1. Σταθμοί δειγματοληψίας στον ποταμό Αξιό. 
Figure 1. Sampling stations in Axios river. 
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Πίνακας 1. Είδη ιχθυοπανίδας που καταγράφηκαν στον ποταμό Αξιό κατά τις δειγματοληψίες την περίοδο 
Ιούνιος-Ιούλιος 2015 και η συχνότητα εμφάνισής τους (%). 
Table 1. Fish species recorded in Axios river during the period June-July 2015 and their frequency of occurrence 
(%). 

Οικογένεια Είδος Κοινή ονομασία 
Ενδημισ

μός 
Συχνότητα 
εμφάνισης 

Cyprinidae Alburnoides bipunctatus Τσιρωνάκι Α 83,3% 
Alburnus thessalicus Θεσσαλόσιρκο (E) 83,3% 
Barbatula barbatula Βίνος A 8,3% 
Barbus balcanicus Βαλκανική μπριάνα (Ε) 41,7% 
Barbus macedonicus Μακεδονική μπριάνα (Ε) 33,3% 
Carassius gibelio Πεταλούδα Ι 33,3% 
Chondrostoma vardarense Σύρτης (Ε) 50,0% 
Cyprinus carpio Γριβάδι A 25,0% 
Gobio bulgaricus Γυφτόψαρο (Ε) 16,7% 
Pachychilon macedonicum Μαυροτσιρώνι (Ε) 8,3% 
Pseudorasbora parva Ψευδορασμπόρα Ι 58,3% 
Rhodeus meridionalis Βαβούκι (Ε) 75,0% 
Romanogobio elimeius Μυλωνάκι (Ε) 25,0% 
Rutilus rutilus Τσιρώνι A 25,0% 

Squalius vardarensis 
Ποταμοκέφαλος 
Μακεδονίας 

(Ε) 83,3% 

Vimba melanops Μαλαμίδα (Ε) 58,3% 
Cobitidae Cobitis vardarensis Μακεδονική Βελονίτσα (Ε) 33,3% 
 Sabanejewia balcanica Χρυσοβελονίτσα (Ε) 25,0% 
Centrarchidae Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο Ι 8,3% 
Nemachelidae Oxynoemacheilus bureschi Πετροχείλι (Ε) 25,0% 
Poecilidae Gambusia holbrooki Κουνουποφάγος Ι 41,7% 
Siluridae Silurus glanis Γουλιανός A 16,7% 
Mugilidae    8,3% 

A: Αυτόχθονο, (Ε): Ενδημικό Βαλκανικής, Ι: Εισαχθέν 

 
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται ότι στη χωρική οργάνωση των ιχθυοκοινωνιών 

σημαντικό ρόλο παίζει η θέση κάθε σταθμού στο διαμήκες του ποταμού που μαζί με τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες που τον χαρακτηρίζουν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των τοπικών 
συναθροίσεων (Vannote et al. 1980). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης RELATE μεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων που εξετάστηκσν (R=0,555), ενώ 
από την ανάλυση BEST που εφαρμόστηκε προέκυψε ότι η σύσταση του υποστρώματος (βότσαλο, 
άργιλος), το οξυγόνο και η θερμοκρασία του νερού καθώς και το μέγεθος της λεκάνης απορροής κάθε 
σταθμού, αποτελούν την ομάδα των αβιοτικών παραμέτρων που μπορούν να ερμηνεύσουν καλύτερα 
(R=0,760) τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας στο σύστημα του Αξιού. 

Η γνώση των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών και της επίδρασης των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στον καθορισμό της παρουσίας και σύνθεσης των ιχθυοκοινωνιών αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων, ιδιαίτερα δε όταν αυτά αφορούν 
προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα, στο οποίο 
εντάσσεται και μέρος της περιοχής της παρούσας έρευνας. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Εποπτείας και 
Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης Ειδών Ψαριών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή 
ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού - Λουδία – Αλιάκμονα (ΦΔ-ΔΑΛΑ)» 
με αναθέτουσα αρχή το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα και χρηματοδότηση 
από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013». 
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Εικόνα 2. Αποτελέσματα ανάλυσης δενδρογράμματος (cluster) με: a) δεδομένα αριθμητικής αφθονίας (NPUE) 
των ειδών ψαριών  και b) περιβαλλοντικά δεδομένα  στον ποταμό Αξιό.  
Figure 2. Results of CLUSTER analysis, based on: a) NPUE data of fish species and b) environmental data in Axios 
river.  
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Τα ψάρια της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου 
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ABSTRACT 
Ioannis Leonardos, Alexandros Ntakis, Athanasios Korakis, Nikolaos Kyriazis, Nikolaos 
Petsis, Ioannis Machairas, Anthi Oikonomou: Fish species belonging to the Directive 
92/43/EEC in the responsibility area of Vikos-Aoos and Pindos Management Body 
The current study is the result of the implementation of the EU Directive 92/43 on the conservation of 
natural habitats and of wild fauna and flora in the National Park of Vikos-Aoos and Pindos, following 
the national project on the monitoring and evaluation of conservation status of EU’s interest 
icthyofanuna in Greece. Fish samplings were conducted between November 2014 and August 2015 in 
three water bodies and fish samples were collected using electrofishing device. Herein, we present the 
fish fauna composition at each sampling station. A total number of 17 species was recorded while 
seven of them are listed as species of community interest. Moreover, the invasive species Lepomis 
gibbosus was recorded for the first time in the Aoos artificial lake, underlining the need for systematic 
monitoring of the fish fauna in the freshwaters of Greece. 
Keywords: Directive 92/43/EEC, freshwater fishes, Management Body of Vikos-Aoos and Pindos 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ συντάχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με στόχο την διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας. Η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την έκδοση της ΚΥΑ 
33318/3028/1998. Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα (περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και εθνικός χώρος) πραγματοποιείται σε ανταπόκριση 
της χώρας στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ (η αλλιώς 
79/409/ΕΟΚ). 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην περιοχή ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου. Στόχος της παρούσας εργασίας 
είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας αναφορικά με τα είδη της 
ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος που ανήκουν στα παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 
καθώς και η συνολικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ιχθυολογικών δειγματοληψιών.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Προσωπικό του Εργαστηρίου Ζωολογίας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών 
Βίκου-Αώου και Πίνδου πραγματοποίησαν δειγματοληψίες εντός και εκτός της περιοχής ευθύνης του 
Φ.Δ. (Εικόνα 1) για τον εντοπισμό των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος από το Δεκέμβριο του 2014 
έως τον Αύγουστο του 2015 (Πίνακας 1). Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες με 
χρήση βενζινοκίνητης ηλεκτραλίειας πλάτης Hans Grassl ELT60- IIH, σε ποτάμια ενδιαιτήματα εντός 
και εκτός περιοχών Natura 2000. Τα άτομα συλλέγονταν προς αναγνώριση, καταγραφή μήκους και 
απελευθερώνονταν ξανά στο πεδίο. Η ταυτοποίηση των ειδών βασίστηκε στους Barbieri et al. (2015). 
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Εικόνα 1. Σταθμοί δειγματοληψίας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου 
και Πίνδου (μαύρη γραμμή). Οι ονομασίες των σταθμών καθώς και των ποτάμιων συστημάτων στα οποία 
ανήκουν παρατίθενται στον Πίνακα 1. Στο χάρτη απεικονίζονται τα όρια των περιοχών NATURA (λευκή σκίαση) 
[GR1310001: Βασιλίτσα, GR1310003: Εθνικός δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) – Ευρύτερη περιοχή, GR2130001: 
Εθνικός δρυμός Βίκου- Αώου, GR2130002: Κορυφές όρους Σμόλικα, GR2130004: Κεντρικό τμήμα Ζαγορίου] 
Figure 1. Sampling stations in the responsibility area of Vikos-Aoos and Pindos Management Body (black line). The 
names of the stations and river systems are listed in Table 1. The map shows the boundaries of NATURA areas 
(white shading) [GR1310001: Vasilitsa, GR1310003: Ethnikos drymos Pindou (Valia Kalnta) - Evryteri periochi, 
GR2130001: Ethnikos drymos Vikou – Aoou, GR2130002: Koryfes orous Smolikas, GR2130004: Kentriko tmima 
Zagoriou].   

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζεται η σύνθεση της ιχθυοπανίδας σε κάθε σταθμό δειγματοληψίας. Κατά τη 
δειγματοληπτική προσπάθεια, εντοπίστηκαν 17 είδη που ανήκουν σε 5 οικογένειες, με το 
μεγαλύτερο αριθμό των ειδών να ανήκει στην οικογένεια Cyprinidae. Από αυτά, 16 είδη είναι 
αυτόχθονα της Ελλάδας, ενώ ένα είναι αλλόχθονο [Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)]. Από τα 17 
είδη, τα 7 ανήκουν στα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τα Barbus 
balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, Ráb & Berrebi, 2002, Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842, 
Barbus prespensis Karaman, 1924, Luciobarbus albanicus (Steindachner, 1870), Telestes 
pleurobipunctatus (Stephanidis, 1939),  Salmo farioides Karaman, 1938 και Salmo pelagonicus 
Karaman, 1938 στα τρία ποτάμια συστήματα του Αώου, Άραχθου και Βενέτικου.  

Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου έχει μεγάλη διαχειριστική αξία δεδομένου ότι φιλοξενεί 
μεγάλο αριθμό αυτόχθονων και απειλούμενων ειδών ιχθύων από τρεις βιογεωγραφικές περιοχές 
(βιογεωγραφική περιοχή της Νότιας Αδριατικής Θάλασσας, βιογεωγραφική περιοχή του Ιονίου και 
βιογεωγραφική περιοχή του Αιγαίου) (Oikonomou et al. 2014, Economou et al. 2016). Ένα ακόμα 
ενδιαφέρον αποτέλεσμα που προέκυψε, ήταν το γεγονός ότι το πλέον διαδεδομένο εισβολικό είδος 
L. gibbosus καταγράφηκε για πρώτη φορά στη τεχνητή λίμνη των πηγών του Αώου, ένα γεγονός που 
υπογραμμίζει την ανάγκη συστηματικής και επαρκούς μελέτης της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών 
υδάτων στη χώρα μας.  
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Πίνακας 1. Κωδική ονομασία των σταθμών δειγματοληψίας των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
Table 1. Code name of the sampling stations for species of community interest. 

Κωδικός Όνομα Ποταμός Λεκάνη απορροής 
Βιογεωγραφική περιοχή 
(Oikonomou et al. 2014) 

1 Γρεβενίτι Βάρδας 

Άραχθος Ιονίου 2 Καλουτάς Ζαγορίτικος 

3 Άμπελος Βάρδας 

4 Καταφύγιο Αώος 

Αώος Νότια Αδριατική Θάλασσα 

5 Βωβούσα Αώος 

6 Δίστρατο Αώος 

7 Παλιοσέλι Αώος 

8 Κόνιτσα Αώος 

9 Στόμιο Αώος 

10 Αγία Παρασκευή Βουρκοπόταμος 

11 Κλειδωνιά Βοϊδομάτης 

12 Κήποι Βοϊδομάτης 

13 Σκαμνέλι Βοϊδομάτης 

14 Τσεπέλοβο Βοϊδομάτης 

15 Πουρνιά Σαραντάπορος 

16 Αρκουδόρεμα Αρκουδόρεμα 

Αώος Νότια Αδριατική Θάλασσα 

17 Κόνιτσα_2 Αώος 

18 Λίμνη Αώου 1 Αώος 

19 Λίμνη Αώου 2 Αώος 

20 Λίμνη Αώου 3 Αώος 

21 Μηλιά Βενέτικος 

Αλιάκμονας Αιγαίου 

22 Άβδελλα Ασπροπόταμος 

23 Σμίξη Βενέτικος 

24 Ζάκας Βενέτικος 

25 Τρίκωμο Βενέτικος 
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Πίνακας 2. Τα είδη ιχθύων που συλλέχθηκαν στην περιοχή μελέτης κατά την παρούσα έρευνα. Τα είδη 
κοινοτικού ενδιαφέροντος επισημαίνονται με υπογράμμιση. Οι ονομασίες των σταθμών καθώς και των 
ποτάμιων συστημάτων στα οποία ανήκουν παρατίθενται στον Πίνακα 1. [DD: Ανεπαρκώς γνωστό, NT: Σχεδόν 
Απειλούμενο, LC: Μειωμένου ενδιαφέροντος, VU: Τρωτό, EN: Κινδυνεύον, CR: Κρισίμως Κινδυνεύον] 
Τable 2. The fish species captured in the study area during the current study. The names of the stations and river 
systems are listed in Table 1. Species of community interest are underlined [DD: Data Deficient, LC: Least Concern, 
NT: Near Threatened, VU: Vulnerable, EN: Endangered, CR: Critically Endangered]. 
 

Οικογένεια/ Είδος Κοινή ονομασία 
Ελληνικό 

Κόκκινο Βιβλίο 
IUCN RED 

LIST 
Σταθμοί 

Centrarchidae     

Lepomis gibbosus  
(Linnaeus, 1758) 

Ηλιόψαρο   18, 19, 20 

Anguillidae 
   

 

Anguilla anguilla  
(Linnaeus, 1758) 

Χέλι CR NT 8, 9, 17 

Οικογένεια/ Είδος Κοινή ονομασία 
Ελληνικό 

Κόκκινο Βιβλίο 
IUCN RED 

LIST 
Σταθμοί 

Cyprinidae 
   

 

Alburnoides bipunctatus 
(Bloch, 1782) 

Ευρωπαϊκό 
τσιρωνάκι 

LC LC 
4, 5, 7, 8, 9, 
17, 24, 25 

Barbus balcanicus 
Kotlík, Tsigenopoulos, 
Ráb & Berrebi, 2002 

Βαλκανική 
μπριάνα 

LC LC 21, 22, 24, 25 

Barbus peloponnesius 
Valenciennes, 1842 

Πελοποννησιακή 
μπριάνα 

VU LC 3 

Barbus prespensis 
Karaman, 1924 

Μπριάνα Πρέσπας VU VU 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14, 15, 17, 

18, 19, 20 

Chondrostoma vardarense 
Karaman, 1928 

Σύρτης LC NT 9, 24 

Gobio skadarensis 
Karaman, 1937 

Κωβιός της 
Σκόδρας 

EN VU 9 

Luciobarbus albanicus 
(Steindachner, 1870) 

Στρωσίδι LC LC 3 

Pachychilon pictum 
(Heckel & Kner, 1858) 

Χειλάς DD LC 9 

Squalius peloponensis 
(Valenciennes, 1844) 

Ποταμοκέφαλος 
Πελοποννήσου 

LC LC 1, 3 

Squalius vardarensis 
Karaman, 1928 

Ποταμοκέφαλος 
Μακεδονίας 

LC LC 24, 25 

Squalius sp. Aoos 
Ποταμοκέφαλος 

Αώου   
3, 4, 6, 7, 8, 17, 

18, 19, 20 

Telestes pleurobipunctatus 
(Stephanidis, 1939) 

Λιάρα LC LC 1, 2, 3 

Nemachelidae 
   

 

Oxynoemacheilus pindus 
(Economidis, 2005) 

Πινδοβίνος VU VU 17 

Salmonidae 
   

 

Salmo farioides 
Karaman, 1938 

Ιονική πέστροφα VU 
 

1, 3, 4, 7, 9, 11, 
16, 17 

Salmo pelagonicus 
Karaman, 1938 

Πέστροφα 
Πελαγονίας 

VU VU 21, 25 
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Χαρακτηριστικά ζωής των απειλούμενων ειδών ψαριών των εσωτερικών υδάτων 
της Βαλκανικής Χερσονήσου 
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ABSTRACT 
Dimitra Marmara, Dimitra C. Bobori: Life history characteristics of threatened freshwater 
fishes of Balkans  
The Balkan Peninsula hosts 265 freshwater fish species, 93 of which are evaluated as threatened 
belonging to the Critically Endangered (CR), Endangered (EN) or Vulnerable (VU) categories. The goal 
of the present study was to collect data for life history traits (e.g. maximum body length Lmax, the 
growth parameter K and the length at maturity Lm) for threatened species distributed in the 
freshwater ecosystems of the Balkan Peninsula. The results showed no difference in the mean values 
of Lmax, K and Lm among the IUCN criteria categories of threat. The growth parameter K was 
negatively correlated to Lmax while the comparison of linear regression lines showed no difference in 
the slopes and intercepts among the IUCN criteria categories of threat. Lm was positively related to 
Lmax while the comparison of linear regression showed no difference between slopes and intercepts.  
Keywords: threatened fishes, freshwaters, Balkan Peninsula 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Βαλκανική χερσόνησος έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλής βιοποικιλότητας ως προς τα είδη 
των ψαριών που απαντούν στα εσωτερικά ύδατά της (Economidis & Banarescu 1991). Από τα 265 
είδη ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής, τα 93 αναφέρονται ως απειλούμενα, δηλαδή 
κατατάσσονται στις κατηγορίες: Κρισίμως κινδυνεύον (CR), Κινδυνεύον (EN) ή Τρωτό (VU), στον 
κατάλογο ειδών της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union of 
Conservation of Nature, IUCN).  

Στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν δεδομένα για τρία χαρακτηριστικά ζωής των 
απειλούμενων ειδών ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής, δηλαδή το μέγιστο μήκος 
σώματος (Lmax), η παράμετρος αύξησης Κ και το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμασης (Lm), 
προκειμένου να διερευνηθεί αν αυτά διαφέρουν ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες κινδύνου. Επίσης, 
εξετάστηκε η σχέση της κάθε παραμέτρου με το Lmax.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ο κατάλογος των απειλούμενων ειδών προήλθε από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Κόκκινης 
Λίστας IUCN (www.iucnredlist.org). Τα χαρακτηριστικά ζωής των ειδών συλλέχθηκαν από την 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της FishBase (www.fishbase.org) για το σύνολο των χωρών της 
Βαλκανικής Χερσονήσου και από τους Barbieri et al. (2015) για είδη που αφορούν την Ελλάδα και δεν 
υπήρχε η σχετική πληροφορία στη βάση δεδομένων της Fishbase. Το ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας 
δε συμπεριλήφθηκε στα αποτελέσματα λόγω της αδυναμίας απομόνωσης των ειδών που ανήκαν 
μόνο σε αυτό το τμήμα της χώρας. Από τα 93 συνολικά είδη ψαριών εξαιρέθηκαν 7 είδη σχετικά με 
την παράμετρο Κ (Cobitis jadovaensis, Mustafic & Mrakovcic, 2008, Cobitis stephanidisi Economidis, 
1992,  Cobitis hellenica, Economidis & Nalbant, 1996,  Cobitis punctilineata, Economidis & Nalbant, 
1996,   Squalius sp. nov. 'Evia', Telestes sp. nov., Alosa sp. nov. 'Skadar') και 4 είδη (Cobitis jadovaensis, 
Mustafic & Mrakovcic, 2008,   Squalius sp. nov. 'Evia',  Telestes sp. nov.,  Alosa sp. nov. 'Skadar') 
σχετικά με την παράμετρο Lm εξαιτίας αδυναμίας συλλογής της σχετικής πληροφορίας. Για όσα είδη 
το μέγιστο μήκος σώματος ήταν εκφρασμένο σε διαφορετικό του συνολικού μήκους έγιναν οι 
ανάλογες μετατροπές με βάση τις σχέσεις μηκών από τη FishBase. 

Ο έλεγχος των κατανομών των χαρακτηριστικών ζωής για κάθε κατηγορία κινδύνου έγινε με 
την ανάλυση Kolmogorov-Smirvov ενώ ο έλεγχος των μέσων τιμών του κάθε χαρακτηριστικού ανά 
κατηγορία κινδύνου με την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) μετά τη λογαρίθμηση (log10) των τιμών. 
Για τη διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης των παραμέτρων Κ και Lm με το Lmax εφαρμόστηκε η 
γραμμική παλινδρόμηση, με τις λογαριθμημένες τιμές των δεδομένων, ενώ η σύγκριση των κλίσεων 
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των γραμμών παλινδρόμησης έγινε με την ανάλυση συνδιακύμανσης (ANCOVA) για κάθε μία από τις 
τρεις κατηγορίες κινδύνου.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Τα απειλούμενα είδη ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής χερσονήσου σύμφωνα με την 
IUCN είναι 93 (36% του συνόλου) και ανήκουν σε 15 οικογένειες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
απειλούμενων ειδών ανήκει στην κατηγορία VU (35,48%, Εικόνα 1). Ως προς την παρουσία των 
απειλούμενων ειδών σε σύγκριση με το σύνολο των ειδών ανά χώρα της Βαλκανικής, το μεγαλύτερο 
ποσοστό εντοπίζεται στην Ελλάδα (38%) και το μικρότερο στο Μαυροβούνιο (8%). 

 
Εικόνα 1. Ποσοστό απειλούμενων ειδών ψαριών εσωτερικών υδάτων ανά κατηγορία κινδύνου της IUCN σε 
σχέση με το σύνολο της ιχθυοπανίδας της. 
Figure 1. Percentage of threatened freshwater fish species with respect to IUCN threat. 

Ο έλεγχος των κατανομών Kolmogorov-Smirov έδειξε ότι οι κατανομές των παραμέτρων Lmax 
(p=0,356, n=89), Κ (p=0,632, n=86) και Lm (p=0,419, n=89) για τις τρεις κατηγορίες κινδύνου CR, EN 
και VU ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η ανάλυση διακύμανσης ANOVA έδειξε ότι δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές των Lmax (p=0,691, n=89), K (p=0.407, n=86) και Lm 

(p=0.645, n=89)  ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες κινδύνου (Εικόνα 2).  
 

 
Εικόνα 2. Θηκογράμματα των χαρακτηριστικών ιστορίας ζωής log(Lmax), log(Κ) και log(Lm) για κάθε κατηγορία 
κινδύνου (CR: Κρισίμως κινδυνεύον, EN: Κινδυνεύον, VU: Τρωτό). 
Figure 2. Boxplots of the life history traits of log(Lmax), log(Κ) and log(Lm) for each IUCN category threat (CR: 
Critically Endangered, EN: Endangered, VU: Vulnerable).  
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Στη συνέχεια εξετάστηκε η συσχέτιση (γραμμική παλινδρόμηση) μεταξύ του Κ με το Lmax 
(Εικόνα 3a) και του Lm με το Lmax (Εικόνα 3b) για κάθε κατηγορία κινδύνου. Η παράμετρος Κ 
βρέθηκε ότι συσχετίζεται αρνητικά με την παράμετρο Lmax και η παράμετρος Lm συσχετίζεται θετικά 
με το Lmax και για τις τρεις κατηγορίες κινδύνου. Στην παρακάτω εικόνα σημειώνονται οι γραμμικές 
σχέσεις για κάθε κατηγορία κινδύνου. Τέλος, έγινε σύγκριση των γραμμών παλινδρόμησης (ANCOVA) 
μεταξύ του Κ με το Lmax (Εικόνα 3a) και του Lm με το Lmax (Εικόνα 3b) για κάθε κατηγορία κινδύνου. 
Από τη σύγκριση των γραμμών παλινδρόμησης των παραμέτρων Κ και Lmax προέκυψε ότι οι κλίσεις 
(p=0.272, n=86) και οι τομές (p=0.673, n=86) των γραμμών παλινδρόμησης μεταξύ των τριών 
κατηγοριών κινδύνου δε διέφεραν στατιστικά. Από τη σύγκριση των παραμέτρων Lm και Lmax 
προέκυψε ότι οι γραμμές παλινδρόμησης δε διέφεραν στατιστικά ως προς τις κλίσεις τους (p=0.361, 
n=89) και τις τομές τους (p=0.741, n=89).  

 
 
 

Εικόνα 3. Γραμμική παλινδρόμηση των log(K) (a) και log(Lm) (b) με το log(Lmax) και για τις τρεις κατηγορίες 
κινδύνου (CR: Κρισίμως κινδυνεύοντα, EN: Κινδυνεύοντα, VU: τρωτά). 
Figure 3. Linear regression of log(K) (a) and log(Lm) (b) with log(Lmax) for each threaten category (CR: critically 
endangered, E: endangered, VU: vulnerable). 
 

CR: Log(K)= 0.529-0.729Log(Lmax), R2=0.921, n=29  
EN: Log(K)= 0.499-0.688Log(Lmax), R2=0.856, n=26  
VU: Log(K)= 0.492-0.656Log(Lmax), R2=0.670, n=31 

CR: Log(Lm)= 0.083+0.879Log(Lmax), R2=0.988, n=30  
EN: Log(Lm)= 0.050+0.855Log(Lmax), R2=0.986, n=27  
VU: Log(Lm)= 0.007+0.800Log(Lmax), R2=0.951, n=32 
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Συνοψίζοντας, το υψηλότερο ποσοστό απειλούμενων ειδών ψαριών των εσωτερικών υδάτων 
της Βαλκανικής χερσονήσου εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει 
μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών καθώς 47 είδη είναι αποκλειστικά ενδημικά της χώρας (Barbieri et 
al. 2015). Οι μέσες τιμές των παραμέτρων που εξετάστηκαν δε βρέθηκε να διαφέρουν ανάμεσα στις 
τρεις κατηγορίες κινδύνου, όπως αναφέρεται και από τους Reynolds et al. (2005) για τα απειλούμενα 
είδη της Ευρώπης. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν επίσης αρνητική συσχέτιση του Κ και θετική του 
Lm με το Lmax, όπως βρέθηκε και στην παρούσα έρευνα. Αντίθετα στη μελέτη των Blanck & 
Lamouroux (2007) η οποία αφορά 25 είδη ψαριών των εσωτερικών υδάτων της Ευρώπης και της 
βορείου Αμερικής δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των Κ και Lmax, αν και αναφέρεται αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ του Κ και του ασυμπτωτικού μήκους σώματος (Linf).  

Άλλες μελέτες για τα ψάρια της Βαλκανικής χερσονήσου επικεντρώνονται στην παρουσίαση 
των μορφολογικών χαρακτηριστικών, της ταξινόμησης, των απειλών, του ενδιαιτήματος και των 
χαρακτηριστικών ιστορίας ζωής ορισμένων απειλούμενων ειδών (Economidis & Banarescu 1991, 
Economidis 1995, Economidis et al. 2000) και πιθανών προτύπων αυτών των χαρακτηριστικών ανά 
βιογεωγραφική περιοχή (Oikonomou et al. 2014). Ωστόσο, η προστασία και η διατήρησή τους απαιτεί 
την περαιτέρω μελέτη των χαρακτηριστικών ζωής τους προκειμένου να μπορούν να προταθούν 
συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα για τη διατήρηση των πληθυσμών τους (Bobori et al. 2001, Bobori 
& Econοmidis 2006).  
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ABSTRACT 
Anastasia Mirli, Argyrios Sapounidis, Manos Koutrakis, Ioannis Leonardos: Composition 
and comparison of the fish fauna of two lagoons of Nestos Delta 
Lagoons are some the most important, productive and dynamic aquatic systems in the world. The 
knowledge of the fishfauna compositions and abundance is of great importance for proposing 
management plan in order to protect them. Moreover, this knowledge could be used for the 
development of fish based index for the assessment of the lagoons’ ecological status. In the present 
study an attempt was made to present the fish fauna which was identified in two adjacent lagoons of 
Nestos Delta in North Greece. In order to estimate relative abundance, the catch per unit effort (CPUE) 
method was used. The quantification of the species diversity was studied using Pielou’s eveness index, 
combined with Shannon–Wiener and Simpson indices.  
Keywords: Nestos Delta, lagoon, Erateino, Vassova, fish fauna, Pielou’s, abundance. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι λιμνοθάλασσες χαρακτηρίζονται ως περίπλοκα οικοσυστήματα σε μία εύθραυστη ισορροπία 
(Colombo 1977). Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της απομόνωσης τους από την ανοιχτή θάλασσα και το 
αβαθές που παρατηρείται σε αυτές. Επιπλέον, λόγω του ότι βρίσκονται κοντά στην ξηρά 
επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση, τις υδρολογικές μεταβολές, τον κατακερματισμό, τη ρύπανση, τη 
διευθέτηση της ακτής κ.ά. Γενικά οι λιμνοθάλασσες έχουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον λόγω του 
ότι χαρακτηρίζονται από μεγάλη παραγωγική ικανότητα, αλλά και επιστημονικό, μιας και η πανίδα 
που κατοικεί σ’ αυτές παρουσιάζει διάφορους μηχανισμούς προσαρμογής στις έντονες αλλαγές της 
αλατότητας που συμβαίνουν στα εν λόγω οικοσυστήματα (Tsihrintzis et al. 2007), του διαλυμένου 
οξυγόνου, του pH, της θολερότητας κ.ά. Τα είδη των ψαριών που συναντώνται στις λιμνοθάλασσες 
έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες βιολογικές στρατηγικές, τις πλέον ενδιαφέρουσες όμως παρουσιάζουν τα 
είδη που έχουν οντογενετική συνέχεια μέσα σ’ αυτές . 

Το σύμπλεγμα των λιμνοθαλασσών του Δέλτα Νέστου, εννέα στο σύνολο, βρίσκεται στα 
σύνορα των νομών Καβάλας – Ξάνθης, που αποτελούν και τα σύνορα των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων Μακεδονίας – Θράκης. Το Δέλτα Νέστου και οι παρακείμενες σε αυτό λιμνοθάλασσες 
ανήκουν στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης 
είναι τμήμα της περιοχής GR1150010 «Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής» του 
προγράμματος NATURA 2000. Η ευρύτερη έκταση που περιβάλλει την περιοχή μελέτης είναι εντατικά 
καλλιεργούμενη με κύριες καλλιέργειες αυτές του ρυζιού, του καλαμποκιού, βαμβακιού, 
δημητριακών και οσπρίων. Οι εκπλύσεις των καλλιεργειών αποτελούν τη βασική πίεση που ασκείται 
στις λιμνοθάλασσες μελέτης (Orfanidis et al. 2005).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της ιχθυοπανίδας και η σύγκριση των 
χαρακτηριστικών τους που εντοπίζεται σε δύο γειτνιάζουσες λιμνοθάλασσες του Δέλτα Νέστου στη 
Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βάσσοβα και το Ερατεινό.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι δειγματοληψίες στις Λιμνοθάλασσες Βάσσοβα και Ερατεινό έγιναν με τη χρήση γρίπου σε δύο 
σταθμούς σε κάθε λιμνοθάλασσα από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Ιούλιο του 2008 σε μηνιαία βάση. 
Ο γρίπος που χρησιμοποιήθηκε είχε μήκος 10 m και ύψος 1,2 m και άνοιγμα ματιού 2 mm. Το 
εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι κατασκευασμένο ειδικά για τη συλλογή ατόμων μικρού 
μεγέθους. Σε κάθε σταθμό γινόταν δύο επαναλήψεις των σύρσεων, με σκοπό τη σύλληψη όσο το 
δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού. Η επιφάνεια που καλύπτονταν με τη 
σύρση σε κάθε σταθμό ήταν 150 m2 και παρέμεινε σταθερή σε όλες τις δειγματοληψίες, ενώ το 
βάθος των δειγματοληψιών κυμαινόταν σε βάθος μεταξύ 0,9 - 1,5m .  

mailto:fri@inale.gr
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Τα ψάρια που συλλέγονταν, συντηρούνταν σε διάλυμα φορμαλδεΰδης 10% και μεταφέρονταν 
στο εργαστήριο για την περαιτέρω επεξεργασία τους. Η ταυτοποίηση των ψαριών γίνονταν σε 
επίπεδο είδους με τη χρήση κατάλληλων κλειδών (Kottelat & Freyhof 2007, Whitehead 1986). Η 
σχετική αφθονία υπολογίστηκε με τη μέθοδο σύλληψης ανά μονάδα προσπάθειας (CPUE) (Gulland 
1964). Οι δείκτες Shannon–Wiener (H’) και Simpson (1-λ’) σε συνδυασμό με τον δείκτη ισοκατανομής 
Pielou’s evenness (J’), χρησιμοποιήθηκαν για να ποσοτικοποιήσουν την βιοποικιλότητα των 
ιχθυοκοινοτήτων (Clarke & Warwick 1994, Krebs 1994).  

Για την στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Microsoft Excel 2010 και 
PRIMER v6 (Clarke & Warwick 1994). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης, συλλέχθηκαν 36 είδη ψαριών από 19 οικογένειες. Τα 
σταθερά μεγέθη των ψαριών (SL) που συλλέχθηκαν κυμάνθηκαν μεταξύ 8 mm (Liza saliens) και 175 
mm (Sygnathus tymphle). Συγκεκριμένα στη Λιμνοθάλασσα Ερατεινού αναγνωρίστηκαν 28 είδη 
ψαριών από 14 οικογένειες, ενώ στη Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα 31 είδη ψαριών από 16 οικογένειες. Τα 
είδη που συλλέχθηκαν, χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: μόνιμα είδη (R), εποχικοί μετανάστες (M) και 
τυχαίοι επισκέπτες (S), σύμφωνα με τον Kjerfve (1994). Στη Λιμνοθάλασσα Ερατεινού εντοπίστηκαν 5 
είδη που αποτελούν τυχαίους μετανάστες, όπως και στη Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 1 
 
Πίνακας 1. Οι αφθονίες (CPUE) των ειδών ιχθυοπανίδας που καταγράφηκαν στις λιμνοθάλασσες Ερατεινό και 
Βάσοβα. 
Table 1. The relative abundance (CPUE) of fish fauna identified in Erateino and Vasova lagoons. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οικογένεια Είδος Κοινό όνομα Κατηγορία ΛΘ 
 Ερατεινό 

ΛΘ 
 Βάσοβα 

Atherinidae Atherina boyeri (Risso, 1810) Αθερίνα R 551,5 251,6 

Blenniidae Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) Στικτοσαλιάρα M 1 0,7 

Salaria pavo (Risso, 1810) Λειροσαλιάρα R 1,3 3 

Callionymidae Callionymus risso (Lesueur, 1814) Καλλιώνυμος 
ρισσό 

M  0,8 

Clupeidae Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) Φρίσσα S 26,7  

Cyprinodontidae Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Ζαχαριάς R 280,2 74,3 

Engraulidae Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) Γάβρος S 0,5 66 

Gobiidae Gobius geniporus (Valenciennes, 1837) Λεπτογωβιός R 1 0,7 

Gobius niger (Linnaeus, 1758) Μαυρογωβιός R 27,7 15,1 
Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) Ποντογωβιός M 188 135,8 

Pomatoschistus sp. Γωβιός R 2466,5 3095,3 

Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) Πρασινογωβιός R 26 383 

Moronidae Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Λαβράκι M 1 1 

Mugilidae 
 

Chelon labrosus (Risso, 1827) Χειλονάρι M 3,7 2,5 

Liza aurata (Risso, 1810) Μυξινάρι M 13,7 251,7 

Liza ramada (Risso, 1827) Μαυράκι M 6,7 158,7 

Liza saliens (Risso, 1810) Γαστρος M 145,8 172,3 

Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) Κέφαλος M 12,2 207,2 

Mullidae Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) Κουτσομούρα S  2,9 

Pleuronectidae Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) Χωματίδα M  0,2 

Poeciliidae Gambusia holbrooki (Girard, 1859) Κουνουποφάγο R 10,7 5,3 

Pomatomidae Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) Γοφάρι S 0,3  

Sciaenidae Sciaena umbra (Linnaeus, 1758) Συκιός S  0,1 

Scophthalmidae Scopthalmus rhombus (Linnaeus, 1758) Καλκάνι S  0,8 

Soleidae Solea solea (Linnaeus, 1758) Γλώσσα M 4,3 1 

Sparidae 
 

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) Σπάρος M 1 0,2 

Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792) Μυτάκι M 1,3 0,2 

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) Σαργός M 0,7 3,5 

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) Κακαρέλος M 0,3  

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) Μουρμούρα M  4,8 

Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Τσιπούρα M  0,6 

Sphyraenidae Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) Λούτσος S 0,2  

Syngnathidae 
 

Hippocampus sp. Ιππόκαμπος S 0,8  

Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) Νερόφης S  121,3 

Syngnathus abaster (Risso, 1827) Ταινιοσακοράφα R 13,7 14,6 

Syngnathus typhle (Linnaeus, 1758) Σακοράφα R 0,7 3,2 
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Αριθμητικά κυρίαρχο είδος και στις δύο λιμνοθάλασσες είναι ο κοινός γωβιός, Pomatoschistus 
sp. (64,06% του συνόλου των ατόμων στη ΛΘ Ερατεινό και 57,79% στη ΛΘ Βάσσοβα, Εικόνα 1a & 1b 
αντίστοιχα), ένα μόνιμο είδος με εμφάνιση σε όλους τους σταθμούς όλους τους μήνες. Σε ότι αφορά 
τη ΛΘ Ερατεινό ακολουθεί η αθερίνα (Big-scale sand smelt), Atherina boyeri (Risso, 1810), ένα επίσης 
μόνιμο είδος με συχνότητα εμφάνισης 14,76% του συνόλου των ατόμων. Αντίθετα στη ΛΘ Βάσσοβα η 
A. boyeri αποτελεί το τέταρτο αριθμητικά είδος με συχνότητα εμφάνισης 5,52%. Δεύτερο αριθμητικά 
στη Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα εμφανίζεται το μυξινάρι (Golden grey mullet), Liza aurata (Risso, 1810), 
με συχνότητα εμφάνισης 7,64% του συνόλου των ατόμων.  

 

 
Εικόνα 1. Ποσοστιαία (%) αριθμητική συμμετοχή των τεσσάρων πιο άφθονων ειδών (a) στη Λιμνοθάλασσα 
Ερατεινό και (b) στη Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα. 
Figure 1. Percentage (%) of numeric participation of the four most abundant species (a) in Erateino lagoon and (b) 
in Vassova lagoon. 
 

 
Εικόνα 2. Οι δείκτες βιοποικιλότητας που προσδιορίστηκαν για τις δύο λιμνοθάλασσες (a) Αριθμός ειδών, (b) 
Shannon-Wiener, (c) ο δείκτης ισοκατανομής Pielou’s evenness και (d) Simpson. 
Figure 2. The species richness (a), Shannon–Wiener (b), Pielou’s evenness index (c) and Simpson (d) indices of 
diversity, obtained from the samples collected from the two lagoons. 

 
Κατά τους δύο πρώτους μήνες δειγματοληψιών διαπιστώθηκε η παρουσία ισάριθμων ειδών 

και στις δύο λιμνοθάλασσες η οποία όμως ανατρέπεται στην πορεία του έτους. Όπως διαπιστώνεται 
από το γράφημα της Εικόνας 2a υπάρχει μία αντιστρόφως ανάλογη μεταβολή στον αριθμό των ειδών 
της ιχθυοπανίδας κάθε λιμνοθάλασσας. Ο δείκτης ισοκατονομής «Pielous evenness» (Εικόνα 2c) 
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δείχνει την ύπαρξη μειωμένης ισοκατανομής ειδών στη Βάσσοβα, το οποίο οφείλεται κατά πάσα 
πιθανότητα στην παρουσία πολλών τυχαίων επισκεπτών στην σύνθεση της ιχθυοπανίδας, εν 
αντιθέσει με τη λιμνοθάλασσα Ερατεινού όπου διαπιστώνονται σχετικά υψηλές τιμές του δείκτη και 
επομένως μεγαλύτερος αριθμός μόνιμων κατοίκων και μεταναστευτικών ειδών.  

Η διαφοροποίηση αυτή είναι εμφανής και κατά τον υπολογισμό των δεικτών «Shannon-
Weiner» (Εικόνα 2b) και «Simpson» (Εικόνα 2d). Όπως παρατηρείται, οι τιμές των δεικτών αυτών 
μειώνονται σταδιακά μέχρι τον όγδοο μήνα, γεγονός το οποίο μας υποδηλώνει τα χαμηλά επίπεδα 
βιοποικιλότητας στην λιμνοθάλασσα Βάσσοβα, όταν στην περίπτωση της ΛΘ Ερατεινού τα επίπεδα 
της βιοποικιλότητας είναι σε υψηλότερα επίπεδα. 

Γενικότερα διαπιστώνεται μία αντιστρόφως ανάλογη εποχική μεταβολή της σύνθεσης 
ιχθυοπανίδας των δύο λιμνοθαλασσών, παρά το γεγονός ότι οι δύο λιμνοθάλασσες επικοινωνούν 
εποχικά μέσω θυροφράγματος. Η διαφοροποίηση αυτή είναι πιθανόν να οφείλεται σε διαφορετικές 
παραμέτρους που μπορεί να επικρατούν στις δύο λιμνοθάλασσες. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δυνητικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 
ανάπτυξη ενός βιολογικού δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας υδάτων στα μεταβατικά ύδατα. 
Σύμφωνα με τους Karr (1981) και Franco et al. (2009) μία από τις μετρικές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων είναι η αφθονία αλλά και σύνθεση 
της ιχθυοπανίδας ενός υδατικού συστήματος. 
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Μελέτη της αναπαραγωγικής βιολογίας του είδους Alburnus vistonicus  
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ABSTRACT 
Foivos-Alexandros Mouchlianitis, Konstantinos Ganias, Emmanouil Tsakoumis, Argyrios 
Sapounidis, Dimitra Bobori: Study of the reproductive biology of Alburnus vistonicus 
The objective of this work was: (a) to estimate and study the fluctuations of total fecundity and 
gonadosomatic index (GSI), (b) to estimate the reproductive and the spawning period, and (c) to 
determine the seasonal fecundity pattern and the spawning strategy of Alburnus vistonicus using the 
gravimetric and particle analysis methods in digital images of ovarian tissue. Total relative fecundity 
did not remain constant during the whole reproductive period (November-June), since it declined 
during the spawning period (May-June). Regarding the fecundity pattern and the spawning strategy, A. 
vistonicus is most probably a determinate multiple spawner.  
Keywords: Alburnus vistonicus, fecundity, GSI, reproductive period, spawning period 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των παραμέτρων της αναπαραγωγικής βιολογίας 
του ενδημικού είδους Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat 2007 (αλάια, Vistonis Shemaja) 
Συγκεκριμένα, η εργασία στόχευε: α) στην εκτίμηση της ολικής γονιμότητας και του προτύπου 
μεταβολής της σε όλη τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου, β) στον προσδιορισμό της 
αναπαραγωγικής περιόδου και της περιόδου ωοτοκίας και γ) στην αποσαφήνιση της στρατηγικής 
ωοτοκίας (άπαξ/πολλαπλή απόθεση) και του προτύπου γονιμότητας (καθορισμένο/ακαθόριστο) του 
είδους. Στα είδη με καθορισμένο πρότυπο γονιμότητας, η ωρίμαση και ο καθορισμός του ολικού 
αριθμού ωοκυττάρων που πρόκειται να αποτεθούν στην εκάστοτε περίοδο ωοτοκίας 
ολοκληρώνονται πριν την έναρξη αυτής, ενώ στα είδη με ακαθόριστο πρότυπο, μέρος της ετήσιας 
γονιμότητας στρατολογείται και κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας (Hunter et al. 1992). Η 
εκτίμηση των αναπαραγωγικών μεταβλητών ενός ιχθυοπληθυσμού, και ιδιαίτερα ενός είδους όπως η 
αλάια που χαρακτηρίζεται ως «κρισίμως κινδυνεύον» (Freyhof & Kottelat 2008, Λεγάκις & Μαραγκού 
2009), είναι καθοριστικής σημασίας για την παρακολούθηση αλλά και για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ενήλικα άτομα του είδους A. vistonicus συλλέχθηκαν μηνιαίως από τη λίμνη Βιστωνίδα και τους 
ποταμούς Βοζβόζη, Κομψάτο, Κόσυνθο και Φιλιούρη, δηλαδή από όλα τα ενδιαιτήματα εξάπλωσης 
του είδους (Freyhof & Kottelat 2007), στο διάστημα Οκτώβριος 2014-Σεπτέμβριος 2015. Εξαίρεση 
αποτέλεσε ο μήνας Ιανουάριος, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τη δειγματοληψία, και ο 
μήνας Μάιος, οπότε και πραγματοποιήθηκαν δύο δεκαπενθήμερες δειγματοληψίες.  

Αμέσως μετά τη σύλληψη τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε φορμόλη ουδέτερου pH και 
συγκέντρωσης 10%, και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο, όπου έγιναν μετρήσεις του ολικού (TL), 
μεσουραίου (FL) και σταθερού (SL) μήκους, του ολικού βάρους (W) και του βάρους σώματος χωρίς 
εντόσθια (Wev), για το σύνολο των ατόμων. Επίσης, έγινε απομάκρυνση των γονάδων, υπολογισμός 
του βάρους αυτών (Wg), μακροσκοπικός προσδιορισμός του φύλου και μια αρχική διάκριση μεταξύ 
ώριμων και ανώριμων ατόμων.  

Η εκτίμηση της ολικής γονιμότητας (Ft), του συνολικού δηλαδή αριθμού ωοκυττάρων 
δευτερογενούς αύξησης (secondary growth oocytes, SG), έγινε σε 84 ώριμα θηλυκά, τα οποία 
επιλέχθηκαν με βάση: α) τις τιμές του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI = 100 x Wg/Wev), που 
προσφέρει ένδειξη για το στάδιο γεννητικής ωρίμασης, και β) το μεσουραίο μήκος σώματος, ώστε να 
καλύπτουν όλο το εύρος μηκών των ώριμων ατόμων που είχαν συλλεχθεί.  

mailto:amouchl@bio.auth.gr
http://bio.slu.edu/mayden/cypriniformes/people/Freyhof.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Kottelat
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=29339
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Η γονιμότητα εκτιμήθηκε μέσω της βαρυμετρικής μεθόδου. Από κάθε ωοθήκη έγινε λήψη 
υποδείγματος ιστού κατάλληλου βάρους (SSW, 0,10-0,15 g) και τοποθετήθηκε σε ισοτονικό διάλυμα. 
Το κάθε υποδείγμα υποβλήθηκε σε μέτρια ανάδευση, προκειμένου να διαχωριστούν τα ωοκύτταρα 
και έπειτα περάστηκε από κόσκινο διαμέτρου 150 μm, ώστε να απομακρυνθούν τα πρωτογενή 
ωοκύτταρα, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις γονιμότητας. Στη συνέχεια, κάθε 
υποδείγμα φωτογραφήθηκε με τη χρήση ψηφιακής κάμερας προσαρμοσμένης σε στερεοσκόπιο και 
έγινε υπολογισμός του συνολικού αριθμού των SG ωοκυττάρων (nt) και των διαμέτρων αυτών (OD), 
μέσω μιας ημι-αυτοματοποιημένης μεθόδου με τη χρήση του λογισμικού ImageJ (Thorsen & Kjesbu 
2001, Ganias et al. 2010) (Εικόνα 1α-γ). Η Ft εκτιμήθηκε πολλαπλασιάζοντας την πυκνότητα των 

ωοκυττάρων με το βάρος της ωοθήκης (𝐹𝑡 =
𝑛𝑡

𝑆𝑆𝑊
× 𝑊𝑔) ενώ, η σχετική ολική γονιμότητα (RFt) 

διαιρώντας την Ft με το Wev.  
 

 
Εικόνα 1. Διαδοχικές φάσεις της ημι-αυτοματοποιημένης μεθόδου σε φωτογραφία υποδείγματος ιστού 

ωοθήκης με τη χρήση του λογισμικού ImageJ: (α) μετατροπή του τύπου της φωτογραφίας σε 8-bit, (β) 
προσαρμογή της φωτεινότητας, (γ) εκτίμηση της διαμέτρου κάθε ωοκυττάρου και του συνολικού αριθμού 

αυτών. 
Figure 1. Subsequent phases of image analysis procedure using ImageJ software: (a) conversion to an 8-bit 

grayscale type, (b) adjustment of threshold, (c) oocyte diameter and total number estimations through particle 
analysis. 

 
Ο προσδιορισμός της αναπαραγωγικής περιόδου του είδους έγινε με βάση τις μηνιαίες 

μεταβολές στη μέση τιμή του GSI 306 θηλυκών ατόμων. Η περίοδος ωοτοκίας και το πρότυπο της 
γονιμότητας προσδιορίστηκαν συνεκτιμώντας τις εποχικές μεταβολές των παραμέτρων GSI, RFt και 
OD, ενώ η στρατηγική ωοτοκίας εκτιμήθηκε μέσω της παρατήρησης ιστολογικών τομών των 
ωοθηκών. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Για την επιλογή των ώριμων θηλυκών που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις δημιουργήθηκαν 
τέσσερις κλάσεις μεγέθους με βάση το μεσουραίο μήκος (<100, 100-149, 150-199, 200-250 mm) και 
ακολούθως, εξετάστηκε η μεταβολή της μέσης τιμής του GSI ανά μήνα και κλάση μεγέθους (Εικόνα 
2α). Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας η μέση τιμή του GSI των ατόμων της μικρότερης κλάσης 
μεγέθους (FL<100 mm) παρέμεινε σταθερή και σε χαμηλά επίπεδα (GSI<2,5), υποδηλώνοντας ότι 
πρόκειται για ανώριμα άτομα. Η μέση τιμή του GSI των ώριμων ατόμων εμφάνισε σταθερή αύξηση 
στο διάστημα Νοέμβριος-Μάιος, γεγονός που σε συνδυασμό με την έντονη μείωση του μέσου GSI 
τον Ιούλιο (GSI<2,5) για τα άτομα όλων των κλάσεων μεγέθους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
αναπαραγωγική περίοδος του είδους εκτείνεται από το Νοέμβριο έως και τον Ιούνιο. Παρόμοια 
μεταβολή του GSI έχει καταγραφεί και στο παρελθόν για τα θηλυκά άτομα του είδους, όταν αυτό 
ήταν γνωστο με το όνομα Chalcalburnus chalcoides macedonicus, με την εμφάνιση της μέγιστης τιμής 
τον Απρίλιο, να συνιστά την ουσιαστικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με την παρούσα εργασία 
(Kokkinakis & Sinis 2002). 

Αναφορικά με την περίοδο ωοτοκίας του A. vistonicus, η κορύφωση του μέσου GSI και της 
μέσης OD το Μάιο (Εικόνες 2α-β), που υποδεικνύουν προχωρημένο στάδιο ωρίμασης των 
ωοκυττάρων, σε συνδυασμό με την έντονη μείωση του μέσου GSI τον Ιούλιο (Εικόνα 2α), που 
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υποδηλώνει ολοκλήρωση της ωοτοκίας, καθιστούν την περίοδο ωοτοκίας του είδους περιορισμένη 
και την τοποθετούν χρονικά την περίοδο Μάιος-Ιούνιος. Οι Κοκκινάκης (1992) και Kokkinakis & Sinis 
(2002), χρησιμοποιώντας επίσης τις μεταβολές του GSI, προσδιόρισαν την έναρξη της περιόδου 
ωοτοκίας εντός του διαστήματος Μάρτιος-Απρίλιος. Στον προσδιορισμό της περιόδου ωοτοκίας – 
στην παρούσα εργασία – συνέβαλε και το γεγονός ότι ώριμα θηλυκά άτομα εντοπίστηκαν στα 
ποτάμια, δηλαδή στα πεδία ωοτοκίας του είδους (Κοκκινάκης 1992), μόνο την περίοδο Μάιος-Ιούνιος 
(Εικόνα 2γ), αλλά και η παρατήρηση ευδιάκριτων γεννητικών επιδερμικών προεξοχών στα ώριμα 
αρσενικά άτομα την ίδια περίοδο, γεγονός που είχε παρατηρήσει και ο Κοκκινάκης (1992). Ωστόσο, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν ακριβείς και άμεσες εκτιμήσεις της περιόδου ωοτοκίας του 
είδους απαιτείται η εξέταση δεικτών πρόσφατης ωοτοκίας, όπως τα κενά ωοθυλάκια (postovulatory 
follicles, POFs). 

 

 
Εικόνα 2. Μεταβολή: (α) του μέσου γοναδοσωματικού δείκτη (GSI) ανά μήνα και κλάση μεγέθους μεσουραίου 

μήκους (FL), (β) της μέσης διαμέτρου (OD) των SG ωοκυττάρων με την ημερομηνία σύλληψης, (γ) του μέσου GSI 
ανά μήνα και τύπο ενδιαιτήματος (ποτάμι – λίμνη) και (δ) της σχετικής ολικής γονιμότητας (RFt) με την 

ημερομηνία σύλληψης, του είδους Alburnus vistonicus την περίοδο Οκτώβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2015. 
Figure 2. (a) Mean GSI values per month and FL size class, (b) mean oocyte diameter (OD) per date of capture, (c) 

mean GSI values per month and habitat type (river – lake), and (d) relative total fecundity (RFt) per date of 
capture, of the species Alburnus vistonicus during the period October 2014 – September 2015. 

 
Αναφορικά με το πρότυπο γονιμότητας, το A. vistonicus μπορεί να χαρακτηριστεί πιθανότατα 

ως καθορισμένος αποθέτης. Ισχυρότερη ένδειξη υπέρ του συμπεράσματος αυτού αποτελεί το 
γεγονός ότι η RFt δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση με το χρόνο (Ρ>0,05) μέχρι την 
έναρξη της περιόδου ωοτοκίας και ότι παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση (P<0,05) κατά τη 
διάρκεια αυτής (Εικόνα 2δ). Το πρότυπο αυτό υποδηλώνει ότι δεν συντελείται στρατολόγηση νέων 
SG ωοκυττάρων εντός της περιόδου ωοτοκίας και άρα η ολική γονιμότητα καθορίζεται πριν από την 
έναρξή της. Το καθορισμένο πρότυπο ενισχύουν επίσης η στατιστικά σημαντική (P<0,05) αύξηση της 
μέσης OD των SG ωοκυττάρων καθ’ όλη την αναπαραγωγική περίοδο (Εικόνα 2β) και η περιορισμένη 
διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας (Ganias 2013).  
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Τέλος, η μικροσκοπική παρατήρηση ιστολογικών τομών ώριμων θηλυκών από όλη την 
αναπαραγωγική περίοδο αποκάλυψε ότι υπάρχουν κάθε στιγμή διαφορετικές ομάδες ωοκυττάρων 
εντός των ωοθηκών (Εικόνα 3α-δ), γεγονός που καθιστά το A. vistonicus πολλαπλό αποθέτη. 

  

 
Εικόνα 3. Ιστολογική απεικόνιση ωοθηκών του Alburnus vistonicus τους μήνες: (α) Φεβρουάριο, (β) Μάρτιο, (γ) 

Μάιο και (δ) Ιούνιο, του 2015. 
Figure 3. Histological appearance of Alburnus vistonicus ovaries in: (a) February, (b) March, (c) May, and (d) June, 

2015. 
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ABSTRACT 
Anthi Oikonomou, Fabien Leprieur, Ioannis Leonardos: Functional diversity patterns in 
River Louros  
Βiogeography and macroecology have been based initially on taxonomic diversity measures such as 
species richness and abundance. Ηowever, alternative measures such as functional diversity through 
morphological features that are known to be of ecological relevance, are critical for unveiling the 
processes establishing biodiversity. Herein, we studied trait–environment relationships of freshwater 
fish by collecting fish samples and recording environmental data in nine sampling stations of River 
Louros. Principal component analysis (PCA) was applied to describe environmental gradients and 
morphological space of fish species. The multivariate RLQ and fourth-corner analyses were used to 
determine whether functional traits determine the spatial distribution of fish species. Our results 
showed that upstream habitats that are related to shallow depth and coarse substrate are associated 
with fish species with a more streamlined body shape, swimming endurance and a forked caudal fin.  
Keywords: ecomorphology, freshwater fishes, functional diversity, River Louros 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
H βιογεωγραφία και η μακροοικολογία παραδοσιακά επικεντρώθηκαν σε μετρικές της ταξινομικής 
ποικιλότητας, όπως ο αριθμός και η αφθονία των ειδών. Ωστόσο, από το τέλος του περασμένου 
αιώνα, αναδύθηκε η μελέτη της λειτουργικής ποικιλότητας των βιοκοινοτήτων, δηλαδή του αριθμού, 
του τύπου και της κατανομής των λειτουργιών που εκτελούνται από τους οργανισμούς μέσα σε ένα 
οικοσύστημα (Petchey & Gaston 2002). Η μελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ειδών 
πραγματοποιείται μέσω της μελέτης της οικο-μορφολογίας τους καθώς υπάρχει υψηλή συσχέτιση 
μεταξύ της μορφής και της λειτουργίας των ειδών. Συνεπώς, η μελέτη των οικο-μορφολογικών 
χαρακτηριστικών και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αβιοτικές παράμετροι επηρεάζουν την 
κατανομή των χαρακτηριστικών των ειδών, κατά μήκος των περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων, είναι 
σημαντική για τη διερεύνηση των οικολογικών διεργασιών που διαμορφώνουν τις βιοκοινότητες 
(Gatz 1979).  

Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν η απεικόνιση των περιβαλλοντικών διαβαθμίσεων,  η 
αποτύπωση του λειτουργικού (οικο-μορφολογικού) χώρου των ψαριών του ποταμού Λούρου και ο 
εντοπισμός των συσχετίσεων μεταξύ των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και της λειτουργικής 
σύνθεσης των ιχθυοκοινοτήτων.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ο ποταμός Λούρος επιλέχθηκε ως σύστημα μελέτης διότι αποτελεί ένα τυπικό, πεδινό, ομαλού 
πηγαίου τύπου ποτάμιο οικοσύστημα. Ανήκει στην Ιόνια βιογεωγραφική περιοχή και φιλοξενεί 
εξελικτικά απομονωμένη ιχθυοπανίδα, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλό αριθμό ειδών, αλλά 
ταυτόχρονα από υψηλά επίπεδα ενδημισμού και μεγάλο αριθμό απειλούμενων ειδών. Τα δεδομένα 
για τη διερεύνηση των προτύπων λειτουργικής ποικιλότητας προέκυψαν έπειτα από τη συλλογή του 
ιχθυολογικού υλικού και τη μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 9 σταθμούς στο σύστημα 
μελέτης, σε διμηνιαία βάση για ένα έτος, από το Δεκέμβριο του 2011 έως το Νοέμβριο του 2012. Από 
κάθε άτομο ψαριού λήφθηκαν 18 μορφολογικές μετρήσεις που οδήγησαν στην εκτίμηση 13 οικο-
μορφολογικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις λειτουργίες της σύλληψης τροφής και της 
μετακίνησης (Εικόνα 1a). Για την ανάλυση των δεδομένων της λειτουργικής ποικιλότητας 
χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ειδών (Εικόνα 1a), ο πίνακας των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν κάθε σταθμό (Εικόνα 1b) και οι αφθονίες των 
ειδών σε κάθε σταθμό.  
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Η στατιστική επεξεργασία περιελάμβανε την ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) που 
απεικόνισε τις περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις στον ποταμό Λούρο και αποτύπωσε το λειτουργικό 
χώρο των ειδών. Για να διερευνηθεί η υπόθεση ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός είδους 
σχετίζονται με τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες όπου διαβιεί, ακολουθήθηκε η 
πολυμεταβλητή ανάλυση RLQ και η συμπληρωματική μέθοδος fourth-corner. Όλες οι αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο «R statistical and programming environment» (R 3.0.2., R Development Core 
Team, 2013) με τη χρήση των πακέτων «ggbiplot», «vegan» και «ade4». 

Εικόνα 1. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν σε άτομα ψαριών και  χρησιμοποιήθηκαν στις 
αναλύσεις του λειτουργικού χαρακτηρισμού των ειδών (τροποποιημένο σκίτσο από Barbieri et al. 2015). a. 
Κατάλογος των 13 λειτουργικών χαρακτηριστικών, της κωδικής ονομασίας και των μεθόδων υπολογισμού 
(τροποποιημένο από Villéger et al. 2010). b. Περιβαλλοντικές μεταβλητές τοπικής κλίμακας που μετρήθηκαν 
στον ποταμό Λούρο.  
Figure 1. Mophological traits measured on fish individuals used in the analyses of functional characterization of 
fish species (the sketch is modified from Barbieri et al. 2015). a. List of the 13 functional traits, their code and 
their calculation methods (modified from Villéger et al. 2010). b. Local-scale environmental variables measured at 
River Louros. 

 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι τα ενδιαιτήματα του ποταμού Λούρου χαρακτηρίζονται 
από αυξανόμενο μέσο βάθος, από χαμηλότερο υψόμετρο και από υπόστρωμα λεπτόκοκκου ιζήματος 
από τις πηγές προς τις εκβολές του ποταμού (Εικόνα 2a). Με βάση τις αναλύσεις της λειτουργικής 
ποικιλότητας, προέκυψε ότι τα είδη των ψαριών του ποταμού Λούρου διαχωρίστηκαν κυρίως ως 
προς το σχήμα του ουραίου πτερυγίου (Rcf), τη θέση των θωρακικών πτερυγίων τους στον κάθετο 
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άξονα του σώματός τους (Pf), το σχήμα του σώματος (Bsh) και τη σχετική θέση του στόματος ως προς 
τον κάθετο άξονα της κεφαλής (Gpos) (Εικόνα 2b). 

Εικόνα 2a. Διάγραμμα ταξινόμησης της ανάλυσης κύριων συνιστωσών του ποταμού Λούρου με βάση τις 
περιβαλλοντικές διαβαθμίσεις b. και τον λειτουργικό χώρο των ειδών. Οι συνιστώσες των μεταβλητών της 
περιβαλλοντικής διαβάθμισης και του λειτουργικού χώρου επί των δύο κύριων αξόνων (loadings) απεικονίζονται 
ως διανύσματα. Οι συντομογραφίες των μεταβλητών δίνονται στην Εικόνα 1. [Valencia letourneuxi: (Vl), 
Gambusia holbrooki: (Gh), Economidichthys pygmaeus: (Ep), Gasterosteus aculeatus: (Ga), Cobitis hellenica: (Ch), 
Pelasgus thesproticus: (Pt), Telestes pleurobipunctatus: (Tp), Squalius pamvoticus: (Sp), Oncorhynchus mykiss: 
(Om), Salmo lourosensis: (Sl)]. 
Figure 2a. PCA ordination of River Louros based on environmental gradients b. and functional trait space of the 
freshwater fish species. Environmental and trait loadings on the two axes are depicted as vectors. Abbreviations 
are shown in Figure1. [Valencia letourneuxi: (Vl), Gambusia holbrooki: (Gh), Economidichthys pygmaeus: (Ep), 
Gasterosteus aculeatus: (Ga), Cobitis hellenica: (Ch), Pelasgus thesproticus: (Pt), Telestes pleurobipunctatus: (Tp), 
Squalius pamvoticus: (Sp), Oncorhynchus mykiss: (Om), Salmo lourosensis: (Sl)]. 

 
Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της ανάλυσης RLQ έδειξαν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των 
ψαριών (randtest: P<0,05, 999 μεταθέσεις). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρώτο άξονα RLQ1 
(96,47%) και τη διάκριση του δεύτερου άξονα της RLQ2 (2,51%), ο τύπος του υποστρώματος και 
συγκεκριμένα το χονδρόκοκκο υπόστρωμα (Rocks) σχετίζεται θετικά με την αναλογία της επιφάνειας 
των πτερυγίων με το μέγεθος του σώματος (Frat), την κίνηση του ουραίου μίσχου (Throt) και το 
σχήμα του σώματος (Bsh), χαρακτηριστικά που αφορούν τη θέση στη στήλη του νερού, την 
υδροδυναμική, την κολυμβητική αντοχή, την επιτάχυνση και την ικανότητα ελιγμών. Αντίστοιχα, το 
πλάτος και το βάθος του σταθμού σχετίζονται θετικά με τα υπόλοιπα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
(Εικόνα 3). 

Η ανάλυση fourth-corner έδειξε πως από τις σχέσεις που αποτυπώνονται στο γράφημα της 
RLQ, κάποιες και όχι όλες, εμφανίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Πιο συγκεκριμένα, όπως 
φαίνεται και στην Εικόνα 4, η κίνηση του ουραίου μίσχου (Throt) και το υδρoδυναμικό σχήμα του 
σώματος (Bsh) συσχετίστηκαν αρνητικά με το βάθος (Depth) του σταθμού. Καθώς κινούμαστε προς 
τις πηγές όπου το υπόστρωμα γίνεται πιο χονδρόκοκκο, το μέγεθος του ουραίου πτερυγίου (Rcf) 
μικραίνει. Συνεπώς, οι σταθμοί ανάντη χαρακτηρίζονται από μικρό βάθος και χοντρόκοκκο 
υπόστρωμα και φιλοξενούν είδη με πιο υδροδυναμικό σχήμα σώματος, μεγαλύτερη κολυμβητική 
αντοχή και διχαλωτή ουρά (Vannote et al. 1980). Αντίθετα, οι σταθμοί κατάντη χαρακτηρίζονται από 
αυξημένο λειτουργικό χώρο, καθώς φιλοξενούν είδη από ένα ευρύ φάσμα οικογενειών και με 
ακραίες τιμές των οικο-μορφολογικών χαρακτηριστικών τους. 
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Εικόνα 3. Διάγραμμα κατάταξης της ανάλυσης RLQ a) των λειτουργικών χαρακτηριστικών των ειδών b) και των 
περιβαλλοντικών μετρήσεων. Οι συντομογραφίες δίνονται στην Εικόνα 1. 
Figure 3. Ordination of RLQ scores of a) functional traits of fish species and b. environmental variables. 
Abbreviations are shown in Figure 1. 

 
Εικόνα 4. Διάγραμμα απεικόνισης των σημαντικών αρνητικών συσχετίσεων (μαύρο χρώμα) της ανάλυσης fourth-
corner (0,05 επίπεδο σημαντικότητας). Οι συντομογραφίες δίνονται στην Εικόνα 1. 
Figure 4. Plot of significant negative correlations (black color) through the fourth-corner analysis (at 0.05 level of 
significance). Abbreviations are shown in Figure 1. 
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ABSTRACT 
Alcibiades N. Economou, Vassilis Tachos, Theoharis Vavalidis, Stamatis Zogaris, Roberta 
Barbieri, Sofia Giakoumi, Nicholas Koutsikos, Eleni Kalogianni, Leonidas Vardakas, Dimitris 
Kommatas, Elena Oikonomou, Nektarios Kalaitzakis, Ioannis Kapakos, Maria Th. 
Stoumboudi: Distribution - local abundance patterns in fishes of Greek rivers: An 
ecoregional approach 
We used 1.208 fish samples collected primarily through electrofishing from 93 hydrological basins in 
six freshwater ecoregions of Greece to show that freshwater fishes exhibit positive relationships 
between local abundance and geographic distribution. Possible ecological mechanisms accounting for 
the pattern and we explore its practical implication in species’ conservation are discussed. Species 
with restricted distributions and low abundances are potentially at risk and in need of protection. 
Most such species have been listed as endangered by the IUCN, but fewer have been designated as so 
in the Annexes of the Habitats Directive. A major revision of the Annexes is required, taking into 
account recent distributional, taxonomic and demographic information, deems necessary. No 
specifically designed data collection mechanism at a national scale is in place to support conservation 
status assessments. The ichthyological database of HCMR can partly cover this information gap 
problem. 
Keywords: Freshwater fish, rivers, occupancy-abundance relationships, conservation 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ της γεωγραφικής κατανομής και της μέσης τοπικής αφθονίας 
ειδών έχει καταδειχθεί σε μία πληθώρα ζωικών και φυτικών ομάδων (Holt et al. 2002) 
περιλαμβανομένων των ψαριών των εσωτερικών υδάτων (Tales et al. 2004, Faulks et al. 2015). Σε μία 
επισκόπηση 279 σχετικών δημοσιεύσεων οι Blackburn et al. (2006) έδειξαν ότι το 89,6% των 
συσχετίσεων ήταν θετικές αλλά μόνο 18,0% βρέθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Για την 
ερμηνεία αυτού του προτύπου έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις. Οι δύο πλέον αποδεκτές 
αποδίδουν τη δημιουργία της συσχέτισης σε βιολογικούς μηχανισμούς και στηρίζονται στις θεωρίες 
των οικολογικών θώκων και των μεταπληθυσμών αντίστοιχα (Gaston & Blackburn 2000). Η πρώτη 
εστιάζει στα χαρακτηριστικά (traits) των ειδών που καθορίζουν τη σχέση τους με το περιβάλλον και 
προτείνει ότι είδη με μεγάλα εύρη οικολογικών θώκων ή/και περιβαλλοντικών ανοχών τείνουν να 
έχουν μεγαλύτερη κατανομή και αφθονία (π.χ. Brown 1984). Η δεύτερη υποστηρίζει ότι η 
διαθεσιμότητα κατάλληλων ενδιαιτημάτων και περιβαλλοντικών συνθηκών δεν αρκεί για τη 
δημιουργία της θετικής συσχέτισης. Πρέπει επίσης να υπάρχει ικανότητα ή δυνατότητα μετακίνησης 
(π.χ. μεταναστευτική συμπεριφορά, απουσία φυσικών ή ανθρωπογενών εμποδίων) που επιτρέπουν 
την εποίκιση των διαθέσιμων περιοχών ή την επαναποίκιση τους μετά από τοπικές εξαφανίσεις. 
Επομένως, θετική συσχέτιση δημιουργείται εάν και εφόσον υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τοπικών 
πληθυσμών μέσω μηχανισμών διασποράς (π.χ. Freckleton et al. 2005). 

Πέρα από το θεωρητικό της ενδιαφέρον στα πεδία της μακροοικολογίας και της 
βιογεωγραφίας, η παραπάνω συσχέτιση ελκύει την προσοχή των επιστημόνων για τις πρακτικές της 
εφαρμογές σε τομείς όπως η οργάνωση δικτύων παρακολούθησης, η διατήρηση απειλούμενων 
ειδών, η εκτίμηση της εισβολικής ικανότητας των ξενικών ειδών και η αλιευτική διαχείριση (Gaston et 
al. 2000, ICES 2004). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η βιολογική βάση της συσχέτισης και οι 
δυνητικές της εφαρμογές στην προστασία της βιοποικιλότητας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι αναλύσεις βασίστηκαν σε δειγματοληπτικά δεδομένα από ποταμούς της Ελλάδας που αντλήθηκαν 
από την ιχθυολογική βάση του τομέα εσωτερικών υδάτων του ΙΘΑΒΙΠΕΥ. Συνολικά 
χρησιμοποιήθηκαν 1.208 δείγματα που συλλέχθηκαν από 738 σταθμούς σε 93 υδρολογικές λεκάνες 
απορροής, στο πλαίσιο έξι ερευνητικών προγραμμάτων. Ο κύριος όγκος των δειγματοληψιών 
πραγματοποιήθηκε με ηλεκτραλιεία κατά το διάστημα 2003-2015. Ωστόσο, περιλήφθηκαν περίπου 
150 δείγματα προ του 2003 ή που συλλέχθηκαν με συνδυασμό ηλεκτραλιείας και άλλων τεχνικών 
(όπου η αποκλειστική χρήση ηλεκτραλιείας δεν ήταν δυνατή) προκειμένου να επιτευχθεί μία ευρεία 
και ισορροπημένη κάλυψη των ποτάμιων περιοχών της χώρας. Η βασική μεθοδολογία των 
δειγματοληψιών περιγράφεται στο εγχειρίδιο πεδίου του Ινστιτούτου (IMBRIW 2013). Η οργάνωση 
των δεδομένων σε οικοπεριφέρειες εσωτερικών υδάτων και η ονοματολογία των ειδών ακολουθεί 
τους Barbieri et al. (2015). Το εύρος της γεωγραφικής κατανομής κάθε είδους εκτιμήθηκε 
προσεγγιστικά από τον αριθμό των δειγμάτων στα οποία αυτό απαντήθηκε. Η τοπική αφθονία 
υπολογίσθηκε από το μέσο αριθμό ατόμων στα δείγματα παρουσίας του είδους. Για έξι 
οικοπεριφέρειες δημιουργήθηκαν διαγράμματα διασποράς που απεικονίζουν τη θέση των ειδών σε 
άξονες «κατανομής» και «μέσης τοπικής αφθονίας». Η στατιστική σημαντικότητα ελέγχθηκε με το 
συντελεστή Pearson. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Όλες οι συσχετίσεις μεταξύ κατανομής και τοπικής αφθονίας ήταν θετικές και, με εξαίρεση την 
οικοπεριφέρεια του Αν. Αιγαίου, βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές (p<0,05). Στην Εικόνα 1 
δείχνονται τα διαγράμματα διασποράς για τις έξι οικοπεριφέρειες, χωριστά για τα αυτόχθονα και τα 
εισαχθέντα (μη αυτόχθονα στην οικοπεριφέρεια) είδη. Σε αυτά προστέθηκαν γραμμές τάσης, οι 
εξισώσεις τους και ο συντελεστής προσδιορισμού R2. Λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των 
δεδομένων έγινε λογαριθμικός μετασχηματισμός των τιμών. Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν την 
αναγνώριση δύο κύριων συνδυασμών: χαμηλή κατανομή - χαμηλή αφθονία και υψηλή κατανομή - 
υψηλή αφθονία.  

Στον πρώτο συνδυασμό αποκρίθηκαν είδη που από οικολογικής πλευράς μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως στενόοικα με εξειδικευμένες απαιτήσεις ενδιαιτήματος (π.χ. είδη των γενών 
Valencia, Caspiomyzon, Gasterosteus, Pachychilon, Pungitius, Cobitis). Στο δεύτερο συνδυασμό 
αποκρίθηκαν κυρίως είδη που είναι ανθεκτικά σε μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών ή/και 
αξιοποιούν ποικίλα ενδιαιτήματα, όπως είδη των γενών Barbus και Squalius, τα οποία είχαν 
παρουσία σε όλες σχεδόν τις οικοπεριφέρειες. Σημαντική επίσης κατανομή και αφθονία εμφάνισαν 
τα Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) (Μακεδονία-Θεσσαλία, Δυτ. Αιγαίο, Ν. Αδριατική), Rhodeus 
meridionalis Karaman, 1924 (Μακεδονία-Θεσσαλία), Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (Θράκη) και 
Telestes pleurobipunctatus (Stephanidis, 1939) (Ιόνιο). Από τα ξενικά είδη, τα πλέον διαδεδομένα και 
άφθονα ήταν τα Gambusia holbrooki Girard, 1859, Carassius gibelio (Bloch, 1782), Pseudorasbora 
parva (Temminck & Schlegel, 1846) και Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758). 

Τα αποτελέσματα μας βρίσκονται σε συμφωνία με την υπόθεση των θώκων, η οποία 
διατείνεται ότι είδη-γενικευτές, ως προς την ποικιλία τροφικών πόρων και ενδιαιτημάτων, τείνουν να 
έχουν τόσο ευρεία κατανομή όσο και μεγάλη τοπική αφθονία. Ωστόσο, η υπόθεση των 
μεταπληθυσμών δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς. Παρά τα γεγονός ότι οι μετακινήσεις των 
ψαριών περιορίζονται μέσα στα υδρογραφικά δίκτυα των λεκανών απορροής, στο παρελθόν υπήρξαν 
ευκαιρίες ευρύτερων μετακινήσεων, όπως κατά τις παγετώδεις περιόδους της Πλειστοκαίνου, όπου η 
πτώση της στάθμης των θαλασσών επέτρεψε συνδέσεις λεκανών και πανιδικών ανταλλαγών, κυρίως 
εντός οικοπεριφερειών (Economou et al. 2016). Μπορούμε, έτσι, να υποθέσουμε ότι το 
παρατηρούμενο πρότυπο κατανομής-αφθονίας διαμορφώθηκε από την αλληλεπίδραση τριών 
οικολογικών διεργασιών: οικολογική εξειδίκευση (είδη-γενικευτές είναι ευρέως εξαπλωμένα και 
τοπικά άφθονα), διαφορική διασπορά (υψηλότεροι μεταναστευτικοί ρυθμοί και αποστάσεις των 
πλέον κινητικών ειδών) και διαφορική εξάλειψη (υψηλότεροι ρυθμοί τοπικών εξαφανίσεων των 
πλέον στενόοικων ειδών). 

Τα "σπάνια" είδη (από χωρική και αριθμητική άποψη) είναι τα πλέον ευαίσθητα σε 
παράγοντες δημογραφικής και περιβαλλοντικής στοχαστικότητας και αντιμετωπίζουν αυξημένο 
κίνδυνο τοπικής ή γενικής εξαφάνισης (Gaston 1998). Αυτό όμως δεν αποτελεί γενικό κανόνα: η 
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"σπανιότητα" είναι μία σχετική έννοια και εξαρτάται από την έκταση και την πληρότητα της 
δειγματοληψίας. Ένα είδος μπορεί να είναι σπάνιο σε μία περιοχή ή σε μία κατηγορία 
ενδιαιτημάτων, αλλά μπορεί να είναι άφθονο σε άλλες περιοχές ή ενδιαιτήματα που δεν 
ερευνήθηκαν. Επομένως, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία μπορούν να 
προσφέρουν ενδείξεις σπανιότητας μόνο για είδη που (α) τυπικά διαβιούν σε ποτάμια και σε 
συνδεόμενα υγροτοπικά οικοσυστήματα (αρδευτικά κανάλια, βάλτοι) και (β) η κύρια κατανομή τους 
περιορίζεται στην Ελλάδα. Είδη που ικανοποιούν τις δύο αυτές συνθήκες και βρέθηκαν στην περιοχή 
των διαγραμμάτων "μικρή κατανομή" και "χαμηλή αφθονία" έχουν κατά κανόνα υπαχθεί σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας στις λίστες του IUCN. 

 

 
Εικόνα 1. Διαγράμματα κατανομής των ειδών (αριθμός δειγμάτων) έναντι της μέσης τοπικής αφθονίας 
(άτομα/δείγμα) για έξι οικοπεριφέρειες. Κάθε σύμβολο αναπαριστά ένα είδος. Οι ευθείες γραμμές στις γραμμές 
τάσης και στα πλαίσια αναφέρονται στα αυτόχθονα είδη, οι διακεκομένες στα εισαχθέντα. Λογαριθμική κλίμακα 
στους άξονες. 
Figure 1. Species occupancies (samples) vs average local abundances (individuals/sample) for six ecoregions. Each 
dot represents one species. Strait lines in the trendlines and the frames represent native species, dashed lines 
represent introduced species. Logarithmic scale in axes. 
 

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους καταλόγους ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που δίνονται στα 
Παραρτήματα της Οδηγίας για τους Οικότοπους (92/43/ΕΟΚ). Εκεί απουσιάζουν ορισμένα σπάνια και 
εξαιρετικής σημασίας είδη, όπως το Pungitius hellenicus Stephanidis, 1971, ενώ αντίθετα 
περιλαμβάνονται κάποια είδη των γενών Barbus, Telestes και Rhodeus που είναι ευρύτατα 
διαδεδομένα και άφθονα. Η παραπάνω Οδηγία έχει επικριθεί για έλλειψη σαφών κριτηρίων 
προσδιορισμού ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος και για ακαμψία στις διαδικασίες αναθεώρησης 
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(Hochkirch et al. 2013, Hermoso et al. 2015). Ενώ ένα μέρος του προβλήματος μπορεί να αποδοθεί σε 
ταξινομικές αβεβαιότητες, σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η έλλειψη επαρκούς πληροφορίας 
αναφορικά με την κατανομή και τις πληθυσμιακές παραμέτρους των ειδών την εποχή που 
διαμορφώθηκε η Οδηγία. Έκτοτε έχει αποκτηθεί σημαντική ιχθυολογική γνώση και εμπειρία που 
μπορεί να αξιοποιηθεί σε μία ενδεχόμενη αναθεώρηση των καταλόγων. Η ιχθυολογική βάση του 
ΙΘΑΒΙΠΕΥ μπορεί να συμβάλλει σε αντικειμενικές αξιολογήσεις ειδών προτεραιότητας για διατήρηση, 
αλλά και να προσφέρει τεκμηρίωση στις προτεινόμενες αλλαγές. 
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Έρευνα του κοινωνικού και διοικητικού περιβάλλοντος της ΛΑΠ Σπερχειού: Μια 
καταγραφή των απόψεων των μετόχων και συμπεράσματα για την κατάσταση της 
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ABSTRACT  
Elena Oikonomou, Elias Dimitriou, Anastasios Papadopoulos, Stamatis Zogaris, Nektarios 
Kalaitzakis, Alcibiades Economou: A case study of the social and administrative 
environment of the Sperchios river basin: Recording stakeholders’ opinions and evaluating 
the status of water management 
A public participation component was included in the KRIPIS project for the “Development of an 
integrated tool for river basin, coastal and marine management” in the Sperchios’ river basin. We 
sought the opinions of 30 representatives of stakeholders’ groups (regional/local authorities, public 
administration, NGO’s and farmer/fishermen organizations), following WFD requirements. 
Stakeholders’ opinions were recorded through targeted questionnaires and semi-structured 
interviews. Τhis study presents views expressed by NGO’s, farmers and fishermen on major 
management problems and the underlying causes. The majority of stakeholders were not aware of 
any water management planning and expressed strong dissatisfaction with the administrative 
structures and the procedures applied in water management. Analysis of the legal framework 
confirmed that the main obstacle impeding WFD implementation, is of administrative nature 
particularly following the Kallikratis reform. 
Keywords: WFD, river basin management, public participation 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Δράσεις που αφορούν την προστασία και αποκατάσταση υδατικών οικοσυστημάτων πρέπει να 
σχεδιάζονται μέσα από το ολιστικό πλαίσιο ολοκληρωμένης και προσαρμοζόμενης διαχείρισης της 
ΟΠΥ (2000/60), που περιλαμβάνει τεχνικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνιστώσες 
οι οποίες απαρτίζονται από διακριτά αλλά συνεργατικά στάδια εφαρμογής. Στην Ελλάδα, η πορεία 
εφαρμογής της ΟΠΥ έχει κατακερματισμένο και αποσπασματικό χαρακτήρα. Παρατηρούνται σοβαρές 
ελλείψεις και καθυστερήσεις σε όλα σχεδόν τα πεδία εφαρμογής, οι οποίες προκύπτουν από 
πληθώρα επιστημονικών, διοικητικών και θεσμικών αιτίων, με αποτέλεσμα τις επανειλημμένες 
παραπομπές της χώρας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Χρονοπούλου 2011, 
Kanakoudis & Tsitsifli 2015). Παρόλα τα ως τώρα προβλήματα, στον πρώτο διαχειριστικό κύκλο 
(2009–2015) σημειώθηκε πρόοδος σε τεχνικά ζητήματα υλοποίησης, όπως η εγκατάσταση δικτύων 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και η ανάπτυξη εργαλείων για την εκτίμηση της οικολογικής 
κατάστασης. Αντίθετα, μικρότερη πρόοδος έχει επιτευχθεί σε κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, 
όπου η εφαρμογή της ΟΠΥ εμφανίζει έντονη απουσία συντονισμού, αποσπασματικό χαρακτήρα 
συναφών ενεργειών, απουσία στοχοποιημένων ερευνητικών προσπαθειών και ουσιαστικής 
διασύνδεσης με τις υπόλοιπες δράσεις διαχείρισης. Η Έκθεση της Επιτροπής (European Commission, 
2015) για τα εθνικά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΛΑΠ) επισημαίνει τις 
παραπάνω ελλείψεις και προτρέπει τη χώρα να αφιερώσει περισσότερους πόρους και προσπάθεια 
στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση μηχανισμών οικονομικής ανάλυσης και κοινωνικής προσέγγισης στις 
διαδικασίες κατάρτισης των διαχειριστικών σχεδίων. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΚΡΗΠΙΣ «Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
λεκάνης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης» στον Σπερχειό ποταμό και 
το Μαλιακό κόλπο, αναλήφθηκε με την προοπτική δημιουργίας πιλοτικών εργαλείων διαχείρισης 
σύμφωνα με αρχές και μεθοδολογίες που προωθεί η ΟΠΥ και η Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56). Tο 
πρόγραμμα περιέλαβε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που στοχεύουν σε ενημέρωση κοινού, 
αποτύπωση απόψεων των «μετόχων» (stakeholders), και διαμόρφωση ενός κοινωνικά αποδεκτού 
σχεδίου διαχείρισης. Η ΟΠΥ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση κοινωνικής συναίνεσης και 
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συνυπευθυνότητας. Προβλέπει τρεις μορφές «συμμετοχικών διαδικασιών» κατά την κατάρτιση των 
σχεδίων διαχείρισης: πληροφόρηση, διαβούλευση και ενεργό συμμετοχή. Στην Ελλάδα, μέχρι τώρα, η 
πληροφόρηση και η διαβούλευση εφαρμόσθηκαν βεβιασμένα και μάλλον προσχηματικά, για τυπική 
συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις των 
μετόχων για σημαντικά προβλήματα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων στη ΛΑΠ 
Σπερχειού μαζί με τις διαπιστώσεις της ερευνητικής ομάδας για μερικές από τις αιτίες που 
δημιουργούν τα προβλήματα ή εμποδίζουν την επίλυση τους. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Καθώς η κοινωνική έρευνα του ΚΡΗΠΙΣ ήταν η πρώτη ερευνητική προσπάθεια του ΙΘΑΒΙΠΕΥ σε αυτό 
το αντικείμενο, υιοθετήσαμε την φιλοσοφία «προσαρμοσμένης έρευνας»: οι επιμέρους στόχοι και 
δράσεις τροποποιούνταν με τη συγκέντρωση πληροφορίας και την απόκτηση εμπειρίας. Τα στάδια 
της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε βασίστηκαν στο Καθοδηγητικό Κείμενο 8 της ΟΠΥ (European 
Commission 2002), το οποίο περιγράφει τα προπαρεσκευαστικά στάδια για τη διαβούλευση και την 
κοινωνική συμμετοχή. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλάμβανε την καταγραφή απόψεων και προτάσεων 
των μετόχων για σημαντικά ζητήματα υδατικής διαχείρισης, και αναγνώριση προβλημάτων, 
διαφωνιών και συγκλίσεων για τη δημιουργία ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων που ευνοεί τη 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Ήδη από τα αρχικά στάδια της έρευνας 
διαπιστώθηκε ότι γενεσιουργός αιτία πολλών και σημαντικών προβλημάτων είναι δομικές και 
λειτουργικές αδυναμίες του διοικητικού μηχανισμού, πολλές από τις οποίες ανάγονται σε θεσμικές 
ανεπάρκειες. Υπό αυτό το πρίσμα αποφασίσθηκε η διεύρυνση του πεδίου έρευνας ώστε αυτή να 
περιλάβει μια συνοδευτική ανάλυση της νομοθεσίας που διέπει τη δομή, οργάνωση και 
αρμοδιότητες των σχετικών υπηρεσιών. Πραγματοποιήθηκε «ανάλυση των μετόχων» με τη χρήση 
«βασικών πληροφοριοδοτών» (Wesselink et al. 2012). Επιλέχθηκαν 30 εκπρόσωποι ομάδων μετόχων: 
κρατικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. και παραγωγικοί φορείς (ΤΟΕΒ, 
συνεταιρισμοί/σύλλογοι αγροτών και αλιέων). Για την καταγραφή των απόψεων των μετόχων 
επιλέχθηκε η προσέγγιση της ποιοτικής έρευνας λόγω (α) της ανάγκης εμβάθυνσης και (β) του μικρού 
αριθμού συμμετεχόντων από κάθε ομάδα μετόχων. Η ποιοτική έρευνα έχει σαφή πλεονεκτήματα 
στην αποτύπωση και παράλληλα την κατανόηση των απόψεων του κοινού και ιδιαίτερα των 
εκπροσώπων φορέων (Tsoukas & Chia 2002, Padgett 2008). Χρησιμοποιήθηκαν 3 στοχευμένα 
ερωτηματολόγια για τους αγρότες, αλιείς, και Μ.Κ.Ο., ώστε οι ερωτήσεις να είναι προσαρμοσμένες 
στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα τους, και ημι-δομημένες συνεντεύξεις για τους εκπροσώπους των 
υπηρεσιών (κεντρικής και αποκεντρωμένης) κρατικής, περιφερειακής και δημοτικής διοίκησης. Το 
πρώτο μέρος συνεντεύξεων αφιερωνόταν στην περιβαλλοντική ενότητα και ζητούσε τη διατύπωση 
γνώμης για τα σημαντικότερα προβλήματα διαχείρισης, το βαθμό στον οποίο επηρεάζουν τις 
δραστηριότητές των μετόχων και τις αιτίες/παράγοντες που τα δημιουργούν. Ζητούσε επίσης 
προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων και παρουσίαση της διαχειριστικής επιδίωξης τους. Το 
δεύτερο μέρος αφορούσε την διοικητική ενότητα, όπου οι μέτοχοι καλούνταν να περιγράψουν 
μηχανισμούς, υπηρεσίες και διαδικασίες που εμπλέκονται στη διαχείριση και να επισημάνουν 
ελλείψεις και δυσλειτουργίες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες τους ή/και την κατάσταση του 
περιβάλλοντος. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην παρούσα ανακοίνωση περιοριζόμαστε στην παρουσίαση των απόψεων των μετόχων της ΛΑΠ 
Σπερχειού. Οι απόψεις των αλιέων αναφέρονται επιγραμματικά. Οι μέτοχοι διατύπωσαν απόψεις, 
υπέδειξαν προβλήματα και τρόπους αντιμετώπισης, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ανάλογα με το 
είδος και την περιοχή δραστηριότητας τους. Μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
επεδείχθη από τις Μ.Κ.Ο. που ανέφεραν ως σημαντικά και αλληλοσυνδεόμενα προβλήματα την 
αποξήρανση/υποβάθμιση υγροτόπων, τη ρύπανση, την υπεράντληση, την καταστροφή 
παραποτάμιων δασών, τις καταπατήσεις παρόχθιας ζώνης, και άλλες δραστηριότητες που ασκούνται 
ανεξέλεγκτα (χαλικοληψίες, υπεραλίευση πέστροφας κ.α.). Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην ανάγκη 
προστασίας της παλιάς κοίτης του Σπερχειού που έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση από 
εκτεταμένη υδροληψία ανάντη, αποψίλωση παραποτάμιου δάσους και ρύπανση από τοπική 
βιομηχανία. Οι αγροτικές οργανώσεις αναγνώρισαν ως κύρια προβλήματα τη ρύπανση, τη λειψυδρία 
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και τις πλημμύρες. Εξέφρασαν διαφοροποιημένες απόψεις ως προς τις πηγές, την ένταση και τις 
επιδράσεις της ρύπανσης. Ωστόσο, υπήρξε συμφωνία ότι βασική αιτία για το μέγεθος και τη 
διατήρηση του προβλήματος είναι η έλλειψη υποδομών διαχείρισης ή/και επεξεργασίας 
ελαιουργικών, αστικών και στερεών αποβλήτων. Η λειψυδρία αποδόθηκε σε απώλειες νερού λόγω 
κακής κατάστασης των αρδευτικών δικτύων, απουσίας προγραμματισμού και γεωπονικής 
υποστήριξης της παραγωγής και ανεπάρκειας υποδομών υδρομάστευσης. Οι αγρότες στο κατώτερο 
μέρος της ΛΑΠ αντιμετωπίζουν συχνότερα και μεγαλύτερης έκτασης φαινόμενα λειψυδρίας. 
Θεωρούν ως αιτία την έλλειψη ενός σύγχρονου, δίκαιου και αποτελεσματικού συστήματος 
κατανομής του αρδευτικού ύδατος. Για τα μεγάλα τεχνικά έργα που εκτελέσθηκαν στην περιοχή 
(σιδηροδρομικό δίκτυο/φράγμα ΕΡΓΟΣΕ, αυτοκινητόδρομος Ε65 και συνοδά αντιπλημμυρικά έργα) 
εκφράστηκαν διαφοροποιημένες απόψεις. Ορισμένοι μέτοχοι που δραστηριοποιούνται στον κάτω 
ρου του π. Σπερχειού κρίνουν πως κάποια από τα έργα αυτά έχουν συμβάλλει στη μείωση των 
πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή τους, ενώ στο μέσο ρου έχουν την ακριβώς αντίθετη άποψη. 
Μέτοχοι και από τις δύο περιοχές πιστεύουν ότι λόγω ανεπαρκούς σχεδιασμού και κακοτεχνιών 
σημειώνεται ελλιπής αποστράγγιση και βλάβες στα αρδευτικά δίκτυα. 

Οι (παράκτιοι) ψαράδες του Μαλιακού αναγνώρισαν ως κύρια προβλήματα την αγροχημική 
ρύπανση, τη μείωση/αλλαγή σύστασης ιχθυοαποθεμάτων και τη παρουσία του εισβολικού 
Callinectes sapidus (μπλε καβούρι). Ως κυριότερη αιτία για τη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων 
αναγνωρίστηκε η υπεραλίευση λόγω ερασιτεχνικής ή/και παράνομης αλιείας. Το λιμεναρχείο δεν 
διαθέτει πόρους και τεχνική υποδομή (π.χ. ικανό αριθμό σκαφών) για άσκηση ουσιαστικής 
αστυνόμευσης, ειδικά στην προστατευόμενη περιοχή Λιβάρι που είναι παιδοκομείο (nursery). Ως 
σημαντικά προβλήματα αλιευτικής διαχείρισης αναφέρθηκαν επίσης ο περιορισμός της ιπποδύναμης 
για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και η χρήση επαγγελματικών αλιευτικών εργαλείων από τους 
ερασιτέχνες αλιείς. Υπήρξε μεγάλη σύγκλιση απόψεων ότι τα περισσότερα προβλήματα έχουν σαν 
βασική αιτία τη δυσλειτουργία του διοικητικού μηχανισμού (πολυπλοκότητα, γραφειοκρατία, 
απόσταση μεταξύ κοινού και κέντρων λήψης αποφάσεων). Οι μέτοχοι αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην 
έλλειψη ρυθμιστικού φορέα κατανομής αγροτικών υδάτων (π.χ. μεταξύ ΤΟΕΒ) και μεταξύ χρήσεων 
υδάτων. Οι απολήψεις γίνονται ανεξέλεγκτα, ιδιαίτερα στα ανάντη τμήματα του ποταμού, 
επηρεάζοντας αγροτικές δραστηριότητες κατάντη και την κατάσταση των οικοσυστημάτων. 
Επισημάνθηκαν επίσης η πολύπλοκη/κοστοβόρα διαδικασία αδειοδοτήσεων, η έλλειψη τεχνικής 
υποστήριξης για τη συντήρηση αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων, και η σχεδόν πλήρης απουσία 
ελεγκτικών μηχανισμών. Μεγάλος αριθμός μετόχων δεν γνώριζε την ύπαρξη διαχειριστικού σχεδίου. 
Ελάχιστοι γνώριζαν ότι ο αρμόδιος για το σχεδιασμό της διαχείρισης φορέας είναι Δ/νση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τους περισσότερους, αυτή είναι απλώς η υπηρεσία που εγκρίνει τις 
αδειοδοτήσεις.  

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες με τις οποίες ήλθαμε σε επαφή ουσιαστικά επιβεβαίωσαν 
τις παραπάνω απόψεις. Από τις απαντήσεις τους και από τη διερεύνηση της σχετικής νομοθεσίας και 
των διοικητικών δομών/διαδικασιών, προκύπτει ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι 
διοικητικές διαρθρώσεις δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης που εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΟΠΥ. Η 
διοικητική οργάνωση χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση δομών και αρμοδιοτήτων, 
αναποτελεσματικότητα συντονιστικών μηχανισμών, πλημμελή λειτουργία μηχανισμών εποπτείας και 
συγκέντρωσης δεδομένων, και αυτόνομη λειτουργία πολλών διοικητικών φορέων. Στο ήδη 
κατακερματισμένο και ατελές θεσμικο-διοικητικό πλαίσιο διαχείρισης, επιδείνωση αποτέλεσε η 
εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτη (Ν. 3852/2010) που εισήγαγε ένα τριαρχικό σύστημα 
διοίκησης με επιμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ της (αποκεντρωμένης) Κρατικής Διοίκησης και των 
ΟΤΑ Α’ (δήμοι) και Β’ Βαθμού (Περιφέρεια), χωρίς παράλληλη θεσμοθέτηση κανόνων και 
υποχρεώσεων συνεργασίας. Διαπιστώσαμε δυσκολία επικοινωνίας και χαμηλό επίπεδο συνεργασίας, 
ιδίως μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αυτοδιοικητικών φορέων. Επίσης, δεν υπήρξαν 
πρόνοιες για ενίσχυση των οργανωτικών υποδομών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων των φορέων 
και υπηρεσιών στις οποίες ανατέθηκαν διαχειριστικές αρμοδιότητες. Αρκετές υπηρεσίες ανέφεραν 
σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, ανεπάρκειας τεχνικής υποδομής και έλλειψης οικονομικών 
πόρων, ακόμα και για απλές μετακινήσεις.  

Η συνολική εντύπωση που αποκομίσαμε από τους μετόχους είναι ότι ο υφιστάμενος 
σχεδιασμός της διαχείρισης είναι θεωρητικός. Δεν στηρίζεται σε υδρολογικά, χημικά και βιολογικά 
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δεδομένα, ούτε σε γνώση προβλημάτων και αναγκών. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η έλλειψη 
σύνδεσης της διαχείρισης αρδευτικού νερού με τη συνολική διαχείριση υδάτων, καθώς δεν υπάρχουν 
ακόμα αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την εκτίμηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των 
διαθέσιμων υδατικών πόρων, τη συγκριτική αξιολόγηση των αρδευτικών αναγκών σε διάφορες 
περιοχές της λεκάνης και διαφορετικούς τύπους καλλιεργειών, και την επίλυση κοινωνικό-
οικονομικών συγκρούσεων. Σημαντικά επίσης προβλήματα αποτελούν οι συγκρούσεις διοικητικών 
αρμοδιοτήτων και η ασάφεια και αντιφατικότητα διατάξεων που αφορούν διαδικασίες. Διαδικαστικά 
και νομικά ζητήματα ανακύπτουν συνεχώς και αντιμετωπίζονται πυροσβεστικά με συνεχείς 
τροποποιήσεις των κανονιστικών ρυθμίσεων και εκδόσεις ενίοτε αντιφατικών διευκρινιστικών 
εγκυκλίων. Μέρος του προβλήματος μπορεί να αποδοθεί στην ατελή και καθυστερημένη 
ενσωμάτωση της ΟΠΥ στο εθνικό δίκαιο, που δημιούργησε ένα ασαφές θεσμικό πλαίσιο και 
σύγκρουση με παλαιότερες διατάξεις. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε με την εφαρμογή του Καλλικράτη 
που οδήγησε σε έλλειψη ιεραρχικής δομής και κάθετης κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ επιπέδων 
διοίκησης, καθώς αυτά διατηρούν διοικητική αυτονομία και μεταξύ τους δεν υφίσταται, η 
απαραίτητη για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συντονιστικού πλαισίου, οργανική διασύνδεση. 
Παράδειγμα αποτελεί το καθεστώς διαχείρισης του αρδευτικού ύδατος. Οι αγρότες υπέδειξαν δύο 
σημαντικά προβλήματα: τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και την κατανομή υδατικών πόρων. 
Ως προς το πρώτο από την έρευνα προέκυψε ότι υπηρεσίες της Περιφέρειας και των δήμων δεν 
έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα ή εξοπλισμό/τεχνογνωσία αντίστοιχα για τη συντήρηση 
αρδευτικών ή στραγγιστικών δικτύων με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν περιορισμένο αριθμό έργων. 
Οι ΤΟΕΒ καλούνται να χρηματοδοτήσουν την συντήρηση/αποκατάσταση των δικτύων κάτι που, όπως 
οι ίδιοι ανέφεραν, δεν είναι εφικτό δεδομένης της σημερινής οικονομικής τους κατάστασης. 
Παράλληλα η πλειοψηφία των αγροτών επεσήμανε ότι στο παρελθόν υπήρχε μεγαλύτερος βαθμός 
διοικητικής εναρμόνισης στην υδατική διαχείριση που οφειλόταν στο συντονιστικό ρόλο που 
ασκούσε η Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων (ΥΕΒ), μία νομαρχιακή υπηρεσία (που εποπτευόταν από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) που καταργήθηκε με τον Καλλικράτη, με πλήθος 
αρμοδιοτήτων που αφορούσαν δραστηριότητες του αγροτικού χώρου: διενέργεια εποπτικών 
ελέγχων, μετρήσεις φυσικών και χημικών παραμέτρων ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, 
κατανομή αρδευτικών υδάτων, δημιουργία και συντήρηση αρδευτικών και στραγγιστικών υποδομών 
(με χαμηλό για τους ΤΟΕΒ κόστος). Αν και οι αρμοδιότητες της ΥΕΒ είχαν τομεακό χαρακτήρα, 
σχετιζόμενες με την γεωργία που όμως είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού, η παραπάνω 
υπηρεσία είχε καθετοποιημένη οργανωτική διάρθρωση που εξασφάλιζε ουσιαστική διασύνδεση των 
επιμέρους οργανικών μονάδων. Ως αποτέλεσμα, διακόπηκαν οι μηχανισμοί εποπτείας και 
παρακολούθησης των παροχών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού. Ο επιστημονικός και 
μηχανολογικός εξοπλισμός της περιέπεσαν σε αχρηστία. Υπάρχει σχεδόν ομοφωνία μεταξύ των 
φορέων που ερωτήθηκαν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιούργησε σύγχυση και προβλήματα σε 
διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων και αύξησε την 
πολυπλοκότητα και το κόστος της υδατικής διαχείρισης. 
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ABSTRACT  
Maria Panagiotopoulou, Aris Christidis, Stefan J. Donth: Quantitative analysis of Cormorant 
(Phalacrocorax carbo sinensis) diet in the National Park of East Macedonia and Thrace 
The diet of a population of wintering cormorants was investigated in the National Park of East 
Macedonia and Thrace. 53 pellets and 26 stomachs were collected from lagoons and natural areas. 
The total biomass, numbers and frequency of each prey item was estimated. Liza aurata was the most 
important species in all samples by numbers (21,1%) frequency (15,9%) and biomass (24,2%). Liza 
ramada was equally important by frequency (15,9%) followed by Atherina boyeri (12,4%). 10 species 
were found in fisheries samples with Sparus aurata, dominating by biomass (34,8%), numbers (23%) 
and frequency (15%). Samples from natural areas, contained 12 species, with Liza aurata dominating 
by mass (40,2%), numbers (27,5%) and frequency (20,3%). Average sample mass was slightly higher in 
natural samples (302,53 ± 78,7 gr) than in fisheries (280,31 ± 61,09 gr), but individual prey mass was 
significantly lower in nature (44,17 ± 7,46gr.). Maintaining good fish populations in natural areas might 
reduce damage caused by Cormorants in fisheries. 
Keywords: Great Cormorant, diet, impact on fisheries, Northeast Greece 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ  
Ο Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo sinensis) είναι ένας πολύ ευέλικτος θηρευτής της ιχθυοπανίδας 
που αξιοποιεί μία εξαιρετική ποικιλία εσωτερικών και παράκτιων υδάτινων οικοσυστημάτων. Αυτά 
αποτελούν τη βιολογική βάση της σύγκρουσης με τους ελιείς εσωτερικών υδάτων σε όλη την Ευρώπη 
(Carss et al. 2012). Η αύξηση των κορμοράνων που διαχειμάζουν στην Ελλάδα, προκαλεί εύλογες 
ανησυχίες για τις οικονομικές απώλειες από την κατανάλωση εμπορεύιμων ειδών ψαριών στις 
παράκτιες λιμνοθάλασσες όπου υπάρχει αλιευτική εκμετάλλευση. Στην Ελλάδα έχουν 
πραγματοποιηθεί ως τώρα δύο έρευνες για τη δίαιτα διαχειμαζόντων κορμοράνων (Liordos & 
Goutner 2007, Νοΐδου & Ναζηρίδης 2008). Η παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη έρευνα για τη 
διατροφή των διαχειμαζόντων κορμοράνων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ).  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑΜΑΘ. Η περιοχή περιλαμβάνει 14 παράκτιες λιμνοθάλασσες, 
δύο λίμνες (Βιστωνίδα και Ισμαρίδα) και τις εκβολές δύο ποταμών (Νέστου και Φιλιούρη). 
Συλλέχθηκαν συνολικά 53 εμμετικά σύμπηκτα από ημερήσιες και νυχτερινές κούρνιες κορμοράνων 
και 26 δείγματα στομαχικού περιεχομένου. Η συλλογή των δειγμάτων στομάχου έγινε με θανάτωση, 
κατόπιν ειδικής άδειας από το ΥΠΑΠΕΝ, Δ/νση Αισθητικών Δρυμών και Θήρας. Η θανάτωση 
πραγματοποιήθηκε κατά τις ώρες 10:00 – 13:00 και αφότου τα πουλιά είχαν ολοκληρώσει την 
τροφοληψία τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα άδειων στομάχων. Τα δείγματα 
συγκεντρώθηκαν σε λιμνοθάλασσες που λειτουργούν ως εκτατικά ιχθυοτροφεία και σε φυσικές 
περιοχές, στη διάρκεια 7 δειγματοληπτικών εξορμήσεων, μεταξύ Νοεμβρίου 2013 - Φεβρουαρίου 
2014 και Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014 (Πίνακας 1). 

Οι ωτόλιθοι και τα άλλα υπολείμματα που βρέθηκαν στα σύμπηκτα και στα στομάχια 
αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους ή γένους σύμφωνα με τον Härkönen (1986) και υλικό αναφοράς 
από την περιοχή, που μας παρείχε το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”. 
Ταυτοποιήθηκαν 375 ωτόλιθοι από 53 σύμπηκτα, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε ζευγάρια, μετρήθηκαν 
οι διαστάσεις τους, και προσδιορίστηκε η ηλικία 274 ψαριών. Η βιομάζα και το μήκος τους 
εκτιμήθηκε με βάση τους Koutrakis & Sinis (1994), Koutrakis & Tsikliras (2003), Tsikliras et al. (2005). 
Τα στομάχια και οι πρόλοβοι περιείχαν υπολείμματα ψαριών, ωτόλιθους, γαστερόποδα και δίθυρα. 
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Μετρηθηκε το μήκος  63 ψαριών και και το βάρος 70 ψαριών, που βρέθηκαν στους προλόβους πριν 
αρχίσει η διαδικασία πέψης τους. Η επεξεργασία των δειγμάτων στομαχικού περιεχομένου έγινε με 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται από τους Liordos & Goutner 2007. Όλα τα μεγέθη δίνονται με CI 
95%. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το λογισμικό Statistica 7.0.  

 
Πίνακας 1. Κατανομή δειγματοληψιών για ποσοτική ανάλυση στην περιοχή έρευνας 

Table 1. Sampling distribution  for quantitative analysis of diet in the research area 

Ημ/νία περιοχή είδος δείγματος Είδος ενδιαιτήματος αριθμός 
30/11/13 Βιστωνίδα στομάχια φυσικό 2 
19/12/13 Άγ. Νικόλαος στομάχια λιμνοθάλασσα 3 
17/01/14 Πόρτο Λάγος στομάχια λιμνοθάλασσα 2 
14/02/14 Άγ. Χριστόφορος σύμπηκτα φυσικό 36 
17/11/14 Άγ. Νικόλαος στομάχια λιμνοθάλασσα 6 
17/11/14 Λαγός στομάχια λιμνοθάλασσα 9 
19/11/14 Πόρτο Λάγος σύμπηκτα λιμνοθάλασσα 17 
18/12/14 Κεραμωτή στομάχια λιμνοθάλασσα 4 
 ΣΥΝΟΛΟ   79 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στα 79 δείγματα που αναλύθηκαν αναγνωρίστηκαν συνολικά 344 άτομα ψαριών από 15 είδη και 10 
οικογένειες (Πίνακας 2). Το Μυξινάρι (Liza aurata Risso, 1810), ήταν το σημαντικότερο είδος κατά 
βάρος (24,2%), απόλυτους αριθμούς (21,2%) και συχνότητα εμφάνισης (15,9%) σε όλα τα δείγματα. 
Την ίδια συχνότητα εμφάνισης παρουσίασε και η Τζιμπρίδα (Liza ramada Risso, 1827) (15,9%), ενώ 
σημαντική ήταν η συμβολή της Αθερίνας Atherina boyeri Risso, 1810) (12,4%), χωρίς όμως τα δύο 
αυτά είδη να έχουν ανάλογη σημασία κατά βάρος ή αριθμούς. Αναλύοντας τα δείγματα ανά 
ενδιαίτημα, παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στη σύνθεσή τους ως προς τα είδη και τη συμβολή 
τους στην ημερήσια διατροφή του κορμοράνου (Πίνακας 2). Στα δείγματα λ/σών βρέθηκαν 10 είδη 
από τα οποία η Τσιπούρα (Sparus aurata Linnaeus, 1758) ήταν το κοινότερο είδος κατά βάρος 
(34,8%), αριθμούς (23%) και συχνότητα εμφάνισης (15%). Στις φυσικές περιοχές βρέθηκαν 12 είδη 
από τα οποία κοινότερο είδος ήταν το  L. aurata, κατά βάρος (40,2%), απόλυτους αριθμούς (27,5%) 
και αριθμό δειγμάτων (20,3%). Στα δείγματα από τις φυσικές περιοχές βρέθηκαν συνολικά 5 είδη 
περισσότερα από ότι στις λιμνοθάλασσες (Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) (Λούτσος), Sardina 
pilchardus (Walbaum, 1792) (Σαρδέλα), Serranus hepatus (Linnaeus, 1758) (Πέρκα), Sardinella aurita 
Valenciennes, 1847 (Φρίσσα) και Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) (Γαύρος)). Αντίθετα τα 
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) (Λαυράκι), Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) 
(Μουρμούρα) και Lichia amia (Linnaeus, 1758) (Λίτσα), δεν βρέθηκαν σε δείγματα φυσικών περιοχών. 

Το μέσο βάρος του κάθε θηράματος ήταν 58,49 g ± 7,36 g. Τα μεγαλύτερα άτομα σε βάρος ή 
μήκος ήταν δύο λαβράκια που βρέθηκαν σε δείγματα στομαχικού περιεχομένου, το ένα από την 
Κεραμωτή, βάρους 500 g. και μήκους 350 mm και το άλλο από το Πόρτο Λάγος, βάρους 448 g και 
μήκους 368 mm. Το μικρότερο άτομο ήταν Αθερίνα βάρους 0,45 g. Στις φυσικές περιοχές το μέσο 
βάρος θηράματος ανά δείγμα βρέθηκε σημαντικά μικρότερο 44,14 ± 7,46 g από ότι στις λ/σες 138,79 
± 36,76 g (Εικόνα 1). Η μέση ημερήσια κατανάλωση τροφής των κορμοράνων εκτιμήθηκε σε 290,9 ± 
48,31 g χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το ενδιαίτημα. Στις φυσικές περιοχές η μέση 
κατανάλωση ήταν οριακά μεγαλύτερη (302,53 ± 78,7 g) από ότι στις λ/σες (280,31 ± 61,09 g). 
Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ φυσικών περιοχών και λ/σών, παρουσιάζονται στον αριθμό 
ατόμων ανά δείγμα με περισσότερα άτομα στις φυσικές περιοχές, που φτάνουν τα 50 άτομα ανά 
δείγμα (p<0,05, 7,9 ± 2,85 άτομα στις φυσικές, 2,9 ± 0,8 άτομα στις λ/σες, max 11) και στον αριθμό 
ειδών ανά δείγμα με περισσότερα είδη στα δείγματα φυσικών περιοχών (2,95 ± 0,54, εύρος 1-7 είδη) 
από ότι στα δείγματα λ/σών (1,58 ± 0,3, εύρος 1-5, p<0,05). 
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Πίνακας 2. Σύνθεση ειδών και σχετική αφθονία κατά βάρος, αριθμούς και συχνότητα στη διατροφή των 
Κορμοράνων στο ΕΠΑΜΑΘ 

Table 2. Species composition and relative abundance, by biomass, numbers and frequency of occurrence in the 
diet of Great Cormorants at the NP of East Macedonia and Thrace 

Οικογένεια Επιστημονική ονομασία Είδος 
βιομάζα 
λ/σα (gr) % 

βιομάζα 
φυσικές 
(gr) %  

 Ν 
λ/σ
α. % 

Ν 
φυσ
ικές %  

Συχν
ότητ
α 
λ/σα % 

Συχ
νότ
ητα 
φυσ %  

Atherinidae  Atherina boyeri Αθερίνα 537,8 6,0 389,9 3,5 20 21,5 33 13,1 8 13,3 14 11,4 

Engraulidae Engraulis encrasicolus Γαύρος   51,0 0,5   1 0,4   2 1,6 

Carangidae Trachinotus ovatus Λίτσα 16,0 0,2   1 1,1   1 1,7   

Clupeidae Sardina pilchardus Σαρδέλα   427,8 3,9   14 5,6   6 4,9 

 Sardinella aurita Φρίσσα   2205,4 19,9   56 22,3   18 14,6 

Moronidae Dicentrachus labrax λαυράκι 1478,1 16,4   4 4,3   4 6,7   

Mugilidae Chelon labrosus Χειλωνάρι 56,1 0,6 247,9 2,2 2 2,2 8 3,2 2 3,3 6 4,9 

 Liza aurata Μυξινάρι 405,4 4,5 4461,9 40,2 4 4,3 69 27,5 3 5,0 25 20,3 

 Liza ramada Τζιμπρίδα 1014,4 11,2 1552,9 14,0 14 15,1 30 12,0 10 16,7 18 14,6 

 Liza saliens Ψωμώνι 233,0 2,6 305,9 2,8 2 2,2 12 4,8 2 3,3 8 6,5 

 Mugil cephalus Νιάκι 1305,2 14,4 284,9 2,6 8 8,6 7 2,8 7 11,7 7 5,7 

 Unidentified sp.  799,3 8,8 917,5 8,3 14 15,1 15 6,0 7 11,7 11 8,9 

Serranidae Serranus hepatus Πέρκα   51,0 0,5   1 0,4   2 1,6 

Sparidae Lithognathus mormyrus Μουρμούρα 44,0 0,5   1 1,1   1 1,7   

 Sparus aurata τσιπούρα 3144,0 34,8 190,2,0 1,7 23 24,7 3 1,2 15 25,0 3 2,4 

Sphyraenidae Sphyraena sphyraena Λούτσος   2,2 0,02   2 0,8   3 2,4 

 ΣΥΝΟΛΟ  9033,2 100 11088,4 100 93 100 251 100 - 100 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mean  Mean±SE  Mean±0,95 Conf. Interval 
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Εικόνα 1. Βιομάζα θηράματος σε φυσικές περιοχές και λιμνοθαλασσες 
Figure 1. Prey biomass in natural and fishery areas 
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Ο Κορμοράνος είναι ευκαιριακός καταναλωτής που εκμεταλλεύεται για την τροφοληψία του 
τοπικές μεγάλες συγκεντρώσεις ψαριών (Grémillet et al. 1999). Η δίαιτά του στο ΕΠΑΜΑΘ 
διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ φυσικών περιοχών και λ/σών ως προς τα είδη, το μέγεθος και τον 
αριθμό ψαριών, με μεγαλύτερη ποικιλία ειδών και σημαντικά μικρότερο μέγεθος θηραμάτων στα 
φυσικά ενδιαιτήματα. Η ημερήσια κατανάλωση τροφής βρίσκεται εντός των ορίων που αναφέρονται 
για την Ελλάδα (Liordos & Goutner 2007). Εμπορεύσιμα είδη βρέθηκαν σε όλα τα  ενδιαιτήματα, με 
επικρατέστερο είδος το Μυξινάρι, όμως μόνο στα δείγματα από λ/σες βρέθηκαν είδη ψαριών σε 
εμπορεύσιμο μέγεθος (>10 cm). Η επίδραση των κορμοράνων στα εμπορεύσιμα αλιεύματα είναι για 
τους παραπάνω λόγους χαμηλή. Η διατήρηση φυσικών περιοχών με καλούς πληθυσμούς ψαριών για 
την τροφοληψία των Κορμοράνων, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρνητικής επίδρασής τους 
(Νοΐδου & Ναζηρίδης 2008). Για την εκτίμηση της απώλειας εισοδήματος από την κατανάλωση 
εμπορεύσιμων ειδών, είναι αναγκαία η έρευνα του μεγέθους του αλιευτικού αποθέματος και του 
αντίστοιχου ποσοστού που καταναλώνεται από τους Κορμοράνους.  
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Μαζική θανή ψαριών στο ρέμα Μπογδάνα (Μυγδονία λεκάνη) 
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ABSTRACT 
Athina Patsia, Anthoula Vafeiadou, Panagiota Michalopoulou, Stella Samartzi, Dimitrios 
Mallinis, Dimitra C. Bobori: Fish massive kills in Bogdanas stream (Mygdonia basin) 
The Management Authority of lakes Koroneia-Volvi conducted samplings at Bogdanas stream in order 
to investigate the causes of fish massive kills in June 2015. Water and fish samples were collected, so 
toxicological, heavy metals and physico-chemical analyses were performed. The killed fish found in 
Bogdana’s stream belonged to 8 species and 3 families, 4 of which are endemic of the Balkan 
Peninsula and 2 are invasive species. In regard to toxicological analyses contacted in fish flesh and 
water samples, the results did not show the presence of organic poisons and/or pesticides. 
Concentrations of heavy metals in fish flesh were also below the limits proposed by the European 
Legislation. However, high concentrations of BOD, COD and total nitrogen were detected in water 
samples. The above mentioned results, in combination to the high temperatures and low water levels 
dominated in the area the concerned period, advocate that fish massive kills were own to the high 
organic load discharged from an upstream located landfill. 
Keywords: Bogdanas stream, fish massive kills, landfill, heavy metals, organic pollution  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η υδρολογική υπολεκάνη του ρέματος Μπογδάνα ανήκει στη λεκάνη απορροής της Μυγδονίας, η 
οποία καταλαμβάνει έκταση 2.026 km2. Η Μυγδονία λεκάνη αποτελεί την περιοχή αρμοδιότητας του 
Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας-Βόλβης (Φ.Δ.Κ.Β) (ΚΥΑ 6919/2004) είναι προστατευόμενη 

περιοχή και χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο. Βρίσκεται στο υδατικό διαμέρισμα της Κεντρικής 

Μακεδονίας και περιλαμβάνει τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, τα ρέματα που εισρέουν σε αυτές 
καθώς και τον Ρήχιο ποταμό, που αποτελεί τη φυσική έξοδο της λίμνης Βόλβης στο Στρυμονικό 
κόλπο. Στην υπολεκάνη του ρέματος Μπογδάνα λειτουργεί, από το 2009, ο Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Μαυροράχης, ο οποίος αποτελεί μία σημαντική πηγή ρύπανσης για το 
σύστημα, εφόσον μέρος των πλεοναζόντων στραγγισμάτων καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο ρέμα. 
Τον Ιούνιο του 2015, σε αυτοψία στην περιοχή που διενήργησαν συνεργεία του Φ.Δ.Κ.Β., 
παρατηρήθηκε μαζική θανή ψαριών που συνοδευόταν από έντονη δυσοσμία, θολερότητα και 
χρωματισμό του νερού. Αμέσως έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αναζητηθούν και 
διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν, τα αποτελέσματα των οποίων αποτέλεσαν 
αντικείμενο της παρούσας εργασίας.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Δείγματα νερού και νεκρών ψαριών συλλέχθηκαν από το ρέμα Μπογδάνα, για διενέργεια 
τοξικολογικών και φυσικο-χημικών αναλύσεων καθώς και για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων. Πιο 
αναλυτικά, μετά από επιτόπια έρευνα του Φ.Δ.Κ.Β., η συλλογή των νεκρών ψαριών έγινε από 
διάφορα σημεία κατά μήκος του ρέματος Μπογδάνα, όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός 
ατόμων διαφορετικών ειδών. Τα καλύτερα διατηρημένα άτομα στάλθηκαν για τοξικολογικές 
αναλύσεις και αναλύσεις βαρέων μετάλλων στο Εργαστήριο Τοξικολογίας, Kαταλοίπων και 
Περιβαλλοντικών Ρυπαντών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών. 

Συμπληρωματικά, συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού νερού από 3 σταθμούς 
δειγματοληψίας (Εικόνα 1): ο Σ1 βρισκόταν στο ρέμα κατάντη του ΧΥΤΑ, ο Σ2 στο ρέμα Μπογδάνα, 
ανάντη της συμβολής με το ρέμα του ΧΥΤΑ, ενώ ο Σ3 βρισκόταν κατάντη της συμβολής του ρέματος 
του ΧΥΤΑ με το ρέμα Μπογδάνα. Σε κάθε σταθμό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις φυσικο-χημικών 
παραμέτρων in situ και στο εργαστήριο. Η θερμοκρασία (οC), η αγωγιμότητα (μS/cm), το διαλυμένο 
οξυγόνο (D.O., mg/l) και το pH μετρήθηκαν in situ, ενώ το BOD (mg/l), το COD (mg/l), τα ολικά 
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αιωρούμενα στερεά (TSS, mg/l), τα θρεπτικά άλατα του αζώτου και φωσφόρου (Ν-ΝΟ3, Ν-ΝΗ4, Ρ-PO4, 

mg/l), το ολικό άζωτο (ΤΝ, mg/l), τα χλωριούχα (Cl-, mg/l) και τα θειούχα άλατα (SO4, mg/l) 
μετρήθηκαν με πιστοποιημένες μεθόδους (Εργαστήριο Αναλύσεων Qlab). Επιπροσθέτως, στα 
δείγματα νερού πραγματοποιήθηκαν και τοξικολογικές αναλύσεις από το Εργαστήριο Τοξικολογίας, 
Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών. 

 

 
Εικόνα 1. Το ρέμα Μπογδάνα (λεκάνη απορροής της Μυγδονίας) με τους σταθμούς δειγματοληψίας. 
Figure 1. Βogdanas stream (Mygdonia basin) with the sampling stations. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα νεκρά ψάρια που βρέθηκαν στο ρέμα Μπογδάνα ανήκαν σε οκτώ (8) διαφορετικά είδη και τρεις 
(3) οικογένειες με κυρίαρχη την οικογένεια Cyprinidae (6 είδη). Από τα είδη αυτά τα τέσσερα (4) είναι 
ενδημικά του συστήματος και της Βαλκανικής χερσονήσου και δύο (2) είναι είδη εισαγωγής (Πίνακας 
1). Όλα τα είδη που εντοπίστηκαν νεκρά είναι είδη που διαβιούν στο σύστημα του Μπογδάνα 
Kokkinakis et al. (1999), Κοκκινάκης et al. (2000), Bobori et al. (2014), Ρωμανίδης et al. (2015).  
 
Πίνακας 1. Κατάλογος ψαριών που βρέθηκαν νεκρά στο ρέμα Μπογδάνα τον Ιούνιο του 2015.  
Table 1. List of the fish species recorded at Βogdanas stream, in June 2015.  

Οικογένεια /Eίδος Κοινή ονομασία Προέλευση 

Cyprinidae   
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Γριβάδι (European carp) Α 
Squalius orpheus Kottelat & Economidis, 2006 Θρακοτιλυνάρι (Maritza turb) ΕΝΒ 
Barbus strumicae Karaman, 1955 Βιργιάνα (Strumica barbell) ΕΝΒ 
Pachychilon macedonicum Steindachner, 1892 Μαυροτσιρώνι (Macedonian moranec) ΕΝΒ 
Rhodeus amarus Bloch, 1782 Μουρμουρίτσα (Bitterling) Α 
Carassius gibelio Bloch, 1782 Πεταλούδα (Prussian Carp) ΕΙ 
Cobitidae   
Cobitis strumicae Karaman, 1955 Θρακοβελονίτσα (Struma Spined Loach) ΕΝΒ 
Centrarchidae   
Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758 Ηλιόψαρο (Pumpkinseed) ΕΙ 
ΕΝΒ=Ενδημικό Βαλκανικής, ΕΙ=εισαχθέν, Α= αυτόχθονο,    
 
 
 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   307 

Πίνακας 2. Συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων (mg/kg υγρού βάρους) στα δείγματα των ψαριών που βρέθηκαν 
νεκρά στο ρέμα Μπογδάνα. 
Table 2. Concentrations of heavy metals (mg/kg wet weight), in fish samples from Βogdanas stream. 

Βαρέα μέταλλα Περιγραφή μεθόδου Συγκέντρωση  Μέγιστες επιτρεπόμενες 
τιμές Κανονισμού 
1881/2006/ΕΚ  

Hg Φασματομετρία ατομικής 
απορρόφησης με 
παραγωγή υβριδίων σε 
συνεχή ροή 

0,11±0,02 mg/kg 0,5 mg/kg 

Cd Φασματομετρία ατομικής 
απορρόφησης με 
ηλεκτροθερμαινόμενο 
φούρνο γραφίτη 

0,0055±0,0008 mg/kg 0,050 mg/kg 

Pb Φασματομετρία ατομικής 
απορρόφησης με 
ηλεκτροθερμαινόμενο 
φούρνο γραφίτη 

<LOQ  

(limit of detection) 
LOQ=0,050 mg/kg 

0,3 mg/kg 

 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των βαρέων μετάλλων στα δείγματα των ψαριών δίνονται 

στον Πίνακα 2. Οι μετρούμενες συγκεντρώσεις ήταν εντός των ορίων του Κανονισμού 1881/2006/ΕΚ. 
Σε ό,τι αφορά τις τοξικολογικές αναλύσεις που έγιναν στη σάρκα των νεκρών ψαριών και στα 
δείγματα του νερού, δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανικών δηλητηρίων ή/και φαρμάκων. Ωστόσο οι 
τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού που μετρήθηκαν τόσο in situ (Πίνακας 3) όσο και 
στο εργαστήριο (Πίνακας 4) βρέθηκαν κατά πολύ υψηλότερες από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια που 
προβλέπονται από το ΦΕΚ 1079/Β/15-7-2010. Οι τιμές της αγωγιμότητας στο ρέμα που δέχεται τα 
απόβλητα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης (Σ1) ήταν 5 φορές υψηλότερες από το ανώτατο όριο, ενώ στο 
σταθμό κατάντη της συμβολής των ρεμάτων (Σ3) ήταν οριακά αυξημένη, όπως και η θερμοκρασία. 
Αναφορικά με τις εργαστηριακές αναλύσεις στα δείγματα από το σταθμό Σ1, οι τιμές ΒΟD και COD 
ήταν 70 και 50 φορές αντίστοιχα υψηλότερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για τη διάθεση 
αποβλήτων σε επιφανειακούς αποδέκτες. Επιπροσθέτως, η συγκέντρωση του ολικού αζώτου στο 
συγκεκριμένο σταθμό δειγματοληψίας βρέθηκε 23 φορές υψηλότερη του ανώτερου επιτρεπτού 
ορίου. Στους σταθμούς Σ2 και Σ3 οι μετρούμενες τιμές ήταν εντός των επιτρεπόμενων ορίων του ΦΕΚ 
1079/Β/15-7-2010, με το σταθμό Σ3 να παρουσιάζει υψηλότερες τιμές, όμως στην περίπτωση του 
αζώτου των αμμωνιακών και του φωσφόρου των ορθοφωσφορικών αλάτων υπερέβαιναν τα όρια 
που προτείνει η Οδηγία 2006/44/ΕΚ για τη διαβίωση των ιχθύων. 
 
Πίνακας 3. Αποτελέσματα φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στους σταθμούς δειγματοληψίας στο ρέμα 
Μπογδάνα (με έντονη γραφή οι υπερβάσεις ορίων). 
Table 3. Results of the physicochemical water parameters measured at the sampling stations in Bogdanas stream 
(with bold over limits). 

Παράμετρος Όρια ΦΕΚ 1079/Β/15-7-2010 Όρια Οδηγίας 
2006/44/ΕΚ 

Σ1 Σ2 Σ3 

Διαλυμένο οξυγόνο (mg/l)  4 8,2 8,1 7,3 

Θερμοκρασία (oC) 30  25,2 26,9 31,3 

Αγωγιμότητα (μS/cm) 1000  5610 663 1010 

Αλατότητα (ppt)   3 0,3 0,4 

pH 6-8,5 6-9 8,26 8,15 7,84 

 
Τα παραπάνω συνηγορούν στην εκτίμηση ότι το περιστατικό της μαζικής θανής των ψαριών 

που καταγράφηκε κατά μήκος του ρέματος Μπογδάνα οφείλεται στο υψηλό οργανικό ρυπαντικό 
φορτίο που εκρέει από τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, το οποίο σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη περίοδο και τη σχετικά μικρή ροή και ποσότητα των υδάτων του 
ποταμού, επέτειναν τις δυσμενείς, για τη διαβίωση των ψαριών, συνθήκες. Η διαπίστωση αυτή 
ενισχύεται και από το γεγονός ότι η θανή των ψαριών ήταν σχεδόν ολοκληρωτική στις περιοχές 
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κατάντη της συμβολής του ρέματος που δέχεται τα απόβλητα του ΧΥΤΑ με τον Μπογδάνα και 
αφορούσε όλα τα είδη ιχθυοπανίδας που απαντούν στο σύστημα, ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους. 
Δεδομένου ότι φαινόμενα ρύπανσης των νερών του Μπογδάνα καταγράφονται τακτικά από το 
Φ.Δ.Κ.Β, επισημαίνεται ο κίνδυνος συνεχούς επιβάρυνσης όχι μόνο της λίμνης Κορώνειας, η οποία 
βρίσκεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά και του ίδιου του υδροφόρου ορίζοντα στη λεκάνη 
που διαρρέεται από τον Μπογδάνα. 
 
Πίνακας 4. Αποτελέσματα χημικών παραμέτρων νερού από στους σταθμούς δειγματοληψίας στο ρέμα 
Μπογδάνα (με έντονη γραφή οι υπερβάσεις ορίων). 
Table 4. Results of the chemical water parameters measured at the sampling stations in Bogdanas stream (with 
bold over limits). 

Παράμετρος Όρια ΦΕΚ 
1079/Β/15-7-2010 

Όρια Οδηγίας 
2006/44/ΕΚ 

Σ1 Σ2 Σ3 

BOD (mg/l) 25 6 1810 <10 13 

COD (mg/l) 125  6405 15 37 

TSS (mg/l) 35  192   

N-NO3 (mg/l)   9,8 <1 14,71 

N-NH4 (mg/l)  0,156 229,3 0,3 0,52 

P-PO4 (mg/l) 1 0,131 0,58 0,81 0,44 

TN (mg/l) 10  235 0,4 3,6 

Λίπη Έλαια(mg/l) 7  <5   

Cl (mg/l)   1035,1 46,1 99,3 

SO4 (mg/l)   52,76 29,28 <5 
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ABSTRACT 
Olga Petriki, Emmanouil Tsakoumis, Maritina Latsou, Pinelopi Aktipi, Rafailia Alexiou, 
Anastasia Galani, Ioannis Georgoulis, Charalampos Karasavvidis, Polyxeni Kourkoutmani, 
Christina Konstantinou, Paraskevi–Despoina Moschali, Viktoria Basba, Christos Rossios, 
Panagiota-Georgia Stergiou, Fani Tsouka, Thomais Tsoulia, Georgios Christidis, Dimitra C. 
Bobori: A ‘snap shot’ of the fish fauna of Moglenitsas River in the framework of a training 
excursion of Biology students from A.U.Th. 
Α ‘snap shot’ of the fish fauna of the Moglenitsa River is provided, based on a single sampling 
conducted by electrofishing in 2/6/2016 in the frame of the Ichthyology-Fisheries Biology training class 
of the under graduate students of the school of Biology of the Aristotle University of Thessaloniki. A 
total of 7 species, which belong to 2 families were recorded. The majority (six out of the seven species) 
are endemic in the Balkan Peninsula. The most abundant species, in terms of both number of 
individuals and biomass, was Barbus balcanicus, followed by Squalius vardarensis and Alburnoides 
bipunctatus. The presence of small bodied individuals, which were identified as young of the year, 
indicates the successful reproduction of the species, during the previous reproductive period. The 
weight –length relations were estimated for the three most abundant species, which grow 
isometrically, based on the b values calculated. 
Keywords: fish fauna monitoring, species composition, abundance, electrofishing, Moglenitsas River 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας των ποτάμιων συστημάτων επιβλήθηκε με την εφαρμογή της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα νερά, η οποία έθεσε ως στόχο την επίτευξη ‘καλής’ οικολογικής 
κατάστασης για όλα τα επιφανειακά υδάτινα συστήματα. Η οικολογική κατάσταση θα πρέπει να 
καθορίζεται με βάση βιολογικά ποιοτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων για τα ποτάμια συστήματα 
είναι και τα ψάρια. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα ψάρια, θα πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της 
σύνθεσης, της αφθονίας και της ηλικιακής κατανομής των πληθυσμών τους. 

Η παρούσα εργασία αφορά τη στιγμιαία ‘απεικόνιση’ της ιχθυοπανίδας του ποταμού 
Μογλενίτσα (λεκάνη απορροής Π. Αλιάκμονα), όπως προέκυψε από δειγματοληψία που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια υπαίθριας εκπαιδευτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μαθήματος 
“Ιχθυολογία- Αλιευτική Βιολογία”. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν πρωτίστως η εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε 
εργασίες πεδίου, καθώς και στην εφαρμογή πρότυπων μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης 
δεδομένων για τη στιγμιαία απεικόνιση των συναθροίσεων ψαριών σε ρέοντα συστήματα. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η δειγματοληψία ψαριών πραγματοποιήθηκε στις 2/6/2016 στον ποταμό Μογλενίτσα (48ο 58' 38,90'' 
Ν, 22ο 3' 55,83'' Ε, περιοχή Αριδαίας), που αποτελεί παραπόταμο του ποταμού Αλιάκμονα. Στη 
συγκεκριμένη θέση το μέσο πλάτος του ποταμού ήταν 8 m και το μέσο βάθος 0,60 m. Η 
δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο για δειγματοληψίες ψαριών σε ρέοντα συστήματα (CEN 2003), με τη χρήση φορητής 
συσκευής (τύπος IG200/1 Hans Grassl GmbH). Στη δειγματοληψία λάβανε μέρος τρία άτομα, ένας 
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χειριστής και δύο βοηθοί, καλύπτοντας δειγματοληπτική επιφάνεια περίπου 140 m2. Κατά τη 
διάρκεια της δειγματοληψίας έγινε σάρωση όλων των ενδιαιτημάτων που απαντούσαν στο σταθμό. 
Παράλληλα καταγράφηκαν ορισμένες φυσικοχημικές παράμετροι του νερού [θερμοκρασία (Τ, oC), 
αλατότητα (Salinity, ppt), αγωγιμότητα (Conductivity, μS/cm), συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου 
(DO, mg/l), συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών (TDS, mg/l) και ενεργός οξύτητα (pH)], με τη 
χρήση φορητού πολυόργανου (AquaRead, AP-2000), καθώς και η σύσταση του υποστρώματος 
(Wentworth 1922). Τα ψάρια αναισθητοποιήθηκαν με τη χρήση γαρυφαλέλαιου και αναγνωρίστηκαν 
σε επίπεδο είδους (Kottelat & Freyhof 2007). Στο πεδίο μετρήθηκαν το ολικό μήκος (TL, cm) και το 
βάρος (W, g) όλων των ατόμων, τα οποία στη συνέχεια απελευθερώθηκαν στο σύστημα. 

Στη συνέχεια, έγινε η εκτίμηση των συλλήψεων, με βάση τον αριθμό των ατόμων (NPUE, 
άτομα/100 m2) και το βάρος (ΒPUE, g/100 m2). Οι κατά μήκος συνθέσεις των τριών πιο άφθονων ειδών 
κατασκευάστηκαν με το πρόγραμμα FISAT II. Για τα είδη που αριθμούσαν περισσότερα από 40 άτομα, 
εξήχθησαν και οι σχέσεις μήκους-βάρους με βάση την εξίσωση W= aTLb, όπου a είναι η σταθερά και b 
η κλίση της εξίσωσης (Le Cren 1951), έπειτα από τον εντοπισμό και την εξαίρεση των ακραίων τιμών, 
με το πρόγραμμα STATGRAPHICS Plus. Η παράμετρος b συγκρίθηκε με τη θεωρητική τιμή 3, η οποία 
περιγράφει ισομετρική αύξηση (Le Cren 1951), με τη χρήση του t-test (Economou et al. 1991). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού που καταγράφηκαν, καθώς και η σύσταση του 
υποστρώματος δίνονται στον Πίνακα 1. Η τιμή του DO ήταν υψηλότερη από τo κατώτατo όριo (4 mg/l) 
που δίνεται στην Οδηγία 2006/44/ΕΚ για τη διαβίωση των Κυπρινοειδών, ενώ η τιμή του pH ήταν εντός 
του επιτρεπτού εύρους τιμών (6-9) της ίδιας Οδηγίας. 
 
Πίνακας 1. Φυσικοχημικές παράμετροι νερού και ποσοστιαία σύσταση του υποστρώματος. 
Table 1. Physicochemical parameters of the water and percentage substrate composition. 

Φυσικοχημικές παράμετροι νερού Σύσταση υποστρώματος (%) 

T (oC) 15,90 Ογκόλιθοι (> 256 mm) 15 

DO (mg/l) 10,53 
Κροκάλες (64-256 
mm) 

40 

pH 8,00 Βότσαλα  (16-64 mm) 20 

Salinity (ppt) 0,14 Χαλίκια     (2-16 mm) 10 

Conductivity (μS/cm) 435,00 Άμμος   (< 2 mm) 10 

TDS (mg/l) 210,00 Ιλύς  5 

 
Όσον αφορά την ιχθυοπανίδα, καταγράφηκε η παρουσία 7 ειδών που ανήκουν σε 2 οικογένειες 

(Πίνακας 2). Έξι από τα είδη που καταγράφηκαν είναι ενδημικά της Βαλκανικής (Kottelat & Freyhof 
2007), ενώ το έβδομο είδος, το Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) (τσιρωνάκι), έχει ευρύτερη 
γεωγραφική εξάπλωση (Kottelat & Freyhof 2007). Τα είδη Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, 
Ráb & Berrebi, 2002 (Βαλκανική μπριάνα), Cobitis vardarensis Karaman, 1928 (Μακεδονική 
βελονίτσα) και Rhodeus meridionalis Karaman, 1924 (Βαβούκι), αναφέρονται στα Παράρτηματα ΙΙ και 
V της Οδηγίας 92/43/ΕΚ. Ωστόσο, στο σύνολό τους τα είδη που καταγράφηκαν χαρακτηρίζονται ως 
μειωμένου ενδιαφέροντος με βάση τον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN (IUCN 
2015) και το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Ο 
αριθμός των ειδών που καταγράφηκαν στην παρούσα δειγματοληψία ήταν παρόμοιος με ανάλογες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην ίδια θέση κατά τα προηγούμενα έτη. Σημειώνεται ότι στην ίδια θέση είχε 
καταγραφεί παλαιότερα και η παρουσία του σπάνιου για το σύστημα του Αλιάκμονα είδους, 
Eudontomyzon sp. (Μπόμπορη, αδημοσίευτα δεδομένα). 

Οι υψηλότερες τιμές ΝPUE και ΒPUE εκτιμήθηκαν για το είδος B. balcanicus (132,86 άτομα/100 
m2 και 792,29 g/100 m2, αντίστοιχα), ακολουθούμενο από το Squalius vardarensis Karaman, 1928 
(Ποταμοκέφαλος Μακεδονίας) (39,29 άτομα/100 m2 και 680,71 g/100 m2, αντίστοιχα) (Πίνακας 2). 
Πρόκειται για ρεόφιλα είδη, που απαντούν συνήθως σε υψηλές αφθονίες σε ποτάμια συστήματα με 
ανάλογα χαρακτηριστικά με αυτά του ποταμού Μογλενίτσα. Επίσης, υψηλές συλλήψεις καταγράφηκαν 
και για το είδος A. bipunctatus (30,00 άτομα/100 m2 και 90,07 g/100 m2, αντίστοιχα), το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται επίσης στην κατηγορία των ορεινών Κυπρινοειδών (Economou et al. 2007). 
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Τα μέσα ολικά μήκη και βάρη που καταγράφηκαν καθώς και τα εύρη τους δίνονται επίσης στον 
Πίνακα 2. Από τις κατά μήκος συνθέσεις των τριών πιο άφθονων ειδών (Εικόνα 1) είναι εμφανής η 
παρουσία περισσότερων ατόμων μικρού μεγέθους που αντιστοιχούν σε μικρά άτομα του έτους (young 
of the year), που προφανώς προέρχονται από μια επιτυχή προηγούμενη αναπαραγωγική περίοδο. 
Συγκεκριμένα, τα περισσότερα άτομα A. bipunctatus ανήκαν στις κλάσεις 4,6-5,5 cm (n= 14). Αντίστοιχα, 
η πιο άφθονη κλάση για το είδος B. balcanicus ήταν αυτή των 5,1-6,0 cm (n= 48), ενώ του είδους S. 
vardarensis αυτή των 6,1-7,0 cm (n= 19) (Εικόνα 1). 
 
Πίνακας 2. Σύνθεση ειδών, συλλήψεις ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας με βάση τον αριθμό των ατόμων 
(NPUE, άτομα/100 m2) και το βάρος (BPUE, g/100 m2), εύρος ολικού μήκους (TL, cm) και βάρους (W, g) των ψαριών 
που αλιεύθηκαν με ηλεκτραλιεία στον ποταμό Μογλενίτσα. mean: μέση τιμή, se: τυπικό σφάλμα, min: ελάχιστη 
τιμή, max: μέγιστη τιμή. 
Table 2. Species composition, catches per unit of effort based on the number of individuals (NPUE, individuals/100 
m2) and biomass (BPUE, g/100 m2), range of total length (TL, cm) and weight (W, g) of the fish caught by 
electrofishing in Moglenitsas River. mean: mean value, se: standard error, min: minimum value, max: maximum 
value. 

Οικογένεια /Είδος Κοινή ονομασία n NPUE BPUE 
TL 

mean±se 
(min-max) 

W 
mean±se 

(min-max) 

Cobitidae       

Cobitis vardarensis Karaman, 1928 Βελονίτσα 5 3,57 6,79 
6,24±0,73 
(5,00-8,90) 

1,90±0,68 
(0,80-4,50) 

Sabanejewia balcanica  (Karaman, 1922) Χρυσοβελονίτσα 1 0,71 0,57 5,10 0,80 

Cyprinidae       

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) Τσιρωνάκι 42 30,00 90,07 
6,10±0,30 

(3,60-10,30) 
3,00±0,45 

(0,40-10,90) 
Barbus balcanicus Kotlík, Tsigenopoulos, 
Ráb & Berrebi, 2002 

Βαλκανική μπριάνα 186 132,86 792,29 
7,13±0,20 

(3,20-17,60) 
5,96±0,61 

(0,50-64,50) 

Gobio bulgaricus Drensky, 1926 Βουλγαροκωβιός 10 7,14 20,50 
5,56±0,59 

(3,90-10,40) 
2,87±1,39 

(0,70-15,20) 

Rhodeus meridionalis Karaman, 1924 Βαβούκι 3 2,14 3,36 
4,67±0,33 
(4,00-5,00) 

1,57±0,34 
(0,90-2,00) 

Squalius vardarensis Karaman, 1928 
Ποταμοκέφαλος 
Μακεδονίας 

55 39,29 680,71 
8,55±0,65 

(3,40-26,00) 
17,33±5,69 

(0,50-212,70) 

 

 
Εικόνα 1. Κατά μήκος συνθέσεις των ειδών (a) A. bipunctatus, (b) B. balcanicus και (c) S. vardarensis που 
αλιεύθηκαν στον ποταμό Μογλενίτσα στις 2/6/2016. 
Figure 1. Length – frequency distributions of the species (a) A. bipunctatus, (b) B. balcanicus and (c) S. vardarensis 
caught in Moglenitsas River in 2/6/2016. 

 
Οι σχέσεις μήκους βάρους εξήχθησαν για τα τρία πιο άφθονα είδη (A. bipunctatus, B. balcanicus 

και S. vardarensis, n>42) (Εικόνα 2). Σε όλες τις περιπτώσεις η αύξηση βρέθηκε ισομετρική (p>0,05, t-
test). H παράμετρος b για το είδος A. bipunctatus βρέθηκε εντός του εύρους τιμών που αναφέρεται 
στην FishBase για το συγκεκριμένο είδος (Froese & Pauly 2016). Για τα υπόλοιπα είδη δεν υπήρχαν 
αντίστοιχα δεδομένα προς σύγκριση. Ακόμη, και για τα τρία είδη οι τιμές της παραμέτρου b βρέθηκαν 
εντός του εύρους 2,6≤b≤3,4 (Froese 2006) και 2,14≤ b ≤3,70 (Kleanthidis et al. 1999), τα οποία 
αναφέρονται σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα, αντίστοιχα. Συνοπτικά, η πλούσια ιχθυοπανίδα που 
καταγράφηκε στην παρούσα δειγματοληψία έρχεται σε συμφωνία με την ποικιλότητα των 
ενδιαιτημάτων που εντοπίζονται στη συγκεκριμένη θέση του ποταμού Μογλενίτσα. 
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Εικόνα 2. Σχέσεις μήκους (TL) - βάρους (W) των ειδών (a) A. bipunctatus, (b) B. balcanicus και (c) S. vardarensis 
που αλιεύθηκαν στον ποταμό Μογλενίτσα στις 2/6/2016. n: αριθμός ατόμων. 
Figure 2. Length (TL) - Weight (W) relationships of the species (a) A. bipunctatus, (b) B. balcanicus and (c) S. 
vardarensis caught in Moglenitsa River in 2/6/2016. n: number of individuals. 

 
Η πραγματοποίηση τυποποιημένης δειγματοληψίας με βάση διεθνείς προδιαγραφές, όσο και 

η αναγνώριση των ψαριών αλλά και η συμμετοχή στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
ήταν ιδιαίτερης σημασίας για την εκπαίδευση των φοιτητών που συμμετείχαν. Ωστόσο, εξίσου 
σημαντική θεωρείται και η προσπάθεια δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας στο 
παρόν συνέδριο με την οποία ολοκληρώθηκε ο συγκεκριμένος κύκλος εργασιών. Το τελευταίο 
αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για τους συμμετέχοντες φοιτητές οι οποίοι αξιολόγησαν θετικά τη 
δομή της εκπαιδευτικής εκδρομής και συμμετείχαν ενεργά στο σύνολο των δράσεων. 
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ABSTRACT 
Olga Petriki, Dimitrios K. Moutopoulos, Dimitra C. Bobori, Konstantinos I. Stergiou: 
Typology of the professional fisheries in Lake Volvi 
The development of a typology of the professional fishermen of Lake Volvi, based on socio-economic 
and fisheries information was examined. The fishermen were divided into systematics, which are 
continuously fishing throughout year, and non-systematics, based on their occupations and 
productions. The reported problems concerned overfishing and/or the extinction of several native 
species, the lack of policing and the small demand for the fishing products. The age structure of the 
fishermen and the lack of long-term projects evident a tendency for the profession’s abandonment. A 
fishing station for the marketing of fish products would facilitate the fish disposal and ensure the 
necessary safety. 
Keywords: fishermen, catches, fishing gears, interviews, Volvi 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οικολογική γνώση των αλιέων (Fishers’ Ecological Knowledge: Eddy et al. 2010) έχει αρχίσει και 
ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στις πρακτικές για τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, όταν 
απουσιάζουν σχετικά δεδομένα παρακολούθησης και δεν έχουν πραγματοποιηθεί επιστημονικές 
έρευνες. Οι επαγγελματίες αλιείς μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες (expert judgement) 
για τις αλλαγές στη σύνθεση των ειδών και τις διακυμάνσεις της παραγωγής (Johannes et al. 2000). 
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες συνεντεύξεις επαγγελματιών αλιέων της λίμνης 
Βόλβης με σκοπό να: (α) αποσαφηνιστεί η ένταση της αλιείας στη λίμνη, (β) περιγραφεί η αλιευτική 
δραστηριότητα, (γ) αποτυπωθούν οι απόψεις των αλιέων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
κατά την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας και (δ) αναδειχθούν προτάσεις και μέτρα βελτίωσης 
της αλιείας.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στη λίμνη Βόλβη δραστηριοποιούνται 65 αλιευτικά σκάφη που ανήκουν σε 74 άτομα. Από το σύνολο 
των αλιέων που κατέχουν άδεια αλιείας συμμετείχαν στην έρευνα συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια 
29 άτομα. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις ημέρες (30/07/2014-1/08/2014). 

Εκτός των 29 αλιέων για τους οποίους δεν υπάρχουν δηλώσεις των τύπων ενασχόλησής τους, 
εντοπίστηκαν περίπου 20 αλιείς οι οποίοι δεν διέθεταν άδεια αλιείας και αρνήθηκαν να 
συμμετάσχουν στην έρευνα, ενώ ενώ 6 καταγεγραμμένοι αλιείες δεν εργάζονται πλέον λόγω 
σοβαρών προβλημάτων υγείας. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από ερωτήματα σχετικά με: (1) 
την αλιευτική δραστηριότητα στα εσωτερικά ύδατα, την εξάρτηση των αλιέων από αυτή και τις 
ενασχολήσεις (2) τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς κατά την άσκηση της αλιευτικής 
δραστηριότητας και (3) τα δημογραφικά στοιχεία των αλιέων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα αλιευτικά σκάφη ήταν μηχανοκίνητα με εξωλέμβιες 
μηχανές (εκτός από δύο περιπτώσεις που ήταν κωπήλατα), είχαν μήκος 3,5-6,3 m με ισχύ μηχανής 
από 4-18 ίππους. Τόσο η ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας (ημέρες ενασχόλησης με την αλιεία) 
όσο και η αλιευτική παραγωγή διαφοροποιείται ανάμεσα στους επαγγελματίες αλιείς της λίμνης 
Βόλβης (Πίνακας 1), οι οποίοι διακρίνονται σε δυο ομάδες, συστηματικοί (9 αλιείς) και μη 
συστηματικοί (20 αλιείς), μεταξύ των οποίων οι παραγωγές και η ένταση αλιείας διέφεραν. 
Ειδικότερα, οι συστηματικοί αλιείς παρουσιάζουν συνεχή αλιευτική δραστηριότητα σε ετήσιο κύκλο 
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(κατά μέσο όρο αλιεύουν κάθε δεύτερη ημέρα), η οποία σε ορισμένες εποχές του έτους (φθινόπωρο 
και χειμώνας) προσεγγίζει την καθημερινή ενασχόληση και η αλιευτική παραγωγή την περίοδο αυτή 
αντιστοιχεί στο 70% της ετήσιας. Η ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας και η μέση αλιευτική 
παραγωγή των συστηματικών αλιέων είναι κατά 2,5 και 4 φορές αντίστοιχα, μεγαλύτερες από τις 
αντίστοιχες των μη συστηματικών, ενώ η ετήσια αλιευτική παραγωγή τους προσεγγίζει το 80% της 
συνολικής ετήσιας παραγωγής της λίμνης. Αυτό οφείλεται στη σχεδόν καθημερινή ενασχόληση των 
συστηματικών αλιέων με την αλιεία που έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερων παραγωγών, 
αλλά και στη μεγαλύτερη εμπειρία τους όσον αφορά στη χρήση των κατάλληλων αλιευτικών 
εργαλείων και μεθόδων. Αντίθετα, οι μη συστηματικοί αλιείς διακρίνονται από χαμηλή αλιευτική 
δραστηριότητα την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ την περίοδο της υψηλής αλιευτικής έντασης στη 
λίμνη (φθινόπωρο και χειμώνας) δραστηριοποιούνται στο 1/3 των ημερών κάθε μήνα (Πίνακας 1). 
 
Πίνακας 1. Αλιευτική παραγωγή (kg) και ημέρες αλιείας ανά εποχή (Α: άνοιξη, Κ: καλοκαίρι, Φ: φθινόπωρο, Χ: 
χειμώνας) και στο σύνολο (Σ) ανά κατηγορία επαγγελματιών αλιέων της λίμνης Βόλβης. SD: τυπική απόκλιση 
μέσων τιμών.  
Τable 1. Fisheries production (kg) and fishing days per season (A: Spring, K: Summer, F: Autumn, X: Winter) and in 
annual basis (S) of the professional fishermen in Lake Volvi. SD: standard deviation of the mean values. 

Παράμετρος A Κ Φ Χ Σ 

Συνολική παραγωγή των αλιέων στην έρευνα 16165 8981 16660 40817 82623 

Μέση παραγωγή ανά αλιέα (±SD) 
557,4 

±848,3 
309,7 

±391,8 
574,5 

±977,8 
1407,5 

±2847,0 
2849 

±4417 
Συνολική παραγωγή συστηματικών αλιέων 12981 6461 11750 35420 66612 
Μέση παραγωγή ανά συστηματικό  
αλιέα (±SD) 

1442,3 
±1080,6 

717,9 
±488,8 

1305,6 
±1538,1 

3935,6 
±4219,1 

7401 
±5787 

Συνολική παραγωγή μη συστηματικών αλιέων 3184 2520 4910 5397 16011 
Μέση παραγωγή ανά μη συστηματικό  
αλιέα (±SD) 

167,6 
±176,4 

132,6 
±104,0 

258,4 
±211,6 

284,0 
±242,3 

843 
±631 

Μέσος αριθμός ημερών αλιείας (±SD) 
13,7 
±9,4 

33,2 
±28,3 

40,0 
±27,2 

43,8 
±26,1 

122 
±85 

Μέσος αριθμός ημερών αλιείας ανά συστηματικό  
αλιέα (±SD) 

23,3 
±8,7 

57,7 
±29,7 

61,3 
±31,0 

66,7 
±25,0 

209 
±88 

Μέσος αριθμός ημερών αλιείας ανά μη συστηματικό  
αλιέα (±SD) 

8,5 
±4,6 

17,4 
±11,6 

29,3 
±17,9 

33,0 
±19,0 

81 
±38 

 
Οι συστηματικοί αλιείς της λίμνης χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους αλιευτικών 

εργαλείων (Πίνακας 2) τόσο όσον αφορά το εύρος του μεγέθους των ματιών των διχτυών (26-100 
mm) όσο και το είδος του αλιευτικού εργαλείου, καθώς εκτός της γενικευμένης χρήσης των απλαδιών 
διχτυών χρησιμοποιούνται παραγάδια, αφρόδιχτα και μανωμένα δίχτυα. Αντίθετα, οι μη 
συστηματικοί αλιείς χρησιμοποιούν μόνο απλάδια δίχτυα με μικρότερο εύρος ματιών (38-80 mm) 
(Πίνακας 2). Εξαίρεση αποτέλεσαν δυο αλιείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν απλάδια δίχτυα με μάτι 
180 mm και παραγάδια για την αλιεία του είδους Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (γριβάδι). Κατά 
μέσο όρο οι συστηματικοί επαγγελματίες αλιείς χρησιμοποιούν δίχτυα με διαστάσεις από 4,5 m έως 
13 m (ύψος) Χ 1500 έως 2500 m (μήκος), ενώ οι μη συστηματικοί χρησιμοποιούν αντίστοιχα δίχτυα 
με διαστάσεις 2 έως 8 m (ύψος) Χ 34 έως 1000 m (μήκος). 

Όσον αφορά στα κύρια αλιευόμενα είδη ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου (δεν 
παρουσιάζονται), με τα απλάδια δίχτυα αλιεύεται ένας μεγάλος αριθμός ειδών (8 κύρια είδη), ενώ 
αντίθετα, τα αφρόδιχτα χρησιμοποιούνται για την αλιεία του γριβαδιού το φθινόπωρο, τα μανωμένα 
για την αλιεία του Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 (περκί) το φθινόπωρο και τα παραγάδια για την 
αλιεία του γριβαδιού την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. 

Οι περισσότεροι αλιείς ανέφεραν πρόβλημα υπεραλίευσης στο περκί και στο γριβάδι, ενώ 
δήλωσαν ότι εξαφανίστηκε το Tinca tinca (Linnaeus, 1758) (γλήνι) και το Silurus glanis Linnaeus, 1758 
(γουλιανός). Περισσότεροι από τους μισούς αλιείς (55,6%) δήλωσαν ότι η μείωση των αλιευμάτων τα 
τελευταία έτη ήταν της τάξης του 0-25%, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό (18,5%) δήλωσε ότι η μείωση 
αυτή ήταν μεγαλύτερη (25-50%)(Πίνακας 3). Σχεδόν τα 3/4 των αλιέων δήλωσαν ότι υπάρχει 
σημαντικό πρόβλημα με τα ξενικά είδη (Πίνακας 3) και συγκεκριμένα με το Lepomis gibbosus 
(Linnaeus, 1758) (ηλιόψαρο). Ωστόσο, η πλειονότητα των αλιέων (92,6%) δήλωσε ότι οι 
εμπλουτισμοί, αν και έγιναν αρκετά χρόνια πριν, είχαν σημαντικό όφελος (Πίνακας 3). Περισσότεροι 
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από τα 3/5 των αλιέων δήλωσαν ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι σωστή (Πίνακας 3) για λόγους 
που οφείλονται στην ελλιπή αστυνόμευση (25%) και στην αδειοδότηση χωρίς έλεγχο (25%). Ακόμη 
μεγαλύτερο, όμως, ήταν το ποσοστό των αλιέων που δήλωσαν ότι επιθυμούν περισσότερη 
αστυνόμευση (88,9%). 

 
Πίνακας 2. Τυπολογία των αλιευτικών εργαλείων για τους συστηματικούς (Σ) και μη επαγγελματίες (ΜΣ) αλιείς 
της λίμνης Βόλβης (Ν, αριθμός ατόμων). Το μέγεθος του ματιού του διχτυού μετρήθηκε από κόμπο σε κόμπο 
(mm).  
Table 2. Typology of the fishing gears used by the systematic (S) and non-systematic (MS) professional fishermen 
in Lake Volvi (N, number of persons). Mesh sizes are measured from knot to knot (in mm). 

Αλιευτικό εργαλείο Μέγεθος (mm) Σ (N) Αλιευτικό εργαλείο Μέγεθος (mm) ΜΣ (N) 
Άνοιξη 

Απλάδι Δίχτυ 

40 1 

Απλάδι Δίχτυ 

28 2 
65 1 40 1 
70 1 42 1 

26-28 1 65 1 
36-42 3 28-45 1 

50-100 7 38-100 10 
Παραγάδι 
 
 

Νο 7 2    

Καλοκαίρι 
Μανωμένο Δίχτυ 60 1 

Απλάδι Δίχτυ 
40-80 9 

Απλάδι Δίχτυ 
26-28 1 65-180 1 
36-45 4 Παραγάδι Νο 7 2 

50-100 7    
Αφρόδιχτο 65-100 2    
Παραγάδι Νο 7 1    

Φθινόπωρο 

Απλάδι Δίχτυ 
26-42 4 

Απλάδι Δίχτυ 

22-26 2 
50-100 8 28-45 2 

Παραγάδι Νο 7 2 38-80 10 
   65-180 1 

Χειμώνας 

Απλάδι Δίχτυ 
26-28 1 

Απλάδι Δίχτυ 

22-28 2 
36-42 3 38-80 7 

50-100 8 65-90 5 
   180 1 

 
 
Τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλιείς της λίμνης 

εντοπίζονται κατά σειρά σημαντικότητας στις κλοπές του εξοπλισμού τους (32,2%), στην έλλειψη 
διάθεσης της παραγωγής τους (22%) και στην παράνομη αλιεία (15,3%)(Πίνακας 3). Συνεπώς, είναι 
εμφανής η ανάγκη ύπαρξης ενός αλιευτικού σταθμού για την εμπορία και τη διάθεση των αλιευτικών 
προϊόντων που θα διευκόλυνε τη διακίνηση των αλιευμάτων, αλλά και θα εξασφάλιζε όλες τις 
απαιτούμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή που 
συνήθως διατίθεται στη χονδρική είναι κυρίως του είδους Carassius gibelio (Bloch, 1782) 
(πεταλούδα), ιδιαίτερα μετά το 2010, η πώληση του οποίου γίνεται σε ξένους αγοραστές. Τα 
προβλήματα ενισχύονται από το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των επαγγελματιών αλιέων και την 
απουσία ενός κοινά αποδεκτού αλιευτικού συνεταιρισμού, που σε συνδυασμό με την έλλειψη 
αποκλειστικής ενασχόλησης με την αλιεία ενισχύει την έλλειψη συμμετοχής των άμεσα 
ενδιαφερόμενων στη λήψη των αποφάσεων. 
Καταληκτικά, γίνεται φανερό ότι ο διαχωρισμός των επαγγελματιών αλιέων με βάση την εξάρτησή 
τους από την αλιεία αναδεικνύει την ανάγκη επικαιροποίησης του μηχανισμού που διέπει το 
καθεστώς ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών αλιείας (Tzanatos et al. 2005) με βάση τη 
συχνότητα της αλιευτικής τους δραστηριότητας. Η διατήρηση στη δύναμη του αλιευτικού στόλου της 
λίμνης ενός μεγάλου αριθμού επαγγελματικών αδειών χωρίς ενεργή συμμετοχή στην αλιευτική 
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δραστηριότητα (περίπου 7 στους 10 καταγεγραμμένους αλιείς), μπορεί να έχει σημαντικές κοινωνικο-
οικονομικές επιπτώσεις σε μια πιθανή αλλαγή του προτύπου διαχείρισης. Στο σενάριο αυτό ιδιαίτερα 
επιβαρυντικό ρόλο διαδραματίζει η απουσία σύνδεσης της εκμετάλλευσης των λιμνών με την 
επαγγελματική αποκατάσταση των νέων και τη συνέχιση του επαγγέλματος του αλιέα στις επόμενες 
γενιές. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στη λίμνη Τριχωνίδα, όπου σχεδόν οι μισοί από τους 
αλιείς έχουν ηλικία άνω των 60 ετών (Ρούσση-Δημητρίου και συν. 1997). Το τελευταίο πιθανόν να 
συνδέεται και με την έλλειψη μακροχρόνιων σχεδίων των αλιέων, καθώς ποσοστό > 95% δήλωσε ότι 
δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε αντικατάσταση/εκσυγχρονισμό ή μεταβίβαση του αλιευτικού του 
σκάφους. Στο πλαίσιο αυτό και όπως έχουν δείξει παραδείγματα από μεταβατικά συστήματα 
(λιμνοθάλασσες) η απουσία αλιευτικής εκμετάλλευσης οδηγεί σε υποβάθμιση έως και αλλοίωση του 
οικοσυστήματος (Ανώνυμος 2001). 
 
Πίνακας 3. Απόψεις των αλιέων της έρευνας σε θέματα που άπτονται της αλιείας. 
Table 3. Views of the professional fishermen on aspects related with fisheries exploitation. 

Σωστή ή όχι η νομοθεσία; %  Υπάρχει υπεραλίευση; % 

Δεν γνωρίζω 4,2  ΝΑΙ 51,9 
ΝΑΙ 33,3  ΟΧΙ 48,1 

ΟΧΙ 62,5    

Μεγαλύτερη αστυνόμευση; %  Πρόβλημα με ξενικά είδη; % 

ΝΑΙ 88,9  ΝΑΙ 74,1 
ΟΧΙ 11,1  ΟΧΙ 25,9 

Έχουν όφελος οι εμπλουτισμοί; %  Ποια είναι τα ξενικά είδη; % 

ΙΣΩΣ 3,7  Ηλιόψαρο 72,7 
ΝΑΙ 92,6  Πεταλούδα 27,3 

ΟΧΙ 3,7    

Μειώθηκαν τα αλιεύματα τα 

τελευταία έτη; αν ναι πόσο; 
% 

 
Σημαντικότερα προβλήματα αλιέων: % 

0-25% 55,6  Κλοπές εξοπλισμού 32,2 

25-50% 18,5  Παράνομη αλιεία 15,3 

   Αδυναμία διάθεσης της παραγωγής 22 
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ABSTRACT 
Vassilios Pisinaras, Manos Koutrakis, Nikolaos Kamidis, Andreas Panagopoulos, Georgios 
Sylaios: Investigating the relation between climate parameters and mass fish mortality 
events in Vistonis Lagoon under current and future climate conditions 
The present study aims to relate the climate variability to mass fish mortality events observed in the 
Vistonis estuarine system. For this reason, two types of data were collected: a) daily precipitation and 
air temperature time series from local meteorological stations and b) recorded severe mass fish 
mortality events covering the period 2003-2014. Mass fish mortality events were categorized into two 
types, those attributed to flooding events and frosting incidents. Temperature and precipitation data 
were analyzed and related to recorded mass fish mortality events aiming to detect critical thresholds 
potentially increasing the risk for massive fish mortality events. The thresholds identified under the 
2003-2014 climatology were further extrapolated to reveal potential events under the periods 2021-
2040 and 2061-2080 climate, based on bias-corrected daily precipitation and temperature data 
obtained from 3 Regional Climate Models (RCMs) for climate change scenario A1B.  
Keywords: Flooding, freezing, mass fish mortality, climate change, Vistonis estuarine system 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα γεγονότα μαζικής θανής ψαριών στις λιμνοθάλασσες σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση ακραίων 
κλιματικών συνθηκών (Whitfield & Paterson 1995, McKee et al. 2008). Τα γεγονότα ισχυρών 
βροχοπτώσεων οδηγούν σε σημαντικές εισροές από τη λεκάνη απορροής με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πλημμυρών, οι οποίες δεν σχετίζονται μόνο με τραυματισμούς των ψαριών, αλλά και με 
την ανάπτυξη συνθηκών ασφυξίας (Whitfield & Paterson 1995). Από την άλλη, οι μεταβολές της 
θερμοκρασίας επηρεάζουν σημαντικά τους υδρόβιους οργανισμούς, ιδιαίτερα στα λιμνοθαλάσσια 
συστήματα (McKee et al. 2008), τα οποία χαρακτηρίζονται από μικρό βάθος και συνεπώς 
επηρεάζονται ευκολότερα από τις μεταβολές στη θερμοκρασία του αέρα. 

Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ 
των κλιματικών δεδομένων (βροχόπτωση και θερμοκρασία) και της εμφάνισης γεγονότων 
πλημμυρών και παγετού που είχαν ως συνέπεια μαζικές θανές ψαριών κατά την περίοδο 2003-2014. 
Δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις μελλοντικές τάσεις 
μεταβολής της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης, οι συνθήκες ανάπτυξης παγετού και πλημμυρών 
που αναγνωρίστηκαν, χρησιμοποιήθηκαν σε διορθωμένα κλιματικά δεδομένα από τρία Περιοχικά 
Κλιματικά Μοντέλα (ΠΚΜ) για το σενάριο εκπομπών CO2 Α1Β και διερευνήθηκαν οι πιθανές 
μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση πλημμυρών και την ανάπτυξη 
παγετού στη Βιστωνίδα. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Η Βιστωνίδα έχει έκταση περίπου 44 km2 και μέσο βάθος 2,5 m, ενώ δέχεται τις απορροές τριών 
ποταμών (Κόσυνθος, Κομψάτος και Τραύος), οι οποίοι σχηματίζουν λεκάνη απορροής έκτασης 
περίπου 1.300 km2 (Εικόνα 1). Περίπου το 20% της λεκάνης απορροής της Βιστωνίδας καλύπτεται 
από αγροτικές καλλιέργειες, ενώ σημαντική είναι και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Εξαιτίας των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Βιστωνίδας όπου ανάλογα με την εποχική διακύμανση της 
υδρολογίας της μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά λίμνης ή λιμνοθάλασσας, στο εξής θα 
αναφέρεται ως εκβολικό σύστημα. Η Βιστωνίδα αποτελεί οικοσύστημα υψηλής περιβαλλοντικής 
αξίας και εντάσσεται στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο δίκτυο 
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NATURA2000, ενώ προστατεύεται και από τη Συνθήκη RAMSAR. Επιπρόσθετα, το εκβολικό σύστημα 
της Βιστωνίδας παρουσιάζει αξιόλογη ιχθυοπαραγωγή. 

 

 
Εικόνα 1. Χάρτης της περιοχής μελέτης με τις λεκάνες απορροής των τριών ποταμών που εκβάλλουν στη 
Βιστωνίδα. 
Figure 1. Location map of the study area. The watersheds of the three Rivers discharging in Vistonis are also 
presented. 

 
Δύο τύποι δεδομένων συλλέχθηκαν προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των 

κλιματικών παραμέτρων και των γεγονότων μαζικής θανής ψαριών: α) δεδομένα ημερήσιας 
βροχόπτωσης και θερμοκρασίας από μετεωρολογικούς σταθμούς και β) καταγραφές σημαντικών 
γεγονότων μαζικής θανής ψαριών. Τα δεδομένα καλύπτουν την περίοδο 2003-2014, καθώς για την 
περίοδο αυτή ήταν διαθέσιμες αξιόπιστες μετρήσεις θερμοκρασίας και βροχόπτωσης από το 
μετεωρολογικό σταθμό (ΜΣ) του Εργαστηρίου Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, η θέση του οποίου παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Καθώς σκοπός 
της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των γεγονότων μαζικής θανής, οι καταγραφές που 
συλλέχθηκαν αφορούσαν την εμφάνιση εκτεταμένων γεγονότων θανής ψαριών που κάλυψαν το 
μεγαλύτερο τμήμα του εκβολικού συστήματος της Βιστωνίδας. Τα γεγονότα αυτά συσχετίστηκαν με 
τις ημερήσιες τιμές βροχόπτωσης και θερμοκρασίας και αναγνωρίστηκαν κρίσιμα όρια για κάθε αίτιο 
μαζικής θανής (πλημμύρα ή παγετός). 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη συχνότητα 
εμφάνισης των γεγονότων μαζικής θανής ψαριών, συλλέχθηκαν διορθωμένα δεδομένα ημερήσιας 
βροχόπτωσης και θερμοκρασίας από τρία ΠΚΜ ανάλυσης 25 km x 25 km (Pisinaras 2016). Τα 
δεδομένα των ΠΚΜ προέρχονται από το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ENSEMBLES, στο πλαίσιο του 
οποίου αναπτύχθηκαν προσομοιώσεις με πληθώρα ΠΚΜ για την Ευρώπη. Τα τρία ΠΚΜ που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: α) το ΠΚΜ HIRHAM τροφοδοτούμενο από το Μοντέλο Γενικής Κυκλοφορίας 
(ΜΓΚ) ARPEGE, β) το ΠΚΜ RACMO τροφοδοτούμενο από το ΜΓΚ ECHAM5 και γ) το ΠΚΜ REMO 
τροφοδοτούμενο από το ΜΓΚ ECHAM5. Τα δεδομένα αφορούν τις περιόδους 2021-2040 (εγγύς 
μέλλον) και 2061-2080 (απώτερο μέλλον). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Ως προς την ημερήσια θερμοκρασία, η μέση τιμή για την περίοδο 2003-2014 ήταν 16,17 οC, ενώ η 
διάμεσος ήταν περίπου 0,5 οC χαμηλότερη. Για την περίοδο 2021-2040, το ΠΚΜ HI-AR, υπέδειξε 
αυξημένη μέση ημερήσια θερμοκρασία κατά 1,7 οC, ενώ οι αντίστοιχες αυξήσεις που υπέδειξαν τα 
ΠΚΜ RA-EC και RE-EC ήταν 0,2 οC και 1,3 οC, αντίστοιχα. Όσον αφορά την περίοδο 2061-2080, η μέση 
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ημερήσια θερμοκρασία παρουσίασε συνολικά μεγαλύτερες αυξήσεις, εν συγκρίσει με την περίοδο 
2021-2040, οι οποίες ήταν 2,65, 2,16 και 0,88 οC για τα ΠΚΜ HI-AR, RA-EC και RE-EC, αντίστοιχα. Ως 
προς τη βροχόπτωση, η μέση ετήσια τιμή, τόσο για την περίοδο 2021-2040 όσο και για την περίοδο 
2061-2080, παρουσιάστηκε σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με τη μέση ετήσια βροχόπτωση της 
περιόδου 2003-2014. Τη σημαντικότερη μείωση υπέδειξε το ΠΚΜ HI-AR, σύμφωνα με το οποίο η 
μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάστηκε μειωμένη κατά 39,5% και 44,7% για τις περιόδους 2021-
2040 και 2061-2080, αντίστοιχα. Το ΠΚΜ RA-EC παρουσίασε επίσης μειωμένη βροχόπτωση κατά 12% 
και 20,8% για τις περιόδους 2021-2040 και 2061-2080, αντίστοιχα, όπως και το ΠΚΜ RE-EC, όπου οι 
αντίστοιχες μειώσεις ήταν 18,8% και 26,4%. 

Τρία σημαντικά γεγονότα ανάπτυξης συνθηκών παγετού παρατηρήθηκαν στο εκβολικό 
σύστημα της Βιστωνίδας κατά την περίοδο 2003-2014. Από την ανάλυση των γεγονότων αυτών 
προέκυψε ότι η εμφάνιση αρνητικής ημερήσιας θερμοκρασίας για περισσότερες από 4 ημέρες οδηγεί 
στη δημιουργία παγετού στο εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας. Με βάση το κατώφλι αυτό 
διερευνήθηκε η συχνότητα εμφάνισης γεγονότων παγετού ανά δεκαετία και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 2α. Παρά το γεγονός ότι το ΠΚΜ HI-AR υπέδειξε αύξηση της μέσης 
ημερήσιας θερμοκρασίας κατά 1,7 οC κατά την περίοδο 2021-2040, εν συγκρίσει με την περίοδο 
2003-2014, η συχνότητα εμφάνισης γεγονότων παγετού ήταν ίση για τις δύο περιόδους. Η αντίστοιχη 
συχνότητα της περιόδου 2061-2080 ήταν μειωμένη (1,5 γεγονότα παγετού ανά 10 έτη). Τα 
αποτελέσματα υπολογισμού των συχνοτήτων εμφάνισης παγετού με τα αποτελέσματα του ΠΚΜ RA-
EC υπέδειξαν ελαφρώς μειωμένη συχνότητα για την περίοδο 2021-2040 (2 γεγονότα έναντι 2,5 της 
περιόδου 2003-2014), ενώ για την περίοδο 2061-2080 η συχνότητα εμφάνισης παγετού 
παρουσιάστηκε ίση με αυτή της περιόδου 2003-2014, παρά την αύξηση της μέσης ημερήσιας 
θερμοκρασίας κατά 2,16 oC. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΠΚΜ RE-EC, οι συχνότητες εμφάνισης 
γεγονότων παγετού, τόσο για την περίοδο 2021-2040 όσο και για την περίοδο 2061-2080, 
εμφανίστηκαν αυξημένες κατά 1,5 και 2,5 γεγονότα, αντίστοιχα, εν συγκρίσει με τη συχνότητα της 
περιόδου 2003-2014, παρά το γεγονός ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία παρουσίασε αύξηση 1 oC 
για την περίοδο 2061-2080.  
 

 
Εικόνα 2. Συχνότητα εμφάνισης α) γεγονότων παγετού και β) πλημμυρικών γεγονότων για τις περιόδους 2003-
2014, 2021-2040 και 2061-2080 στη Βιστωνίδα. 
Figure 2. Frequencies of a) freezing events and b) flooding events for the periods 2003-2014, 2021-2040 and 
2061-2080. 

 
Ως προς την εμφάνιση πλημμυρών, τρία καταστροφικά γεγονότα παρατηρήθηκαν κατά την 

περίοδο 2003-2014. Με βάση τα γεγονότα αυτά αναγνωρίστηκαν δύο όρια ως ενδεικτικά για την 
εμφάνιση πλημμυρικών γεγονότων. Το πρώτο όριο αφορά τιμές ημερήσιας βροχόπτωσης 
μεγαλύτερης από τα 90 mm, ενώ το δεύτερο όριο αφορά σε συνολική βροχόπτωση διημέρου 
μεγαλύτερη από 130 mm. Με βάση τα δύο αυτά όρια υπολογίστηκαν οι συχνότητες εμφάνισης 
πλημμυρικών γεγονότων ανά δεκαετία για το εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας και τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 2β. Η συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών γεγονότων ανά δεκαετία για 
την περίοδο 2003-2014 ήταν 2,5 γεγονότα. Με βάση τα αποτελέσματα του ΠΚΜ HI-AR, η συχνότητα 
εμφάνισης πλημμυρικών γεγονότων κατά την περίοδο 2021-2040 παρουσιάστηκε μειωμένη (1,5 
γεγονότα ανά δεκαετία) εν συγκρίσει με την αντίστοιχη συχνότητα της περιόδου 2003-2014, ενώ η 
συχνότητα της περιόδου 2061-2080 υπολογίστηκε ως ίση με τη συχνότητα της περιόδου 2003-2014. 
Τα αποτελέσματα του ΠΚΜ RA-EC παρουσίασαν σημαντικά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 
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πλημμυρικών γεγονότων, καθώς οι τιμές αυτής για τις περιόδους 2021-2040 και 2061-2080 ήταν 6 
και 6,5 γεγονότα ανά δεκαετία (αύξηση κατά 140 και 160%), αντίστοιχα. Με βάση τα αποτελέσματα 
διακύμανσης της βροχόπτωσης σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΚΜ RE-EC, η συχνότητα εμφάνισης 
πλημμυρικών γεγονότων κατά την περίοδο 2021-2040 ήταν ίση με την αντίστοιχη συχνότητα της 
περιόδου 2003-2014, ενώ για την περίοδο 2061-2080 διπλασιάστηκε.  

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, προκύπτει ότι η αύξηση της μέσης ημερήσιας 
θερμοκρασίας που υποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των ΠΚΜ δεν συνεπάγεται μείωση της 
συχνότητας εμφάνισης παγετού, ακόμα και για υψηλές αυξήσεις της θερμοκρασίας. Το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει σύνθετες τάσεις μεταβολής της θερμοκρασίας κατά το μέλλον, σύμφωνα με τις οποίες 
αναμένονται περίοδοι ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών, παρά την αναμενόμενη αύξηση της 
θερμοκρασίας. Η παρούσα μελέτη έρχεται να υπογραμμίσει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στις μελέτες διερεύνησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που αφορά στην 
αναγκαιότητα διερεύνησης της συχνότητας εμφάνισης γεγονότων παγετού, ειδικότερα στα αβαθή 
λιμνοθαλάσσια συστήματα που είναι τρωτά στην εμφάνιση παγετού (McKee et al. 2008). 

Παρά την αναμενόμενη σημαντικότατη μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης για τις περιόδους 
2021-2040 και 2061-2080, έτσι όπως αναλύθηκε παραπάνω, η συχνότητα εμφάνισης γεγονότων 
βροχόπτωσης που δύνανται να οδηγήσουν σε πλημμυρικά γεγονότα και μαζική θανή των ψαριών 
παρουσιάστηκε κατά πλειοψηφία ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη συχνότητα της περιόδου 
2003-2014. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι για όλα τα ΠΚΜ, οι συχνότητες 
εμφάνισης καταστροφικών πλημμυρικών γεγονότων για την περίοδο 2061-2080 εμφανίζονται να 
μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες συχνότητες της περιόδου 2021-2040, παρά το γεγονός ότι η μέση 
ετήσια βροχόπτωση παρουσιάστηκε σημαντικά μειωμένη. 
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ABSTRACT 
Vassilios Pisinaras, Manos Koutrakis, Nikolaos Kamidis, Evangelos Hatzigiannakis, Andreas 
Panagopoulos: Relation between nutrient transport and the mass fish mortality event of 
July 2014 in Vistonis estuarine system  
The present study aims to investigate the relation between the mass fish mortality event observed in 
Vistonis estuarine system during July 2014 and nutrient loadings entering into Vistonis from the 
discharging watershed. For this reason the SWAT model was applied, calibrated and validated based 
on discharge, nitrate and orthophosphate data from 4 monitoring stations in Kosynthos River for the 
period 2003-2006. The results demonstrated that nutrient loadings during the June-July 2014 were the 
highest for the corresponding two-month time span of the period 2003-2014. Despite the fact that 
algal blooms development is a complex procedure in which several factors may contribute, the results 
showed that the elevated nutrient loadings can be considered as a major factor towards the 
development of the harmful algal bloom event of July 2014. 
Keywords: SWAT model, nutrients transport, mass fish mortality, Vistonis estuarine system 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ραγδαία άνθιση φυτοπλαγκτού (algal bloom) που συνοδεύεται από πτώση του οξυγόνου και 
απελευθέρωση τοξικών ουσιών από τα φύκη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα 
εκβολικά συστήματα. Η εμφάνιση τέτοιων γεγονότων συνδέεται με την ανάπτυξη ευτροφικών 
συνθηκών, οι οποίες προκύπτουν ως συνέπεια των υψηλών φορτίων θρεπτικών που δημιουργούνται 
από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στις λεκάνες απορροής. Καθώς οι σημειακές πηγές ρύπανσης 
έχουν εντοπιστεί και μειωθεί σε μεγάλο βαθμό σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, ωστόσο η διάχυτη 
ρύπανση από τις μη σημειακές πηγές ρύπανσης συνεχίζει να είναι σημαντική στην Ευρώπη και να 
υποβαθμίζει την ποιότητα των υδατικών συστημάτων (ΕΕΑ 2015). Η γεωργία αποτελεί παγκοσμίως 
την σημαντικότερη πηγή διάχυτης ρύπανσης και η άμεση επίδραση των απορροών από τις αγροτικές 
περιοχές στα παράκτια οικοσυστήματα έχει αναγνωριστεί σε διάφορες μελέτες με 
χαρακτηριστικότερη αυτή των Beman et al. (2005), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των οποίων στο 
80% των περιπτώσεων παρατηρήθηκε άμεση σύνδεση μεταξύ εξάρσεων άνθισης φυτοπλαγκτού και 
γεγονότων άρδευσης και εφαρμογής λιπασμάτων. 

Στις 18 Ιουλίου του έτους 2014 παρατηρήθηκε εκτεταμένο γεγονός μαζικής θανής ψαριών στη 
Βιστωνίδα, ως συνέπεια της δημιουργίας συνθηκών ανοξίας λόγω ραγδαίας άνθισης φυτοπλαγκτού 
(Ορφανίδης 2014). Το γεγονός αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες για την αλιευτική παραγωγή, 
καθώς οι απώλειες εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τους 200 t. Καθώς εκτιμάται ότι στο παραπάνω γεγονός 
συνέβαλαν τα υψηλά φορτία θρεπτικών που εισήλθαν στο εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας την 
πρότερη περίοδο, στo πλαίσιo της παρούσας εργασίας διερευνάται η διακύμανση του 
προσομοιωμένου, με το μοντέλο SWAT, φορτίου θρεπτικών των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους 
2014 και συγκρίνεται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της περιόδου 2003-2013.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Η Βιστωνίδα έχει μέση έκταση 44 km2 και λαμβάνει τις απορροές τριών ποταμών (Κόσυνθος, 
Κομψάτος και Τραύος), οι οποίοι σχηματίζουν λεκάνη απορροής έκτασης περίπου 1.300 km2 (Εικόνα 
1). Η αγροτική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη στη λεκάνη της Βιστωνίδας, καθώς 
περίπου το 20% της έκτασης αυτής καλύπτεται από αγροτικές καλλιέργειες και οι σημαντικότερες εξ 
αυτών είναι το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, τα σιτηρά και ο καπνός, ενώ σημαντική είναι και η ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας. Εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Βιστωνίδας όπου ανάλογα με την 
εποχιακή διακύμανση της υδρολογία της μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά λίμνης ή 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   322 

λιμνοθάλασσας, στο εξής θα αναφέρεται ως εκβολικό σύστημα. Το εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας 
έχει χαρακτηριστεί ως ευτροφικό, ήδη από τη δεκαετία του 1980 (Γιαννακοπούλου 1989). Παρά το 
γεγονός ότι έκτοτε η ρύπανση από σημειακές πηγές έχει εκλείψει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο η 
Βιστωνίδα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται ως ευτροφική-υπερευτροφική εξαιτίας των αγροτο-
κτηνοτροφικών απορροών που εισρέουν από την λεκάνη απορροής (Gikas et al. 2006, Markou et al. 
2007).  

 
Εικόνα 1. Χάρτης της περιοχής μελέτης με τις λεκάνες απορροής των τριών ποταμών που εκβάλλουν στη 
Βιστωνίδα, το υδρογραφικό δίκτυο, τους μετεωρολογικούς σταθμούς και το δίκτυο μετρήσεων στον ποταμό 
Κόσυνθο. 
Figure 1. Location map of the study area. The watersheds of the three Rivers discharging in Vistonis, the 
meteorological station and the monitoring stations in Kosynthos River are also presented. 

 
Προκειμένου να προσομοιωθούν τα φορτία αζώτου και φωσφόρου που εισρέουν στη 

Βιστωνίδα από την λεκάνη απορροής χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο SWAT (Neitsch et al. 2011). Το 
μοντέλο αυτό είναι από τα πλέον ευρέως εφαρμοσμένα μοντέλα διαχείρισης λεκάνης απορροής και 
είναι ικανό να προσομοιώνει τόσο τη χερσαία, όσο και την υγρή φάση του υδρολογικού κύκλου, ενώ 
ενσωματώνει με λεπτομέρεια τις καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και τις πρακτικές που αφορούν 
στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, το μοντέλο SWAT 
εφαρμόστηκε στη λεκάνη του ποταμού Κόσυνθου και έπειτα χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της 
μελέτης των Gikas et al. (2006), προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εισροές και από τους άλλους 
δύο ποταμούς (Κομψάτος και Τραύος), έχοντας ως δεδομένες τις εισροές από τον ποταμό Κόσυνθο. 
Για την εφαρμογή του μοντέλου SWAT χρησιμοποιήθηκε πληθώρα δεδομένων 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών πρακτικών για κάθε καλλιέργεια (ημερομηνίας σποράς 
και συγκομιδής, εφαρμοζόμενες ποσότητες λιπασμάτων και ημερομηνίες εφαρμογής, άροση). Όλα τα 
παραπάνω δεδομένα εισήχθησαν στο μοντέλο SWAT και πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση και 
επαλήθευση της λειτουργίας του μοντέλου χρησιμοποιώντας δεδομένα παροχής, και συγκεντρώσεων 
νιτρικών και ορθοφωσφορικών σε τέσσερα σημεία μέτρησης για την περίοδο 2003-2006 (Εικόνα 1) 
από τη μελέτη του Πισινάρα (2008). Η αξιολόγηση της βαθμονόμησης και επαλήθευσης του μοντέλου 
πραγματοποιήθηκε με διάφορες στατιστικές παραμέτρους, όπως η κλίση της ευθείας γραμμής τάσης 
μεταξύ προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών (slope), ο συντελεστής συσχέτισης R2 και ο 
συντελεστής Nash-Sutcliffe (NSC). Το βαθμονομημένο και επαληθευμένο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε 
προκειμένου να προσομοιωθούν τα φορτία θρεπτικών για την περίοδο 2003-2014. Κατόπιν, τα 
αποτελέσματα αναλύονται και πραγματοποιείται διερεύνηση της διακύμανσης του προσομοιωμένου 
φορτίου θρεπτικών των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου της περιόδου 2003-2014. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Πριν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της βαθμονόμησης και επαλήθευσης του μοντέλου SWAT 
πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιμές των συντελεστών NSC και R2 υποδεικνύουν βέλτιστη ταύτιση μεταξύ 
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προσομοιωμένων και μετρημένων τιμών όσο πλησιάζουν την τιμή 1. Επίσης, όταν η τιμή της κλίσης 
slope είναι μικρότερη της μονάδας, υποδεικνύεται υποεκτίμηση των προσομοιωμένων τιμών έναντι 
των μετρημένων. Αντίθετα, υπερεκτίμηση υποδεικνύεται ότι η τιμή της κλίσης slope είναι 
μεγαλύτερη της μονάδας. Σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων αυτών που προτείνονται από τους 
Moriasi et al. (2007), τόσο τα αποτελέσματα της βαθμονόμησης, όσο και τα αποτελέσματα της 
επαλήθευσης της λειτουργίας του μοντέλου SWAT αξιολογούνται ως ικανοποιητικά, διασφαλίζοντας 
έτσι ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν διερευνητικές 
προσομοιώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του δείκτη NSC κυμαίνονται από 0,609 έως 0,952. 
Χαμηλότερες τιμές του δείκτη αυτού παρατηρούνται για τα αποτελέσματα προσομοίωσης των ΝΟ3

- 
και ΡΟ4

3-. Οι τιμές της κλίσης slope κυμαίνονται μεταξύ 0,737 και 1,266 υποδεικνύοντας τάσεις 
υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης των προσομοιωμένων παραμέτρων, ανάλογα με το σημείο μέτρησης 
και την παράμετρο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Τέλος, οι τιμές του συντελεστή R2 
κυμάνθηκαν από 0,632 έως 0,975. Η πλειονότητα των τιμών του συντελεστή R2 προσεγγίζει 
ικανοποιητικά τη μονάδα, υποδεικνύοντας ικανοποιητική λειτουργία του μοντέλου. 

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των προσομοιωμένων φορτίων θρεπτικών 
που εισέρχονται στο εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, ξεχωριστά 
και αθροιστικά. Ως προς το ολικό άζωτο (Εικόνα 2α), τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι το συνολικό 
φορτίο του Ιουνίου 2014 ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο, μετά το αντίστοιχο φορτίο του Ιουνίου 2007. 
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τα υψηλά φορτία αζώτου που εισήλθαν στο εκβολικό σύστημα της 
Βιστωνίδας κατά το μήνα που προηγήθηκε της μαζικής θανής του έτους 2014. Τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα για το μήνα Ιούλιο υποδεικνύουν ότι το συνολικό προσομοιωμένο φορτίο αζώτου του 
Ιουλίου 2014 που εισήλθε στο εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας ήταν το μεγαλύτερο της περιόδου 
2003-2014. Συγκρίνοντας το άθροισμα των συνολικών φορτίων αζώτου των μηνών Ιουνίου και 
Ιουλίου για την περίοδο 2003-2014 προκύπτει ότι οι φορτίσεις αζώτου που δέχτηκε η Βιστωνίδα κατά 
τους δύο αυτούς μήνες του έτους 2014 ήταν οι μεγαλύτερες έναντι των αντίστοιχων διμήνων της 
περιόδου 2003-2014. 

 
Εικόνα 2. Διακύμανση μηνιαίων συνολικού φορτίων α) ολικού αζώτου (ΤΝ) και β) ολικού φωσφόρου (ΤΡ) για το 
μήνα Ιούνιο, το μήνα Ιούλιο και για το άθροισμα των δύο μηνών, για την περίοδο 2003-2014. 
Figure 2. Variation of a) total nitrogen and b) total phosphorus loadings for months June and July and for the sum 
of the two months, during the period 2003-2014. 

 
Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τον ολικό φώσφορο, έτσι όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 

2β, υποδεικνύουν ότι τα φορτία ολικού φωσφόρου τόσο για το μήνα Ιούνιο, όσο και για το μήνα 
Ιούλιο του έτους 2014 ήταν τα υψηλότερα φορτία που προσομοιώθηκαν για τους μήνες αυτούς από 
το μοντέλο SWAT για την περίοδο 2003-2014. Συνεπώς και το άθροισμα των φορτίων ολικού 
φωσφόρου των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους 2014 είναι υψηλότερο έναντι των αντίστοιχων 
αθροισμάτων των υπολοίπων ετών της περιόδου 2003-2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φορτίο 
ολικού φωσφόρου για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του έτους 2014 ήταν της τάξης των 2900 kg, ενώ 
το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο φορτίο ήταν της τάξης των 1800 kg, υποδεικνύοντας έτσι μία 
διαφορά της τάξης του 61%.  

Συμπερασματικά και με βάση την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι κατά το δίμηνο Ιουνίου-
Ιουλίου του έτους 2014, το εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας δέχτηκε τη σημαντικότερη επιβάρυνση 
θρεπτικών από τους εκβάλλοντες σε αυτό ποταμούς, καθώς τα φορτία ολικού αζώτου ήταν αυξημένα 
κατά 75,4% εν συγκρίσει με το μέσο όρο του αθροιστικού φορτίου του διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου της 
περιόδου 2003-2014. Αντίστοιχα για τον ολικό φώσφορο, κατά το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου του έτους 
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2014, το φορτίο αυτό ήταν κατά 135,4% υψηλότερο, έναντι του μέσου όρου του αθροιστικού 
φορτίου του διμήνου Ιουνίου-Ιουλίου της περιόδου 2003-2014. Παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση 
ραγδαίας άνθισης φυτοπλαγκτού αποτελεί μία πολύπλοκη διαδικασία στην οποία συμβάλλουν 
διάφοροι παράγοντες, τα παραπάνω τεκμηριώνουν την υπόθεση ότι στο γεγονός της μαζικής θανής 
των ψαριών του Ιουλίου 2014 συνέβαλε, εκτός των άλλων παραγόντων και η εισροή σημαντικότατων 
ποσοτήτων θρεπτικών, των οποίων η πηγή είναι κυρίως οι αγροτο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής. Επίσης, αποδεικνύεται η ικανότητα και χρησιμότητα του 
μοντέλου SWAT στην πρόβλεψη υψηλών φορτίσεων θρεπτικών, τα οποία έχουν ολέθριες συνέπειες 
για το εκβολικό σύστημα της Βιστωνίδας. 
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Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014) και συντονίστηκε από 
τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Γιαννακοπούλου Τ (1989) Δομή – διαχείριση υφάλμυρων συστημάτων. Η περίπτωση ευτροφισμού 

της Βιστωνίδας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Ορφανίδης Σ (2014) Μετρήσεις αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων του εκβολικού συμπλέγματος 
Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος τον Ιούλιο 2014, με σκοπό τη διάγνωση των αιτιών του αιφνίδιου 
θανάτου ψαριών. Τεχνική Έκθεση για Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος, INAΛΕ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). 

Πισινάρας Β (2008) Ανάπτυξη ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης πολύπλοκων συστημάτων 
υπόγειων υδατικών πόρων. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Beman JM, Arrigo KR, Matson PA (2005) Agricultural runoff fuels large phytoplankton blooms in 
vulnerable areas of the ocean. Nature 434(7030): 211-214. 

EEA (2015) Nutrients in freshwater (CSI 020/WAT 003) http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/nutrients-in-freshwater/nutrients-in-freshwater-assessment-published-6. 

Gikas GD, Yiannakopoulou T, Tsihrintzis VA (2006) Water quality trends in a coastal lagoon impacted 
by non-point source pollution after implementation of protective measures. Hydrobiologia 
563(1): 385-406. 

Markou DA, Sylaios GK, Tsihrintzis VA, Gikas GD, Haralambidou K (2007) Water quality of Vistonis 
Lagoon, Northern Greece: seasonal variation and impact of bottom sediments. Desalination 
210(1): 83-97. 

Moriasi DN, Arnold JG, Van Liew MW, Bingner RL, Harmel RD, Veith TL (2007) Model evaluation 
guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Trans ASABE 
50(3): 885–900. 

Neitsch SL, Arnold JG, Kiniry JR, Williams JR (2011) Soil and water assessment tool theoretical 
documentation version 2009. Texas Water Resources Institute. 

 
 
  



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   325 

Ιχθυολογικός δείκτης εκτίμησης της οικολογικής ποιότητας των υδάτων των 
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ABSTRACT 
Argyrios Sapounidis, Manos Koutrakis, Ioannis Leonardos: A Fish-based index for the 
assessment of the water ecological quality of riverine systems 
In the present study an attempt was made to develop and apply a Fish-based River Integrity Index 
(FRII) for the assessment of the Greek riverine systems water quality in the framework of the Water 
Framework Directive (WFD 2000/60). The index presented here, consist of eleven metrics, which 
describe attributes of the fish fauna like the abundance and composition, and the habitat that the 
species prefer. The index was applied in River Nestos in North Greece and in Rivers Kalamas and Aoos 
in Western Greece. 
Keywords: FRII, ιχθυοπανίδα, πολυπαραμετρικοί δείκτες, ποιότητα υδάτων, ποταμός Νέστος. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών ήταν η αύξηση των αναγκών για εκμετάλλευση των 
υδατικών πόρων, επιφανειακών και υπόγειων, για ηλεκτροπαραγωγή, άρδευση και ύδρευση. Η 
αυξημένη αυτή ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεση στα οικοσυστήματα, δημιουργώντας 
σε πολλές περιπτώσεις ανεπανόρθωτες βλάβες όχι μόνο στα υδατικά σώματα αλλά και στην αφθονία 
και την ποικιλότητα της ιχθυοπανίδας που διαβιεί σε αυτά (Yavno et al. 2013). Οι αλλαγές αυτές 
αποτέλεσαν το βασικό κριτήριο για τον Karr (1981) , ο οποίος πρότεινε την αξιολόγηση της ποιότητας 
των επιφανειακών υδάτων, εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια της “Βιοτικής Ακεραιότητας”. 
Σήμερα, και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/EK της Ε.Ε. για την αξιολόγηση της 
ποιότητας των επιφανειακών νερών, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ιχθυοδείκτες αποτελούν ένα από τα 
βασικά εργαλεία για την εκτίμηση της ποιότητας ενός υδάτινου συστήματος (Karr 1981). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής ενός πολύ-
παραμετρικού ιχθυολογικού δείκτη για την αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των ποτάμιων 
συστημάτων. Ο δείκτης «Fish-based River Integrity Index» (FRII), αναπτύχθηκε με χρήση δεδομένων 
ιχθυοπανίδας του Ποταμού Νέστου (Β. Ελλάδας), ενώ έγινε εφαρμογή του στους Ποταμούς Καλαμά 
και Αώο (Δ. Ελλάδα). 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η δειγματοληψία των ψαριών στον ποταμό Νέστο και στους παραποτάμους του (ρέοντα ύδατα) 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση φορητής συσκευής ηλεκτραλιείας (Hans Grassl ELT60IIHI), σύμφωνα 
με τις οδηγίες που καθορίζονται από το CEN (2003). Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά 
την περίοδο 2006 έως το 2013, σε εποχιακή βάση, σε πέντε σταθμούς στον κύριο ρου του ποταμού 
και σε δύο παραποτάμους του, κοντά στο σημείο εκβολής τους στον Νέστο. Οι σταθμοί αυτοί 
επιλέχθηκαν μετά την εφαρμογή της τυπολογικής αξιολόγησης, σύμφωνα με τους Huet (1951).  

Συνολικά για την ανάπτυξη του δείκτη αξιολογήθηκαν 32 μετρικές, οι οποίες περιγράφουν την 
αφθονία, τη βιοποικιλότητα και τα κυριότερα βιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών της ιχθυοπανίδας 
που διαβιούν σε ένα υδατικό σώμα. Από τις αρχικές μετρικές, οι 22 προέρχονταν από ήδη 
δημοσιευμένους πολύ-παραμετρικούς δείκτες (Karr 1981, Breine et al. 2004, Franco et al. 2009) ενώ 
οι υπόλοιπες μετρικές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά (Karr 1981, Breine et al. 2004, Franco et al. 
2009). Κατά την επιλογή των μετρικών καθορίστηκε και το είδος της απόκρισης που θα έχει κάθε 
μετρική κατά την επίδραση κάποιας πίεσης (Franco et al. 2009), δηλαδή εάν η τιμή της θα 
μειώνονταν ή θα αυξάνονταν σύμφωνα με την «γνώση του ειδικού» (expert judgment). Στη συνέχεια 
και προκειμένου να βρεθούν και να απορριφθούν οι μετρικές με τη χαμηλότερη απόκριση στις 
πιέσεις, αλλά και μετρικές που αλληλεπικαλύπτονται, εφαρμόστηκε η δοκιμασία της ανάλυσης των 
κύριων συνιστωσών (Principal Components Analysis - PCA), χρησιμοποιώντας τις λογαριθμισμένες 
τιμές [log (x + 1)] κάθε μετρικής. Ακολούθως, εφαρμόστηκε μη παραμετρική ανάλυση συσχέτισης 
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(Spearman Rank Correlation), προκειμένου να βρεθούν οι μετρικές με τη μεγαλύτερη μεταξύ τους 
συσχέτιση (Breine et al. 2004). 

Όπως προαναφέρθηκε έγινε εφαρμογή της δοκιμασίας της ανάλυσης των κύριων συνιστωσών 
(PCA), προκειμένου να εντοπιστούν οι μετρικές εκείνες με μικρή απόκριση στις πιέσεις, αλλά και 
εκείνες που αλληλεπικαλύπτονται. Έτσι, όσες μετρικές είχαν παράγοντα βαρύτητας (factor loading) 
<0,8 απορρίπτονταν και δεν συμπεριλαμβάνονταν στη στατιστική ανάλυση. Στη συνέχεια οι μετρικές 
υποβλήθηκαν σε δοκιμασία μη-παραμετρικής ανάλυσης συσχέτισης (Spearman Rank correlation), 
προκειμένου να βρεθούν οι μετρικές με μεγάλη συσχέτιση ή και αλληλοεπικάλυψη. Όσες μετρικές 
είχαν παράγοντα βαρύτητας >0,8 ή <-0,8 θεωρήθηκε ότι παρουσιάζαν ισχυρή συσχέτιση και ίσως 
αλληλοεπικάλυψη και για αυτό απορρίφθηκαν. 

Μετά την επιλογή των μετρικών πραγματοποιήθηκε η βαθμονόμησή τους. Σύμφωνα με τον 
Karr (1981), σε κάθε μετρική δόθηκε μια μόνο τιμή, μεταξύ των 1, 3 και 5, με την τιμή 1 να αντιστοιχεί 
στην κακή οικολογική ποιότητα και την 5 στην καλή οικολογική ποιότητα. Η βαθμονόμηση απαιτεί 
την ύπαρξη δεδομένων από οικοσυστήματα με καθόλου ή μικρή επιβάρυνση, τα οποία όμως είτε δεν 
υπάρχουν, είτε είναι σπάνια. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό οι Franco et al. 
(2009) εφάρμοσαν την «καθοδηγούμενη από τα δεδομένα» βαθμονόμηση των μετρικών (data-driver 
calibration), δηλαδή οι «καλύτερες» τιμές για κάθε μετρική που εντοπίζονται στη βάση δεδομένων 
χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ακολουθήθηκε και στην 
παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, τα όρια, τα οποία καθορίζουν την βαθμολόγηση της κάθε μετρικής, 
καθορίστηκαν με βάση την απόκλιση των τιμών της κάθε μετρικής από την «τιμή αναφοράς» (Franco 
et al. 2009). Η απόκλιση από την τιμή αναφοράς ελέγχθηκε με την εφαρμογή του 
ενδοτεταρτημοριακού εύρους (Interquantile Range) και τον υπολογισμό της απόστασης της τιμής 
αναφοράς (μέγιστη ή ελάχιστη τιμή) από την διάμεση τιμή και το μέγιστο ή ελάχιστο τεταρτημόριο.  

Η τελική τιμή του δείκτη προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των επιμέρους μετρικών. Για 
την τελική όμως κατάταξη ενός οικοσυστήματος σε μία από τις 5 κλάσεις οικολογικής ποιότητας 
(Ecological quality classes), απαιτείται ο ορισμός ελάχιστων και μέγιστων ορίων για κάθε κλάση. 
Σύμφωνα με τους Franco et al. (2009), το εύρος των ορίων της μέτριας ποιότητας (Moderate) 
αποτελεί το 30% του συνολικού εύρους του δείκτη και κατανέμεται ισότιμα γύρω από τη μέση τιμή 
του δείκτη. Το αντίστοιχο εύρος για την «Καλή» και την «Ελλιπή» ποιότητα είναι το 40% του 
συνολικού εύρους του δείκτη, ενώ για την «Υψηλή» και την «Κακή» ποιότητα το υπόλοιπο 30% που 
επίσης κατανέμεται ισότιμα.  

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 
StatGraphics Centurion XVI v.16.1.11. 
 
Πίνακας 1. Πίνακας με τις μετρικές που επιλέχθηκαν για την σύνθεση του δείκτη FRII και τα όρια βαθμολόγησης 
της κάθε μετρικής.  
Table 1. List of the metrics chosen for the composition of the index FRII and the metric scoring thresholds. 

 Μετρικές  Όρια βαθμολόγησης 

   1 3 5 

1 TotNSp Συνολικός αριθμός ειδών <8 8 - 11 >11 
2 Nfam Συνολικός αριθμός οικογενειών <3 3 - 6 ≥6 
3 Rab Σχετική αφθονία όλων των ειδών <200 200 - 550 >550 
4 Shannon Δείκτης ποικιλότητας Shannon-

Wiener 
<1.15 1.15-1.45 >1.45 

5 Pielous Δείκτης Ισοδιανομής Pielou’s >0.68 0.55-0.68 <0.55 
6 AbEnd Αφθονία ενδημικών ειδών <200 200 - 550 >550 
7 Al/End Ξενικά / Ενδημικά >0.38 0.11-0.38 <0.11 
8 AgLengCl Αριθμός κλάσεων μήκους-ηλικίας 

όλων των ειδών 
<1.3 1.3-2.5 >2.5 

9 %ReopInd Ποσοστό ρεόφιλων ατόμων επί 
του συνόλου 

<50% 50%-65% >65% 

10 NLimnoSp Αριθμός λιμνόφιλων ειδών <5 3-5 <3 
11 %LimnoInd Ποσοστό λιμνόφιλων ατόμων επί 

του συνόλου 
>45% 35%-45% <35% 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   327 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Oι δυνητικές μετρικές που εξετάστηκαν ήταν συνολικά 32 και αντιπροσώπευαν ευρύτερες 
παραμέτρους των ιχθυοκοινωνιών, όπως είναι η «αφθονία και η σύνθεση των ειδών» και ο 
οικολογικός τους θώκος. Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τις 32 αρχικές μετρικές, 
απορρίφθηκαν συνολικά 21 και οι υπόλοιπες 11 μετρικές περιλήφθηκαν στον πολύ-παραμετρικό 
δείκτη FRII (Πίνακας 1). Μετά την επιλογή των μετρικών που περιλήφθηκαν στο δείκτη FRII έγινε η 
βαθμονόμησή τους με βάση τη μέθοδο της «καθοδηγούμενης από τα δεδομένα» βαθμονόμησης και 
την εφαρμογή του ενδοτεταρτημοριακού εύρους. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα όρια 
βαθμολόγησης της κάθε μετρικής. 

 
Πίνακας 2. Η κατανομή του εύρους των ορίων σε κάθε κλάση οικολογικής ποιότητας για τον δείκτη FRII. 
Table 2. The distribution range of limits in each ecological quality class for the Index FRII. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ο δείκτης αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων υπολογίζεται ως 

το άθροισμα των τιμών των μετρικών. Η ελάχιστη τιμή του δείκτη είναι 11 (όταν όλες οι μετρικές 
λάβουν τιμή 1) και η μέγιστη 55, όταν όλες οι μετρικές λάβουν τιμή 5. Με βάση το εύρος τιμών που 
μπορεί να λάβει ο δείκτης, υπολογίστηκαν τα όρια κατάταξης τον οικοσυστημάτων σε μία από τις 
πέντε κλάσεις ποιότητας που θέτει η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 και παρουσιάζονται στον Πίνακας 2. 

Η οικολογική ποιότητα των σταθμών δειγματοληψίας κατά μήκος του Ποταμού Νέστου και 
των παραποτάμων του, αξιολογήθηκε με τη χρήση του δείκτη FRII της παρούσας μελέτης καθώς και 
του δείκτη EFI+ (EFI+ Consortium 2009) και παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.  

 
Πίνακας 3. Αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης των σταθμών του ποταμού Νέστου σύμφωνα με τους 
δείκτες EFI+ και FRII. 
Table 3. Assessment of the ecological status of the sampling stations in River Nestos using the indices EFI + and 
FRII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο δείκτης FRII χρησιμοποιήθηκε επίσης για την αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των 
Ποταμών Αώου και Καλαμά στη Δ. Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί η προσαρμοστικότητα του 
δείκτη σε διαφορετικές δομές ιχθυοκοινωνιών. Και τα δύο ποτάμια έχουν επηρεαστεί σε σημαντικό 
βαθμό από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (χρήση των νερών τους για άρδευση και 
ηλεκτροπαραγωγή απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων, κατασκευή υδατοφραγμών για την εκτροπή 
των νερών, κατασκευή "ιρλανδικού" τύπου γεφυρών για την μετακίνηση οχημάτων από την μία όχθη 
στην άλλη και αποξήρανση τμημάτων της κοίτης τους). Ο FRII εφαρμόστηκε σε έξι σταθμούς 
δειγματοληψίας στον Αώο και σε οκτώ σταθμούς σε Ποταμό Καλαμά, το σύνολο των οποίων 
χαρακτηρίστηκαν ως «Μέτριας» ποιότητας (Πίνακας 4). Η ομοιομορφία που παρατηρείται στην 
κατάταξη των σταθμών μπορεί να οφείλεται είτε στο βαθμό υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων τους 
λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που καταγράφηκαν σε αυτούς είτε να αντανακλά 

Οικολογική ποιότητα 
Όρια οικολογικής 

κλάσης 

Υψηλή ≥48 - 55 
Καλή ≥40 - <48 

Μέτρια ≥26 - <40 
Ελλιπής ≥18 - <26 

Κακή 11 - <18 

  EFI + FRII 

Χωριό Ποταμοί NES-PL Good Moderate 
Δεσπάτης DES-RAF Good Moderate 

Αρκουδόρεμα ARK-EKV Good Good 
Παρανέστι GEF-PAR Good Moderate 

Σταυρούπολη NES-STV Good Good 
Τοξότες NES-TOX Good Good 
Εκβολή NES-TAV Moderate Moderate 
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δυσκολία εφαρμογής του δείκτη σε ορεινές περιοχές (Αώος) και ποταμούς της Ιόνιας περιοχής 
(Καλαμάς) που ενδέχεται να έχουν διαφορετική δομή ιχθυοκοινωνιών από το Νέστο. 

 
Πίνακας 4. Αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας των ποταμών Αωού και Καλαμά χρησιμοποιώντας τον δείκτη 
FRII. 
Table 4. Ecological quality evaluation of River Aoos and Kalamas using the FRII index. 

 
 
 
 
 
 
 

Συμπερασματικά, ο δείκτης FRII αποτελεί μια αρχική προσπάθεια ανάπτυξης ιχθυολογικού 
πολυπαραμετρικού δείκτη αξιολόγησης της ποιότητας των υδάτων των ποταμών. Η διαδικασία 
ανάπτυξης του κατέδειξε τις γενικότερες δυσκολίες που υπάρχουν στην δημιουργία ενός δείκτη και 
την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της δομής και λειτουργίας ενός οικοσυστήματος. Η παρούσα 
εργασία μπορεί να θεωρηθεί ως την απαρχή μια δύσκολης προσπάθειας βελτίωσης και ολοκλήρωσης 
ενός δείκτη, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στα ιχθυολογικά δεδομένα της Ελλάδας, όπου 
παρατηρούνται συνθήκες υψηλού βαθμό ενδημισμού.  
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Σταθμός Αωός Καλαμάς 

Distrato Moderate  
Konitsa Moderate  
Konitsa_plateau Moderate  
Moni_Stomiou Moderate  
Palioseli Moderate  
Shelter Moderate  
Bridge_Ag_Georgios_DS  Moderate 
Faneromeni  Moderate 
Mavroneri_DS  Moderate 
Pente_Ekklisies_DS  Moderate 
Ragio  Moderate 
Ragio_dw  Moderate 
Raveni_us  Moderate 
Tyria  Moderate 
Distrato  Moderate 

http://fame.boku.ac.at/
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ABSTRACT 
Argyris Sapounidis, Emmanouil Tsakoumis, Olga Petriki, Chrisoula Ntislidou, Varvara 
Liousia, Manos Koutrakis, Dimitra Bobori, Ioannis Leonardos: The fish fauna of the National 
Park of Eastern Macedonia and Thrace 
The purpose of the current study was to record the fish fauna present in the rivers, lakes and brackish 
waters within the responsibility area of the Management Body of the National Park of Eastern 
Macedonia and Thrace. In total, 54 species were recorded, 19 of which are species of freshwater 
ecosystems (rivers and lakes), while the remaining 35 species are hosted in lagoons. Six species are 
protected by the international legislation, since they are included in the Annex II of the 92/43/EEC 
Directive. 
Keywords: fish fauna, freshwater species, River Nestos, Lake Vistonida, Lake Ismarida 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα υδατικά συστήματα του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), 
αποτελούν ενδιαίτημα πολλών ενδημικών ειδών ιχθυοπανίδας. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η 
παρουσία δύο ενδημικών ειδών, τα οποία εντοπίζονται μόνο στην περιοχή της λίμνης Βιστωνίδας και 
της ευρύτερης λεκάνης του Φιλιουρίου. Πρόκειται για τα είδη Θρίτσα - Alosa vistonica Economidis & 
Sinis, 1986 ή (πρώην Alosa caspia vistonica) και η Αλάια - Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007 
(πρώην Chalcalburnus calcoides) , τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των Κρισίμως Κινδυνευόντων 
είδη. Στην περιοχή ευθύνης του 
Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΜΑΘ 
(Εικόνα 1) εντοπίζονται επιπλέον 
έξι είδη που εντάσσονται στη 
λίστα των ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος της Κοινοτικής 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

Σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν η καταγραφή των 
ειδών ιχθυοπανίδας που διαβιούν 
στα ρέοντα, λιμναία και 
υφάλμυρα ύδατα εντός της 
περιοχής ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης του ΕΠΑΜΑΘ. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η διερεύνηση της ιχθυοπανίδας 
πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις 
δειγματοληπτικές περιόδους που 
κάλυψαν τις περιόδους υψηλών 
ροών (Απρίλιος – Ιούνιος) και χαμηλών ροών (Αύγουστος – Νοέμβριος) κατά τα έτη 2014 και 2015. Οι 
δειγματοληψίες στα ρέοντα ύδατα (ποταμοί Νέστος, Κόσυνθος, Κομψάτος, Λίσσος, Τραύος και 
Βοσβόζης) πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση φορητής συσκευής ηλεκτραλιείας (Hans Grassl 
ELT60IIHI). Για την καταγραφή των ιχθύων στα λιμναία συστήματα (Βιστωνίδα, Ισμαρίδα) έγινε χρήση 

Εικόνα 1. Χάρτης των ορίων του ΕΠΑΜΑΘ, των περιοχών NATURA 
2000 και των θέσεων δειγματοληψιών στα ποτάμια, τις λίμνες και 
τις λιμνοθάλασσες. 
Figure 1. Map of the boundaries of the National Park, the NATURA 
2000 sites and the sampling stations in the rivers, lakes and lagoons. 

mailto:asapoun@inale.gr
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διχτυών, με πολλαπλά διαμετρήματα ματιών τύπου Nordic. Οι δειγματοληψίες και στις δύο 
περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις οδηγίες που καθορίζονται από το CEN (2003, 2005) 
(Ευρωπαϊκά πρότυπα προδιαγραφών για δειγματοληψία ψαριών σε ποτάμια και λίμνες, αντίστοιχα). 
Τέλος, οι δειγματοληψίες στις λιμνοθάλασσες πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση «γρίπου». Ο γρίπος 
είναι συρόμενο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται σε λιμνοθάλασσες, με μήκος 12 m και ύψους 1,2 
– 1,7 m. Το άνοιγμα ματιού στα «φτερά» (άκρες του γρίπου) είναι 6 mm ενώ στο «σάκο» (κέντρο του 
γρίπου) είναι 1,2 mm. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές με διαφορετικό 
υπόστρωμα (παρουσία ή όχι υδρόβιας βλάστησης, υπόστρωμα λασπώδες, αμμώδες, βραχώδες κλπ.) 
όπως περιγράφεται από τους Franco et al. (2009,2012). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές (Οικονομίδης 1974, Οικονομίδης et al. 2009) στην περιοχή 
του ΕΠΑΜΑΘ, αναφέρονται συνολικά 30 είδη ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων, τα οποία 
ανήκουν σε 13 διαφορετικές οικογένειες, και 50 είδη ιχθυοπανίδας μεταβατικών συστημάτων, τα 
οποία κατατάσσονται σε 25 οικογένειες. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας καταγράφηκαν συνολικά 
54 είδη ψαριών, 20 από τα οποία είναι είδη των εσωτερικών υδάτων (ποτάμια και λίμνες) (Πίνακας 
1), τα υπόλοιπα 34 είναι είδη που απαντούν στις λιμνοθάλασσες (Πίνακας 2), ενώ έξι ανήκουν στο 
Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο μικρότερος αριθμός ειδών που καταγράφηκαν στις 
λιμνοθάλασσες σε σχέση με την βιβλιογραφία, οφείλεται στο μη εντοπισμό ειδών που εντάσσονται 
στην κατηγορία των τυχαίων επισκεπτών. Όσο αφορά στα είδη εσωτερικών υδάτων, ο επίσης 
μειωμένος αριθμός οφείλεται στην απουσία κάποιων ειδών καθώς υπήρξε διαφοροποίηση της 
εξάπλωσής τους αλλά και της ταξινομικής θέσης ορισμένων εξ αυτών.  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο σύστημα του ποταμού Νέστου καταγράφηκαν 12 είδη που κατατάσσονται σε επτά 
οικογένειες. Τρία είδη, η μπριάνα του Στρυμόνα (Barbus strumicae Karaman, 1955), η μουρμουρίτσα 
(Rhodeus amarus (Bloch, 1782)) και η θρακοβελονίτσα (Cobitis strumicae Karaman, 1955) είναι είδη 
των Παραρτημάτων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (Εικόνα 2A). Στο σύστημα της λίμνης Βιστωνίδα 
καταγράφηκαν 13 είδη που ανήκουν σε πέντε οικογένειες. Από αυτά, τα τέσσερα είδη (A. vistonicus, 
Μπριάνα Θράκης - Barbus cyclolepis Heckel, 1837, R. amarus και C. strumicae) προστατεύονται από 
την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Εικόνα 2B). Τέλος στο σύστημα του ποταμού Φιλιουρή καταγράφηκαν 
συνολικά πέντε είδη που ανήκουν σε δύο οικογένειες, εκ των οποίων τα τρία είδη (A. vistonicus, B. 
cyclolepis, R. amarus και C. strumicae) προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

Πίνακας 1. Είδη της ιχθυοπανίδας, που καταγράφηκαν σε κάθε μία από τις τρεις λεκάνες απορροής εντός της 
περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ και την ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε είδους στο συνολικό αλίευμα. 
Table 1. Fish species recorded in each one of the watersheds inside the National Park of Eastern Macedonia and 
Thrace and the percentage contribution of each species in the total catch. 

Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα Λεκάνη Νέστου Λεκάνη Βιστωνίδας Λεκάνη Φιλιουρή

1 Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Ευρωπαϊκό χέλι 3.06

2 Salaria fluviatilis (Asso, 1801) Ποταμοσαλιάρα 2.12

3 Cobitis strumicae Karaman, 1955 Θρακοβελονίτσα 8.24 11.39 14.45

4 Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 Τσιρωνάκι 3.76

5 Alburnus vistonicus  Freyhof & Kottelat, 2007 Αλάια ή Γελάρτζα 11.56 5.42

6 Barbus cyclolepis  Heckel, 1837 Μπριάνα της Θράκης 7.24

7 Barbus strumicae  Karaman, 1955 Μπριάνα του Στρυμόνα 28.00

8 Carassius gibelio  (Bloch, 1782) Πεταλούδα 14.48

9 Chondrostoma vardarensis Karaman, 1928 Σύρτης ή Γουρουνομύτης 0.24

10 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Γριβάδι 0.9

11 Gobio bulgaricus  Drensky,1926 Γυφτόψαρο 1.85 1.12

12 Leucaspius delineatus  (Heckel, 1843) Μικροσίρκο 0.71 9.48

13 Petroleuciscus borysthenicus  (Kessler, 1859) Τσαϊλάκι 2.02

14 Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) Ψευδορασμπόρα

15 Rhodeus amarus  (Bloch, 1782) Μουρμουρίτσα 16.47 17.9 75.85

16 Squalius orpheus  Kottelat & Economidis, 2006 Θρακοτυλινάρι 10.58 21.04 3.16

17 Esox lucius  (Linnaeus, 1758) Τούρνα 0.47

18 Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 Αγκαθερό 0.06

19 Oxynoemacheilus bureschi (Drensky, 1928) Πετροχείλι 0.47 1.18

20 Gambusia holbrooki  (Girard, 1859) Κουνουποφάγο 25.88 0.9
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Στις λιμνοθάλασσες του Δέλτα Νέστου (Δυτικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου) καταγράφηκαν 
συνολικά 21 είδη. Στη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας αναγνωρίστηκαν συνολικά 14 είδη, με την Αθερίνα 
(Atherina boyeri Risso, 1810) να είναι το πιο άφθονο (62,78%). Το δεύτερο πιο άφθονο είδος ήταν η 
σακοράφα (Syngnathus abaster Risso, 1827) (6,67%). Στη λιμνοθάλασσα Μοναστηρακίου, 
αναγνωρίστηκαν έξι είδη, με πιο άφθονο τον μαρμαρογωβιό (Pomatoschistus marmoratus (Risso, 
1810)) (88,89%), ενώ το δεύτερο πιο άφθονο ήταν το αλλόχθονο κουνουπόψαρο) (4.95%). Τέλος, στη 
λιμνοθάλασσα της Κεραμωτής αναγνωρίσθηκαν πέντε είδη, από τα οποία τα πιο άφθονα ήταν η 
αθερίνα (55,17%) και ο μαρμαρογωβιός (40,34%).  

 
Πίνακας 2. Είδη ιχθυοπανίδας που καταγράφηκαν στις λιμνοθάλασσες εντός της περιοχής του ΕΠΑΜΑΘ και την 
ποσοστιαία συμμετοχή του κάθε είδους στο συνολικό αλίευμα. 
Table 2. Fish species recorded in the lagoons of the National Park of Eastern Macedonia and Thrace and the 
percentage contribution of each species in the total catch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις λιμνοθάλασσες της Ξάνθης και της Κομοτηνής (Ανατολικό τμήμα του Εθνικού Πάρκου) 
καταγράφηκαν συνολικά 11 είδη ιχθύων. Στη λίμνη Ισμαρίδα, αναγνωρίστηκαν συνολικά οκτώ είδη. 
Τα πιο άφθονα ήταν το κουνουπόψαρο (36,92%), ο μικρογωβιός (Pomatoschistus microps (Krøyer, 
1838)) (25,73%) και η αθερίνα (23,67%). Στις λιμνοθάλασσες Πτελέα, Λάφρη-Λαφρούδα και Αρωγή 
αναγνωρίστηκαν συνολικά οκτώ είδη. Τα πιο άφθονα ήταν ο μαρμαρογωβιός (70,24%), ο ζαχαριάς 
(Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)) (16,95%) και η κεραιοσαλιάρα (Parablennius tentacularis 
(Brünnich, 1768)) (6,83 %).  

Επισημαίνεται ότι τα είδη A. vistonica και A. fallax δεν καταγράφηκαν κατά την παρούσα 
έρευνα, είτε λόγω αδυναμίας των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν, είτε λόγω της ίδιας της 
απουσίας τους από το οικοσύστημα. Ειδικότερα, η A. vistonica δεν έχει αναφερθεί στο σύστημα της 
Βιστωνίδας τις τελευταίες δεκαετίες και η απουσία της θα πρέπει να αποδοθεί στην υφαλμύρωση 
των υδάτων της λίμνης καθώς και στις έντονες ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχεται το σύστημα (Gikas 
et al. 2006). Όσον αφορά στην A. fallax, η απουσία της θα πρέπει να αποδοθεί στην αδυναμία του 
είδους να μετακινηθεί προς τα αναπαραγωγικά του πεδία εξαιτίας των ανθρώπινων παρεμβάσεων 
στα ποτάμια που εκβάλλουν στη λίμνη. 

 

Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα Λεκάνη Νέστου Λεκάνη Βιστωνίδας

1 Atherina boyeri Risso, 1810 Αθερίνα 49,29 11,35

2 Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) Κεραιοσαλιάρα 2,89

3 Salaria pavo (Risso, 1810) Λειροσαλιάρα 0,26

4 Arnoglossus thori Kyle, 1913 Ζαγκέτα 0,18

5 Callionymus pusillus  Delaroche, 1809 Καλλιώνυμος μεγαλόπτερος 0,35

6 Callionymus risso  Lesueur, 1814 Καλλιώνυμος ρισσό 1,06

7 Sardina pilchardus  (Walbaum, 1792) Σαρδέλα 0,18

8 Aphanius fasciatus  (Valenciennes, 1821) Ζαχαριάς 7,99

9 Gobius niger Linnaeus, 1758 Μαυρογωβιός 0,53 0,25

10 Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) Ποντογωβιός 4,42

11 Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) Μαρμαρογωβιός 20,67 52,09

12 Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838) Μικρογωβιός 8,83

13 Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) Πρασινογωβιός 1,77

14 Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) Λαπίνα 0,35

15 Symphodus roissali (Risso, 1810) Χειλού 0,18

16 Chelon labrosus (Risso, 1827) Χειλονάρι 1,94

17 Liza ramada (Risso, 1827) Μαυράκι 0,41

18 Liza saliens (Risso, 1810) Γαστρος 0,18 7,01

19 Gambusia holbrooki (Girard, 1859) Κουνουποφάγο 4,95 17,53

20 Mullus barbatus Linnaeus, 1758 Κουτσομούρα 0,35

21 Synapturichthys kleinii (Risso, 1827) Γλώσσα 0,18

22 Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) Σπάρος 0,88

23 Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) Μουρμούρα 1,41

24 Syngnathus abaster Risso, 1827 Σακοράφα 2,12 0,11

25 Syngnathus acus Linnaeus, 1758 Κατουρλίδα 0,11

26 Syngnathus typhle  Linnaeus, 1758 Σακοράφα 0,18
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ιχθυοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», που προκήρυξε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα 
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2007-2013». 
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Εικόνα 2. Ποσοστιαία (%) αριθμητική συμμετοχή των προστατευόμενων από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ειδών Α) 
στο συνολικό αλίευμα του ποταμού Νέστου, Β) στο συνολικό αλίευμα της λίμνης Βιστωνίδας. 
Figure 2. Percentage contribution of each species listed in the Directive 92/43/ΕΟΚ compared to the total catch 
A) in River Nestos B) in Lake Vistonis. 

(A) (Β) 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   333 

Αναπτύσσοντας έναν εθνικό ιχθυολογικό δείκτη για την εκτίμηση της οικολογικής 
κατάστασης στα ρέοντα ύδατα της Ελλάδας: Βήματα σχεδιασμού 

πολυπαραμετρικού μοντέλου 
 

Βασίλης Τάχος1, Σταμάτης Ζόγκαρης1, Nικόλαος Κούτσικος1, Λεωνίδας Βαρδάκας1, 
Δημήτρης Κομματάς1, Γιώργος Χατζηνικολάου1, Ελένη Καλογιάννη1, Νεκτάριος 

Καλαϊτζάκης1, Aλκιβιάδης Ν. Οικονόμου1, Stefan Schmutz2 
1  Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Αττική - 

vtachos@hcmr.gr 
2 Department of Water, Atmosphere and Environment, Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, BOKU – 

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria - stefan.schmutz@boku.ac.at 

 

ABSTRACT 

Vassilis Tachos, Stamatis Zogaris, Nikolaos Koutsikos, Leonidas Vardakas, Dimitris 
Kommatas, Yorgos Chatzinikolaou, Eleni Kalogianni, Nektarios Kalaitzakis, Alcibiades N. 
Economou, Stefan Schmutz: Developing a national fish-index for the assessment of the 
ecological of lotic waters of Greece: elaboration of a multi-metric model 
The Water Framework Directive EC/2000/60 demands the use of fish as a biotic quality element for 
assessing the ecological status of rivers. After 12 years of standardized fish sampling, in all major river 
basins of Greece, we put forward the steps and procedures for the development of the first national a 
multiparametric ichthyological model-based index, designed to assess ecological status of Greek rivers. 
This index is based on the approaches applied to develop the European Index EFI. Four functional 
metrics were assigned to the index and their response to pressures met our expectations, with respect 
to available data, especially for medium levels of pressures. Additional data are expected to contribute 
to the improvement of the model. 
Keywords: freshwater fish, multiparametric index, ecological status, rivers 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες προσπάθειες ανάπτυξης 
ιχθυολογικών δεικτών, οι οποίοι, ωστόσο, είτε εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα τμήματα ποταμών είτε 
αποκλειστικά σε μια λεκάνη απορροής (βλ. Οικονόμου et al. 2007, Σκουλικίδης et al. 2008). Αν και οι 
βασικές αρχές του δείκτη οικολογικής ακεραιότητας (ΙΒΙ) του Karr είναι γενικώς αποδεκτές, ωστόσο, 
σήμερα αναγνωρίζεται η δυσκολία στη δημιουργία ιχθυοδεικτών σε συστήματα και περιοχές με 
μικρό αριθμό ειδών και ανθεκτικές ιχθυοκοινωνίες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τα 
οικοσυστήματα Μεσογειακού τύπου (βλ. Magalhães et al. 2008). Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η περιγραφή των βασικών βημάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός εθνικού 
πολυπαραμετρικού μοντέλου εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των ρεόντων υδάτων της χώρας 
(He.F.I.: Hellenic Fish Index), με βάση τα δεδομένα των ιχθυοπληθυσμών που έχει στη διάθεση του το 
Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ. Η 
προσέγγιση και τα βήματα δημιουργίας του μοντέλου (δείκτη) ακολουθούν, εν πολλοίς, τις πρακτικές 
ανάπτυξης των ήδη εφαρμοζόμενων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεικτών, που στηρίχθηκαν στον 
ευρωπαϊκό δείκτη EFI (European Fish Index). 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συγκεντρώθηκαν ιχθυολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα από 403 σταθμούς δειγματοληψίας (640 
δείγματα) του ΙΘΑΒΙΠΕΥ, που συγκεντρώθηκαν την περίοδο 2002 έως 2014 στα πλαίσια διαφόρων 
ερευνητικών προγραμμάτων. Σε όλους τους σταθμούς, οι ιχθυολογικές δειγματοληψίες 
πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτραλιείας, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές υλικών και ασφαλείας CEN (Comité Européen de Normalisation). Η μεθοδολογία και τα 
πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν, αναπτύχθηκαν από την ομάδα του ΕΛΚΕΘΕ και αποτυπώνονται 
αναλυτικά στο εγχειρίδιο IMBRIW (2012). Για όλα τα δείγματα καταγράφηκαν και εκτιμήθηκαν, 
επιπρόσθετα, οι επικρατούσες ανθρωπογενείς πιέσεις, ενώ παράλληλα εξήχθησαν μια σειρά από 
περιβαλλοντικές μεταβλητές (π.χ. υψόμετρο, κλίση, απόσταση από την πηγή κ.α.) μέσω Γεωγραφικών 
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Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS). Όλες οι στατιστικές αναλύσεις καθώς και απεικονίσεις του 
μοντέλου έγιναν με τα πακέτα προγραμμάτων R (R-project CRAN, version 3.2.4). 

Για τις αναλύσεις του πολυπαραμετρικού μοντέλου διατηρήθηκαν μόνο δείγματα που 
προήλθαν από τυποποιημένες δειγματοληψίες πεδίου, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: α) 
ελάχιστο αριθμό ψαριών 15 άτομα, β) ελάχιστο μήκος δειγματοληψίας 50m, γ) ελάχιστη επιφάνεια 
δειγματοληψίας 100 m2 και τέλος δ) δείγματα που αξιολογήθηκαν ως ημι-ποσοτικά (βλ. IMBRIW 
2012: χαρακτηρισμός A, B και C to be considered).  

Για όλα τα είδη ιχθύων που καταγράφηκαν δημιουργήθηκαν πίνακες με τα βιολογικά και 
οικολογικά τους γνωρίσματα (δυνητικές μετρικές του μοντέλου). Αποδόθηκαν, έτσι, σε κάθε είδος έξι 
διαφορετικά οικολογικά γνωρίσματα (με 24 επιμέρους λειτουργικές ομάδες), σε σχέση με την 
αναπαραγωγή, τη μετανάστευση, τη διατροφή, την ανεκτικότητα σε ρύπους και τις μεταβολές του 
ενδιαιτήματος, το μέγεθος και τη μακροζωία τους (Logez et al. 2013). Προσδιορίστηκε, επιπρόσθετα, 
η αναμενόμενη απόκριση των προαναφερόμενων οικολογικών γνωρισμάτων στις πιέσεις (αύξηση ή 
μείωση σε σχέση με τις πιέσεις). Λόγω της χρήσης ημι-ποσοτικών δεδομένων, μόνο η σχετική 
αφθονία ατόμων και το πλήθος ειδών, εισήλθαν στις αναλύσεις των μετρικών. Όλες οι μετρικές 
υπολογίστηκαν ξεχωριστά για τα μικρά (<100mm ή <150mm ολικού μήκους ανάλογα με το 
είδος/γνώρισμα) και μεγάλα ψάρια (>100mm ή >150mm ολικού μήκους ανάλογα με το 
είδος/γνώρισμα). 

Από το σύνολο των πιέσεων διατηρήθηκαν τελικά 13 (Tier 2 category- “partial” reference sites 
for Fish BQE) αφού αξιολογήθηκαν σε σχέση με τη συχνότητα παρουσίας τους στα συστήματα της 
χώρας. Οι πιέσεις αποδόθηκαν σε κλίμακα από 1 (καθόλου επιβάρυνση) έως 5 (μεγάλη επιβάρυνση). 
Δημιουργήθηκε, έτσι, ένας σωρευτικός συντελεστής πιέσεων (Cumulative Pressure Index) που 
απέδιδε τη συνολική πίεση που υφίσταντο κάθε δείγμα. 

Επιλέχθηκαν, επίσης, εννέα περιβαλλοντικές μεταβλητές, που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τις 
ιχθυοκοινωνίες (Pont et al. 2005) και αναλύθηκε η συσχέτισή τους με την Ανάλυση Κύριων 
Συνιστωσών (PCA). Αφαιρέθηκαν, κατ’ αυτόν το τρόπο, οι μεταβλητές εκείνες που σχετίζονταν 
σημαντικά μεταξύ τους. 

Παράλληλα, εισήχθη στα δεδομένα ανάλυσης η κατηγοριοποίηση των σταθμών 
δειγματοληψίας σε οικοπεριφέρειες (βλ. Economou et al. 2016), αφού πρώτα ομαδοποιήθηκαν βάσει 
ομοιότητας η οικοπεριφέρεια της Αδριατικής με εκείνες του Αιγαίου και του Ιονίου καθώς και αυτή 
της Μακεδονίας-Θεσσαλίας με εκείνη της Θράκης (βλ. Zogaris et al. 2009). 

Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση Κατηγοριοποίησης και Παλινδρόμησης Δενδρογράμματος 
(CRT: Classification and Regression Tree) για τη μοντελοποίηση των ιχθυολογικών μετρικών, σε σχέση 
με τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Στην ανάλυση αυτή διατηρήθηκαν μόνο τα τρία πρώτα επίπεδα 
των δενδρογραμμάτων και μόνο ομαδοποιήσεις που περιείχαν κατ’ ελάχιστο 15 δείγματα, με σκοπό 
να μειωθεί η πολυπλοκότητα του μοντέλου. Η τελική επιλογή των μετρικών έγινε διατηρώντας τις 
μετρικές εκείνες που δεν σχετίζονταν μεταξύ τους (Spearman rank correlation, |r|>0.7), διέθεταν 
ικανοποιητική ικανότητα πρόβλεψης (Pseudo-R2, >0.3, 10-fold cross-validation) και ευαισθησία 
απόκρισης στην πίεση (Wilcox u-test, p<0.001, διακύμανση μεσαίου > 20%). 

Ο δείκτης που δημιουργήθηκε, τελικά, χρησιμοποιεί τους μέσους όρους των τιμών των 
επιλεγμένων μετρικών και στη συνέχεια αναδιατάσσει τις εκτιμώμενες τιμές στην κλίμακα 0 έως 1. Τα 
όρια των 5 οικολογικών κλάσεων της Οδηγίας 2000/60 (υψηλή, καλή, μέτρια, φτωχή και κακή) 
προσδιορίστηκαν χωρίζοντας το εύρος τιμών του δείκτη σε πέντε ίσες κατηγορίες εκτίμησης, με 
ενδιάμεσα όρια 0.8, 0.6, 0.4 και 0.2, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την 
Ευρωπαϊκή ομάδα διαβαθμονόμησης (European Community 2011). 

Η αξιολόγηση της εκτίμησης του μοντέλου έγινε με τον Συντελεστή Συσχέτισης Spearman 
(Spearman rank correlation), συγκρίνοντας τις τιμές του ιχθυολογικού δείκτη σε σχέση με τον 
σωρευτικό δείκτη πιέσεων, για πολύ μικρές (<100 km2), μικρές (>= 100 έως <250 km2), μεσαίες 
(>=250 έως <1000 km2) και μεγάλες (>=1000 έως <40000 km2) λεκάνες απορροής. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τελικά, για τη δημιουργία του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν 135 δείγματα αναφοράς με καθόλου ή 
μικρή επιβάρυνση (καμία πίεση πάνω από 2), προερχόμενα τόσο από μικρούς όσο και μεγάλους 
ποταμούς (25% τεταρτημόριο 89.5 km2, διάμεσος 203 km2, 75% τεταρτημόριο 572.5 km2) καθώς και 
297 δείγματα με μεγάλη επιβάρυνση (μια τουλάχιστο πίεση 3 και πάνω). 

Συνοπτικά, στο πολυπαραμετρικό μοντέλο που κατασκευάστηκε διατηρήθηκαν πέντε 
περιβαλλοντικές μεταβλητές (υψόμετρο, κλίση, απόσταση από την πηγή, μέγεθος λεκάνης ανάντη και 
μέση θερμοκρασία αέρα κατά το μήνα Ιανουάριο), που επεξηγούν το 67% της διακύμανσης καθώς 
και τέσσερεις μετρικές (Εικόνα 1): (1) η σχετική αφθονία των εντομοφάγων ειδών μεγαλύτερων από 
100mm (dens.INSV.p.100large), (2) η σχετική αφθονία των παμφάγων ειδών μικρότερων από 100mm 
(dens.OMNI.p.100small), (3) η σχετική αφθονία των βενθικών ειδών μικρότερων από 150mm 
(dens.BENTH.p.150small) και (4) η σχετική αφθονία των ποταμόδρομων ειδών (dens.POTAD.p.all). 

 

 
Εικόνα 1. Οι τέσσερεις μετρικές του δείκτη και τα αντίστοιχα δενδρογράμματα της ανάλυσης CRT. 
Figure 1. The four metrics of the index and the trees obtained from the CRT analysis. 

 
Στην Εικόνα 2.Α, παρουσιάζεται ο δείκτης σε σχέση με τον σωρευτικό συντελεστή πιέσεων των 

δειγμάτων. Γενικά, καταδεικνύεται μια σαφής, αν και όχι γραμμική, μείωση του δείκτη σε 
αυξανόμενα επίπεδα πιέσεων (Spearman rank correlation: -0.537). Πιο συγκεκριμένα, ενώ στις πολύ 
μικρές και πολύ μεγάλες πιέσεις (βλ. τιμές σωρευτικού συντελεστή) ο δείκτης φαίνεται να μην 
ανταποκρίνεται πολύ ικανοποιητικά προς την αναμενόμενη κατεύθυνση, ωστόσο, στις ενδιάμεσες 
τιμές πιέσεων η απόκριση είναι πολύ ικανοποιητική. Είναι σημαντικό να τονιστεί, επίσης, ότι το 
μέγεθος της λεκάνης απορροής δε φαίνεται να επηρεάζει τη διακριτική ικανότητα του δείκτη (Εικόνα 
2.Β) 

Συμπερασματικά, η χρήση των λειτουργικών ομάδων στα πολυπαραμετρικά μοντέλα 
εκτίμησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της χώρας μας, όπου οι ιδιαίτερες συνθήκες και η 
παραλακτικότητα των υδάτινων συστημάτων διαφοροποίησαν έντονα τα είδη (τοπικοί ενδημισμοί), 
δίνει τη δυνατότητα υπέρβασης του προβλήματος των ενδημικών ειδών, καθώς οι μετρικές 
δημιουργούνται επάνω στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ειδών και όχι στα ίδια τα είδη, ως 
αυτόνομες ταξινομικές μονάδες. Η περαιτέρω μελέτη, λοιπόν, των γνωρισμάτων αυτών των ειδών 
είναι προαπαιτούμενο για τη βελτίωση των πολυπαραμετρικών δεικτών. 
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Εικόνα 2. Α) Ο HeFI και η απόκρισή του σε σχέση με τον σωρευτικό συντελεστή πιέσεων των δειγμάτων και Β) 
απόκριση του δείκτη για διάφορα μεγέθη λεκανών απορροής (Spearman rank correlations). 
Figure 2. A) HeFi index and its responsiveness with the cumulative pressure index of samples και Β) Index 
response for different catchment size (Spearman rank correlations). 

 
Περαιτέρω δεδομένα από νέα προγράμματα παρακολούθησης αλλά και νέες τεχνικές 

ανάλυσης αναμένεται να βελτιώσουν αισθητά την απόκριση του δείκτη-μοντέλου, με σκοπό την 
καλύτερη αποτύπωση της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων της χώρας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Economou AN, Zogaris S, Vardakas L, Koutsikos N, Chatzinikolaou Y, Kommatas D, Kapakos Y, Giakoumi 

S, Oikonomou E, Tachos V (2016) Developing policy-relevant river fish monitoring in Greece: 
Insights from a nation-wide survey. Mediterranean Marine Science 171: 302-322 

European Communities (2011) Guidance document No. 14 on the Intercalibration Process 2008-2011. 
IMBRIW (2012) Inland Waters Fish Monitoring Operations Manual: Electrofishing Health & 

Safety/HCMR Rapid Fish Sampling Protocol. Compiled by Zogaris S, Oikonomou E, Beaumont 
WRC, Tachos V. Version 1. Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Hellenic 
Center for Marine Research: Athens, Greece. 

Logez M, Bady P, Melcher A, Pont D (2013) A continental-scale analysis of fish assemblage functional 
structure in European rivers. Ecography 36: 80–91 

Magalhães MF, Ramalho CE, Collares‐Pereira MJ (2008) Assessing biotic integrity in a Mediterranean 
watershed: development and evaluation of a fish‐based index. Fisheries Management and 
Ecology 15 (4): 273-289 

Pont D, Hugueny B, Oberdorff T (2005) Modelling habitat requirement of European fishes: do species 
have similar responses to local and regional environmental constraints? Canadian Journal of 
Fisheries and Aquatic Sciences 62: 163–173 

Zogaris S, Economou AN, Dimopoulos P (2009) Ecoregions in the Southern Balkans: should they be 
revised? Environmental Management 43: 682-697 

Οικονόμου ΑΝ, Ζόγκαρης Σ, Χατζηνικολάου Γ, Τάχος ΒΑ, Γιακουμή Σ, Κομματάς Δ, Κούτσικος Ν, 
Βαρδάκας Λ, Blasel K, Dussling U (2007) Δημιουργία Ιχθυολογικού Πολυπαραμετρικού Δείκτη 
για την Εκτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης Ορεινών Ρεμάτων και Ποταμών. Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. Υπουργείο Ανάπτυξης. Κύριο 
Τεύχος 

Σκουλικίδης Ν, Οικονόμου A, Καραούζας I, Βαρδάκας Λ, Γκρίτζαλης Κ, Ζόγκαρης Σ, Δημητρίου Η, 
Τάχος Β (2008) Υδρολογική και βιογεωχημική παρακολούθηση στη λεκάνη απορροής του 
Ευρώτα. Τελική Τεχνική Έκθεση 1, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. LIFE-ENVIRONMENT: LIFE05 ENV/GR/000245. 

  

(Α) (Β) 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Εσωτερικά και Μεταβατικά Ύδατα 

   337 

Συσχέτιση της υδρομορφολογίας με την κατανομή της ιχθυοπανίδας στον Ποταμό 
Νέστο: προκαταρκτικά αποτελέσματα και προοπτικές 

 

Στέλιος Τριανταφυλλίδης, Αργύρης Σαπουνίδης, Νικόλαος Καμίδης, Φώτης 
Αράπογλου, Άρης Χρηστίδης, Μάνος Κουτράκης 
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ABSTRACT 
Stelios Triantafillidis, Argyris Sapounidis, Nikolaos Kamidis, Fotis Arapoglou, Aris Christidis, 
Manos Koutrakis: Relating hydromorphological variables to the distribution of fish fauna in 
Nestos River: preliminary results and perspectives 
Distribution of fish species in rivers depends on the hydrological, morphological and biological 
conditions of the watercourse. This preliminary study describes the methodology and presents 
preliminary results of environmental and biological data collection, aiming to the estimation of the 
environmental flow range in Nestos River. Τhe discrete hydromorphological units (HMUs), the fish 
species and their abundance were determined through electrofishing, hydrologic measurements and 
laser GIS mapping surveys. From April to June 2016, 39 HMUs were sampled and 14 fish species were 
recorded. Glides and runs were the dominant type of habitat downstream Toxotes dam while in 
tributaries, riffles were the most widely present type. The obtained information will be used to model 
fish species distribution in the mesohabitats of Nestos River in order to quantify the environmental 
flow. 
Keywords: water resources management, environmental flows, mesohabitats, fish fauna, laser GIS 
mapping, Nestos River 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ευημερία των ποτάμιων οικοσυστημάτων εξαρτάται άμεσα από τα υδρομορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους και τη διαχείρισή τους. Ο όρος οικολογική παροχή (environmental flow) 
συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των ποταμών καθώς περιγράφει την ποσότητα, το χρόνο, τη 
διάρκεια, τη συχνότητα και την ποιότητα των υδάτων που απαιτούνται για τη διατήρηση των 
ποτάμιων, των εκβολικών και των παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και της ανθρώπινης ευημερίας 
που εξαρτάται από αυτά (Acreman & Ferguson 2010). Η εξασφάλιση οικολογικής παροχής έχει 
αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών 
πόρων και επικυρώθηκε θεσμικά με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60 (Guidance Doc. No 31).  

Εντούτοις, υποδομές όπως τα φράγματα, μεταβάλουν τις παραμέτρους ροής και τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υδάτων ενώ παράλληλα κατακερματίζουν και απομονώνουν τους 
πληθυσμούς των υδρόβιων οργανισμών ή/και εμποδίζουν την ολοκλήρωση του βιολογικού τους 
κύκλου υποβαθμίζοντας έτσι τις βιοκοινότητες (Liermann et al. 2012). Η εποχικότητα των μεταβολών 
της ροής του ποταμού και οι φυσικές οχλήσεις (πλημύρες, ξηρασία), αντικαθίστανται από ημερήσιες 
διακυμάνσεις της παροχής που εξαρτώνται από τις απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα (υδροηλεκτρικά 
φράγματα) και άρδευση (αρδευτικά φράγματα). Παράλληλα, η μεταφορά φερτών υλών από το 
ανάντη τμήμα περιορίζεται σημαντικά μεταβάλλοντας τις αποθέσεις στα κατάντη, αλλάζοντας έτσι τη 
μορφολογία της κοίτης τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος του ποταμού.  

Ο Parasiewicz (2001) πρότεινε τη συλλογή δεδομένων σε κλίμακα μεσοενδιαιτημάτων 
(mesohabitats) και τη συσχέτισή τους με την παρουσία/απουσία ειδών ιχθυοπανίδας. Για τον 
καθορισμό των μεσοενδιαιτημάτων απαιτείται η διάκριση υδρομορφολογικών μονάδων 
(HydroMorphological Units/HMUs) μέσω της ποσοτικοποίησης υδρολογικών και μορφολογικών 
χαρακτηριστικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, στην παρούσα εργασία δίνονται προκαταρκτικά 
αποτελέσματα από τη συλλογή δεδομένων για την μελλοντική ανάπτυξη μοντέλου καταλληλότητας 
ενδιαιτήματος στον Νέστο όπου λειτουργούν τρία φράγματα (Υ/Η Θησαυρού, Υ/Η Πλατανόβρυσης 
και αρδευτικό Τοξοτών), γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα αξιοποίησης νέων μεθόδων για 
την εκπόνηση διαχειριστικών προτάσεων. Η εφαρμογή του μοντέλου θα παράγει εκτιμήσεις για το 
βέλτιστο εύρος συνθηκών για την ιχθυοπανίδα και θα ποσοτικοποιεί τις παραμέτρους ροής από τις 
οποίες υπολογίζεται η οικολογική παροχή. 

mailto:striant@inale.gr
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Αρχικά οριοθετήθηκαν οι υδρομορφολογικές μονάδες και πραγματοποιήθηκε ταξινόμησή τους με 
βάση τα χαρακτηριστικά ροής και τη μορφολογία της κοίτης. Η ταξινόμηση των μεσοενδιαιτημάτων 
πραγματοποιείται σε πέντε τύπους HMUs όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Η έρευνα 
επικεντρώθηκε στο τελευταίο τμήμα του ποταμού πριν την εκβολή, κατάντη του αρδευτικού 
φράγματος Τοξοτών (περιλαμβάνει την προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Νέστου), καθώς στην 
περιοχή αυτή συσσωρεύεται ο αντίκτυπος των ανθρωπογενών παρεμβάσεων (υδρολογική αστάθεια, 
ρύπανση, κ.ά.), με έντονη επίδραση στα ενδιαιτήματα των εκβολών και της παράκτια ζώνης (Sylaios 
et al. 2010). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε παραπόταμους του Ποταμού Νέστου 
(Βαθύρεμα και Αρκουδόρεμα) με σκοπό την εκτίμηση της οικολογικής τους κατάστασης και της 
συνεισφοράς τους στο συνολικό υδατικό απόθεμα. Οι μετρήσεις διεξήχθησαν ξεχωριστά για κάθε 
μοναδικό μεσοενδιαίτημα και συγκεντρώθηκαν βιολογικά, περιβαλλοντικά και χαρτογραφικά 
δεδομένα.  

 
Πίνακας 1. Κριτήρια ταξινόμησης HMUs. 
Table 1. HMUs classification criteria. 

 
Οι δειγματοληψίες οργανώθηκαν σε εβδομαδιαία βάση και πραγματοποιήθηκαν υπό 

διαφορετικό καθεστώς ροής (χαμηλό/υψηλό) ώστε να περιγραφεί η επίπτωση των φραγμάτων τόσο 
στην υδρομορφολογία όσο και  στην σύνθεση της ιχθυοπανίδας. Η συλλογή της ιχθυοπανίδας 
πραγματοποιήθηκε με συσκευή ηλεκτραλιείας (τύπου ELT60 IIHI, Hans Grassl) που επιτρέπει τη λήψη 
δειγμάτων ανεξάρτητα της ηλικιακής κλάσης και του είδους. Τα ψάρια ταξινομήθηκαν σύμφωνα με 
τους Kottelat & Freyhof (2007) προτού επιστραφούν άμεσα στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα 
επιστημονικά και κοινά ονόματα των ειδών ακολουθούν τους Economidis et al. (2009). Επιπλέον, 
μετρήθηκε η μέση ταχύτητα ροής (m/s) και το μέσο βάθος (m) για κάθε HMU καθώς και η παροχή για 
το σύνολο της κοίτης με τη χρήση ροόμετρου (τύπου Global Water FP101 flow probe). Οι μετρήσεις 
παροχής πραγματοποιήθηκαν για να συνδεθούν με τον σχηματισμό συγκεκριμένων τύπων 
μεσοενδιαιτημάτων.  

Παράλληλα, διενεργήθηκε χαρτογράφηση του εκάστοτε μεσοενδιαιτήματος με Γεωγραφικό 
Σύστημα Πληροφοριών (GIS). Το χαρτογραφικό σύστημα αποτελείται από αποστασιόμετρο laser 
(Truepulse 360R, LTI) με ενσωματωμένη πυξίδα και κλισίμετρο, υπολογιστή πεδίου τύπου χειρός (LT 
500U, CHC) με αισθητήρα GPS και λογισμικό GIS. Το σύστημα επιτρέπει την άμεση μεταφορά των 
δεδομένων σε αρχείο τύπου “shapefile”. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και καταχωρήθηκαν 
αφορούν τα χαρακτηριστικά ροής (ταχύτητα), τη γεωμετρία του μεσοενδιαιτήματος (μήκος, πλάτος, 
επιφάνεια, περίμετρος και βάθος), την σκίαση της κοίτης και το τύπο κάλυψης του υποστρώματος (%) 
(πέτρωμα, κροκάλες, χαλίκι, άμμος και ιλύς).  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο 2016, καταγράφηκαν 39 μεσοενδιαιτήματα σε 4 θέσεις της λεκάνης 
απορροής του Ποταμού Νέστου Χαρτογραφήθηκαν 18 μεσοενδιαιτήματα στο κατάντη τμήμα 
(Τοξότες, Χρυσούπολη) και 21 μεσοενδιαιτήματα στους παραποτάμους (Αρκουδόρεμα, Βαθύρεμα) 
(Πίνακας 2). Από τα πρώτα ευρήματα προέκυψε ότι στο τμήμα κατάντη του αρδευτικού φράγματος 
Τοξοτών επικρατούν τύποι μεσοενδιαιτημάτων που χαρακτηρίζονται από ομαλή ροή με 
περιορισμένη ανάμιξη (glide, run). Αντίθετα, στο ορεινό τμήμα της λεκάνης (Αρκουδόρεμα, 
Βαθύρεμα) παρατηρούνται εναλλαγές μεταξύ πιο δυναμικής ροής με έντονη ανάμιξη (riffle, rapid) 
και ομαλής ροής (glide). Ο μέσος βαθμός σκίασης της κοίτης κατάντη των Τοξοτών υπολογίστηκε 
στο 28% ενώ στους παραποτάμους ήταν 66%. Όσον αφορά τον τύπο υποστρώματος, η κάλυψη με 

Τύπος HMU Χαρακτηριστικά ροής Χαρακτηριστικά κοίτης 

Μικρολίμνες (Pool) Πολύ χαμηλή Κοίλη, βαθειά 

Ρηχά τρεχούμενα νερά (Glide) Ομαλή, χαμηλή/μέτρια ταχύτητα Συμμετρική, ρηχή 

Τρεχούμενα νερά (Run) Ομαλή, μέτρια/μεγάλη ταχύτητα Βαθειά 

Μικροί ύφαλοι (Riffle) Μη ομαλή, μέτρια/μεγάλη ταχύτητα, ήπια ανάμιξη Ρηχή/πολύ ρηχή, κεκλιμένη, βραχώδης 

Μικρές υδατοπτώσεις (Rapid) Μη ομαλή, μέτρια/μεγάλη ταχύτητα, έντονη 
ανάμιξη 

Ρηχή/πολύ ρηχή, κεκλιμένη, βραχώδης με 
βαθμίδες 
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λεπτόκοκκες αποθέσεις στα κατάντη (Τοξότες) έφτασε σε ορισμένα σημεία το 100% (Μ.Ο. 67%) ενώ 
ανάντη (παραπόταμοι) επικρατούν τα αδρομερή υλικά (πέτρες, κροκάλες) σε ποσοστό 61%.  

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ιχθυολογικού υλικού 
καταγράφηκαν 14 είδη ψαριών από 8 οικογένειες (Πίνακας 3). Στο κατάντη τμήμα καταγράφηκαν 
2.847 άτομα από 13 είδη, ενώ στους παραποτάμους 854 άτομα από 10 είδη. Τα κυπρινοειδή 
(Cyprinidae) είναι η πολυπληθέστερη οικογένεια και εκπροσωπείται από 6 είδη. Από την οικογένεια 
των σολομοειδών (Salmonidae) εντοπίστηκαν δύο είδη εκ των οποίων η Πέστροφα Νέστου Salmo 
macedonicus (Karaman 1924) εμφανίζεται μόνο στους παραποτάμους. Αντίστοιχα, η 
Ποταμοσαλιάρα Salaria fluviatilis, (Asso 1801), το χέλι Anquilla αnguilla (Linnaeus 1758), το Περκί 
Perca fluviatilis, Linnaeus 1758 και ο κουνουποφάγος Gambusia holbrooki (Girard 1859) 
απαντήθηκαν μόνο κατάντη του φράγματος Τοξοτών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκαλύπτουν μια 
προτίμηση της Μπριάνας και του Θρακοτυλιναρίου σε μεσοενδιαιτήματα με βάθος από 0,45 έως 
0,75 m, με ταχύτητα ροής από 0,15 έως 0,3 m/s, όμως αυτές οι τάσεις θα πρέπει να επιβεβαιωθούν 
στατιστικά με την εφαρμογή του μοντέλου κατανομής ιχθυοπανίδας. 
 
Πίνακας 2. Βασικά γεωμετρικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά ανά τύπο μεσοενδιαιτήματος (οι ελληνικές 
ονομασίες των HMUs αναφέρονται στον Πίνακα 1). 
Table 2. Main geometric and hydrologic features per mesohabitat type (Greek names of HMUs are displayed in 
Table 1). 

 
 

 
Εικόνα 1. Ενδεικτική κατανομή των μεσοενδιαιτημάτων σε τμήμα του Ποταμού Νέστου κατάντη του 
φράγματος Τοξοτών (αριστερά) και τμήμα του Βαθυρέματος (δεξιά). 
Figure 1. Indicative distribution of mesohabitats in parts of Nestos River downstream Toxotes dam (left) and 
parts of Vathyrema tributary (right). 

 
Τα πρώτα ευρήματα και οι επιτόπιες παρατηρήσεις αναδεικνύουν ως βασικό παράγοντα 

αποσταθεροποίησης του οικοσυστήματος την συνεχή αυξομείωση της στάθμης στο κατάντη τμήμα 
(Εικόνα 2). Η έντονη ημερήσια διακύμανση  της παροχής και της στάθμης προκαλεί τη συνεχή 
μεταβολή της συνδεσιμότητας των ενδιαιτημάτων και της χωρικής κατανομής τους. Η 
ποσοτικοποίηση των παραμέτρων ροής και της κατανομής των μεσοενδιαιτημάτων θα δώσει τη 
δυνατότητα εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων που θα προτείνουν την εφαρμογή συγκεκριμένων 
μέτρων διαχείρισης των υδατικών πόρων, προσαρμοσμένων στα ειδικά υδρολογικά χαρακτηριστικά 
του ποταμού Νέστου.  

 
 

HMU Πλήθος Μέση Επιφάνεια (m2) Μέσο βάθος (m) (εύρος) Μέση ταχύτητα (m/s) (εύρος) 

Κατάντη Τοξοτών 

Pool 3 198,5 0,5 (0,31 - 0,66) 0,12 (0,1 - 0,17) 

Run 8 3968,7 0,58 (0,46 - 0,81) 0,66 (0,52 - 0,95) 

Glide 5 2878,8 0,34 (0,25 - 0,4) 0,65 (0,51 - 0,89) 

Riffle - - - - 

Rapid 2 859,2 0,3 (0,23 - 0,36) 0,56 (0,5 - 0,62) 

Παραπόταμοι (Αρκουδόρεμα - Βαθύρεμα) 

Pool 3 648,1 0,72 (0,58 - 0,79) 0,04 (0 - 0,08)  

Run 1 - - - 

Glide 6 801,1 0,48 (0,36 - 0,59) 0,47 (0,26 - 0,73) 

Riffle 8 362,4 0,36 (0,12 - 0,56) 0,8 (0,49 - 0,96) 

Rapid 3 339,4 0,34 (0,25 - 0,39) 0,7 (0,54 - 0,85) 
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Πίνακας 3. Τα είδη που καταγράφηκαν από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2016 στον Ποταμό Νέστο και τους 
παραποτάμους του. 
Table 3. Species recorded from April until June 2016 in Nestos River and its tributaries. 

 
 
Η εκτίμηση της οικολογικής παροχής με τη μέθοδο της ανάλυσης μεσοενδιαιτημάτων 

αποδίδει σημαντική ποσότητα πρωτογενών δεδομένων τόσο για τις υδρολογικές συνθήκες του υπό 
μελέτη οικοσυστήματος όσο και για τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη 
διεξαγωγή συμπερασμάτων για το βέλτιστο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και για την 
σύνθεση των βιοκοινοτήτων που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ποταμού Νέστου. Η 
ανάλυση σε αυτή την κλίμακα μπορεί να αναδείξει τις περιοχές που δέχονται τις ισχυρότερες 
πιέσεις ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις στο κατάλληλο διαχειριστικό επίπεδο. Τα δεδομένα της 
παρούσας εργασίας συλλέχθηκαν στα πλαίσια του Έργου “Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον 
καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων” του ΧΜ ΕΟΧ 2009-
2014. 

 
Εικόνα 2. Διακύμανση της στάθμης στον Ποταμό Νέστο κατάντη του φράγματος Τοξοτών τον Απρίλιο και τον 
Μάιο 2016 (από σταθμό ποιοτικών παραμέτρων υδάτων Νέστου, ΦΔ ΕΠΑΜΑΘ). 
Figure 2. Water level fluctuations of Nestos River downstream Toxotes dam in April and May 2016 (from water 
quality monitoring station of Nestos, NPMC of EMATH). 
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Family Species Common name (Greek) 

Anguiliidae Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Χέλι 

Blennidae Salaria fluviatilis (Asso, 1801) Ποταμοσαλιάρα 

Cobitidae Cobitis strumicae Karaman, 1955 Θρακοβελονίτσα 

Cyprinidae Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 Τσιρωνάκι 

 Barbus strumicae Karaman, 1955 Μπριάνα του Στρυμόνα 

 Chondrostoma vardarense Karaman, 1928 Σύρτης 

 Gobio bulgaricus Drensky, 1928 Γυφτόψαρο 

 Rhodeus amarus (Bloch, 1782) Μουρμουρίτσα 

 Squalius orpheus Kottelat & Economidis, 

2006 

Θρακοτυλινάρι 

Nemacheilina Oxynoemacheilus bureschi (Drensky, 

1928) 

Πετροχείλι 

Percidae Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 Περκί 

Salmonidae Salmo macedonicus (Karaman, 1924) Πέστροφα Νέστου 

 Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Ιριδιζουσα Πέστροφα 

Poecilidae Gambusia holbrooki (Girard 1859) Κουνουποφάγος 
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Ηλικία και αύξηση του είδους Alburnus vistonicus στα ρέοντα ύδατα του Εθνικού 
Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
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ABSTRACT 
Emmanouil Tsakoumis, Argyrios Sapounidis, Foivos-Alexandros Mouchlianitis, Efthimia 
Antonopoulou, Emmanouil Koutrakis, Dimitra Bobori: Age and growth of the species 
Alburnus vistonicus in the lotic ecosystems of the National Park of East Macedonia – Thrace 
The age and growth of the endemic fish species Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007 in the 
lotic ecosystems of the National Park of East Macedonia – Thrace was studied. Monthly samplings 
were conducted in Kompsatos, Kosynthos, Travos, Filiouris and Vosvozis Rivers (October 2014 - 
September 2015), using electrofishing. The total length (TL, cm ± 0.1) and weight (W, g ± 0.1) of all 
individuals were measured. Age determination was performed by scale reading. The species growth in 
the majority of the systems was positive allometric (b> 3), with the exception of Filiouris River, where 
isometric growth (b=3) was evident. The estimated parameters b of the length - weight relationships 
differed among species populations. Five ages were identified for the individuals from Kompsatos and 
Kosynthos rivers, three ages for the population of Vosvozis river and two ages for the individuals from 
Filiouris river. Growth parameters of the Von Bertalanffy equation are provided for the first time for 
Alburnus vistonicus from the studied rivers. 
Keywords: age, growth, Alburnus vistonicus, critically endangered, lotic ecosystems. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το είδος Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007 (αλάια) είναι ενδημικό είδος ψαριού των 
λεκανών της λίμνης Βιστωνίδας και του ποταμού Φιλιούρη (Freyhof & Kottelat 2007). Συγκεκριμένα, 
εντοπίζεται στις λίμνες Βιστωνίδα και Ισμαρίδα, καθώς και στους ποταμούς Κόσυνθο, Κομψάτο, 
Βοσβόζη και Φιλιούρη. Χαρακτηρίζεται ως "κρισίμως κινδυνεύον" (critically endangered, CR) (Freyhof 
& Kottelat 2008) και γι' αυτό το λόγο προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, Σύμβαση της Βέρνης, Λεγάκις & Μαραγκού 2009). Παρ' όλα αυτά, το είδος είναι ελάχιστα 
μελετημένο ως προς τη βιολογία και την οικολογία του. Συγκεκριμένα, η ηλικία, η αύξηση και η 
αναπαραγωγή του μελετήθηκαν από τον Κοκκινάκη (1992), όταν ακόμη το είδος αναφερόταν ως 
Chalcalburnus chalcoides macedonicus. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της ηλικίας και αύξησης του είδους για πρώτη 
φορά στα ρέοντα συστήματα, όπου απαντά. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες δειγματοληψίες στα κατάντη των ποταμών Βοσβόζη, Κομψάτου, 
Κόσυνθου, Τραύου και Φιλιούρη (Οκτώβριος 2014 – Σεπτέμβριος 2015), ενώ στα ανάντη των 
ποταμών, εκτός του Τραύου, οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο υδρολογικές περιόδους 
[χαμηλής (Οκτώβριος 2014) και υψηλής ροής (Μάιος 2015)]. Τα ψάρια συλλέχθηκαν με τη μέθοδο 
της ηλεκτραλιείας (CEN 2003) και συντηρήθηκαν σε διάλυμα φορμόλης 10%. Σε κάθε άτομο 
μετρήθηκε το ολικό μήκος (TL, cm ± 0,1) και σωματικό βάρος (W, g ± 0,1). 

Οι σχέσεις ολικού μήκους – βάρους των ατόμων ανά σύστημα υπολογίστηκαν με βάση τη 
σχέση W= aTLb (Le Cren 1951), ενώ ο έλεγχος της αύξησης (ισομετρική και αλλομετρική) 
πραγματοποιήθηκε με το t-test (Economou et al. 1991). Η εκτίμηση της ηλικίας έγινε από την 
ανάγνωση των ετήσιων δακτυλίων στα λέπια (Tesch 1968). Για τον υπολογισμό των παραμέτρων 
αύξησης εφαρμόστηκε η εξίσωση του Von Bertalanffy (1938) Lt= L∞ (1-e-K (t-t0)). Επίσης, υπολογίστηκε ο 
δείκτης αύξησης φ'= log10K + 2log10L∞ (Pauly 1998). 

mailto:bobori@bio.auth.gr
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά αλιεύθηκαν 417 άτομα, η πλειονότητα των οποίων καταγράφηκε στον ποταμό Κόσυνθο 
(27,58%), ενώ στον ποταμό Τραύο δεν εντοπίστηκε κανένα άτομο (Πίνακας 1). Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων βρέθηκε θετική αλλομετρική αύξηση (t-test, p<0,05), εκτός από τον πληθυσμό του 
ποταμού Φιλιούρη, όπου η αύξηση εκτιμήθηκε ως ισομετρική (t-test, p>0,05) (Εικόνα 1). 

Θετική αλλομετρική αύξηση του είδους είχε παρατηρηθεί και από τον Κοκκινάκη (1992) για 
τον πληθυσμό της λίμνης Βιστωνίδας. Σε όλα τα συστήματα οι τιμές της παραμέτρου b της σχέσης 
μήκους - βάρους κυμάνθηκαν εντός του εύρους που αναφέρεται από τους Froese (2006) και 
Kleanthidis et al. (1999) σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα, αντίστοιχα. 
 
Πίνακας 1. Μέσο (±SE) ολικό μήκος (TL, cm) και βάρος (W, g) των ατόμων του είδους A. vistonicus. n: αριθμός 
ατόμων, min: ελάχιστο, max: μέγιστο, mean: μέσος όρος, SE: τυπικό σφάλμα. 
Table 1. Mean (±SE) of the total length (TL, cm) and weight (W, g) of A. vistonicus. n: number of individuals, min: 
minimum, max: maximum, SE: standard error. 

Σύστημα n 
TL (cm) W (g) 

mean ± SE min – max mean ± SE min – max 

Βοσβόζης 94 9,56 ± 0,30 3,90 – 14,20 8,78 ± 0,68 0,45 – 26,09 

Κομψάτος 102 12,47 ± 0,41 3,80 – 22,30 25,49 ± 2,21 0,34 – 138,47 

Κόσυνθος 115 10,07 ± 0,43 4,40 – 25,10 17,87 ± 3,28 0,44 – 180,19 

Τραύος 0 - - - - 

Φιλιούρης 106 8,23 ± 0,26 2,90 – 14,50 5,99 ± 0,56 0,30 – 29,80 

 
Εικόνα 1. Σχέσεις μήκους - βάρους (TL, cm – W, g) του είδους A.vistonicus από τους πληθυσμούς των ποταμών 
Βοσβόζη (a), Κομψάτου (b), Κόσυνθου (c) και Φιλιούρη (d). 
Figure 1. Length - weight relationships (TL, cm – W, g) of A. vistonicus from Vosvozis (a), Kompsatos (b), Kosynthos 
(c) and Filiouris (d) river populations. 

 
Στα άτομα από τον ποταμό Φιλιούρη αναγνωρίστηκαν δυο ηλικίες, σε αυτά από τον ποταμό 

Βοσβόζη τρεις, ενώ στους πληθυσμούς από τους ποταμούς Κομψάτο και Κόσυνθο πέντε ηλικίες 
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(Πίνακας 2). Αντίθετα, ο Κοκκινάκης (1992) εκτίμησε οκτώ ηλικίες για τον πληθυσμό στη λίμνη 
Βιστωνίδα. Στους ποταμούς Βοσβόζη και Φιλιούρη η αύξηση του είδους ακολούθησε το αναμενόμενο 
πρότυπο αύξησης των ψαριών, σύμφωνα με το μοντέλο του Von Bertalanffy, που ωστόσο δεν ήταν 
εμφανές για τους πληθυσμούς από τους ποταμούς Κομψάτο και Κόσυνθο, οι οποίοι επικοινωνούν με 
τη λίμνη Βιστωνίδα. Στους πληθυσμούς αυτούς καταγράφηκε μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 
ηλικιών ΙΙΙ και ΙV σε σχέση με τις προηγούμενες, γεγονός που αποδίδεται στην ανάμειξη των 
πληθυσμών των συστημάτων με τον πληθυσμό της λίμνης Βιστωνίδας, κυρίως λόγω των 
αναπαραγωγικών μεταναστεύσεων που πραγματοποιεί το είδος στα συγκεκριμένα συστήματα 
(Κοκκινάκης 1992, Μπόμπορη et al. 2015). Επίσης, στον πληθυσμό της λίμνης εντοπίστηκαν 
μεταβολές των διατροφικών συνηθειών του είδους, οι οποίες παρατηρήθηκαν από την ηλικία 4+ και 
μετά, με αποτέλεσμα την απότομη μεταβολή του τροφικού του επιπέδου (Μπόμπορη et al. 2015). 
 
Πίνακας 2. Μέσο ολικό μήκος (TL, cm) για κάθε ηλικιακή κλάση που αναγνωρίστηκε για το είδος A. vistonicus στα 
υπό μελέτη συστήματα. 
Table 2. Mean total length (TL, cm) for each age class for the species A. vistonicus in the studied rivers. 

Ηλικιακή 
κλάση 

TL (cm) 

Βοσβόζης Κομψάτος Κόσυνθος Φιλιούρης 

I 9,53 9,97 10,05 9,1 

II 11,92 13,34 12,09 11,53 

III 13,48 15,08 14,63 - 

IV - 17,49 21,53 - 

V - 19,45 23,63 - 

 
Οι παράμετροι αύξησης και ο δείκτης αύξησης φ’ δεν υπολογίστηκαν για τους πληθυσμούς 

του είδους από τον ποταμό Φιλιούρη, εξαιτίας του μικρού αριθμού ηλικιακών κλάσεων (μόνο δύο). 
Για τους πληθυσμούς του είδους από τους υπόλοιπους ποταμούς οι καμπύλες αύξησης δίνονται στην 
Εικόνα 2. Ακόμη, εξαιρέθηκαν οι ηλικίες IV και V από τον πληθυσμό του ποταμού Κόσυνθου, εξαιτίας 
του μικρού αριθμού ατόμων που περιελάμβαναν (4 και 3 άτομα, αντίστοιχα). Η μέγιστη τιμή 
ασυμπτωτικού μήκους (L∞) υπολογίστηκε για τον πληθυσμό του ποταμού Κομψάτου (23,57 cm) και η 
ελάχιστη για τον αντίστοιχο του ποταμού Βοσβόζη (15,03 cm) (Πίνακας 3). Αντίθετα, η υψηλότερη 
τιμή της παραμέτρου Κ υπολογίστηκε για τα άτομα από τον ποταμό Βοσβόζη (0,62 years-1) και η 
μικρότερη για αυτά από τον ποταμό Κομψάτο (0,28 years-1) (Πίνακας 3). Η μέγιστη τιμή του δείκτη φ’ 
υπολογίστηκε για τον πληθυσμό του ποταμού Κομψάτου (2,19) και η ελάχιστη για τον αντίστοιχο του 
ποταμού Κόσυνθου (2,08) (Πίνακας 3). Οι παράμετροι αύξησης στα ποτάμια συστήματα μελετήθηκαν 
για πρώτη φορά και ήταν μικρότερες από τις αντίστοιχες τιμές που είχαν υπολογιστεί από τον 
Κοκκινάκη (1992) για τον πληθυσμό της λίμνης Βιστωνίδας (L∞= 439,39 mm, K= 0,914 έτη-1). 

 
 

 
Εικόνα 2. Καμπύλες αύξησης του είδους A. vistonicus στους ποταμούς Βοσβόζη (a), Κομψάτο (b) και Κόσυνθο (c). 
Figure 2. Growth curves of the species A. vistonicus from Vosvozis (a), Kompsatos (b) and Kosynthos (c) rivers. 
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Πίνακας 3. Παράμετροι αύξησης (L∞, Κ, t0), και δείκτης αύξησης φ΄ του είδους A. vistonicus σε κάθε σύστημα. 
Table 3. Growth parameters (L∞, Κ, t0) and growth index φ΄of the species A. vistonicus in each system studied. 

Σύστημα L∞ (cm) K (years-1) t0 (years) φ’ 

Βοσβόζης 15,03 0,62 -0,61 2,14 

Κομψάτος 23,57 0,28 -0,91 2,19 

Κόσυνθος 19,67 0,31 -1,23 2,08 
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Η σύνθεση των πληθυσμών των ειδών Syngnathus abaster και Syngnathus typhle 
στο εκβολικό σύστημα του Σπερχειού ποταμού στον Μαλιακό κόλπο 
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ABSTRACT  
Ioanna Tsionki, Stefanos Kavadas, Apostolis Siapatis: The composition of Syngnathus 
abaster and Syngnathus typhle in the transitional waters of Sperchios River in Maliakos 
Gulf 
This study discusses the composition of two sympatric species, Syngnathus abaster and Syngnathus 
typhle (Syngnathidae) found in the protected shallow area Livari at Sperchios estuary. During the 
sampling period from June 2014 to October 2015, a total of 142 hauls were conducted at depths 
ranging from the surface down to 1,80m. A total of 1326 specimens were collected using a bag-seine 
net for juveniles. S. abaster is four times more abundant than S. typhle and the highest abundance for 
both species is indicated during the period of July until September. Total body length ranged from 24 
to 244 mm for S. abaster and 24 to 282 mm for S. typhle. The estimated parameters a and b of the 
allometric equation of length weight relationship were found a=0,0000001, b=3,3462 for S.abaster 
and  a=0,0000002, b= 3,1758 for S. typhle, respectively. 
Keywords: pipefishes, estuaries, nursery ground, protected area, Syngnathidae 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ  
Το γένος Syngnathus περιλαμβάνει εννέα είδη από τα οποία τα έξι απαντούνται και στη Μεσόγειο 
(Dawson 1986). Η Σακοράφα ή S. abaster είναι ευρύαλο είδος και συναντάται σε αμμώδεις ή 
λασπώδεις βυθούς, σε περιοχές με βλάστηση και λιβάδια από Posidonia oceanica και Zostera και σε 
βάθη ως 5 μέτρα. Συναντάται, επίσης, κοντά σε εκβολικά συστήματα. Η αναπαραγωγική περίοδος 
σημειώνεται συνήθως από Απρίλη ως Οκτώβρη με τη περίοδο επώασης των αυγών να διαρκεί 21-32 
ημέρες (Dawson 1986), σε θερμοκρασίες 18-22°C (Silva et al. 2007). Η πρώτη γεννητική ωριμότητα 
παρουσιάζεται σε ηλικία 3-4 μηνών και σε μήκος 6cm (Tomasini 1991). Η Κατουρλίδα ή S. typhle είναι 
παράκτιο είδος και απαντάται σε εκβολικά συστήματα, σε  λιμνοθάλασσες και σε θαλάσσια λιβάδια 
P. oceanica και Ζostera (Malavasi et al. 2007). Ζει σε θαλάσσια ή υφάλμυρα νερά, σε βάθη έως 20 
μέτρα. Η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί από τον Μάρτη ως τον Οκτώβρη, αλλά κυρίως από Ιούνιο 
εώς Αύγουστο (Muus & Nielsen 1999), με τη περίοδο επώασης των αυγών να διαρκεί 3-6 εβδομάδες 
(Vincent et al. 1995). Το μήκος πρώτης γεννητικής ωριμότητας του είναι 11-12cm (Muus & Nielsen 
1999). 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
παρουσίαση της σύνθεσης των πληθυσμών των 
δύο παραπάνω ειδών στο εκβολικό σύστημα 
του Σπερχειού ποταμού, στην προστατευόμενη 
αβαθή περιοχή Λιβάρι του Μαλιακού κόλπου 
από τον Ιούνιο 2014 έως και τον Οκτώβριο 
2015. Τα δεδομένα της εργασίας 
συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού 
έργου «ΚΡΗΠΙΣ - Ολοκληρωμένη διαχείριση 
λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης, ΕΣΠΑ 
2007-2013» που χρηματοδοτήθηκε από τη 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στη περίοδο μελέτης πραγματοποιήθηκαν 
μηνιαίες δειγματοληψίες σε επιλεγμένα σημεία 
της περιοχής (Εικόνα 1) με δίχτυ συλλογής 
νεαρών ατόμων ιχθυοπανίδας με μέγεθος ματιού 3 mm (Εικόνα 2) (Kavadas et al. 2015). Το μέγιστο 
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Εικόνα 1. Περιοχή μελέτης και σταθμοί δειγματοληψίας
Figure 1. Study area and sampling stations

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347207003107#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771407001849#bib35
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272771407001849#bib38
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βάθος σύρσης δεν υπερέβη τα 1,80 μέτρα. Κατά το χρονικό διάστημα της μελέτης, εκτελέστηκαν 142 
δειγματοληψίες στο αβαθές τμήμα του έσω Μαλιακού Κόλπου στην περιοχή Λιβάρι. Τα δείγματα 
καταψύχθηκαν και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο. Από την οικογένεια Syngnathidae 
αναγνωρίστηκαν τα είδη S. abaster και S.typhle και από το σύνολο των ατόμων τους μετρήθηκε το 
ολικό μήκος σώματος (TL, mm) και το βάρος (TW, g) τους σε ζυγό ακριβείας. Το βάρος των ψαριών 
έχει εκθετική σχέση με το μήκος του και υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση W=aLb. Ο 
συντελεστής b περιγράφει ισομετρική αύξηση, όταν είναι ίσος με 3 και αλλομετρική αύξηση, όταν 
είναι στατιστικά μεγαλύτερος (θετική αλλομετρία) ή μικρότερος (αρνητική αλλομετρία) από 3 (Le 
Cren 195, Froese 2006).  Για την εκτίμηση της αλληλοεπικάλυψης όσον αφορά την αφθονία των δύο 
ειδών σε κάθε σταθμό χρησιμοποιήθηκε ο  
δείκτης Schoener's (N) 
  𝛮 = 1 − 0.5 ∑ |𝑃𝑥𝑖 −  𝑃𝑦𝑖|𝑛

𝑖=1  

όπου Pxi και Pyi είναι οι αναλογίες των αριθμών των ατόμων σε κάθε σταθμό i μεταξύ του S. abaster (x) 
και S. typhle (y). Η τιμή του Ν κυμαίνεται μεταξύ 0 (μη αλληλεπικάλυψη) και 1 (πλήρης 
αλληλοεπικάλυψη). Για Ν˃0,6 υποδεικνύεται σημαντική αλληλοεπικάλυψη στα δύο είδη (Schoene 
1970). 
 

Eικόνα 2. Τα είδη Syngnathus abaster και Syngnathus typhle που αλιεύτηκαν στο Λιβάρι 
Figure 2. The species Syngnathus abaster and Syngnathus typhle from Livari's  samplings                                     

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Τα άτομα και των δύο ειδών αλιεύτηκαν στο σύνολο των μηνιαίων δειγματοληψίων. Ο αριθμός των 
ατόμων που αλιεύτηκαν είναι 1028 για το S. abaster  και 298  για το S. typhle. Κατά τη διάρκεια των 
δειγματοληψιών στην περιοχή, το S. abaster εντοπίστηκε σε 55 σταθμούς και το S. typhle σε 33 (από 
ένα σύνολο 142 σταθμών).  Το S. abaster παρουσιάζει μεγαλύτερη αφθονία τους μήνες Ιούλιο εώς 
Σεπτέμβριο, η οποία αντιπροσωπεύει το 65,39% του συνολικού αριθμού ατόμων του είδους που 
αλιεύτηκαν. Τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες το είδος εμφανίζεται με μικρότερη αφθονία 
στην περιοχή. Τα νεαρά ανώριμα άτομα (<60 mm) απουσιάζουν τους μήνες Ιανουάριο-Μάιο, στους 
δε υπόλοιπους εμφανίζονται με μικρά ποσοστά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Εικόνα 3. Κατανομή μήκους σώματος των ειδών S. abaster (a) και S. typhle (b) 
  Figure 3. Length frequency distribution of S. abaster (a)  and S. typhle (b) 

 
Το είδος S. typhle παρουσιάζει μεγαλύτερη αφθονία τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβρη, η 

οποία αντιπροσωπεύει το 46,64% του συνολικού αριθμού των ατόμων του είδους που αλιεύτηκαν. 
Τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο καθώς και τους χειμερινούς μήνες, το είδος εμφανίζεται σε 
μικρότερες αφθονίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νεαρών ανώριμων ατόμων (<110 mm) 
εμφανίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο έως Αύγουστο.  
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Το ολικό μήκος σώματος του είδους S. abaster κυμάνθηκε από 24 έως 244 mm. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ατόμων απαντάται στο εύρος μηκών 72 έως 132 mm (Εικόνα 3a). H σχέση ολικού 
μήκους σώματος και βάρους δίνεται από την εξίσωση W=0.0000001*L3,3462, με R2  = 0,918623 και 
b=3,3462 (Εικόνα 4a).  Αντίστοιχα για το είδος S. typhle, το ολικό μήκος σώματος κυμάνθηκε από 24 
έως 282 mm. Η πλειοψηφία των ατόμων βρίσκεται ανάμεσα στα 97 έως 190 mm (Εικόνα 3b). H σχέση 
μήκους σώματος και βάρους δίνεται από τη σχέση W=0.0000002*L3,1758 με R2  = 0,9473 και b=3,1758 
(Εικόνα 4b). Και τα δύο είδη παρουσιάζουν θετική αλλομετρική αύξηση με b˃3.  

 
 

Εικόνα 4. Σχέση μήκους βάρους των ειδών S. abaster (a) και S. typhle (b) 
Figure 4. Length - weight relationship of S. abaster (a) and S. typhle (b) 

 
Το S.typhle συναντάται με μικρότερες αφθονίες σε σχέση με το S.abaster. Το είδος αυτό 

παρουσιάζει μικρότερες αφθονίες σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας Syngnathidae στη 
Μεσόγειο (Altuğ et al. 2011).  Και τα δύο είδη παρουσιάζουν περίοδο μεγαλύτερης αφθονίας στα 
τέλη των καλοκαιρινών μηνών και στην αρχή του φθινοπώρου. Αυτό πιθανώς οφείλεται στις 
χαμηλότερες ροές του ποταμού (απουσία πλημμυρικών φαινομένων), στην αύξηση της 
θερμοκρασίας του νερού και στη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Επίσης, την περίοδο αυτή παρατηρείται η 
μεγαλύτερη αναπαραγωγική δραστηριότητα και η συγκέντρωση αρσενικών και θηλυκών ατόμων στη 
περιοχή. Τότε εμφανίζονται και τα πρώτα νεαρά άτομα. Επίσης, στις περιοχές με λιβάδια από 
Zostera, όπου κυρίως αλιεύτηκαν και τα δύο είδη, η βλάστηση ελαττώνεται κατά τους χειμερινούς 
μήνες (Lazzari & Able 1990). Αντίστοιχες υψηλές αφθονίες και για τα δύο είδη τη περίοδο αυτή 
αναφέροει η Liousia (2015) σε αντίστοιχο εκβολικό σύστημα στη περιοχή του Ιονίου πελάγους. 

Το S. typhle παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος μηκών απ' ότι το S. abaster. Η παρουσία 
περιορισμένου αριθμού ατόμων μικρoύ μεγέθους που αλιεύτηκαν και από τα δύο είδη, πιθανόν να 
οφείλεται στη διαφυγή μέσα από το μάτι του διχτυού. Επίσης, μετα την εκκόλαψη τα νεαρά άτομα 
περνούν ένα διάστημα της ζωής τους σε πελαγικό περιβάλλον. Σε δειγματοληψίες που 
πραγματοποιήθηκαν με ιχθυοπλαγκτονικά δίχτυα στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου 
συλλέχθηκαν νεαρά άτομα και των δύο ειδών.  

Ο δείκτης αλληλοεπικάλυψης Schoener's (Ν) είναι 0,6359. Τα δύο είδη παρουσιάζουν 
σημαντική αλληλοεπικάλυψη στους σταθμούς της μελέτης. Στη περιοχή του ανατολικού Ιονίου οι 
Liousia et al. (2012) δίνουν τιμές για το συντελεστή b της εξίσωσης για το S. abaster ( b=3,22) και για 
το S. typhle (b=3,28). Οι τιμές αυτές προσεγγίζουν τις αντίστοιχες καταγεγραμμένες τιμές των δύο 
ειδών στη περιοχή μελέτης  της παρούσας εργασίας.  

Η παρούσα μελέτη δίνει προκαταρκτικά αποτελέσματα για τα δύο αυτά είδη. Θα 
ακολουθήσουν περαιτέρω αναλύσεις όσον αφορά τη βιολογία και οικολογία των ειδών στη περιοχή 
και τη συσχέτιση τους με βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Altuğ G, Aktan Y, Oral M, Topaloğlu B, Dede A, Keskin C, Işinibilir M, Çardak M, Çiftçi PS (2011) 

Biodiversity of the northern Aegean Sea and southern part of the Sea of Marmara, Turkey. 
Marine Biodiversity Records 4: 65-82 
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ABSTRACT 
Thomais Tsoulia, Emmanouil Tsakoumis, Konstantinos Feidantsis, Dimitra Bobori, Efthimia 
Antonopoulou: Preliminary results of the effects of environmental parameters on the 
stress induced proteins Hsp70 and Hsp90 in the endemic species Alburnus vistonicus 
The present work aimed to study the cellular responses in the gills and the liver of the endemic 
freshwater fish species Alburnus vistonicus, under the seasonal variations of the environmental 
parameters in Lake Vistonis. Monthly fish samplings were conducted in the lake, within one year 
period (October 2014 - September 2015), using Nordic multi - mesh gillnets. Subsequently, some 
physical and chemical water parameters were measured in situ. Molecular responses were addressed 
through the expression levels of the heat shock proteins Hsp70 and Hsp90. The levels of Hsp70 were 
not correlated with any of the environmental parameters in both tissues studied. In contrast, the 
protein levels of Hsp90 were correlated with conductivity values only in the gills. The further use of 
additional molecular stress indicators will contribute in understanding the molecular physiological 
mechanisms of the species under the environmental changes. 
Keywords: Alburnus vistonicus, Lake Vistonis, environmental parameters, heat shock proteins. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λίμνη Βιστωνίδα αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα. Συγκεκριμένα, το βόρειο τμήμα της περιέχει 
νερό χαμηλής αλατότητας, εξαιτίας της απορροής των ποταμών Κόσυνθου, Κομψάτου και Τράβου. 
Ωστόσο, στο νότιο τμήμα της, το νερό είναι υφάλμυρο, λόγω των εισροών θαλασσινού νερού από το 
Βιστωνικό Κόλπο, μέσω της λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος (Koutrakis et al. 2004). Το συγκεκριμένο 
φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου (καλοκαίρι – αρχές 
φθινοπώρου), όταν η απορροή των ποταμών ελαχιστοποιείται, με αποτέλεσμα να καταγράφονται 
αυξημένες τιμές αλατότητας, ακόμα και στο βόρειο τμήμα της λίμνης (Κόγια et al. 2005). Το 
φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις ολοένα εντονότερες ανθρωπογενείς πιέσεις που δέχεται το 
σύστημα, αλλά και της κλιματικής αλλαγής, έχει επιπτώσεις στους ιχθυοπληθυσμούς, οι οποίοι 
αποκρίνονται στην επίδραση των μεταβολών των αβιοτικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασίας ή 
αλατότητας) μέσω, μεταξύ των άλλων, αλλαγών σε φυσιολογικούς μηχανισμούς τους (Sørensen et al. 
2003). 

Σε κυτταρικό επίπεδο, οι οργανισμοί που υφίστανται μία μορφή καταπόνησης αποκρίνονται 
σε αυτήν εκφράζοντας ειδικές πρωτεΐνες. Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν οι πρωτεΐνες 
θερμικού πλήγματος (heat shock πρωτεΐνες, HSPs), οι οποίες λειτουργούν ως μοριακές συνοδοί, 
συμμετέχοντας στη σωστή αναδίπλωση των πρωτεϊνών (Fink 1999). Σε φυσιολογικές συνθήκες, 
εκφράζονται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά σε συνθήκες καταπόνησης η σύνθεσή τους επάγεται (Jäättelä 
1999). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης των μεταβολών ορισμένων 
περιβαλλοντικών παραμέτρων στη φυσιολογία του ενδημικού είδους ψαριού Alburnus vistonicus 
Freyhof & Kottelat, 2007 (αλάια) από τη λίμνη Βιστωνίδα, με τη χρήση των μελών Hsp70 και Hsp90 
της οικογένειας Hsp, ως δείκτες καταπόνησης. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες δειγματοληψίες ψαριών στη λίμνη Βιστωνίδα (Οκτώβριος 2014 - 
Σεπτέμβριος 2015), χρησιμοποιώντας απλάδια βενθικά δίχτυα τύπου Nordic, με πολλαπλό άνοιγμα 
ματιών (5 - 55 mm) (CEN 2005). Τα δίχτυα ποντίζονταν το απόγευμα της μίας ημέρας και συλλέγονταν 
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το πρωί της επόμενης, έχοντας σταθερή διάρκεια αλίευσης 10 – 12 ώρες. Παράλληλα καταγράφονταν 
οι τιμές ορισμένων φυσικών και χημικών παραμέτρων του νερού [θερμοκρασία (Τ, oC), αλατότητα 
(Salinity, ppt), αγωγιμότητα (Conductivity, μS/cm), συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (DO, mg/l), 
συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών (TDS, mg/l), pH]. Σε κάθε δειγματοληψία λαμβάνονταν 
ιστοί βραγχίων και ήπατος από 5 άτομα του είδους A.vistonicus. Στο πεδίο, οι ιστοί τοποθετήθηκαν 
απευθείας σε ξηρό πάγο και στη συνέχεια αποθηκεύτηκαν στους -80oC. 

Στα δείγματα των δύο ιστών πραγματοποιήθηκε ανοσοανίχνευση των πρωτεϊνών θερμικού 
πλήγματος (Heat Shock Proteins, HSPs) και συγκεκριμένα των οικογενειών HSP70 και HSP90, μέσω 
της μεθόδου ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυκρυλαμιδίου, παρουσία δωδεκυλοθειικού νατρίου 
(Polyacrylamide Gel Electrophoresis, SDS-PAGE), κατά Western blot. Τα αντισώματα των πρωτεϊνών 
HSP70 και HSP90 είχαν μοριακά βάρη 70 και 90 KDa, αντίστοιχα, προέρχονταν από ποντίκι και ήταν 
της εταιρείας SIGMA. Η πυκνομέτρηση των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του 
προγράμματος GelPro (GelPro Analyzing Software, Media Cybernetics). Προκειμένου να ελεγχθεί αν 
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα έκφρασης των υπό μελέτη πρωτεϊνών ανά ιστό μεταξύ 
των διαφορετικών μηνών, εφαρμόστηκε η ανάλυση one-way ANOVA. Ακόμη, συσχετίστηκαν τα 
επίπεδα έκφρασης των HSPs με τις τιμές των φυσικών και χημικών παραμέτρων, με την εφαρμογή 
της μεθόδου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης (Stepwise Multi-Regression Analysis). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι τιμές των φυσικών και χημικών παραμέτρων που καταγράφηκαν στη λίμνη Βιστωνίδα 
παρουσίασαν μεγάλη διακύμανση. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία κυμάνθηκε μεταξύ 4,00 - 33,40 oC, 
το pH μεταξύ 7,63 - 9,51, η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου μεταξύ 5,35 - 14,92 mg/l, η 
αγωγιμότητα μεταξύ 172,00 - 17.320,00 μS/cm και η συγκέντρωση ολικών διαλυμένων στερεών 
μεταξύ 54,50 - 10.330,00 mg/l. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσίασαν οι τιμές της αλατότητας, οι 
οποίες εμφάνισαν εποχικότητα, καθώς ήταν χαμηλές κατά τη διάρκεια των χειμερινών και 
ανοιξιάτικων μηνών και υψηλές κατά τη διάρκεια των θερινών και φθινοπωρινών μηνών. Το 
φαινόμενο αυτό είχε παρατηρηθεί και σε παλαιότερες έρευνες (π.χ. Κουτράκης 1994, Κόγια et al. 
2005). Στην παρούσα έρευνα, η χαμηλότερη τιμή αλατότητας καταγράφηκε το Μάρτιο (0,01 ppt) και 
η υψηλότερη το Σεπτέμβριο (9,77 ppt). 

Τα επίπεδα έκφρασης της Hsp70, τόσο στα βράγχια όσο και στο ήπαρ ήταν γενικώς υψηλά σε 
όλα τα δείγματα που συλλέχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια των δειγματοληψιών. Στα βράγχια, τα 
επίπεδα έκφρασης παρουσίασαν δύο μέγιστα, ένα το Φεβρουάριο και ένα τον Αύγουστο (Εικόνα 1a), 
όταν καταγράφηκαν στη λίμνη χαμηλές και υψηλές τιμές θερμοκρασίας, αντίστοιχα. Στατιστικά 
σημαντικά υψηλότερα ήταν τα επίπεδα της Hsp70 στα δείγματα του Αυγούστου σε σχέση με αυτά 
από τους μήνες Οκτώβριο, Δεκέμβριο, Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο, αλλά και του Φεβρουαρίου σε 
σχέση με τα επίπεδα των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου, καθώς και του Απριλίου σε σχέση με του 
Ιουλίου (p<0,05, one-way ANOVA). 

Στο ήπαρ παρουσιάστηκε μόνο ένα μέγιστο το μήνα Δεκέμβριο (Εικόνα 1b). Στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης Hsp70 παρατηρήθηκαν μόνο 
μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου και Ιουνίου (p<0,05, one-way ANOVA). 

Τα επίπεδα έκφρασης της Hsp90 στα βράγχια εμφάνισαν μεταβολές, με υψηλότερες τιμές 
τους μήνες Φεβρουάριο, Απρίλιο και Αύγουστο (Εικόνα 2a). Στατιστικά σημαντικές διαφορές 
παρατηρήθηκαν μεταξύ των δειγμάτων του Οκτωβρίου με αυτών των μηνών Φεβρουαρίου και 
Απριλίου, καθώς και του Φεβρουαρίου με τα αυτά των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 
(p<0,05, one-way ANOVA). 

Στο ήπαρ τα επίπεδα έκφρασης της Hsp90 ήταν ιδιαιτέρως αυξημένα τους χειμερινούς μήνες 
(Δεκέμβριος, Φεβρουάριος), αλλά και τον Απρίλιο, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος - 
Σεπτέμβριος) ήταν μειωμένα (Εικόνα 2b). Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ 
των δειγμάτων από τους φθινοπωρινούς, χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες (Οκτώβριος, 
Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Φεβρουάριος, Απρίλιος) και αυτών από τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούνιος, 
Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) (p<0,05, one-way ANOVA). 
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Εικόνα 1. Μηνιαία διακύμανση των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης Hsp70, κατά Western blot, στα βράγχια 
(a) και στο ήπαρ (b) για το είδος Alburnus vistonicus. Οι ανοσοτυπώσεις μετρήθηκαν με πυκνομέτρηση. Οι τιμές 
αντιπροσωπεύουν μέσους όρους ± SD από 5 παρασκευάσματα διαφορετικών ατόμων. #: p<0,05 σε σύγκριση με 
το επίπεδο έκφρασης τον Αύγουστο, ≈: p<0,05 σε σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης το Δεκέμβριο, *: p<0,05 σε 
σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης το Φεβρουάριο, ^: p<0,05 σε σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης τον Απρίλιο. 
Figure 1. Monthly variation of the expression levels of Hsp70 protein, by Western blot, in the gills (a) and the liver 
(b) of the species Alburnus vistonicus. Blots were quantified by laser - scanning densitometry. Values represent 
means ± SD from 5 different individuals. #: p<0.05 compared to the expression level in August, *: p <0.05 
compared to the expression level in February, ≈: p <0,05 compared to the expression level in December. ^: p<0.05 
compared to the expression level in April. 

 

 
Εικόνα 2. Μηνιαία διακύμανση των επιπέδων έκφρασης της Hsp90 πρωτεΐνης στα βράγχια (a) και το ήπαρ (b), 
κατά Western blot, για το είδος Alburnus vistonicus. Οι ανοσοτυπώσεις μετρήθηκαν με πυκνομέτρηση. Οι τιμές 
αντιπροσωπεύουν μέσους όρους ± SD από 5 παρασκευάσματα διαφορετικών ατόμων. #: p<0,05 σε σύγκριση με 
το επίπεδο έκφρασης τον Οκτώβριο, *: p<0,05 σε σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης το Νοέμβριο, ^: p<0,05 σε 
σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης το Δεκέμβριο, +: p<0,05 σε σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης το Φεβρουάριο, 
-: p<0,05 σε σύγκριση με το επίπεδο έκφρασης τον Απρίλιο 
Figure 2. Monthly variation of the expression levels of Hsp90 protein, by Western blot, in the gills (a) and the liver 
(b) of the species Alburnus vistonicus. Blots were quantified by laser - scanning densitometry. Values represent 
means ± SD from 5 different individuals. #: p<0,05 compared to the expression level in October, *: p <0,05 
compared to the expression level in November, ^: p<0,05 compared to the expression level in December, +: 
p<0,05 compared to the expression level in February, -: compared to the expression level in April. 

 
Από τη στατιστική ανάλυση Stepwise Multi-Regression Analysis προέκυψε ότι τα επίπεδα 

έκφρασης της Hsp70 δεν επηρεάστηκαν από τις περιβαλλοντικές παραμέτρους σε κανένα από τους 
δύο ιστούς. Αντίθετα, τα αντίστοιχα της Hsp90 συσχετίστηκαν με τις τιμές της αγωγιμότητας μόνο στα 
βράγχια (R2= 0,485, p<0,05). 

Γενικά, η επαγωγή των Hsps ποικίλει μεταξύ των διαφορετικών ιστών και μεταξύ των 
διαφορετικών μελών της οικογένειας Hsp, κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 
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της παρούσας έρευνας. Για το λόγο αυτό, η χρήση των Hsps θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη και σε 
συνδυασμό με άλλες πρωτεΐνες καταπόνησης (Iwama et al. 2004). Επομένως, η συνέχιση της 
έρευνας, με την εφαρμογή επιπρόσθετων δεικτών καταπόνησης, θα επιτρέψει την εξαγωγή 
ασφαλέστερων αποτελεσμάτων, με σκοπό την κατανόηση των φυσιολογικών μηχανισμών απόκρισης 
του είδους στις αλλαγές των περιβαλλοντικών παραμέτρων. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Οι δειγματοληψίες για την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα 
και προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των λιμνών 
Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας. 
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ABSTRACT 
Maria Chamoglou: Weight-length relationships of 5 fish species of the Karla Reservoir 
This paper provides the weight-length relationships (WLR) of the five most abundant fish species from 
the Karla Reservoir, while a new record of the maximum total length for species Alburnus thessalicus is 
also reported. All weight-length relationships were highly significant with P <0.001 and r2≥0.95. 
Keywords: weight-length relationship, freshwater fish, Karla Reservoir  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γνώση της σχέσης μήκους-βάρους είναι πολύ σημαντική καθώς μας επιτρέπει τη σύγκριση 
μορφολογικών χαρακτηριστικών μεταξύ των ειδών, ή μεταξύ των πληθυσμών των ίδιων ειδών από 
διαφορετικούς βιότοπους ή περιοχές (Moutopoulos & Stergiou 2002). Στην Ελλάδα, ανάλογες σχέσεις 
έχουν αναφερθεί για είδη ιχθυοπανίδας λιμναίων οικοσυστημάτων (Kleanthidis et al. 1999, Tsoumani 
et al. 2006, Bobori et al. 2010, Petriki & Bobori 2015), για ποτάμια οικοσυστήματα (Petriki et al. 2011, 
Sapounidis et al. 2011, Oikonomou et al. 2014) αλλά και για συγκεκριμένα είδη (Tsoumani et al. 2006, 
Tsoumani et al. 2013). 

Το αντικείμενο της εργασίας είναι να παρουσιάσει τις σχέσεις μήκους-βάρους των πέντε πιο 
άφθονων ειδών ψαριών του ταμιευτήρα της Κάρλας, τρία χρόνια μετά την έναρξη τροφοδοσίας του 
από τις πλημμυρικές απορροές του Πηνειού ποταμού. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τον Απρίλιο του 2013, στον ταμιευτήρα της Κάρλας, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ψαριών 
χρησιμοποιώντας βενθικά απλάδια δίχτυα τύπου Nordic (30 m × 1,5 m, μήκος × ύψος) με πολλαπλά 
διαμετρήματα ματιών (5-55 mm, από κόμπο σε κόμπο). Η αλιευτική προσπάθεια καθορίστηκε  
σύμφωνα με την έκταση (38 Km2) και το μέγιστο βάθος (≈ 2,5 m) του ταμιευτήρα, όπως προτείνεται 
από το ευρωπαϊκό πρότυπο προδιαγραφών για τις δειγματοληψίες ψαριών σε λιμναία συστήματα 
(CEN 2005) και ήταν ίση με 12 αλιευτικές προσπάθειες (δίχτυα). Το αλίευμα αναγνωρίστηκε σε 
επίπεδο είδους (ονοματολογία σύμφωνα με τους Kottelat & Freyhof 2007) και καταγράφηκε το ολικό 
μήκος (TL, cm) και το βάρος (W, g) για κάθε άτομο που συλλέχθηκε. Για την εκτίμηση της σχέσης 
μήκους-βάρους χρησιμοποιήθηκε η λογαριθμική μορφή της εξίσωσης W=aTLb , όπου W είναι το 
βάρος του ψαριού (σε g), TL το ολικό μήκος (σε cm), a και b συντελεστές της γραμμικής 
παλινδρόμησης (Le Cren 1951). Πριν από τη γραμμική παλινδρόμηση εντοπίστηκαν και αφαιρέθηκαν 
οι ακραίες τιμές (Froese 2006, Froese et al. 2011). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα 1 δίνονται οι παράμετροι της σχέσης μήκους-βάρους για τα 5 πιο άφθονα είδη ψαριών 
του ταμιευτήρα της Κάρλας. Οι τιμές του συντελεστή b βρέθηκαν εντός του αναμενόμενου εύρους 
2,5-3,5 (Froese 2006) και κυμάνθηκαν από 2,95 (για το είδος Carassius gibelio (Bloch 1782, 
πεταλούδα) ως 3,24 (για το είδος Alburnus thessalicus (Stephanidis 1950, θεσσαλόσιρκο)). Όλες οι 
παλινδρομήσεις ήταν στατιστικά σημαντικές με P<0,001 και r2≥0,95. Επίσης καταγράφηκε νέο 
μέγιστο ολικό μήκος για το είδος A. thessalicus με βάση τις καταγραφές της βάσης δεδομένων 
FishBase 2016 (Froese & Pauly 2016). Συγκριτικά με άλλες εργασίες, για το είδος A. thessalicus οι 
Petriki & Bobori (2015) έχουν επίσης καταγράψει ολικό μήκος ίσο με 15,5 cm στη λίμνη Χειμαδίτιδα. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για σύγκριση με 
αποτελέσματα μελλοντικών ερευνών.   
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Πίνακας 1. Εύρος  ολικού μήκους (TL, cm) και βάρους (W, g) και παράμετροι της σχέσης log (W) – log (TL) των 
πέντε πιο άφθονων ειδών ψαριών του ταμιευτήρα της Κάρλας. Όπου n: αριθμός ατόμων, r2: συντελεστής 
προσδιορισμού, C.L.: διάστημα εμπιστοσύνης, min: ελάχιστη τιμή, max: μέγιστη τιμή. Με έντονα μαύρα 
γράμματα δίνεται η νέα καταγραφή για το μέγιστο ολικό μήκος.  
Table 1. Range of total length (TL, cm) and weight (W, g), and log (W) – log (TL) relationship parameters extracted 
for five freshwater fish species from Karla Reservoir. Where: n: sample size, r2 : coefficient of determination, C.L.: 
confidence limits, min: minimum value, max: maximum value. Bold value indicates the new record of maximum 
total length. 

 

  
Οικογένεια/Είδος 

  
n 

TL (cm) W (g) 
Παράμετροι σχέσης W= αTLb 

 

min-max min-max r2 α 95% C.L. for α b 95% C.L. for b 

Centrarchidae         

Lepomis gibbosus 
(Linnaeus 1758, 
ηλιόψαρο) 

412 6,0-16,0 4,0-86,0 0,964 0,0171 0,0150-0,0196 3,0338 2,9769-3,0907 

Cyprinidae         

Alburnus thessalicus 
(Stephanidis 1950, 
θεσσαλόσιρκο) 

1205 6,10-16,70 2,0-44,0 0,949 0,005 0,0045-0,0055 3,2424 3,2004-3,2845 

Carassius gibelio 
(Bloch 1782, 
πεταλούδα) 

31 8,00-31,50 10,0-574,0 0,992 0,0201 0,0153-0,0263 2,9515 2,8487-3,0542 

Cyprinus carpio 
(Linnaeus 1758, 
κυπρίνος) 

73 9,8-15,8 12,0-64,0 0,973 0,0071 0,0051-0,0098 3,2626 3,1331-3,3922 

Rutilus rutilus 
(Linnaeus 1758, 
Τσιρώνι) 

21 12,4-26,0 19,0-185,0 0,998 0,0078 0,0066-0,0092 3,1051 3,0466-3,1636 
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ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 του Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
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Χημική σύσταση των αυγών του ψαριού Carassius gibelio - Σύγκριση με εμπορικά 
διαθέσιμα προϊόντα 
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ABSTRACT 
Theodoros Chatzimitakos, Constantine Stalikas, Ioannis Leonardos: Chemical composition 
of the eggs of Carassius gibelio-Comparison with pertinent commercially available products 
Carassius gibelio is an alien fish species in Greek lakes with increasing spread. The market value of this 
species is relatively low, due to its less appealing flavor and as a result fishing is disinclined. In order to 
overcome this obstacle, we tried to produce new foodstuffs, with high market value, using as raw 
material fish gonads. To determine the nutritional value of the new products, and to compare them 
with commercially available products, chemical analyses for their content (free amino acids, fatty 
acids, vitamin E) were carried out. From our study it was evidenced that the raw material is rich in all 
the above mentioned compounds or classes of compounds. Furthermore, it was evident that the 
addition of various additives (such as salt, vinegar, pigments) did not affect negatively the composition 
of the final products. The new products were found to have higher nutritional value compared to 
three different commercially available products. 
Keywords: Carassius gibelio, eggs, amino acids, fatty acids, vitamin E 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το είδος Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Prussian Carp, Πεταλούδα) είναι ψάρι των εσωτερικών 
υδάτων και ανήκει στην οικογένεια των Κυπρινοειδών. Ασιατικής καταγωγής, με ευρύτατη εξάπλωση 
σε λίμνες και ποτάμια, χαμηλής ροής, στην Ευρώπη, αποτελεί τον ανατολικοευρωπαϊκό άγριο τύπο 
του χρυσόψαρου (Mikumi et al. 2010). Πρόκειται για ψάρι πολύ ανθεκτικό σε ανθρωπογενείς 
παράγοντες, ρύπους, ευτροφισμό και ανοξικές συνθήκες, με έντονη αναπαραγωγική δραστηριότητα, 
γεγονός που συμβάλει στην ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών (Leonardos et al. 2001). Η παρουσία 
μεγάλων πληθυσμών του C. gibelio στα εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα, σε συνδυασμό με τις 
βιολογικές στρατηγικές του είδους, το καθιστά επικίνδυνο για τους αυτόχθονους πληθυσμούς. Παρά 
την μεγάλη παραγωγή στα υδάτινα οικοσυστήματα, το C. gibelio έχει μικρή εμπορική αξία. 

Τα αμινοξέα βρίσκονται σε όλα τα τρόφιμα, είτε δεσμευμένα σε πρωτεΐνες και πεπτίδια, είτε 
σε ελεύθερη μορφή. Τα φυσικά αμινοξέα είναι απαραίτητα για την σύνθεση των πρωτεϊνών και 
άλλων πρόδρομων ενώσεων, όπως συνένζυμα και νουκλεϊκά οξέα, στο ανθρώπινο σώμα. Από τα 20 
αμινοξέα που χρησιμοποιούνται κατά την πρωτεϊνοσύνθεση, τα εννιά από αυτά χαρακτηρίζονται ως 
απαραίτητα καθώς δεν μπορούν να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό και πρέπει να 
προσλαμβάνονται από την τροφή (Intarasirisawat et al.2011).  

Τα λιπαρά οξέα μετασχηματίζονται σε ουσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του 
σώματος, όπως οι προσταγλανδίνες, τα λευκοτριένια, οι θρομβοξάνες, οι λιποξίνες και άλλα. 
Επιπλέον, είναι καλές πηγές ενέργειας για τον οργανισμό, αποτελούν απαραίτητα δομικά συστατικά 
των κυτταρικών μεμβρανών και είναι αναγκαία για την παραγωγή ορισμένων ορμονών. Τα μειωμένα 
επίπεδα τους στον οργανισμό, μπορούν να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες όπως αλωπεκίαση, 
δυσλειτουργία του ήπατος και προβλήματα στη μεταφορά της χοληστερόλης (Scano et al.2013). 

Η βιταμίνη Ε, είναι ένα σύμπλεγμα βιταμινών, γνωστές και ως τοκοφερόλες. Προστατεύει τα 
κύτταρα, τους ιστούς και τα λιπαρά συστατικά του οργανισμού καθώς εμφανίζει αντιοξειδωτική 
δράση. Επιπλέον μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και δρα 
ευεργετικά σε διάφορες ασθένειες χοληστερόλης (Vilasoa-Martínez et al.2008).  

Στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εισβολή 
και την κυριαρχία των ξενικών ειδών, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν ιστοί που θα μπορούσαν, 
μετά από κατάλληλη επεξεργασία, να αποκτήσουν υψηλή εμπορική αξία και να ενθαρρυνθεί με τον 
τρόπο αυτό η επιλεκτική αλιεία του είδους. Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι υποκατάστατα του 
χαβιαριού και του αβγοτάραχου. Στα προϊόντα της γονάδας του C. gibelio, διεξήχθησαν αναλύσεις για 
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τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ελεύθερων αμινοξέων, των λιπαρών οξέων και της 
βιταμίνης Ε. Τέλος, έγινε σύγκριση της περιεκτικότητας στα παραπάνω θρεπτικά συστατικά, τριών 
διαφορετικών, εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων (κόκκινο χαβιάρι, μαύρο χαβιάρι και ταραμάς) με τα 
προϊόντα που προτείνονται με βάση τα αυγά του C. gibelio. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα που επιλέχθηκαν να μελετηθούν είναι τα αυγά του C. Gibelio, τα οποία απομονώθηκαν 
από τις ώριμες γονάδες, χωρίς καμία επεξεργασία, καθώς και μετά από προσθήκη διαφόρων 
συστατικών (αλάτι, ξύδι, χρωστικές). Τέλος, έγινε ανάλυση και τριών εμπορικά διαθέσιμων 
προϊόντων (μαύρο και κόκκινο χαβιάρι και ταραμάς). 

Αρχικά, απομακρύνθηκε η υγρασία από τα προς ανάλυση δείγματα σε ξηραντήρα, με χρήση 
ξηραντικού υλικού, υπό κενό. Κατά την διαδικασία της ξήρανσης, εφαρμόστηκε και τακτικός 
αερισμός, σύντομης διάρκειας σε αποστειρωμένο χώρο, για την αποφυγή ανάπτυξης αναερόβιων 
μικροοργανισμών. Η ξήρανση των δειγμάτων συνεχίστηκε έως σταθερού βάρους (ξηρό βάρος). Τα 
δείγματα κονιορτοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν μέχρι την ανάλυση τους. 

Σε 200 mg ξηρού δείγματος αυγών προστίθενται 5,0 mL απόλυτης αιθανόλης και τα αυγά 
ομογενοποιούνται σε λουτρό υπερήχων, για 10 min. Μετά από φυγοκέντρηση, παραλαμβάνονται 100 
μL από το υπερκείμενο υγρό και μεταφέρονται σε φιαλίδιο, όπου γίνεται εξάτμιση του διαλύτη με 
χρήση αζώτου. Στη συνέχεια γίνεται επαναιώρηση του υπολείμματος με 100 μL διαλύματος 0,1M 
υδροχλωρικού οξέος. Εξατμίζεται ο διαλύτης, με χρήση αζώτου και το υπόλειμμα παραγωγοποιείται 
με χρήση ανυδρίτη του τριφθοροξικού οξέος και 2,2,2-τριφθοροαιθανόλης. Τέλος, γίνεται 
επαναιώρηση σε 100 μL οξικού αιθυλεστέρα και παραλαμβάνεται 1 μL, το οποίο εισάγεται σε 
σύστημα αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας. 

Σε 1,00 g ξηρού δείγματος αυγών προστίθενται 3,0 mL ενός μείγματος χλωροφόρμιο: 
μεθανόλη (2:1) που περιέχει 0,01% tert-βουτυλο-υδροξυ τολουόλιο (BHT), ως αντιοξειδωτικό για την 
προστασία των λιπαρών οξέων από την υπεροξείδωση. Το μίγμα τοποθετείται σε λουτρό υπερήχων 
για 5 min, ώστε να ομογενοποιηθεί και μετά από φυγοκέντρηση παραλαμβάνεται το υπερκείμενο 
υγρό. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές. Στη συνέχεια, τα τρία υπερκείμενα 
ενώνονται και εξατμίζονται σε ρεύμα αζώτου. Το υπόλειμμα επαναιωρείται σε 100 μL του μίγματος 
εκχύλισης. Έπειτα, προστίθενται 5,0 mL εξάνιο και 0,5 mL διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,2M 
σε μεθανόλη και το μίγμα αναδεύεται σε συσκευή περιδίνησης για 1 min. Μετά από φυγοκέντρηση, 
παραλαμβάνεται 1 μL το οποίο εισάγεται σε αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή σύλληψης 
ηλεκτρονίων, για διαχωρισμό και ταυτοποίηση των λιπαρών οξέων. 

Σε 0,5 g ξηρού δείγματος αυγών προστίθεται 1,0 mL απόλυτης αιθανόλης και το μείγμα 
αναδεύεται έντονα σε συσκευή περιδίνησης. Εν συνεχεία προστίθενται 5 mL ενός μίγματος εξάνιο-
διχλωρομεθάνιο (9:1) και το μίγμα αναδεύεται ξανά σε συσκευή περιδίνησης, για 1 min. Μετά από 
φυγοκέντρηση για 5 min, το υπερκείμενο υγρό μεταφέρεται σε ξεχωριστό φιαλίδιο και εξατμίζεται 
πλήρως ο διαλύτης σε ρεύμα αζώτου. Το υπόλειμμα επαναιωρείται σε 1,0 mL απόλυτης αιθανόλης 
και εισάγεται σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας, συνδεδεμένο με ανιχνευτή συστοιχίας διόδων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταδεικνύουν ότι τα αυγά του ψαριού C. gibelio είναι πλούσια 
πηγή ελεύθερων αμινοξέων. Περιέχουν τόσο τα απαραίτητα, όσο και τα μη απαραίτητα για τον 
οργανισμό αμινοξέα. Επίσης, συμπεραίνεται ότι οποιαδήποτε προσθήκη κατά την περαιτέρω 
επεξεργασία στα αυγά, δεν υποβαθμίζει την περιεκτικότητά τους σε ελεύθερα αμινοξέα. Σε σύγκριση 
με τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα που εξετάστηκαν, τα επεξεργασμένα αυγά C. gibelio 
αποδεικνύεται ότι υπερέχουν σε ότι αφορά τα ελεύθερα αμινοξέα. Πιο συγκεκριμένα, τα αυγά του C. 
gibelio περιέχουν 3,3 και 2,1 φορές περισσότερα ελεύθερα αμινοξέα από το κόκκινο και το μαύρο 
χαβιάρι αντίστοιχα. Ομοίως, η περιεκτικότητα των αυγών σε ελεύθερα αμινοξέα, σε σχέση με τον 
ταραμά, είναι μεγαλύτερη κατά 13%.  

Από τα αποτελέσματα των διεξαχθέντων πειραμάτων προκύπτει ότι τα αυγά του C. gibelio 
είναι πλούσια πηγή 16 διαφορετικών λιπαρών οξέων, τόσο κορεσμένων όσο και ακόρεστων, χωρίς να 
παρατηρούνται ποιοτικές διαφοροποιήσεις στην περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα μεταξύ των 
δειγμάτων. Επίσης, οποιαδήποτε προσθήκη και επεξεργασία των αυγών, δεν υποβαθμίζει την 
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περιεκτικότητα τους σε λιπαρά οξέα. Συγκριτικά με τα εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα που 
εξετάστηκαν, τα επεξεργασμένα αυγά του C. gibelio έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα λιπαρών 
οξέων. Αναλυτικότερα, τα αυγά του C. gibelio περιέχουν 78%, 73% και 6,5 φορές περισσότερα 
συνολικά λιπαρά οξέα σε σχέση με το κόκκινο χαβιάρι, το μαύρο χαβιάρι και τον ταραμά αντίστοιχα. 
Επιπλέον, η περιεκτικότητα των επεξεργασμένων αυγών του C. gibelio σε ακόρεστα λιπαρά οξέα είναι 
περίπου 60% μεγαλύτερη από τα προϊόντα τύπου χαβιάρι ενώ σε σχέση με τον ταραμά είναι 1,8 
φορές μεγαλύτερη.  

Η σύγκριση των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων και των εξεταζόμενων αυγών του C. gibelio, 
ως προς την περιεκτικότητα τους σε βιταμίνη Ε, έδειξε ότι η περιεκτικότητα των αυγών είναι 
μεγαλύτερη κατά 7,5 και 8,9 φορές από αυτή των προϊόντων τύπου χαβιάρι δηλ. κόκκινο και μαύρο 
χαβιάρι αντίστοιχα. Αντιθέτως, η περιεκτικότητα των αυγών και του ταραμά σε βιταμίνη Ε, βρέθηκε 
να είναι περίπου ίση.  

 
Πίνακας 1. Περιεκτικότητες των δειγμάτων σε θρεπτικά συστατικά (mg/100g ξηρού δείγματος) 
Table 1. Content of nutritional components in the samples (mg/100g dried sample) 

Αναλύτες 
Μη 

επεξεργασμένα 
αυγά 

Επεξεργασμένα 
αυγά 

Κόκκινο 
χαβιάρι 

Μαύρο 
χαβιάρι 

Ταραμάς 

Συνολικά 
ελεύθερα 
αμινοξέα 

2947 ± 88 
2717 ± 81 

- 
2894 ± 87 

657 ± 20 906 ± 27 2488 ± 75 

Συνολικά 
λιπαρά οξέα 

12479 ± 424 

 
 

11543 ± 392 
- 

12514 ± 425 

6741 ± 229 6883 ± 234 1595 ± 54 

Βιταμίνη Ε 7,9 ± 0,4 

 
 

7,5 ± 0,4 
- 

7,9 ± 0,4 

0,88 ± 0,04 0,78 ± 0,04 7,5 ± 0,4 

 
Συμπερασματικά, τα αυγά του Carassius gibelio είναι πλούσια πηγή αμινοξέων, λιπαρών οξέων και 
βιταμίνης Ε. Συγκριτικά με τα τρία εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα που αναλύθηκαν, τα επεξεργασμένα 
αυγά υπερέχουν σημαντικά, καθώς εμφανίζουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά 
σε σχέση με τα εξεταζόμενα εμπορικά προϊόντα. 
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παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, μέτρο 3.5.  
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υδάτων στην λιμνοθάλασσα Πάπας (Άραξος, Αχαΐα) 
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ABSTRACT 
Georgios M. Horsch, Androniki Kartsakali, Constantin Koutsikopoulos, Yannis Cladas, 
Nikolaos Th. Fourniotis: Characteristics of hydraulic renewal and hydrodynamic circulation 
in Papas lagoon (Araxos, Achaia, Greece) 
Hydraulic exchange and hydrodynamic circulation in the Papas Lagoon, of the Araxos region, have 
been studied through numerical simulation. The study includes two-dimensional simulations of the 
tide in the wider region, and three-dimensional simulations of the hydrodynamic circulation and 
advection-diffusion in the Lagoon. The numerical results show that renewal of the Lagoon’s waters 
through the tidal forcing alone is a very slow process, exceeding the order of a month. Wind forcing 
moderately speeds up this process, with Westerly winds causing upwelling in the deepest part of the 
lagoon. In any case, renewal of the waters in the Northern part of the lagoon is faster. 
Keywords:  Hydraulic renewal, Hydrodynamic circulation, Papas lagoon, MIKE 21 FM (HD).  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λιμνοθάλασσα Πάπα (γνωστή και ως Λιμνοθάλασσα του Αράξου - στα επόμενα, απλώς 
Λιμνοθάλασσα), είναι εμφραγμένη (choked, Kjerfve, 1986), όπως φαίνεται από τον προσεκτικό 
υπολογισμό του χρόνου παραμονής (residence time) για όλες τις εποχές του χρόνου από τις 
Krasakopoulou & Pagou (2011), καθώς και από τη γενική περιγραφή της κυκλοφορίας υδάτων που 
παρουσιάζεται στην έκθεση ΕΚΘΕ (1999).  Με τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν και τα αριθμητικά 
πειράματα των Kartsakali et al. (2015). Η λιμνοθάλασσα υφίσταται συχνές δυστροφικές κρίσεις (1979, 
1984, 1987, 1996, 1997, 2004, 2010 και 2012) (ΕΚΘΕ, 1999, Cladas et al., 2016), οι οποίες έχουν 
συμβεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η δυστροφική κρίση του Ιουνίου 2012, η οποία συνέβη κατά 
τη διάρκεια μετρήσεων που διήρκεσαν από το Μάρτιο 2012 έως τον Απρίλιο 2013 (Cladas et al., 
2016), παρουσιάζει το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο ότι ξεκίνησε κοντά στο μεσαίο δίαυλο, δηλαδή 
σε νερά, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από την υδραυλική ανταλλαγή. Συνεπώς γίνεται φανερό ότι, 
προκειμένου να ερμηνευθεί το φαινόμενο των δυστροφικών κρίσεων, είναι απαραίτητη και η 
λεπτομερέστερη κατανόηση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας της λιμνοθάλασσας. Στοιχεία της 
κυκλοφορίας, η οποία είναι δυνατό να αναπτύσσεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναλύονται 
στην παρούσα εργασία με βάση αριθμητικές προσομοιώσεις. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι αριθμητικές προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τους κώδικες MIKE 21 FM (HD) 
και MIKE 3 FM (HD, TR) (DHI, 2014). Οι εξισώσεις που επιλύονται είναι οι εξισώσεις Reynolds 
(Reynolds Averaged Navier Stokes, RANS) για περιστρεφόμενο σύστημα (συμπεριλαμβάνονται οι όροι 
Coriolis), ρηχό στρώμα (υδροστατική ισορροπία κατά την κατακόρυφο) και με εφαρμογή της 
προσέγγισης Boussinesq. Το πρόβλημα της τύρβης για τις οριζόντιες διευθύνσεις αντιμετωπίζεται με 
την χρήση του μοντέλου Smagorinsky, ενώ στην κατακόρυφη διεύθυνση χρησιμοποιείται το μοντέλο 
k–ε στην συνήθη του μορφή (standard k–ε). Η αρχική πυκνότητα τίθεται σταθερή, δεδομένου ότι η 
στρωμάτωση κατά τη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί την προσομοίωση φαίνεται κατ’ αρχήν ως μη 
σημαντική (Κλαδάς et al., 2013). 

Δεδομένης της έλλειψης μετρήσεων της παλίρροιας στην περιοχή έξω από τη Λιμνοθάλασσα, 
προηγήθηκαν, των τρισδιάστατων προσομοιώσεων της κυκλοφορίας και υδραυλικής ανταλλαγής στη 
Λιμνοθάλασσα, δισδιάστατες προσομοιώσεις της διάδοσης της παλίρροιας σε ολόκληρο τον 
Πατραϊκό Κόλπο (Fourniotis & Horsch, 2015) σε συνθήκες άπνοιας, αλλά και υπό ΒΑ και Δ άνεμο 
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σταθερής διεύθυνσης και μέτρου. Οι συγκεκριμένες διευθύνσεις επιλέχτηκαν βάσει των ιστορικών 
δεδομένων για τους επικρατούντες ανέμους στην περιοχή Αράξου στην περίοδο 1955-1997 από τα 
στοιχεία της ΕΜΥ, (http://www.hnms.gr από ΑΤΕΙΘ, 2011). Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη 
διατριβή της Καρτσακάλη (2015). Από τις προσομοιώσεις αυτές προέκυψαν χρονοσειρές της στάθμης 
της ελεύθερης επιφάνειας στην περιοχή έξω από τη Λιμνοθάλασσα, αλλά και στην είσοδο των τριών 
διαύλων της Λιμνοθάλασσας. Οι χρονοσειρές αυτές αξιοποιήθηκαν ως συνοριακές συνθήκες στις 
τρισδιάστατες προσομοιώσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην άμεση περιοχή της Λιμνοθάλασσας, 
δεδομένου ότι τρισδιάστατες προσομοιώσεις της κυκλοφορίας σε ολόκληρο τον Πατραϊκό Κόλπο, της 
Λιμνοθάλασσας συμπεριλαμβανομένης, θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρες λόγω της λεπτής 
διακριτοποίησης του υπολογιστικού πλέγματος που εφαρμόστηκε στο εσωτερικό της 
Λιμνοθάλασσας. 

Προκειμένου να διερευνηθούν οι ιδιότητες μεταφοράς του πεδίου ροής μέσα και γύρω από τη 
Λιμνοθάλασσα, έγιναν πειράματα με αριθμητικό ιχνηλάτη, τα οποία βασίστηκαν σε προσομοιώσεις 
της μεταγωγής-διάχυσης (advection-diffusion) διατηρητικού «ρύπου». Στις προσομοιώσεις αυτές ο 
υπολογισμός του συντελεστού τυρβώδους διάχυσης έγινε με βάση την υπόθεση του Reynolds.  Για 
μεν τη διερεύνηση της ανανέωσης των υδάτων, που επιτυγχάνεται μέσω της υδραυλικής ανταλλαγής, 
θεωρήθηκε ότι η διατηρητική ουσία ήταν αρχικά ομοιόμορφα κατανεμημένη μέσα σε ολόκληρη τη 
Λιμνοθάλασσα, με αρχική τιμή συγκέντρωσης ίση με 1, ενώ έξω από αυτήν η ουσία είχε μηδενική 
συγκέντρωση. Για δε τη διερεύνηση των τοπικών ιδιοτήτων της κυκλοφορίας μέσα στη 
Λιμνοθάλασσα, παρακολουθήθηκε η χρονική εξέλιξη κηλίδων της διατηρητικής (αριθμητικής) ουσίας, 
οι οποίες τοποθετήθηκαν αρχικά σε τέσσερεις επιλεγμένες περιοχές. Από τις προσομοιώσεις που 
προέκυψαν με βάση τις υποθέσεις αυτές, διερευνήθηκε η ανανέωση και η κυκλοφορία του νερού της 
λιμνοθάλασσας σε τρείς περιπτώσεις: (α) σε περίοδο παρατεταμένης άπνοιας, οπότε η 
υδροδυναμική φόρτιση οφείλεται αποκλειστικά στην παλίρροια (β) σε περίοδο παρατεταμένης 
επικράτησης ΒΑ ανέμων, και (γ) σε περίοδο παρατεταμένης επικράτησης Δυτικών ανέμων. Τέλος, 
είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία οι αριθμητικές προσομοιώσεις 
χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη βασικών στοιχείων της υδροδυναμικής του συστήματος της 
Λιμνοθάλασσας και όχι για την λεπτομερή αναπαράσταση των φυσικών διεργασιών της, για την 
οποία θα απαιτούνταν επί τόπου μετρήσεις οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το νερό που ανταλλάσσεται μεταξύ του Πατραϊκού και της Λιμνοθάλασσας υπό συνθήκες άπνοιας σε 
έναν κύκλο παλίρροιας (παλιρροϊκό πρίσμα), περιορίζεται κοντά στους διαύλους, όπως έχει 
αναδειχθεί από τους Kartsakali et al. (2015). Σε χρονική κλίμακα περισσοτέρων ημερών, η συγκριτική 
αποτίμηση των επιπτώσεων της ανταλλαγής υπό συνθήκες άπνοιας και με άνεμο, μπορεί να βασιστεί 
στην εποπτική εξέταση του πεδίου των συγκεντρώσεων της αριθμητικής (διατηρητικής) ουσίας, που 
προκύπτουν από τα αριθμητικά πειράματα που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Στην Εικ. 1, 
αποτυπώνεται η εξέλιξη της τιμής του «ρύπου», η οποία έχει τιμή 1 μέσα στη Λιμνοθάλασσα και 0 
έξω από αυτήν κατά την έναρξη της προσομοίωσης, μετά από 5 ημέρες χωρίς άνεμο και με Δ. άνεμο 
7 m/s, πάντοτε υπό την επίδραση της παλίρροιας. Με βάση τις αριθμητικές προσομοιώσεις, είναι 
εμφανές ότι, υπό την συνδυασμένη δράση του ανέμου και της παλίρροιας, η Λιμνοθάλασσα έχει 
απαλλαγεί από την διατηρητική ουσία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι υπό την δράση μόνον της 
παλίρροιας.  Είναι αξιοσημείωτο ότι οι τιμές του παλιρροϊκού πρίσματος δεν αυξάνουν σημαντικά 
υπό την επίδραση του ανέμου. Δεδομένου λοιπόν ότι η αύξηση των συντελεστών διασποράς όταν 
πνέει ο άνεμος επηρεάζει μόνον την ανακατανομή του «ρύπου» μέσα στη Λιμνοθάλασσα και όχι την 
εξαγωγή του από αυτήν, γίνεται φανερό ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής 
χάρη στη δράση του ανέμου, οφείλεται σε διαφορετικό μηχανισμό. Από τις αριθμητικές 
προσομοιώσεις προκύπτει ότι ο μηχανισμός αυτός έγκειται στην απομάκρυνση του «ρύπου» από την 
περιοχή κοντά στους διαύλους, αμέσως μετά την έξοδο του από τη Λιμνοθάλασσα κατά την άμπωτη, 
μέσω των ανεμογενών ρευμάτων. Αντιθέτως, όταν ο άνεμος απουσιάζει, ο «ρύπος», ο οποίος 
απάγεται κατά την άμπωτη από τη Λιμνοθάλασσα στον Πατραϊκό Κόλπο, λιμνάζει, αφού 
απουσιάζουν τα ανεμογενή ρεύματα, κοντά στους διαύλους, οπότε κατά την επερχόμενη 
πλημμυρίδα μέρος της εισάγεται εκ νέου μέσα στη Λιμνοθάλασσα, με αποτέλεσμα τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της υδραυλικής ανταλλαγής να μετριάζονται. Το συμπέρασμα είναι ότι, σε 

http://www.hnms.gr/
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περιπτώσεις κατά τις οποίες εξετάζεται η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων λιμνοθάλασσας μέσω 
της διάνοιξης τεχνητού διαύλου, είναι επιθυμητό, εάν αυτό είναι δυνατό, η θέση διάνοιξης να 
επιλέγεται εκεί όπου αναπτύσσονται ρεύματα παράλληλα με την ακτή.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Εξέλιξη του πεδίου συγκεντρώσεων αριθμητικού ιχνηλάτη στη Λιμνοθάλασσα: αρχικά μέσα στη Λ/Θ 
ίσος με 1 ενώ έξω 0 (αριστερά), υπό την επίδραση της παλίρροιας και σε συνθήκες άπνοιας (κέντρο) και υπό την 
επίδραση Δ. ανέμου 7 m/s, μετά από 10 ημέρες (δεξιά). 
Figure 1. Evolution of the concentration field in the lagoon: initially having a value 1 within the lagoon and 0 
outside (left), under sole tidal forcing (center),  under tidal and 7 m/s wind forcing, 10 days later (right). 
 

Με δεδομένη τη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης άπνοιας (ΕΚΘΕ, 1999), ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και το εσωτερικό πεδίο ρευμάτων που δημιουργεί η ασθενής υδραυλική ανταλλαγή, 
που προκαλείται από την αποκλειστική επίδραση της παλίρροιας. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι 
δημιουργούνται τοπικοί θύλακες σχετικής ακινησίας, οι οποίοι είναι ευδιάκριτοι για χρονικές 
περιόδους της τάξεως των λίγων ημερών, αναλόγως με τη διάρκεια της άπνοιας. Το φαινόμενο 
αναδεικνύεται, ενδεικτικά, στην Εικόνα 2 με την απεικόνιση της εξέλιξης (αριθμητικών) κηλίδων 5 
ημέρες μετά την αρχική δημιουργία τους. Παρατηρούμε ότι ενώ η κηλίδα στο Βόρειο τμήμα της 
Λιμνοθάλασσας δεν διακρίνεται στις 5 ημέρες, η συγκέντρωση της κηλίδας στο Δυτικό, βαθύτερο 
τμήμα, παραμένει υψηλή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

Εικόνα 2. Η συγκέντρωση του ρύπου επιφανειακά στην αρχή (αριστερά) και στο πέρας (δεξιά) της 
προσομοίωσης, δηλαδή μετά από 5 ημέρες, σε συνθήκες άπνοιας. 
Figure 2. Surface concentration tracer at (left) beginning and (right) 5 days later under windless conditions. 
 

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της εσωτερικής κυκλοφορίας είναι και η ανάβλυση που 
προκαλείται από Δ. άνεμο στο βαθύτερο, δυτικό τμήμα της Λιμνοθάλασσας (Εικ. 3), γεγονός που 
συνάδει και με επιτόπου αδημοσίευτες παρατηρήσεις μας. Αναβλύσεις είναι δυνατό να 
προκαλούνται και από άλλους ανέμους, όμως τα βάθη σε άλλα σημεία της Λιμνοθάλασσας είναι 
τόσο μικρά ώστε η τριβή τις καθιστά μη αξιόλογες. Τέλος, όσον αφορά προσομοιώσεις, στις οποίες 
λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του ανέμου, αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο τύρβης δεν έχει την 
ικανότητα να αναπαράγει κελιά Langmuir, τα οποία αναφέρονται στις παρατηρήσεις του ΕΚΘΕ 
(1999). Το γεγονός όμως ότι ο μηχανισμός αυτός έχει κοινή κλίμακα ταχύτητας με το μηχανισμό 
συμπαράσυρσης (τη διατμητική ταχύτητα, Li et al., 1995) αποτελεί βάση για την εικασία ότι, σε τόσο 
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ρηχά νερά, η επίδραση της μη προσομοίωσης των κελιών αυτών στα αποτελέσματα δεν θα είναι 
καθοριστική. 

 

 
Εικόνα 3. Ανάβλυση που προκαλείται από Δ.άνεμο, στο βαθύτερο τμήμα της Λιμνοθάλασσας σε τομή ΝΔ-ΒΑ 
Figure 3. Upwelling in the deeper part of the lagoon due to W. wind in SW-NE cross-section. 

Συμπερασματικά: 
• Από τις προσομοιώσεις προκύπτει ότι, παρά την λειτουργία τριών ανοιγμάτων επικοινωνίας με την 

ανοικτή θάλασσα του Πατραϊκού, η πλήρης ανανέωση των νερών της Λιμνοθάλασσας είναι γενικά 
μία πολύ αργή διαδικασία που ξεπερνά τις 30 ημέρες σε περίπτωση παρατεταμένης άπνοιας. 

• Η κυκλοφορία και η ανανέωση των νερών επιταχύνονται κάτω από την επίδραση των 
επικρατούντων ανέμων. Η δράση Δυτικών ανέμων προκαλεί συνεχή ανάβλυση στο δυτικό κεντρικό 
βαθύ τμήμα της λιμνοθάλασσαs, ενώ ΒΑ άνεμοι της ιδίας εντάσεως δημιουργούν ασθενέστερα 
ρεύματα. 

• Σε κάθε περίπτωση η ανανέωση των νερών είναι ταχύτερη στο Βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας. 
• Δημιουργούνται τοπικοί θύλακες σχετικής ακινησίας, οι οποίοι είναι ευδιάκριτοι για χρονικές 

περιόδους της τάξεως των λίγων ημερών, αναλόγως με τη διάρκεια της άπνοιας, που μπορούν να 
επηρεάσουν και τη δυναμική του βιολογικού συστήματος. 
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Εκτίμηση των παραμέτρων αλιευτικής εκμετάλλευσης του είδους Carassius gibelio 
στη λίμνη Παμβώτιδα 

 

Ιερεμίας Χουσίδης, Ανθή Οικονόμου, Αλέξανδρος Ντάκης, Μαρία Τσουμάνη, Ιωάννης 
Λεονάρδος 

Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα -  
ileonard@uoi.gr 

 

ABSTRACT  
Ieremias Chousidis, Anthi Oikonomou, Alexandros Ntakis, Maria Tsoumani, Ioannis 
Leonardos: Evaluation of the mortality coefficients of the Prussian carp, Carassius gibelio 
(Bloch, 1782) in lake Pamvotida 
In the current study, the age and mortality coefficients of the Prussian carp, Carassius gibelio were 
evaluated. The age was evaluated through the examination of scales in a total of 374 individuals. 
Reading of scales indicated the presence of seven age classes and the age classes of 4 and 5 years 
dominated the population. The population parameters Z, M, F were evaluated as: Z = 0.57, M = 0.3 
and F = 0.26. The exploitation rate (E) was estimated at 0.46 which was relatively low and showed that 
the population is at the lowest values of a balanced exploitation. In addition, the F coefficient was 
lower than the M coefficient and this showed that mortality from natural causes is higher than the 
mortality derived from fishing. As a sequence, the fishing effort could be increased. 
Keywords: Age, Carassius gibelio, ecosystem management, fishing effort, mortality coefficient, Lake 
Pamvotida  
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η πεταλούδα (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) αποτελεί ένα από τα πιο αλλόχθονα και εισβολικά είδη 
των εσωτερικών υδάτων όπου κυριαρχεί εξαιτίας της αναπαραγωγικής στρατηγικής που ακολουθεί 
και της αντοχής που παρουσιάζει σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες (Moutsaki et al. 2006). Η 
παρουσία του έχει οδηγήσει στην εκτόπιση αυτοχθόνων ειδών στα οικοσυστήματα υποδοχής, ένα 
γεγονός που έχει παρατηρηθεί και στη λίμνη Παμβώτιδα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η 
εκτίμηση της ηλικίας του πληθυσμού και ο προσδιορισμός των παραμέτρων αλιευτικής 
εκμετάλλευσης του είδους στη λίμνη Παμβώτιδα, ώστε να επιτευχθεί ορθολογικότερη διαχείριση του 
πληθυσμού. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Για την εκτίμηση της ηλικίας μελετήθηκαν άτομα που συλλέχθηκαν στη λίμνη Παμβώτιδα από τον 
Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Για τη σύλληψη χρησιμοποιήθηκαν μανωμένα δίχτυα 
συνολικού μήκους 1.300 m και ανοίγματος ματιού 60 mm. Ένα σύνολο 377 ατόμων μεταφέρθηκε στο 
εργαστήριο όπου μετρήθηκε  το ολικό μήκος (TL, cm) και βάρος (TW, g) κάθε ατόμου. 

Ο προσδιορισμός της ηλικίας έγινε με ανάγνωση των λεπιών που αφαιρέθηκαν από το άνω 
πρόσθιο μέρος του σώματος του κάθε ατόμου. Από τον αριθμό των ετήσιων δακτυλίων του κάθε 
ατόμου προσδιορίστηκε η ηλικία και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των αποστάσεων των ετήσιων 
δακτυλίων από το κέντρο του λεπιού (Εικόνα 1), καθώς η απόσταση μεταξύ αυτών είναι ανάλογη της 
αύξησης (Campana & Neilson 1985). 

Ο συντελεστής ολικής θνησιμότητας (Ζ) προσδιορίστηκε μέσω τεσσάρων διαφορετικών 
μεθόδων εκτίμησης: 
α) μέσω των καμπυλών σύλληψης  
β) μέσω της εξίσωσης Chapman & Robson (1960) : Ζ = -ln(A/(B+A+1)) 
γ) μέσω της εξίσωσης των Beverton & Holt (1956): Z=k*(L∞-Lmean)/(Lmean – L’)   
δ) μέσω της εξίσωσης των Ault & Ehrhard (1991): [(L∞-Lmax)/(L∞-L)]Z/k=(Z*(L’-Lmean)+k*(L∞-
Lmean))/(Z*(Lmax-Lmean)+k*(L∞-Lmean))  
Τελικά ως τιμή Ζ χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος τιμών που προέκυψε από τις τέσσερις μεθόδους. 
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Εικόνα 1. Λέπια του C. gibelio έπειτα από εκτίμηση της ηλικίας και μέτρηση της απόστασης των ετήσιων 
δακτυλίων από το κέντρο του λεπιού.  
Figure 1. Carassius gibelio scales after age determination and measurement of the distance of each annual ring 
from the center of the scale. 

 
Ο συντελεστής φυσικής θνησιμότητας (Μ) υπολογίστηκε μέσω της εξίσωσης: Log M= -0,0066 – 

0,279 log L∞+ 0,6543 log K + 0,4634 log T (Pauly 1980) (L∞: ασυμπτωτικό μήκος του σώματος, 
δηλαδή το μήκος που θα αποκτούσε το άτομο αν ζούσε απεριόριστα (cm), k: ετήσιος ρυθμός αύξησης 
(1/y), Τ: η μέση θερμοκρασία του νερού της λίμνης (16,75oC) η οποία υπολογίστηκε από χρονοσειρές 
που τηρούνται στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Παν. Ιωαννίνων. 

Ο συντελεστής αλιευτικής θνησιμότητας (F) υπολογίστηκε από τη σχέση: Z=F+M. Ο 
συντελεστής εκμετάλλευσης του πληθυσμού υπολογίστηκε από τη σχέση: Ε=F/Z. Να σημειωθεί πως 
για την εκτίμηση των παραμέτρων αλιευτικής εκμετάλλευσης του είδους χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 
των παραμέτρων αύξησης k= 0.12 έτος-1 και L∞= 46.79 cm που υπολογίστηκαν μέσω της εξίσωσης 
von Bertalanffy (von Bertalanffy 1938): Lt=L∞[1-e-k(t-t0)] όπου οι τιμές του μέσου και μέγιστου 
μήκους του πληθυσμού, Lmean και Lmax, είναι 26 cm και 41 cm αντίστοιχα (Χουσίδης et al. 2016). 
Τέλος, εφαρμόστηκε η εικονική ανάλυση πληθυσμών (VPA analysis). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα 377 άτομα C. gibelio που συλλέχθηκαν στη λίμνη Παμβώτιδα, τα 374 ήταν θηλυκά και τρία 
αρσενικά. Για τις μετέπειτα αναλύσεις λήφθηκαν υπόψη μόνο τα θηλυκά άτομα. Βρέθηκαν επτά 
ηλικιακές κλάσεις και σύμφωνα με τη σύνθεση των ηλικιών, στον πληθυσμό κυριαρχούν οι κλάσεις 
ηλικιών 4+ και 5+ ετών (Εικόνα 2). To σημαντικό εύρος ηλικιών, υποδηλώνει την ελαχιστοποίηση του 
σφάλματος που θα προέκυπτε από την επιλεκτικότητα του αλιευτικού εργαλείου. 

 
Εικόνα 2. Σύνθεση ηλικιών του πληθυσμού C. gibelio στη λίμνη Παμβώτιδα. 

Figure 2. Age composition of C. gibelio population in lake Pamvotida. 

 
Σύμφωνα με τη μέθοδο των καμπυλών σύλληψης, υπολογίστηκε η τιμή της παραμέτρου Ζ, 

που εκφράζεται ως η κλίση της ευθείας που προκύπτει μέσω της καμπύλης σύλληψης του 
πληθυσμού του C. gibelio από τη λίμνη Παμβώτιδα (Εικόνα 3). Ο συντελεστής ολικής θνησιμότητας 
(Ζ) εκτιμήθηκε σε Ζ=0,56. 
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Εικόνα 3. Καμπύλη σύλληψης του πληθυσμού του C. gibelio στη λίμνη Παμβώτιδα. 

Figure 3. Catch curve of C. gibelio in lake Pamvotida. 

 
Μέσω της εξίσωσης επιβίωσης Chapman & Robson (1960) ο συντελεστής ολικής θνησιμότητας 

Ζ εκτιμήθηκε σε Ζ=0,57. 
Αντικαθιστώντας τις παραμέτρους στην εξίσωση των Beverton & Holt βρέθηκε ότι η τιμή του 

συντελεστή ολικής θνησιμότητας Ζ ήταν 0,54.  
Αντικαθιστώντας τις παραμέτρους στην εξίσωση των Ault and Ehrhard, βρέθηκε ότι η τιμή του 

συντελεστή ολικής θνησιμότητας Ζ ήταν 0,54.  
Οι τιμές του συντελεστή ολικής θνησιμότητας που προέκυψαν από τις τέσσερις μεθόδους, δεν 

διέφεραν μεταξύ τους σημαντικά, ωστόσο για την ορθότερη εκτίμηση χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή 
των συντελεστών ολικής θνησιμότητας του υπό μελέτη πληθυσμού (Ζ=0,57).  

Ο συντελεστής φυσικής θνησιμότητας (Μ) βρέθηκε ότι η τιμή του ήταν Μ=0,30. 
Ο συντελεστής αλιευτικής θνησιμότητας (F) βρέθηκε ότι ήταν: F= 0,26. 

Αντικαθιστώντας τις τιμές των F και Ζ που υπολογίστηκαν προηγουμένως, προκύπτει ότι ο 
συντελεστής εκμετάλλευσης του πληθυσμού ανέρχεται στη τιμή Ε=0,46. 

Από την εικονική ανάλυση πληθυσμού (VPA analysis) (Εικόνα 4) φαίνεται ότι όσον αφορά στην 
ηλικιακή συσχέτιση των παραμέτρων εκμετάλλευσης, η αλιευτική θνησιμότητα αυξάνεται με την 
αύξηση της ηλικίας, ενώ η επιβίωση μειώνεται αντίστοιχα, κυρίως μετά την ηλικία 2+ ετών. Ιδιαίτερα 
στην ηλικία 3+ ετών ο αντίστοιχος συντελεστής αλιευτικής θνησιμότητας ανέρχεται στην τιμή 0,9. 
Όσον αφορά στη συσχέτιση των παραμέτρων εκμετάλλευσης με το μήκος του σώματος, 
διαπιστώνεται ότι ελάχιστα άτομα μήκους μεγαλύτερου των 30 cm επιβιώνουν. Ο συντελεστής 
αλιευτικής θνησιμότητας λαμβάνει την υψηλότερη τιμή του στη κλάση μήκους των 37 cm. Το 
μεγαλύτερο μέρος των συλλήψεων αντιστοιχεί σε κλάσεις μήκους 25 -35 cm (Εικόνα 4). Αυτό 
αποδίδεται στο μεγάλο άνοιγμα ματιού (0,6 cm) που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες αλιείς 
που δραστηριοποιούνται στη λίμνη. 

 
Εικόνα 4. Ανάλυση της πιθανότητας σύλληψης σε σχέση με την ηλικία και την κλάση μεγέθους 

(από FiSAT II). 
Figure 4. Analysis of the capture probability in relation to the age and size group (from FiSAT II). 

 
Η τιμή του συντελεστή εκμετάλλευσης του πληθυσμού του C. gibelio που προέκυψε από τη 

μελέτη των παραμέτρων αύξησης και θνησιμότητας (E=0,46) είναι σχετικά χαμηλή. Τιμές του 
συντελεστή εκμετάλλευσης μικρότερες του 0,4 δείχνουν πληθυσμό ο οποίος υποεκμεταλλεύεται ενώ 
αντίστοιχα τιμές υψηλότερες του 0,6 δείχνουν υπερεκμεταλλευόμενο πληθυσμό και τέλος τιμές του 
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συντελεστή μεταξύ του 0,4 και 0,6 δείχνουν πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται σε ισορροπία (Beverton & 
Holt 1956). Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι ο πληθυσμός βρίσκεται στις χαμηλότερες τιμές 
μιας ισορροπημένης αλιευτικής εκμετάλλευσης. 

Η τιμή του συντελεστή αλιευτικής θνησιμότητας (F=0,26) είναι ελαφρώς μικρότερη αυτής της 
φυσικής θνησιμότητας (M=0,30). Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα άτομα του είδους πεθαίνουν από 
φυσικά αίτια, παρά από αλιεία. 

Με το χρησιμοποιούμενο αλιευτικό εργαλείο ο πληθυσμός μπορεί να βρίσκεται οριακά μεταξύ 
εκμετάλλευσης και υποεκμετάλλευσης. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 
συγκεκριμένος τρόπος εκμετάλλευσης του είδους θα μπορούσε να συνεχίζεται και κάλλιστα δύναται 
να αυξηθεί η αλιευτική προσπάθεια, καθώς ο συντελεστής εκμετάλλευσης βρίσκεται κάτω του 0,5. 
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ABSTRACT  
Ieremias Chousidis, Anthi Oikonomou, Aleksandros Ntakis, Maria Tsoumani, Giorgos 
Koutoupas, Maria Gkaniatsa, Paraskevi Papadopoulou, Ioannis Leonardos: Length 
composition and growth rates of the prussian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Lake 
Pamvotis 
Length composition and growth rate of the prussian carp (Carassius gibelio) were studied in Lake 
Pamvotis from January to April 2015 on a total of 377 individuals. The bulk of the sampled population 
was found to range from 29 cm to 34 cm. C. gibelio lengths were back-calculated and the von 
Bertalanffy growth parameters were estimated as L∞ = 46,79 cm, k = 0,116 year and t0 =−4,75. 
Keywords: Carassius gibelio, Growth rates, Length composition, Lake Pamvotis  
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Carassius gibelio (Bloch, 1782) ανήκει στην οικογένεια Cyprinidae και είναι γνωστό στην Ελλάδα με 
την κοινή ονομασία πεταλούδα. Εισήχθη στη λίμνη Παμβώτιδα τη δεκαετία του 50’ (Leonardos et al. 
2008a). H ικανότητα του είδους να ανταπεξέρχεται στις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες, σε 
συνδυασμό με την αναπαραγωγική στρατηγική που ακολουθεί και τη χαμηλή εμπορική του αξία 
οδήγησαν στην κυριαρχία του καθώς και στην υποβάθμιση του οικοσυστήματος (Perdikaris et al. 
2007, Leonardos et al. 2008a). 

Σκοπός της έρευνας είναι η μελέτη της σύνθεσης μηκών του πληθυσμού μέσω του 
υπολογισμού των ανάδρομων μηκών και της αύξησης του είδους, μέσω της εξίσωσης von Bertalanffy 
στη λίμνη Παμβώτιδα, με κύριους στόχους την εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού και την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του συστήματος μελέτης. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Στην παρούσα εργασία ως σύστημα μελέτης επιλέχθηκε η λίμνη Παμβώτιδα όπου 
πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ψαριών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Ένα 
σύνολο 377 ατόμων πεταλούδας, από τα οποία τα 374 ήταν θηλυκά και μόνο τα 3 αρσενικά 
συλλέχθηκε με τη χρήση μανωμένων διχτυών συνολικού μήκους 1300 m, ύψους 3 m και ανοίγματος 
ματιού 60 mm. Το δείγμα μεταφέρθηκε στο εργαστήριο όπου μετρήθηκε το ολικό μήκος (TL, cm) και 
βάρος (TW, g) του κάθε ατόμου και για τις μετέπειτα αναλύσεις λήφθηκαν υπόψη μόνο τα θηλυκά 
άτομα. 

Ο προσδιορισμός της ηλικίας κάθε ατόμου έγινε μέσω της ανάγνωσης των λεπιών που 
πάρθηκαν από το άνω πρόσθιο μέρος του σώματος. Τα λέπια μετά την αφαίρεση, καθαρίστηκαν 
ώστε να απομακρυνθεί η βλέννα, εμποτίστηκαν σε αραιό διάλυμα αμμωνίας, ξεπλύθηκαν με 
απιονισμένο νερό και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν μεταξύ δυο αντικειμενοφόρων πλακών. Τα 
παρασκευάσματα των λεπιών παρατηρήθηκαν με χρήση στερεοσκοπίου (OLYMPUS KL 300 LED). Από 
τον αριθμό των ετήσιων δακτυλίων του λεπιού κάθε ατόμου προσδιορίστηκε η ηλικία και 
πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των αποστάσεων των ετήσιων δακτυλίων από το κέντρο του λεπιού 
(Εικόνα 1), καθώς η απόσταση μεταξύ αυτών είναι ανάλογη της αύξησης (Campana & Neilson 1985).  

Οι μετρήσεις μεταξύ των ετήσιων δακτυλίων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 

ανάδρομων μηκών (Francis 1990, Horppila & Nyberg 1999). Ο υπολογισμός του μήκους σε κάθε 
ηλικία προσδιορίστηκε από την εξίσωση των Fraser-Lee (Fraser 1916, Lee 1920): 

TLn=α+(TLc-α)x(Rn/Rc) 
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όπου TLn: ολικό μήκος ψαριού όταν έχει σχηματιστεί ο δακτύλιος n, α: σταθερά, σημείο τομής στον 
κάθετο άξονα του ολικού μήκους, TLc: ολικό μήκος ψαριού κατά τη σύλληψή του, Rn: ακτίνα λεπιού 
κατά το σχηματισμό του δακτυλίου n, Rc: ολικό μήκος ακτίνας λεπιού. 

Για την περιγραφή της σχέσης ολικού μήκους και ακτίνας λεπιού χρησιμοποιήθηκε η απλή 
γραμμική εξίσωση: TL=α+bR, που έδειξε την καλύτερη προσαρμογή. 

Τέλος, υπολογίστηκαν οι παράμετροι αύξησης μέσω της εξίσωσης von Bertalanffy με τη χρήση 
των μη γραμμικών ελάχιστων τετραγώνων, που δίνεται από τη σχέση (von Bertalanffy 1938):  

Lt=L∞[1-e-k(t-t0)]  
Lt: μήκος του σώματος την χρονική στιγμή t (cm), L∞: ασυμπτωτικό μήκος του σώματος, δηλαδή το 
μήκος που θα αποκτούσε το άτομο αν ζούσε απεριόριστα (cm), k: ετήσιος ρυθμός αύξησης (1/y), t: 
ηλικία του ατόμου (y) και t0: η υποθετική ηλικία στην οποία το άτομο έχει μηδενικό μήκος (y). Η 
εξίσωση του von Bertalanffy παρέχει πληροφορίες για τις παραμέτρους της αύξησης k και L∞. 

 

 
Εικόνα 1. Φωτογραφίες από λέπια του Carassius gibelio από άτομα ηλικίας δύο, τριών, τεσσάρων, 

πέντε, έξι και επτά ετών αντίστοιχα έπειτα από την εκτίμηση της ηλικίας. 
Figure 1. Carassius gibelio scales after age determination. Scales from individuals aged two, three, 

four, five, six and seven years old. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Από τα 377 άτομα C. gibelio που συλλέχθηκαν τα 374 ήταν θηλυκά και μόνο τα 3 ήταν αρσενικά. Στην 
Εικόνα 2 παρουσιάζεται η κατά μήκος σύνθεση των θηλυκών ατόμων του πληθυσμού του C. gibelio, 
όπου φαίνεται ότι τα περισσότερα άτομα εμφανίζονται στις κλάσεις μηκών των 29 cm 30 cm και 34 
cm και το ελάχιστο και μέγιστο μήκος TL(cm) του πληθυσμού βρέθηκε 20 και 37,5 cm αντίστοιχα. Η 
σύνθεση μηκών του δείγματος παρουσιάζει μεγάλο εύρος (20-38 cm), γεγονός που υποδηλώνει την 
επίδραση του αλιευτικού εργαλείου.   

 
 

Εικόνα 2. Εύρος τιμών ανά κλάση μήκους του πληθυσμού των θηλυκών ατόμων Carassius gibelio. 
Figure 2. Number of individuals per length class for the Carassius gibelio female population. 
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Η εξίσωση της σχέσης ολικού μήκους και ολικής ακτίνας λεπιού για το είδος C. gibelio, όπως 
υπολογίστηκε στην παρούσα εργασία, περιγράφεται από τη σχέση: TL=2,95Rολ+9,82 (Εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3. Γράφημα της σχέσης ολικού μήκους (TL) και ακτίνας λεπιού (R) για τον πληθυσμό του Carassius gibelio. 

Figure 3. Total length (TL)–scale radius (R) relationship graph of the Carassius gibelio population. 

 
Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης που συνδέει το ολικό μήκος με την ακτίνα του λεπιού 

για το είδος C. gibelio συσχετίζονται ισχυρά θετικά (R2=0,97, P< 0,001) (Εικόνα 3). Τα μέσα ανάδρομα 
μήκη που υπολογίστηκαν καθώς και τα όρια εμπιστοσύνης τους (95%) δίνονται στον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1. Εκτιμώμενες παράμετροι των ανάδρομων υπολογιζόμενων μηκών (cm) ανά κλάση ηλικίας του 
πληθυσμού C. gibelio. 
Table 1. Estimated parameters of the back calculated mean lengths (cm) by age group for the C. gibelio 
population. 

Παράμετροι 
Ανάδρομα υπολογιζόμενα μήκη ανά ηλικία 

BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 

Μέσα ανάδρομα μήκη 22,28 24,3 27,03 29,46 31,71 33,73 34,80 

95% upper 24,20 27,07 30,35 33,02 35,10 36,47 37,84 

95% lower 20,36 21,53 23,71 25,90 28,31 30,99 31,75 

Μέγιστο μήκος 26,02 29,44 32,44 33,76 35,98 36,61 37,48 

Ελάχιστο μήκος 19,48 20,92 22,86 25,12 27,08 30,36 31,80 

N (αριθμός ατόμων) 374 374 362 288 188 89 25 

Μέση ετήσια αύξηση - 1,5 2,73 2,43 2,25 2,02 1,7 

Αύξηση % - 6,1 10,09 8,24 7,09 5,98 4,88 

 
Σύμφωνα με τον υπολογισμό των ανάδρομων μηκών, η μεγαλύτερη αύξηση σε μήκος για το 

είδος C. gibelio (Πίνακας 1) παρατηρήθηκε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του. Η έλευση της 
γεννητικής ωρίμανσης επέρχεται το δεύτερο έτος της ζωής των θηλυκών ατόμων επηρεάζοντας και 
την κατά μήκος αύξηση (Leonardos et al. 2008a). Οι παράμετροι της αύξησης που υπολογίστηκαν από 
την εξίσωση von Bertalanffy δίνονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. Παράμετροι αύξησης, τυπικό σφάλμα και 95% όρια εμπιστοσύνης που υπολογίστηκαν με την 
εξίσωση von Bertalanffy για τα θηλυκά άτομα του C. gibelio. 
Table 2. Growth parameters, standard error and 95% confidence limits calculated by von Bertalanffy equation for 
the female C. gibelio population. 

Παράμετροι Τιμή  Τυπικό σφάλμα Όρια εμπιστοσύνης Εξίσωση von Bertalanffy 

L∞ 46,79 3,26 40,41-53,18  
Lt= 46,79 [1-e-0,116(t+4,57)] K 0,116 0,02 0,08-0,16 

to -4,57 0,44 -5,42-3,72 
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Οι υπολογιζόμενες παράμετροι αύξησης k και L∞ είναι παρόμοιες με αυτές που βρέθηκαν 
στην λίμνη Gruza της Σερβίας, k=0,14 year−1 και L∞=44,14 cm (Marinovic et al. 2015) για τον 
πληθυσμό θηλυκών ατόμων, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπερτροφική όπως και η λίμνη Παμβώτιδα. 
Επίσης, παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με τις παραμέτρους που εκτιμήθηκαν για τα θηλυκά άτομα 
του στο ποτάμι Aksu: k= 0,232 year−1 και L∞=37,56 cm (Innal 2012) και στη λίμνη Egirdir: k= 0,316 
year−1 και L∞= 34,2 cm (Balik et al. 2004). Τέλος, ομοιότητες έχουμε και στις παραμέτρους αύξησης 
που υπολογίστηκαν στις λίμνες Λυσιμαχεία (Leonardos et al. 2001) και Χειμαδίτιδα  (Leonardos et al. 
2008b), με k=0,282 year−1και L∞= 32,5 cm για την πρώτη και k=0,297 year−1 και L∞= 34,46 cm για 
την δεύτερη αντίστοιχα, οι οποίες υπολογίστηκαν ωστόσο για το σύνολο πληθυσμού (αρσενικά και 
θηλυκά) των ατόμων C. gibelio. 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
H παρούσα εργασία είναι μέρος του προγράμματος με τίτλο: Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και 
παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. H έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (2007-2013). 
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Αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν τα υδροηλεκτρικά φράγματα 
του Ποταμού Νέστου στην ελεύθερη μετακίνηση των ψαριών  
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ABSTRACT 
Aris Christidis, Argyris Sapounidis, Fotis Arapoglou, Kosmas Sofronidis, Manos Koutrakis: 
Address the problem posed by the hydroelectric dams on the free movement of the River 
Nestos’ fish fauna 
The purpose of the current study is to present possible solutions that can be employed in order to 
minimize the negative effects of a hydropower dams’ operation on the fish fauna, with emphasis on 
the solutions employed in the case of the River Nestos. In particular the construction of resting tanks 
on the banks of the river and the catch-and-transport technique are described. 
Keywords: fish fauna, dams, resting tanks, catch-and-transport, river Nestos. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η κατασκευή και η λειτουργία των υδροηλεκτρικών φραγμάτων επιδρά σημαντικά τόσο στο 
υδρολογικό καθεστώς των ποταμών όσο και στο βιολογικό. Τα φράγματα επηρεάζουν τόσο την 
ποιοτική, όσο και στην ποσοτική σύσταση της ιχθυοπανίδας, αφενός εξαιτίας της διακοπής της 
επικοινωνίας των πληθυσμών της ιχθυοπανίδας κατά μήκος του υδρογραφικού δικτύου ενός 
ποταμού και αφετέρου εξαιτίας της αλλαγής των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στις 
φραγμαλίμνες και στο τμήμα του ποταμού κατάντη των φραγμάτων (Marmulla 2001). Ειδικότερα τα 
ανάδρομα και άλλα μεταναστευτικά είδη, τα οποία κινούνται ανοδικά προς τις πηγές των ποταμών ή 
των παραποτάμων τους κυρίως για αναπαραγωγή, δεν μπορούν να περάσουν τα φράγματα, αλλά 
ούτε και οι πληθυσμοί των κατάδρομων ειδών 
μπορούν να φτάσουν στη θάλασσα (Marmulla 
2001). Η παρεμπόδιση της μετακίνησης, και η 
καταστροφή ή υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων 
τους, προκαλεί την αύξηση της γενετικής 
απομόνωσης των πληθυσμών ανάντη και 
κατάντη των φραγμάτων και τη μείωση της 
προσαρμοστικής ικανότητας των ειδών στις 
νέες συνθήκες (Ward & Stanford 1995, Pringle 
2001). 

Για την αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων και τη μερική αποκατάσταση της 
επικοινωνίας μεταξύ των απομονωμένων 
πλέον πληθυσμών των ψαριών, υπάρχουν 
πολλοί τρόποι όπως “Τεχνητοί 
ιχθυοδιάδρομοι” ψαριών (πέρασμα ψαριών 
τύπου δεξαμενών), περάσματα τύπου Denil, 
φυσικού τύπου παρακαμπτήρια κανάλια, 
παγίδες και ανελκυστήρες ψαριών, περάσματα 
χελιών, σύλληψη και μεταφορά ψαριών 
(Marmulla 2001, Κουτράκης et al. 2016). Στην 
περίπτωση του ποταμού Νέστου τα δύο 
υδροηλεκτρικά φράγματα (Υ/Η) της ΔΕΗ Α.Ε. 
έχουν μεγάλο ύψος και δεν υπάρχει η τεχνική 
δυνατότητα κάποιου έργου για την 
εξασφάλιση της μετακίνησης των ψαριών.  

Εικόνα 1. Χάρτης του ποταμού Νέστου όπου φαίνονται 
οι σταθμοί σύλληψης ψαριών. 
Figure 1. Map of River Nestos, where the sampling 
stations are presented. 
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Για το σκοπό αυτό και μετά από αναθέσεις έργων από τη ΔΕΗ Α.Ε. το ΙΝΑΛΕ εφάρμοσε 
πρόγραμμα «Συλλογής και Μεταφροράς» (Catch and Transport) ψαριών από το 2010 έως το 2015. 
Επιλέχθηκε η μεταφορά τεσσάρων ενδημικών ειδών: Θρακοτιληνάρι (Squalius orpheus Kottelat & 
Economidis 2006), Μπριάνα του Στρυμόνα (Barbus strumicae Karaman, 1955), Σύρτες (Chondrostoma 
vardarensis Karaman, 1928) και Τσιρωνάκια (Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940) που 
θεωρήθηκε ότι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, μιας και δεν μπορούν μετά την κατασκευή 
των φραγμάτων να μετακινηθούν προς τα ανάντη ή τα κατάντη του ποταμού (Κουτράκης κ.ά. 2010).  

Τα ψάρια που ζουν κατάντη των φραγμάτων έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν την απότομη 
αυξομείωση της ροής και τον κίνδυνο να παρασυρθούν από την αυξημένη ροή κατά την λειτουργία 
των φραγμάτων. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν μετά από πρόταση της ομάδας εσωτερικών 
υδάτων του ΙΝΑΛΕ, τρεις λεκάνες εγκλιματισμού ή προσαρμογής δίπλα στην κοίτη του ποταμού 
κατάντη των φραγμάτων όπου βρίσκουν καταφύγιο κυρίως τα μικρά σε μέγεθος ψάρια κατά τις 
δύσκολες ώρες της αυξημένης ροής.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξαετούς δράσης της σύλληψης 
και μεταφοράς ψαριών και σχολιάζεται η λειτουργία των τριών δεξαμενών εγκλιματισμού. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι συλλήψεις ψαριών πραγματοποιήθηκαν σε έξι (6) σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται στον κύριο ρου 
του ποταμού ή σε παραποτάμους του. Οι δυο σταθμοί βρίσκονται ανάντη των φραγμάτων και 
συγκεκριμένα στο σημείο που εκβάλλει ο Νέστος στη φραγμαλίμνη Θησαυρού και στο Δεσπάτη στην 
περιοχή του Αγ. Ραφαήλ. Οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονται κατάντη των φραγμάτων και 
συγκεκριμένα στο Αρκουδόρεμα, το σημείο που εκβάλλει το Αρκουδόρεμα στο Νέστο στην περιοχή 
του χωριού Μεσοχωρίου, στην περιοχή της Σταυρούπολης και στην περιοχή κατάντη του φράγματος 
Τοξοτών (Εικόνα 1). 

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση συσκευής ηλεκτραλιείας τύπου «Hans Grassl 
ELT60IIHI».Τα ψάρια που συλλέχθηκαν, τοποθετήθηκαν σε δεξαμενές με νερό και αναισθητικό υγρό 
και αναισθητοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει καταγραφή και μέτρηση των βιολογικών τους 
χαρακτηριστικών, όπως το μήκος και το βάρος. Η μέτρηση του μήκους πραγματοποιήθηκε τη χρήση 
ιχθυομέτρου με ακρίβεια της τάξεως του 1 mm, ενώ το βάρος κάθε ψαριού μετρήθηκε με τη χρήση 
φορητής ζυγαριάς με ακρίβεια 0,1 g, στις πρώτες μόνο δειγματοληψίες. Για την παρατήρηση της 
πορείας των συλληφθέντων ψαριών και την αποφυγή διπλών συλλήψεων, έγινε μαρκάρισμα 
ορισμένων κυρίως μεγάλων σε μέγεθος ψαριών, με ηλεκτρονικό τσιπάκι μεγέθους 12 mm τύπου 
Oregon RFID FDX-B ISO. Στη συνέχεια τα ψάρια μετά την ανάνηψή τους μεταφερόταν σε νέα 
δεξαμενή 500 λίτρων με φρέσκο νερό, που ήταν φορτωμένη σε ημιφορτηγό 4Χ4, προκειμένου να 
μεταφερθούν σε σταθμούς ανάντη ή κατάντη των φραγμάτων όπου και απελευθερώνονταν. Η 
δεξαμενή μεταφοράς γέμιζε με νερό από το σημείο δειγματοληψίας με τη βοήθεια υποβρύχιας 
αντλίας  και επομένως η θερμοκρασία του νερού μεταφοράς, όπως και τα υπόλοιπα φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά (αγωγιμότητα, pH, θρεπτικά στοιχεία) ήταν ίδια με αυτά του ποταμού και έφερε 
αεραντλία για την οξυγόνωση του νερού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Κατά τα προγράμματα μεταφοράς των ψαριών συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν 7,284 ψάρια των 
τεσσάρων ειδών (Εικόνα 2) (Κουτράκης et al. 2011, 2012, 2014, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2. Αριθμός ατόμων κάθε είδους που συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν κατά την περίοδο 2010-2016. 
Figure 2. Number of individuals captured and transferred during the period 2010-2016. 
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Από τα ψάρια που μεταφέρθηκαν τα 308 μαρκαρίστηκαν. Συγκεκριμένα συλλέχθηκαν και 
μεταφέρθηκαν 2.958 Θρακοτιληνάρια, 3.052 Μπριάνες Στρυμόνα, 486 Σύρτες και 788 Τσιρωνάκια. 
Απελευθερώθηκαν ανάντη των Υ/Η φραγμάτων 6.456 ψάρια, κατάντη των φραγμάτων 571 ψάρια, 
ενώ μεταφέρθηκαν ανάντη του αρδευτικού φράγματος των Τοξοτών και κατάντη των Υ/Η φραγμάτων 
257 ψάρια (Κουτράκης et al. 2011, 2012, 1014, 2016) (Πίνακας 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται ο αριθμός ψαριών που συλλέχθηκε και 

μεταφέρθηκε ανά είδος και περιοχή καθώς και τα μεγέθη τους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την σύλληψη και μεταφορά ψαριών μπορεί να κριθεί ως 

ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς ο αριθμός των ψαριών που συλλέχθηκαν σε κάθε σταθμό ήταν 
αρκετά υψηλός και συγκρίσιμος με αυτόν που αναφέρονται από τους Κουτράκης et al. (2010). Επίσης 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ποσοστό θνησιμότητας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των 

Πίνακας 2. Αριθμός ατόμων ανά είδος και ανά σταθμό που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο 2010-2016, το 
μέγιστο , ελάχιστο και μέσο ολικό μήκος τους. 
Table 2. Total number of individuals of each species from each station captured during the period 2010-2016, 
and their maximum, minimum and mean total length. 

Σταθμός Σύλληψης Τοξότες Σταυρούπολη Αρκουδόρεμα Μεσοχώρι Δεσπάτης

Σύνολο 

ατόμων

Αριθμός ψαριών 257 270 1920 290 221 2958

Μέγιστο ολικό μήκος (mm) 250 168 552 238 395

Ελάχιστο ολικό μήκος (mm) 32 30 30 34 36

Μέσο ολικό μήκος (mm) 66,1 65,9 109,7 73,9 128,1

Αριθμός ψαριών 440 258 1722 186 446 3052

Μέγιστο ολικό μήκος (mm) 225 125 305 238 221

Ελάχιστο ολικό μήκος (mm) 30 31 31 38 46

Μέσο ολικό μήκος (mm) 104,6 55,8 96,6 85,7 104,8

Αριθμός ψαριών 5 15 321 94 51 486

Μέγιστο ολικό μήκος (mm) 90 118 323 93 343

Ελάχιστο ολικό μήκος (mm) 52 48 50 41 60

Μέσο ολικό μήκος (mm) 76,8 61,6 82,2 67,4 92,3

Αριθμός ψαριών 163 8 428 42 147 788

Μέγιστο ολικό μήκος (mm) 115 60 123 74 120

Ελάχιστο ολικό μήκος (mm) 30 32 30 36 40

Μέσο ολικό μήκος (mm) 72,9 48,3 51,9 52,6 74,5

S. orpheus

B. strumicae

C. vardarense

A. strymonicus

Πίνακας 1. Συνολικός αριθμός ψαριών που συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν κατά την περίοδο 2010-2016 και η 
περιοχή απελευθέρωσης. 
Table 1. Total number of individuals of each species captured and transferred during the period 2010-2016 and 
the area where they were released. 

Είδος 
S. 

orpheus 
B. 

strumicae 
C. 

vardarense 
A. 

strymonicus Συνολικά 

Αριθμός ψαριών 2958 3052 486 788 7284 
Μέγιστο ολικό μήκος (mm) 552 305 343 123 

 Ελάχιστο ολικό μήκος (mm) 32 30 41 25 
 Μέσο ολικό μήκος (mm) 99,8 94,9 79,7 60,5 
 Μαρκαρίστηκαν 270 34 4 0 308 

Aπελευθερώθηκαν ανάντη 
των Y/H φραγμάτων 2756 2624 435 641 6456 
Aπελευθερώθηκαν κατάντη 
των Y/H φραγμάτων 200 212 51 108 571 
Aπελευθερώθηκαν ανάντη 
του φράγματος Τοξοτών 2 216 0 39 257 
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εργασιών του έργου ήταν μικρότερη του 5% σε όλες τις μεταφορές. Η μεγαλύτερη θνησιμότητα 
παρατηρήθηκε τον Ιούνιο 2015 λόγω υψηλών θερμοκρασιών, οι περισσότερες όμως μεταφορές 
πραγματοποιήθηκαν με μηδενική θνησιμότητα.  

Όσον αφορά τις τρεις λεκάνες εγκλιματισμού, οι δύο κατασκευάστηκαν από την περιφέρεια 
ΑΜΘ (πρώην Διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης) το 2007 και 
αντιμετώπισαν κατασκευαστικά προβλήματα μιας και ο σχεδιασμός και η χωροθέτησή τους δεν ήταν 
καλή, με αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους και σταδιακά το φράξιμο των εισόδων από τις φερτές 
ύλες και την παρόχθια βλάστηση και τον εγκλωβισμό ψαριών στο εσωτερικό τους. Η τρίτη λεκάνη 
που κατασκευάστηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. το 2014, όπως διαπιστώθηκε από τις δειγματοληψίες που 
πραγματοποιήθηκαν, λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με τις πρώτες καθώς βρέθηκε μεγάλος αριθμός 
γόνου και νεαρών ψαριών διαφόρων ειδών να βρίσκει καταφύγιο σε αυτές, με πυκνότητα που 
ξεπερνά τα 30 ψάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (Κουτράκης et al. 2016). Βέβαια, απαιτούνται επιπλέον 
παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθούν οι ιδανικότερες συνθήκες διαβίωσης για τα ψάρια, όπως η 
αφαίρεση υδρόβιας βλάστησης και η δημιουργία καναλιού μεταφοράς νερού για την καλύτερη 
ανανέωσή του. 

Μετά την επιτυχία των προγραμμάτων μεταφοράς ψαριών, έχει προταθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. η 
συνέχιση αυτών τα επόμενα χρόνια, με σκοπό την ανταλλαγή γενετικού υλικού στους διαφορετικούς 
πλέον αποκομμένους πληθυσμούς ψαριών στα τμήματα του ποταμού ανάντη και κατάντη των 
φραγμάτων, καθώς και η δημιουργία νέων λεκανών εγκλιματισμού σχεδιασμένων κατάλληλα 
λαμβάνοντας υπόψη προβλήματα λειτουργίας των υπαρχόντων λεκανών  ώστε να αποφευχθούν 
κατασκευαστικά και λάθη χωροθέτησης.  

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Τα δεδομένα της παρούσας εργασίας προέρχονται από προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τη 
ΔΕΗ Α.Ε. τις περιόδους 2010, 2011-2012, 2012-2013 και 2014-2015. Κατά την  διάρκεια των τεσσάρων 
προγραμμάτων συνεργάστηκαν και οι Δρ Καμίδης Νίκος, Λεονταράκης Παναγιώτης, Εμφιετζής 
Γιώργος, Χουσίδης Ιερεμίας και Πανώρα Δήμητρα. Η συνεργασία της ομάδας με την ΔΕΗ Α.Ε. ήταν 
πολύ καλή και ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Μιχαηλίδη (διευθυντή ΔΕΗ συγκροτήματος Νέστου), τους 
κυρίους Φώτη Φώτου και Σταύρο Κεραμιτσόπουλο  και το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ. 
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ABSTRACT 
Nikolaos Stamatis, Grigorios Krey: Trends and perspectives in the fisheries products 
exploitation sector 
Despite increasing international competition, the exploitation of marine and fisheries products sector is 
one of the few in the Greek economy that still presents a positive balance of trade. To maintain this 
outcome, the sector needs to adapt to the new consumer trends that develop in the EU, Greece’s major 
economic partners. Special attention must be given to the processed fisheries products industry, which 
depends heavily (> 80%) on imports. In this context, the viability of the sector in Greece demands a 
decisive turn towards high quality, added-value products. To achieve this goal, meticulous 
implementation of rules and regulations that assure the quality, health, and safety of the products in 
each step of the production process is necessary. Additionally, there is need for the development of 
control tools and methods that will allow verifying the origin of the raw materials. Equally important is 
the development of new production lines in order to turn their own wastes into high added-value 
products and thus, reduce significantly their environmental impact. 
Keywords: fish consumption, aquaculture, fisheries, processing 

 
Η κατανάλωση ιχθύων και θαλασσινών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσμιο επίπεδο ως 
αποτέλεσμα των διαφόρων προγραμμάτων προώθησης (promotion campaigns) αλλά και της ανησυχίας 
των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής. Σε γενικές 
γραμμές τα ψαρικά έχουν χαμηλή περιεκτικότητα λίπους αλλά υψηλής διατροφικής αξίας ω-3 λιπαρά, 
είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και στις βιταμίνες A, D και του συμπλέγματος B, με εξέχουσα τη βιταμίνη 
Β6, αλλά και θρεπτικά ιχνοστοιχεία όπως σίδηρο, φώσφορο, ασβέστιο, ψευδάργυρο, ιώδιο κλπ. 

Στο γεωγραφικό χώρο της Ε.Ε. παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την 
κατανάλωση ιχθύων και θαλασσινών οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από τη θρεπτική αξία του 
αλιεύματος, τις πτυχές που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία, τη σχέση τιμής/αξίας, την ευκολία 
μαγειρέματος, τη διαθεσιμότητα, την εποχικότητα, την προέλευση (άγρια ή εκτρεφόμενα) και τις 
μορφές του τελικού προϊόντος (φρέσκο, κατεψυγμένο, μεταποιημένο κλπ). Επιπλέον, αναδεικνύονται 
ως σημαντικοί και άλλοι παράγοντες επιλογής κατανάλωσης ψαρικών όπως: φύλο, ηλικία, εθνικότητα, 
μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, μέγεθος της οικογένειας και παρουσία παιδιών στο νοικοκυριό, αλλά 
και το συνολικό εισόδημα του καταναλωτή. Σε αρκετές χώρες (περιοχές) της Ε.Ε. η βιομηχανία 
αξιοποίησης αλιευμάτων πέραν του σημαντικού ρόλου που κατέχει στο θέμα της διατροφής ενός 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού, διαδραματίζει επίσης εξέχοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική 
ευημερία των πολιτών. Η αλιεία, η ιχθυοκαλλιέργεια και η αξιοποίηση των αλιευμάτων ως οι πλέον 
βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας αλιευμάτων συνεισφέρουν σημαντικά στον ευρύτερο τομέα 
παραγωγής και διακίνησης τροφίμων της Ε.Ε., με απασχολούμενο προσωπικό 350.000 άτομα (σε 
ορισμένες ευρωπαϊκές παράκτιες κοινότητες σχεδόν το 50% των θέσεων εργασίας ανήκει στον 
αλιευτικό τομέα), εμπορία αλιευμάτων 6,1 εκ. τόνους περίπου σε ετήσια βάση. Ο κλάδος της 
αξιοποίησης αλιευμάτων (εξαιρείται η διακίνηση νωπών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) 
αντιπροσωπεύεται στην ΕΕ από περίπου 3.500 μικρού, μεσαίου και μεγάλου δυναμικού επιχειρήσεις 
με επίκεντρο τη μεταποίηση ιχθύων και στυλοβάτες παραγωγής την παλαιού ή νέου τύπου 
κονσερβοποίηση και την παρασκευή-συσκευασία έτοιμων γευμάτων. Στα χρόνια της έντονης 
οικονομικής κρίσης μεταξύ 2008 και 2012 η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 
123.000 άτομα, ως αντίκτυπο της μικρής πτώσης κατά 3,4% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 
που ανήλθε στα 28 δισεκατομμύρια €.  
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Στη χώρα μας, η αξιοποίηση των αλιευμάτων αποτελεί σημαντική πτυχή της εθνικής οικονομίας 
με αξιόλογη συνεισφορά στην αλιευτική βιομηχανία της Ε.Ε. Ενώ, από αρχαιοτάτων χρόνων τα 
μεταποιημένα αλιεύματα πωλούνταν κυρίως ως αλίπαστα και καπνιστά, συνήθως με την εφαρμογή 
παραδοσιακών μεταποιητικών διαδικασιών, πλέον και με τη συμβολή της τεχνολογίας, ο κλάδος 
αξιοποίησης αλιευμάτων εμπλουτίστηκε στις μέρες μας με περισσότερες δραστηριότητες, όπως 
κατάψυξη, φιλετοποίηση, μαγείρεμα, νέου τύπου κονσερβοποίηση και συσκευασίες λιανικής, 
αποκελύφωση οστράκων κλπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων το 2015, καταγράφονται στον κλάδο 150 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(59 κατάψυξης, 50 μεταποίησης και 41 αποκελύφωσης) με απασχολούμενους 2.000 άτομα 
(υπολογιζόμενα σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης). Οι παραπάνω εταιρίες, το οικονομικό έτος 
2014 επεξεργάστηκαν 55.000 τόνους πρώτης ύλης συνολικής αξίας 143,5 εκ. € και παρήγαγαν 48.000 
τόνους τελικών προϊόντων, συνολικής αξίας 214,3 εκ. €. Οι ποσότητες της πρώτης ύλης που 
προμηθεύτηκαν οι εν λόγω εταιρίες από ιχθυόσκαλες, ιχθυοκαλλιέργειες ή μέσω τρίτων (κυρίως 
εισαγόμενες ποσότητες) ήταν 6.150, 4.500 και 43.800 τόνοι αντίστοιχα. Στις ανωτέρω δραστηριότητες, 
ο τομέας κατάψυξης συνεισέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό (75%) στον κύκλο εργασιών (πωλήσεις) του 
κλάδου, ακολουθούμενος από τους τομείς μεταποίησης (24%) και αποκελύφωσης (1%). Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες ενώ καταγράφεται μείωση του αριθμού των εταιρειών (10%), ο κλάδος ισχυροποιείται 
μέσω αναζήτησης νέων αγορών (προμήθειας πρώτης ύλης και διάθεσης τελικών προϊόντων) και 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας που οδηγεί σε διακοπή λειτουργίας των μικρότερων επιχειρήσεων ή 

απορρόφησής τους από οικονομικά ισχυρότερες. Το ίδιο χρονικό διάστημα, ο όγκος παραγωγής 

τελικών προϊόντων παρουσιάζει αρχικά σημαντική αύξηση (234%) για να ακολουθήσει τα έτη της 
έντονης οικονομικής κρίσης μικρή μείωση (10%) των πωλήσεων. Επίσης, παρατηρείται σημαντική 
αύξηση της ζήτησης κατεψυγμένων προϊόντων (75%) και μείωση της ζήτησης ελληνικών παραδοσιακών 
μεταποιημένων προϊόντων όπως π.χ. αλίπαστα και καπνιστά (54%) που αποτυπώνεται στην αξία των 
πωλήσεων των επιμέρους τομέων κατάψυξης και μεταποίησης. Τα ποσοστά αυτά καταγράφονται στα 
χρόνια της κρίσης μειούμενα για τα κατεψυγμένα αφού μεταξύ 2000 και 2008 το ίδιο ποσοστό 
ανέρχονταν στο 150%. Οι κυριότεροι λόγοι των μεταβολών αυτών συνίστανται κυρίως στον έντονο 
ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων (π.χ. στις κονσέρβες που εμπορεύονται στο 
λιανικό εμπόριο), στη σχετικά υψηλή τιμή των εγχώριων μεταποιημένων, καθώς η δραστηριότητα της 
μεταποίησης περιλαμβάνει ακριβά συνωδά υλικά (έλαια, καρυκεύματα κλπ.) και υλικά συσκευασίας, 
ακριβή πρώτη ύλη (τα αλιεύματα είναι συνήθως φιλετοποιημένα με μεγαλύτερο κόστος επεξεργασίας) 
και τέλος στο λόγο ότι τα μεταποιημένα προϊόντα αποτελούν στην πλειοψηφία τους συνοδευτικά 
εδέσματα ή ορεκτικά, ενώ τα κατεψυγμένα καταναλώνονται ως κυρίως γεύματα. Τα κυριότερα είδη 
που αξιοποιούνται στη χώρα μας είναι το καλαμάρι (Loligo vulgaris), το χταπόδι (Octopus spp.), ο 
γαύρος (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758), η σαρδέλα (Sardina pilchardus, Walbaum 1792) και το 
θράψαλο (Ommastrephidae), με το άθροισμα τους να αποτελεί 50% της προς αξιοποίηση συνολικής 
πρώτης ύλης. 

Στην υπάρχουσα κατάσταση του εγχώριου κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων διαφαίνονται νέες 
τάσεις, κατευθύνσεις και προοπτικές, υποστηριζόμενες οικονομικά τόσο από την Ε.Ε. όσο και την 
Ελληνική πολιτεία, που είναι η ίδρυση και λειτουργία νέων, καινοτόμων, μικρής έως μεσαίας 
δυναμικότητας μεταποιητικών μονάδων αλιευμάτων σε συνεταιριστική ή οικογενειακή βάση σε όλη 
την επικράτεια. Για παράδειγμα, στα πλαίσια των "Πιλοτικών δράσεων του ΕΠΑΛ 2007-2013" 
χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία και λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής το εργαστρο 
μεταποίησης αλιευμάτων Καλύμνου με κύριους αποδέκτες τις γυναίκες των Καλύμνιων ψαράδων και 
χρήση ως πρώτη ύλη χαμηλής εμπορικής αξίας όπως ο άσπρος τόνος (Thunnus alalunga), παλαμίδα 
(Sarda sarda), τάσκα (Euthynnus aletteratus), γόπα (Boops boops), γουρλομάτης (Etrumeus teres) και 
σαρδέλα (Sardina pilchardus) που αφθονούν στην περιοχή του Ν.Α. Αιγαίου. Ορισμένα τελικά προϊόντα 
που και διακινούνται είναι φιλέτα γουρλομάτη σε ελαφρά άλμη (4-6%) και διάφορα Καλύμνια 
μπαχαρικά, φιλέτα παλαμίδας σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο, τονοσαλάτα και σάλτσα τόνου για 
ζυμαρικά, έτοιμα φαγητά τονοειδών (ready to eat) με προσθήκη ντόπιων λαχανικών, καπνιστά φιλέτα 
λευκού τόνου και καπνιστά μπιφτέκια και λουκάνικα τονοειδών με διάφορα Καλύμνια μπαχαρικά. Στο 
σύνολό τους τα παραπάνω προϊόντα υπόκεινται σε εκτεταμένους φυσικοχημικούς, μικροβιολογικούς, 
οργανοληπτικούς και ποιοτικούς έλεγχους διασφαλίζοντας την ασφάλεια τους και αναδεικνύοντας την 
υψηλή διατροφική αξία τους. 
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Συνεπώς, γίνεται επιτακτική η ανάγκη περαιτέρω μεταστροφής του κλάδου αξιοποίησης 
αλιευμάτων της χώρας μας από την εισαγωγή-διακίνηση κατεψυγμένων (κυρίως «φτηνών» φιλέτων) 
στην παραγωγή μεταποιημένων, παραδοσιακών, τοπικού χαρακτήρα ΠΓΕ/ΠΟΠ προϊόντων, με χρήση 
τοπικής πρώτης ύλης αλιείας ή υδατοκαλλιεργειών και εμπορίας τους στην Ελληνική ή/και παγκόσμια 
αγορά τροφίμων. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες εισαγωγές (κυρίως κατεψυγμένων) 
θαλασσινών κατά την  περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης μειώθηκαν από 520 εκ. € το 2008 σε 
420 εκ. € το 2012 ενώ οι ετήσιες εξαγωγές (κυρίως νωπών υδατοκαλλιέργειας) το ίδιο χρονικό 
διάστημα αυξήθηκαν από 450 σε 580 εκ. €, ο κλάδος αξιοποίησης αλιευμάτων, ιδιαίτερα ο τομέας 
μεταποίησης, θα πρέπει να συνεισφέρει εντονότερα στη διατήρηση και αύξηση του θετικού ισοζυγίου 
εξαγωγών – εισαγωγών της χώρας μας. 

Η αναγνώριση και εδραίωση των νέων, αλλά και των «παραδοσιακά» παραγόμενων προϊόντων, 
σε υψηλές θέσεις προτίμησης στις διεθνείς αγορές προϋποθέτει τα ελληνικά προϊόντα να 
ανταγωνίζονται με αξιώσεις ομοειδή προϊόντα χωρών (Ισπανία, Η.Β., Γαλλία, Κίνα) με ισχυρή 
παρουσία, παράδοση, αναπτυγμένες και σύγχρονες παραγωγικές δομές στο μεταποιητικό τομέα. Η 
πρόκληση αυτή δεν αφορά μονοδιάστατα τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, αλλά πρέπει να διατρέχει κάθετα τις διαδικασίες παραγωγής που οδηγούν στο τελικό 
προϊόν, αυτό που σήμερα αναφέρεται «από το δίχτυ στο πιάτο». Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί 
στον περιορισμό του «οικολογικού αποτυπώματος» της μεταποιητικής διαδικασίας αλιευμάτων και 
συνεπώς στην αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση της πρώτης ύλης αλλά και των 
υπολειμμάτων.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ζήτημα είναι η συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσον 
αφορά τη σήμανση των αλιευτικών προϊόντων. Η σήμανση των προϊόντων ορίζεται από το Άρθρο 35 
του COM (Common Markets Organization), το Άρθρο 9 του FIC (Food Information to Consumers) και τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 853/2004 που εφαρμόζεται από το 2016. Σύμφωνα με τα παραπάνω, πέρα από 
τις πληροφορίες που αφορούν στην ονομασία του/των ειδών στο προϊόν, στη μέθοδο παραγωγής και 
χώρα προέλευσης, υποχρεωτική είναι και η σήμανση που αφορά πληροφορίες άμεσα σχετιζόμενες με 
την υγιεινή και ασφάλεια, όπως συστατικά του τροφίμου, πιθανή παρουσία αλλεργιογόνων, παρουσία 
ζωικών πρωτεϊνών και διατροφική αξία. Προαιρετικές πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες γίνονται 
υποχρεωτικές για ειδικού τύπου προϊόντα, όπως αυτά που φέρουν το σήμα BIO ή ΠΟΠ/ΠΓΕ, 
προσδιορίζονται από το Άρθρο 39 του COM και το Άρθρο 36 του FIC και περιλαμβάνουν ημερομηνίες 
αλίευσης/συλλογής, εκφόρτωσης, αναφορά και πληροφορίες για το αλιευτικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε, περιβαλλοντικές πληροφορίες, αναφορές/πληροφορίες σχετικά με ηθικά ή 
κοινωνικά θέματα που συνδέονται με την παραγωγή του προϊόντος κλπ. 

Τόσο στην υποχρεωτική όσο και στην προαιρετική σήμανση των προϊόντων η πληροφορία που 
παρέχεται πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητη, μη παραπλανητική, επαληθεύσιμη και να βασίζεται σε 
επιστημονικά δεδομένα, όπου αυτό απαιτείται. Προϋποθέτει, ουσιαστικά την πλήρη εφαρμογή της 
διαδικασίας της ανιχνευσιμότητας (traceability), δηλαδή της «δυνατότητας ανίχνευσης και 
παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή 
ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους» (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002: Γενικές Αρχές 
και Απαιτήσεις της Νομοθεσίας για τα Τρόφιμα). Είναι προφανές ότι η ανιχνευσιμότητα στα αλιευτικά 
προϊόντα είναι περισσότερο προβληματική σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία για τρόφιμα 
ζωικής/φυτικής προέλευσης από επίγεια εκτροφή ή καλλιέργεια. Σ’ αυτό συμβάλει και η 
«κοσμοπολίτικη» φύση (μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση) πολλών θαλάσσιων οργανισμών οικονομικού 
ενδιαφέροντος, η οποία δυσκολεύει τον ακριβή προσδιορισμό προέλευσης των αλιευτικών πόρων που 
διακινούνται ως νωπά ή μεταποιημένα προϊόντα. Την αδυναμία ταυτοποίησης και πιστοποίησης των 
αλιευτικών προϊόντων εκμεταλλεύεται η παράνομη, ανεξέλεγκτη και μη δηλωθείσα αλιεία (IUU) με 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Παράλληλα, οι καταναλωτές, αλλά και οι επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών 
προϊόντων, καθίστανται ευάλωτοι σε φαινόμενα εξαπάτησης και αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα 
που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει τον συνδυασμό των υφιστάμενων ηλεκτρονικών 
μέσων παρακολούθησης της αλιευτικής δραστηριότητας με αξιόπιστους βιολογικούς (γενετικούς), 
βιοχημικούς και χημικούς δείκτες για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου που θα επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση των αλιευμάτων και την πιστοποίηση 
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της περιοχής/αποθέματος προέλευσης. με στόχο την προστασία του καταναλωτή και τη βιώσιμη 
αξιοποίηση και διαχείριση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων. 

Τόσο η αλιεία όσο και οι διαδικασίες μεταποίησης των αλιευμάτων παράγουν μεγάλες 
ποσότητες «υποπροϊόντων», καθώς το παραγόμενο εμπορεύσιμο προϊόν αντιστοιχεί σε μικρό μόνο 
ποσοστό της ολικής αλιευτικής παραγωγής. Όσον αφορά την ελληνική αλιεία, πρόσφατα στοιχεία 
επισημαίνουν ότι 20-70% των αλιευμάτων, ανάλογα με τον τύπο και την επιλεκτικότητα του αλιευτικού 
εργαλείου, θεωρούνται ως μη εμπορεύσιμα και απορρίπτονται (European Commission Studies in the 
Field of the Common Fisheries Policy and Maritime Affairs, 2011). Αντίστοιχα, η μεταποίηση των 
αλιευμάτων μπορεί να παραγάγει υποπροϊόντα που αντιστοιχούν έως και στο 75% του αρχικού βάρους 
της πρώτης ύλης. Και στις δύο περιπτώσεις εγείρονται σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς, 
αφενός με την απορριπτόμενη αλιεία αφαιρούνται από το θαλάσσιο περιβάλλον μεγάλες ποσότητες 
οργανισμών οι οποίες δεν αξιοποιούνται, αφετέρου η επεξεργασία των αλιευτικών προϊόντων παράγει 
μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων για τη διαχείριση των οποίων, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 
δεν ακολουθείται η ορθότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον πρακτική. Χρήσεις και διαδικασίες 
για την παραγωγή προϊόντων από υπολείμματα αλιευμάτων είναι τόσο παλιές στην ανθρώπινη ιστορία 
όσο και η ίδια η αλιεία. Σήμερα είναι γνωστό ότι οι θαλάσσιοι οργανισμοί αποτελούν μια σημαντική 
πηγή για ουσίες με γνωστές ή δυνητικές εφαρμογές και χρήσεις που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις 
βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών κ.α. Απλές ή σύνθετες διαδικασίες απαιτούνται για 
την παραγωγή αυτών των ουσιών ή άλλων παραπροϊόντων από θαλάσσιους οργανισμούς οι οποίες 
εξαρτώνται τόσο από τη διαθέσιμη πρώτη ύλη όσο και από τις υπάρχουσες ποσότητες των ίδιων των 
ουσιών στους οργανισμούς που τις παράγουν. Η εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης αλιευμάτων μπορεί 
και οφείλει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα υποπροϊόντα της επεξεργασίας των αλιευμάτων όπως 
επίσης και τα απορριπτόμενα αλιεύματα. Με τον τρόπο αυτό θα περιορίσει το οικολογικό αποτύπωμα 
της μεταποιητικής επεξεργασίας ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης των 
προϊόντων. 
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Πρωταρχικές εκτιμήσεις από τις προτιμήσεις νεαρών καταναλωτών στα φρέσκα και 
μεταποιημένα ψάρια του γλυκού νερού στη Θεσσαλία και δυτική Μακεδονία  
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ABSTRACT 
Evangelos I. Alexiou, Antonis K. Kokkinakis, Stavroula Kiritsi, Zacharoula S. Andreopoulou: 
Young consumer preferences in fresh and processed freshwater fish in Thessaly and western 
Macedonia 
This study presents the preferences of young consumers on fresh water fish consumption in urban areas 
in Greece close to lakes. For this research we carried out interviews, using appropriately structured 
questionnaires. The questionnaires were completed from young people aged 17-18 years old, living in in 
Karditsa city (region of Thessaly and Plastira L.), in Kastoria city (for the region of Western Macedonia 
and Kastoria L.) and in Florina city (Prespa L.). The natural and economic conditions of the selected 
regions make the findings relevant for other areas with similar characteristics, at least regarding the 
same age group. In conclusion, the majority of the young consumers prefer primarily to eat trout, with 
carps following. The main market place was the 'farmers markets' and ‘fresh fish’ was preferred from 
the processed type, because it is considered more nutritious and safer. 

Keywords: fresh water fish, consumer preferences, processed fish, Greece, Thessaly, West Macedonia 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλιεία στην Ελλάδα, αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό κλάδο, με μικρή όμως συμμετοχή στο 
συνολικό της ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια όμως ο κλάδος αρχίζει να εμφανίζει εξαγωγικό ενδιαφέρον, 
ενώ παρέχει ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των μειονεκτικών και των ορεινών της 
περιοχών. Η κοινωνική σημασία της αλιείας στα εσωτερικά νερά, προσδιορίζεται από το γεγονός ότι 
πολλές μικρές και κυρίως παραλίμνιες περιοχές εξαρτώνται οικονομικά σε σημαντικό βαθμό από 
αυτή,παίζοντας σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του πληθυσμού (Kokkinakis & Andreopoulou 2009, 
2011). Επειδή το μέγεθος του οικονομικού ενδιαφέροντος της αλιείας εξαρτάται από το είδος των 
αλιευμάτων, μέχρι σήμερα αρκετές έρευνες έχουν επικεντρωθεί στις αγορές θαλασσινών ψαριών τόσο 
στη χώρα μας (Batzios et al. 2005, Polymeros et al. 2015) αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης (Olsen 
2003). Ανάλογες έρευνες για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς των ψαριών του γλυκού νερού δεν 
υπάρχουν. 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη διερεύνηση των προτιμήσεων και των απόψεων νεαρών 
καταναλωτών σχετικά με την κατανάλωση αλιευμάτων του γλυκού νερού, σε αστικά κέντρα όπου 
υπάρχουν ή μπορούν εύκολα να βρεθούν τα αλιεύματα αυτά από κοντινές πηγές.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των συνεντεύξεων, με χρήση κατάλληλα 
δομημένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανεδύο ενότητες, όπου η πρώτη 
αφορούσε τις προτιμήσεις σχετικά με τα φρέσκα αλιεύματα του γλυκού νερού και η άλλη για τα 
μεταποιημένα.Οι περιοχές έρευνας επιλέχθηκαν ώστε να περιλαμβάνουν σε μικρή απόσταση 
σημαντικά αλιευτικά λιμναία οικοσυστήματα, με αναμενόμενη την άμεση επίδραση στη διαμόρφωση 
της διατροφικής και καταναλωτικής αντίληψης των γύρω μόνιμων κατοίκων. Τα ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν από νεαρά άτομα ηλικίας 17-18 ετών, που κατοικούν μόνιμα στις πλησιέστερες 
αστικές περιοχές και ειδικά για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, στη πόλη της Καρδίτσας καιτην τεχνίτη 
λίμνη Πλαστήρα (Ταυρωπού) και για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας στις πόλεις Καστοριά, για 
τη λίμνη Καστοριάς και Φλώρινα, για τις λίμνες Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα. Οι φυσικές και οικονομικές 
συνθήκες των περιοχών έρευνας που επιλέχθηκαν, επιτρέπουν ικανοποιητικά τη γενίκευση των 
αποτελεσμάτων και για άλλες αντίστοιχες ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, τουλάχιστον για το 
αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα του πληθυσμού τους. Η έρευνα υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 
2010-11. Το δείγμα επιλέχθηκε τυχαία (Σιάρδος 2009) από άτομα που ανήκουν στην ομάδα των 
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νεαρών καταναλωτών και καθορίστηκε σε 650. Το τελικό δείγμα περιορίστηκε στους 647 
ερωτώμενους, από τους οποίους 207 προέρχονταν από την Καρδίτσα, 226 από την Καστοριά και 214 
από τη Φλώρινα.  
 

α β 

γ δ 

ε στ 

ζ η 
Εικόνα 1. Προτιμήσεις καταναλωτών (%) φρέσκων ψαριών του γλυκού νερού, στη Θεσσαλία (Καρδίτσα - Λ. 
Πλαστήρα) και Δ. Μακεδονία (Καστοριά - Λ. Καστοριάς & Φλώρινα - Λ. Πρεσπών) 
Figure 1. Consumer preferences (%) to fresh freshwater fish, in Thessaly (Karditsa-Plastira L.), and in West 
Macedonia (Kastoria -Kastoria L. & Florina -Prespa L.) 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στη πρώτη ερώτηση σχετικά με το ‘ποιο είδος φρέσκου ψαριού του γλυκού νερού της περιοχής σας 
προτιμάτε περισσότερο’, επικρατέστερη απάντηση ήταν ‘η πέστροφα’, σε ποσοστά που κυμαίνονται 
από 54% μέχρι 58%. Ακολούθησε παντού το ‘γριβάδι’, που παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση, 
συγκεντρώνοντας το 19% στην Καστοριά και το 13% και 12% των προτιμήσεων στην Καρδίτσα και 
Φλώρινα (Εικόνα 1α) αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα είδη τα ποσοστά ήταν ιδιαίτερα χαμηλά (1-4%) 
παντού. Την απάντηση κάποιο ‘άλλο’ είδος ψαριών, εκτός των προτεινόμενων, επέλεξεσημαντικός 
αριθμός ερωτώμενων (19% Καστοριά, 20% Καρδίτσα και 15% Φλώρινα) προφανώς, γιατί αγνοούσαντα 
είδη των ψαριών του γλυκού νερού ή τα συγχέαν με τα θαλασσινά.Στο ερώτημα που αφορούσε‘από 
πού προμηθεύονται οι καταναλωτές το φρέσκο ψάρι’, τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις 3 πόλεις (Εικόνα 1β). Παντού το μεγαλύτερο ποσοστό 
δήλωσε ότι αγοράζει ψάρια από την λαϊκή αγορά (Καστοριάκαι Καρδίτσα 43%, Φλώρινα 48%), ενώ 
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παντού ακολουθεί αμέσως το ‘ιχθυοπωλείο’, (28% Καστοριά και Καρδίτσα και 20% Φλώρινα),. Ένα 
σημαντικό ποσοστό βέβαια προμηθεύεται και στις 3 περιοχές φρέσκα ψάρια απευθείας από τους 
ψαράδες της περιοχής του. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι μόνο ένα 10% περίπου και στις 3 πόλεις, 
προμηθεύεται ψάρια από το‘σούπερ-μάρκετ’, κυρίως μεταποιημένα. 
 

α β 

γ δ 

ε στ 

ζ η 
Εικόνα 2. Προτιμήσεις καταναλωτών (%) μεταποιημένων ψαριών του γλυκού νερού,στη Θεσσαλία (Καρδίτσα - Λ. 
Πλαστήρα) και Δ. Μακεδονία (Καστοριά - Λ. Καστοριάς & Φλώρινα -Λ. Πρεσπών) 
Figure 2. Consumer preferences to processed freshwater fish (%), in Thessaly (Karditsa -Plastira L.) and in West 
Macedonia (Kastoria –Kastoria L. & Florina -Prespa L.) 

 
Στο ερώτημα ‘ποιος προμηθεύει τα φρέσκα ψάρια στο σπίτι’ (Εικόνα 1γ), σε όλες τις περιοχές 

και σε περισσότερο από το 50% των απαντήσεων, βρέθηκε ότι ήταν η ‘μητέρα’, στο ίδιο ποσοστό 
(~30%) ο ‘πατέρας’και τέλος στο 17-20% τα μεγαλύτερα άτομα της οικογένειας (παππούς ή γιαγιά). Στο 
ερώτημα αν η ‘ποιότητα’ των φρέσκων ψαριών των λιμνών ή ποταμών της περιοχής είναι καλή’ (Εικόνα 
1δ), η μεγάλη πλειοψηφία απάντησε θετικά ή σχεδόν θετικά παντού. Αντίστοιχες απαντήσεις 
διαμορφώθηκαν και σε σχέση με τις υπάρχουσες ποσότητες (Εικόνα 1ε). Στοερώτημα σε σχέση με τις 
τιμές των ψαριών (Εικόνα 1στ), η μεγάλη πλειοψηφία και με μικρές διαφοροποιήσεις,απάντησε ότι 
είναι προσιτές ή ότι είναι αδιάφορες. Παντού ήταν χαμηλά τα ποσοστά των απαντήσεων ότι οι τιμές 
θεωρούνται ‘ακριβές’. Από την ερώτηση αν ‘τα φρέσκα ψάρια αποτελούν υγιεινή και θρεπτική τροφή’ 
(Εικόνα 1ζ), προκύπτει ότι οι περισσότεροι συμφωνούν μεαυτή την άποψη και μόνο ένα 16-22% 
διαφωνεί. Τέλος, στο ερώτημα αν ‘τα φρέσκα ψάρια αποτελούν παραδοσιακό μεζέ’ για τη περιοχή τους 
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(Εικόνα 1η), συμφώνησε η πλειοψηφία των ερωτώμενων, ‘διαφώνησε’ όμως ή ‘διαφώνησε σχετικά’ και 
ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, από 24-28%.  

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου,που αφορούσε τα μεταποιημένα ψάρια του γλυκού 
νερού, διαμορφώσαμε ονομαστικά τις πρώτες 5 ερωτήσεις ξεχωριστά,δηλαδή για τα παστά, τα 
καπνιστά, τα αποξηραμένα, τα κατεψυγμένα και τα κονσερβαρισμένα. Στη μεγάλη πλειοψηφία των 
περιπτώσεων οι απαντήσεις ήταν παρόμοιες και περίπου ίδιες καιμε μικρές διαφορές στις 3 πόλεις 
που εξετάσθηκαν. Έτσι και στις 3 περιοχές απαντήθηκε σε ποσοστό από 42%- 56% ότι δεν τρώνε ποτέ 
παστά ψάρια (Εικόνα 2α), ενώ ένα περίπου ισοδύναμο ποσοστό τρώει σπάνια (1 φορά το μήνα) ή πολύ 
σπάνια (1-2 φορές το χρόνο). Αντίθετα, τα ποσοστά αυτών που τα προτιμούν, είναι πολύ μικρά από 1-
4%. Τα ποσοστά τωνπροτιμήσεων στα καπνιστά ψάρια διαφοροποιούνται αρκετά, χωρίς όμως 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών. Εδώ όμως, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό 29-34% 
είναι αυτοί που δεν τα τρώνε ‘ποτέ’ (Εικόνα 2β). Παντού βέβαια περισσότεροι από το 50% των 
ερωτηθέντων τρώνε ‘σπάνια’ ή ‘πολύ σπάνια’, αυτοί δε που τα προτιμούν ‘συχνά’ είναι πολύ 
περισσότεροι από ότι τα παστά, σε ποσοστά από 13-18%.Στην ερώτηση για τα αποξηραμένα ψάρια 
(Εικόνα 2γ), πάλι η μεγάλη πλειοψηφία απάντησε ότι τρώει ‘σπάνια’ ή ‘πολύ σπάνια’, σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50%, αλλά και ένα αξιόλογο ποσοστό 34% απάντησε‘ποτέ’ στη Φλώρινα, ένα 22% στην 
Καστοριά και ένα 24% στην Καρδίτσα. Στην ερώτηση που αφορά τα κατεψυγμένα ψάρια (Εικόνα 2δ), 
μόνο ένα μικρό ποσοστό απαντήσεων είναι ‘ποτέ’ (12-17%) και ένα ακόμη μικρότερο που απαντά 
‘πολύ συχνά’ (5-7%). Οι υπόλοιπες απαντήσεις κατανέμονται σχεδόν ισομερώς στις υπόλοιπες 
κατηγορίες. Τέλος, για την κατηγορία των ψαριών σε κονσέρβα, ένα σημαντικό ποσοστό 23-27%και 
στις 3 πόλεις απαντά ότι δεν τρώει ‘ποτέ’, ενώ μόνο ένα 4% απαντά ότι τρώει συχνά. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των απαντήσεων βρίσκεται και εδώ στις άλλες 3 ερωτήσεις, όπου όμως υπάρχει μια 
διαφοροποίηση στα ποσοστά σε σχέση με τα κατεψυγμένα. Πολύ λιγότεροι είναι αυτοί που τρώνε 
ψάρια σε κονσέρβα ‘συχνά’ (15-18%) σε σχέση με αυτούς που τρώνε ‘συχνά’ κατεψυγμένα (24-29%). 
Στην ερώτηση που αφορά τις ώρες κατανάλωσης μεταποιημένων ψαριών και στις 3 περιοχές οι 
απαντήσεις ήταν το ‘μεσημέρι’, σε ποσοστό 65-73% (Εικόνα 2στ) σημαντικότερου από το βράδυ που 
κυμάνθηκε στο 20-27% των απαντήσεων. Στην ερώτηση για τη προέλευση των μεταποιημένων ψαριών 
που προτιμούν, η μεγάλη πλειοψηφία παντού ήταν τα Ελληνικά ψάρια, στο 68-72% και ακολουθούσαν 
τα εισαγόμενα με μεγάλη διαφορά,με απαντήσεις μόνο στο 22-26% (Εικόνα 2ζ). Τέλος, στην ερώτηση 
αν ‘τα μεταποιημένα ψάρια είναι περισσότερο ασφαλή από τα φρέσκα’ (Εικόνα 2η), η μεγάλη 
πλειοψηφία διαφώνησε(>60%) και στις 3 πόλεις με μικρές διαφοροποιήσεις, ενώ πολύ μικρά ποσοστά 
ήταν αυτοί που συμφώνησαν (2-5%). 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι σε όλες τις περιοχές που εξετάσθηκαν, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των νεαρών καταναλωτών προτιμά την πέστροφα κατά κύριο λόγο και αμέσως μετά το 
γριβάδι. Από την έρευνα φάνηκε ότι οι τιμές των ψαριών είναι προσιτές και η ποιότητα και ποσότητα 
τους επαρκείς. Ο κύριος τόπος αγοράς είναι οι ‘λαϊκές αγορές’ και τα ιχθυοπωλεία και μόνο τα 
‘σούπερ-μάρκετ’ για τα μεταποιημένα. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων θεωρεί τα φρέσκα 
ψάρια πιο υγιεινή, θρεπτική και ασφαλή τροφή από τα μεταποιημένα και προτιμά σαφώς τα τοπικά 
Ελληνικά αλιεύματα. 
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Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείου λήψης απόφασης εγκατάστασης Π.Ο.Α.Υ. 
πλωτών μονάδων καλλιέργειας μυδιών (Mytilus galloprovincialis) 

 
Σωτηρία Αναστασίου, Μάνος Κουτράκης, Νικόλαος Καμίδης, Στέλιος Τριανταφυλλίδης 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Νεα Πέραμος, 64007 Καβάλα - sotiriaanastasiou@yahoo.com  

 
ABSTRACT 
Sotiria Anastasiou, Manos Koutrakis, Nikolaos Kamidis, Stelios Triantafillidis: Development 
and application of a decision making tool for longline mussel farms ‘P.O.A.Y’ (Areas of 
Organized Development of Aquaculture Activities) installation 
In the present study the applied parameters were concerning mainly the dissolved oxygen and 
ammonium nitrogen concentration and the determination of toxic algae blooms in each zone. The focus 
was also placed on the hydrodynamic circulation patterns and current measurements were undertaken. 
The methodology developed here was applied in the three zones inside the area of Keramoti (North 
Greece) based on the legal framework guidelines concerning the Areas of Organized Development of 
Aquaculture Activities (POAY). Primarily, the suitability of each zone was determined followed by the 
application of the 3D hydrodynamic model ELCOM in order to test the hydrodynamic response in 
different scenarios concerning variable farm number, size and positioning patterns. Results showed that 
two out of the three zones are suitable for the development of “POAY” in the study area. 
Keywords: Longline mussel farms, ELCOM, hydrodynamic circulation 

 
EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος και αφορά στην παράκτια ζώνη που εκτείνεται από 
την εκβολές του Ποταμού Νέστου, τις λιμνοθάλασσες δυτικά της Κεραμωτής και το ανατολικό τμήμα 
του Κόλπου Καβάλας και συμπεριλαμβάνει τις ζώνες Βάσοβας, Αγιάσματος και Κεραμωτής. Οι μονάδες 
στο εσωτερικό τους είναι πλωτές και αριθμούν σε 1, 5 και τρεις αντίστοιχα σε βάθη που κυμαίνονται 
από 14 έως 25 μέτρα.  

 

 
Εικόνα 1. Απεικόνιση των τριών ζωνών που μελετήθηκαν και των θέσεων των μονάδων μυδοκαλλιέργειας στη 
περιοχή μελέτης.  
Figure 1. Graphical presentation of the study area zones and the mussel farms position. 

 
Η οριοθέτηση της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με τα γεωφυσικά 

χαρακτηριστικά και τις διοικητικές διαιρέσεις. Επίσης εληφθησαν υπόψη οι προϋποθέσεις που θέτει ο 
νόμος για την εξέταση κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση των Περιοχών Οργανωμένης 
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Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) σε περιοχές που ήδη βρίσκονται εγκατεστημένες 
μυδοκαλλιέργειες (Εικόνα 1). 

Η παραγωγικότητα των πλωτών μονάδων μυδοκαλλιεργειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την κυκλοφορία των υδάτων στο εσωτερικό τους (Peteiro et al. 2011) η οποία καθορίζεται από την 
γενικότερη υδροδυναμική κυκλοφορία, την χωροθέτηση και την διαμόρφωση της ίδιας της μονάδας 
(Grant et al. 1998). Η εσωτερική διαμόρφωση των μονάδων καθορίζει τον συντελεστή αντίστασης (drag 
coefficient) (Plew et al. 2005) ο οποίος ανάλογα με την τιμή που παίρνει  προκαλεί μείωση της 
ταχύτητας των ρευμάτων στο εσωτερικό των πλωτών μονάδων δίθυρων σε ποσοστό 25% - 40% (Delaux 
et al. 2011). Οι ταχύτητες των ρευμάτων μεταξύ των αρμαθιών καθορίζουν τον ρυθμό ανανέωσης των 
σωματιδίων τροφής (πλαγκτόν – φιλτράρισμα μέσω των βράγχιων) (Perez et al. 1995) καθώς και τον 
ρυθμό απομάκρυνσης των κοπράνων και ψευδοκοπράνων (Costa & Nalesso 2006) και επομένως τον 
ρυθμό αύξησης μεγέθους και βάρους των οργανισμών. Επίσης συντελούν στον καθορισμό της 
συγκέντρωσης και διασποράς των τοξικών χημικών ουσιών που παράγονται από διάφορα εποχικά 
τοξικά είδη μικροφυκών (π.χ. τοξίνες διατόµων. Álvarez-Salgado et al. 1993), οι οποίες στην συνέχεια 
συσσωρεύονται στα δίθυρα καθιστώντας τα ακατάλληλα προς κατανάλωση, με συνέπεια σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τις μονάδες παραγωγής. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Μετά από επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των μονάδων μυδοκαλλιέργειας συγκεντρώθηκαν 

πληροφορίες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό της διάταξης της κάθε μία από τις μονάδες 
καθώς και τις διαχειρίστηκες μεθόδους που εφαρμόζουν. Επιπλέον συγκεντρώθηκαν απόψεις για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους φυσικούς θηρευτές στην περιοχή και σε σχέση με 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα βήματα της μεθοδολογίας παρουσιάζονται συνοπτικά στην εικόνα 2. 

 

 
Εικόνα 2. Σύνοψη των βημάτων της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη. 
Figure 2. Summary representation of the methodology applied in the present study.  

 
Τα δεδομένα που σχετίζονται με το δυναμικό παραγωγής και με την πραγματική ετήσια 

παραγωγή της κάθε μονάδας παραχωρήθηκαν από την αρμόδια ΔΑΟΚ (Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής) όπως επίσης και τα στατιστικά δεδομένα που αφορούσαν περιοδικές 
μετρήσεις συγκέντρωσης τοξικών μικροφυκών και παθογόνων μικροοργανισμών στην σάρκα των 
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μυδιών για 5 έτη. Σε αυτά πραγματοποιήθηκε στατιστική χωρική και χρονική ανάλυση για τον 
προσδιορισμό των ζωνών με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους συγγραφείς στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 
αφορούσαν εποχικές δειγματοληψίες νερού από την επιφάνεια και τον πυθμένα κατά το έτος 2015 
(Άνοιξη, Καλοκαίρι Φθινόπωρο) και ανάλυση στο εργαστήριο των συγκεντρώσεων των βασικών 
θρεπτικών αλάτων και χλωροφύλλης σε επιλεγμένες μονάδες στο εσωτερικό των τριών ζωνών και 
περιμετρικά αυτών. Οι μονάδες που επιλέχθηκαν εφάρμοζαν τις ίδιες διαχειριστικές μεθόδους. 
Ταυτόχρονα μετρούνταν με την χρήση ωκεανογραφικών οργάνων, συγκεντρώσεις οξυγόνου 
(οξυγονόμετρο),  θερμοκρασίας και το προφίλ ταχυτήτων ρευμάτων (ADCP 304 kHz) ενώ συλλέγονταν 
και δείγματα μυδιών από τις μονάδες. Επίσης διενεργήθηκαν υπολογισμοί δεικτών πληθυσμού και 
ποιότητας προϊόντος όπως δείκτης θνησιμότητας, αναλογία βάρους ψίχας/μήκος κελύφους και βάρους 
ψίχας/ βάρους κελύφους (επί υγρού και επί ξηρού) Οι μετρήσεις αφορούσαν τόσο στο εσωτερικό των 
μονάδων όσο και σε απόσταση από αυτές στις τέσσερις πλευρές τους. Από τις μετρήσεις των ρευμάτων 
προσδιορίστηκε ο δείκτης αντίστασης των μονάδων και συσχετίστηκε με το μέγεθός τους. Η 
παράμετρος εισήχθη στο υδροδυναμικό ομοίωμα (ELCOM) και πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της 
υδάτινης κυκλοφορίας των 3 ζωνών.  

Ακολούθησε συνδυαστική ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων των διαφορετικών 
βημάτων της μεθοδολογίας και επιλέχθηκε η καταλληλότερη ζώνη, καθώς το βέλτιστο μέγεθος 
μονάδας που μπορεί να εγκατασταθεί στην περιοχή. Στη συνέχεια εξετάσθηκαν διάφορα σενάρια 
χωροθέτησης των μονάδων στο εσωτερικό της ζώνης συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης 
χωροθέτησης που έγινε από την Περιφέρεια ΑΜΘ (Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης).  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι μετρήσεις ταχυτήτων ρευμάτων χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του δείκτη αντίστασης των 
αρμαθιών σε σχέση με το μέγεθος της μονάδας μέσα από την σύγκριση των τιμών τους για όλη την 
στήλη νερού στα σημεία στο εσωτερικό και γύρω από τις μονάδες. Από τα προκαταρτικά 
αποτελέσματα (πρώτη δειγματοληψία-εργαστηριακές αναλύσεις) προέκυψε ότι από τις τρεις ζώνες  
που υπάρχουν στην περιοχή η ζώνη της Βάσσοβας δεν πληρούσε την βασική προϋπόθεση που 
προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία για την επιλογή ζώνης εγκατάστασης Π.Ο.Α.Υ. (ύπαρξη 
βιώσιμων μονάδων). Επιπλέον, σύμφωνα με τις χημικές αναλύσεις, που πραγματοποιήθηκαν στα 
πλαίσια της παρούσας μελέτης (συγκεντρώσεις χλωροφύλλης – θρεπτικών αλάτων), προέκυψε ότι 
παρά το γεγονός ότι η απόστασή της είναι μεγαλύτερη των 1.000 m από την ΒΙ.ΠΕ., όπως ορίζει ο 
νόμος, εμφανίζονται προβλήματα που σχετίζονται με την απελευθέρωση ρυπαντών στο περιβάλλον 
λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνιακών που βρέθηκαν. Η μελέτη συνεχίστηκε στις λοιπές δύο 
ζώνες με δειγματοληψίες νερού, μετρήσεις φυσικών παραμέτρων και διαφορετικών δεικτών 
πληθυσμού όπως αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πραγματοποιήθηκαν επίσης χημικές 
αναλύσεις για των προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των θρεπτικών αλάτων και διενεργήθηκε 
στατιστική ανάλυση των χρονικών και χωρικών διακυμάνσεων τους σε σχέση τόσο με το μέγεθος των 
μονάδων όσο και με τους πληθυσμιακούς δείκτες  και την παραγωγικότητα. Σε ότι αφορά το εσωτερικό 
ζωνών προκύπτει ότι στις περιπτώσεις που η απόσταση μεταξύ των μονάδων είναι μικρότερη των 250 
m φαίνεται να εμφανίζεται πολύ μεγαλύτερη μείωση των ταχυτήτων ρευμάτων στο κέντρο των 
μονάδων σε σχέση με άλλες ίδιας έκτασης.  

Από την σύγκριση των αναλύσεων μεταξύ των μονάδων του Αγιάσματος (20 στρ.) και μιας εκ 
των μονάδων της Κεραμωτής (44 στρ.) προκύπτει ότι ενώ η συγκέντρωση των διαθέσιμων θρεπτικών 
στην ζώνη της Κεραμωτής είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από αυτή του Αγιάσματος τα μύδια που 
παράγονται σε αυτή είναι μικρότερα σε μέγεθος και ο λόγος βάρους ψίχας/μήκος κελύφους 
μικρότερος. Οι ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις ορισμένων θρεπτικών στη ζώνη της Κεραμωτή 
φαίνεται να συνδέονται με της ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις κάποιων ειδών τοξικών 
μικροφυκών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία έτη από την Κτηνιατρική Διεύθυνση ΑΜΘ. Η μείωση 
των ταχυτήτων των ρευμάτων μετά το πέρασμά τους από σημεία με μεγάλο συντελεστή αντίστασης, 
γνωστή και ως «σκιά», εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επικρατέστερη διεύθυνση που έχει η 
υδροδυναμική κυκλοφορία. Ουσιαστικά η επίδραση αυτού του φαινομένου μειώνεται εφόσον οι 
μονάδες είναι τοποθετημένες στο χώρο έτσι ώστε να  μην «σκιάζει» ή αλλιώς «κόβει την κυκλοφορία» 
η μια στην άλλη (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Γραφική απεικόνιση των επιφανειακών ρευμάτων βάσει των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του ELCOM 
στην ζώνη του Αγιάσματος - περίπτωση Π.Ο.Α.Υ. 2. 
Figure 3. Graphical representation of the hydrodynamic circulation in Agiasma zone based on ELCOM results – 
P.O.A.Y. 2 case.  

 
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της εφαρμογής του υδροδυναμικού ομοιώματος, στην 

περίπτωση του Αγιάσματος, η επιρροή της κάθε μονάδας σε αυτές πλησίον της, μειώνεται με την 
τοποθέτηση κατά μέσο όρο μεταξύ των μονάδων σε μεγαλύτερη μεταξύ τους απόσταση το οποίο έχει 
σαν αποτέλεσμα την κίνηση των υδάτων χωρίς την παρεμβολή εμποδίων που αυξάνουν τον δείκτη 
αντίστασης. 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι για την χωροθέτηση μονάδων 
στο εσωτερικό επιλεγμένης ζώνης ή για τον σχεδιασμό Π.Ο.Α.Υ. θα πρέπει όταν σχεδιάζεται η διάταξη 
και η χωροθέτηση των μονάδων οστρακοκαλλιέργειας και εν γένει υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να 
είναι γνωστή η μορφή της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στο εσωτερικό της παράκτιας ζώνης εκ των 
προτέρων. Για να καταστεί δυνατό αυτό θα πρέπει να εφαρμοσθεί υδροδυναμικό μαθηματικό 
ομοίωμα το ποίο θα πρέπει να επαληθεύεται από μετρήσεις πεδίου με την προσθήκη των υπαρχόντων 
μονάδων σε αυτό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του υδροδυναμικού ομοιώματος θα 
πρέπει να προσδιορίζονται η κυρίως διεύθυνση πάνω στην οποία πραγματοποιείται η κυκλοφορία και 
οι κατανομές ταχυτήτων. Να σχεδιάζεται η χωροθέτηση των μονάδων τηρώντας όσο το δυνατό 
μεγαλύτερες μέσες αποστάσεις μεταξύ τους και μικρότερη μέση δυνατή έκταση έκαστης. Τέλος η 
χωροθέτηση των μονάδων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται το 
φαινόμενο της «σκιάς» ενώ θα πρέπει βάσει της κύριας διεύθυνσης της υδροδυναμικής κυκλοφορίας η 
χωροθέτηση των μονάδων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζονται δίοδοι που θα 
διευκολύνουν την δίοδο του νερού.  
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ABSTRACT 
Maria Vassiliou: Sustainable development and ecosystem approach in aquaculture 
Aquaculture growth, worldwide, has a high social and economic impact through the production of food, 
contribution to livelihoods and generation of income. However, when badly managed, aquaculture can 
affect ecosystems’ functions and services with negative environmental, social and economic 
consequences. The application of the ecosystem approach to aquaculture as strategy for the 
development of the sector contributes to the implementation of rules, thereby enforcing the technical, 
ecological, economic and social sustainability of the industry. 
Keywords: Sustainable development, ecosystem approach, strategy, management measures. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σύμφωνα με τις νέες πολιτικές που έχουν καθιερωθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
παγκοσμίως, για μια ορθολογική διαχείριση, είναι σημαντική η γνώση του συνόλου του πλέγματος 
αλληλεπίδρασης των οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα στον ίδιο 
γεωγραφικό χώρο και ανταγωνίζονται ως προς την εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων.  

Με την παρούσα εργασία, που στηρίζεται κυρίως σε βιβλιογραφικές αναφορές και σε κανόνες 
και εργαλεία που έχουν προταθεί από Διεθνείς και Ευρωπαικούς Οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών σε οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι 
υδατοκαλλιέργειες, κατά τρόπο βιώσιμο, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι πτυχές ανάπτυξης 
μέσα από τα υπάρχοντα προβλήματα. 

 
Α. Οι έννοιες της βιώσιμης - αειφόρου ανάπτυξης  και της οικοσυστημικής προσέγγισης 
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης πρωτοεμφανίστηκε το 1980, στην Πρώτη Παγκόσμια Στρατηγική για 
τη Διατήρηση, η οποία δημοσιεύθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Διατήρησης (World Conservation 
Union). Σταθμό όμως στη σύγχρονη ιστορία αποτέλεσε η έκθεση Brundtland, το 1987 και η επικράτηση 
κυρίως ενός νέου ορισμού, περισσότερο ανθρωποκεντρικού. 

Σύμφωνα με αυτόν: ΄΄Βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος 
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 
ανάγκες΄΄ (WCED 1987).  

Στον ορισμό (Brundtland) περιλαμβάνονται δυο έννοιες κλειδιά:  
- η έννοια των αναγκών, στις οποίες πρέπει να δοθεί κατεπείγουσα προτεραιότητα με κοινωνικά 

δίκαιο τρόπο, και  
- η ιδέα των ορίων της ανάπτυξης, δηλαδή των ορίων που επιβάλλει ηκατάσταση της 

τεχνολογίας και η κοινωνική οργάνωση στην ικανότητα του περιβάλλοντος να ικανοποιεί παρούσες και 
μελλοντικές ανάγκες.  

Εισάγονται έτσι οι έννοιες της διαγενεακής και ενδογενεακής ισότητας.  
Η διαγενεακή ισότητα υποστηρίζει την λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων (πρώτη 

διάσταση της αειφορίας) ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και για την 
επόμενη γενεά. Το γεγονός αυτό, όμως, προϋποθέτει ανάπτυξη υπό περιορισμούς, επομένως τίθενται 
όρια στην ανάπτυξη (δεύτερη διάσταση της αειφορίας).  

Η ενδογενεακή ισότητα δίνει έμφαση στην κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τη 
χρήση των πόρων, τα οποία θα πρέπει να εδράζονται στον ίδιο βαθμό από το σύνολο της 
ανθρωπότητας, δίνει δηλαδή έμφαση στην κοινωνικά δίκαιη κατανομή του πλούτου (τρίτη διάσταση 
της αειφορίας).  

Οι Hinterberger & Luks, αποτυπώνοντας γραφικά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιγράφουν ως 
ένα τρίγωνο, στις κορυφές του οποίου βρίσκεται κάθε μια από τις διαστάσεις της: οικονομική 
αποτελεσματικότητα, κοινωνική ισότητα και περιβαλλοντική διατήρηση (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Τρίγωνο Mobius 
Figure 1. Mobius triangle 

 
Η βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλει την εναρμόνιση των κατ’ αρχήν αντιθετικών αυτών στοιχείων και 

την αναζήτηση σημείων ισορροπίας. Στο πλαίσιο αυτό, καμία από τις ανωτέρω τρεις διαστάσεις της 
βιώσιμης ανάπτυξης δεν έχει προτεραιότητα. Το ρόλο της αυτόματης αλληλοσυμπλήρωσης των 
παραπάνω διαστάσεων καλούνται να αναλάβουν οι «θεσμοί», στο πλαίσιο των οποίων θα 
διαμορφώνεται, θα αποφασίζεται και θα αξιολογείται κάθε αλληλεπίδραση των υπολοίπων τριών 
διαστάσεων.  

Επομένως, στους τρεις πυλώνες της αειφορίας προστίθεται ένας τέταρτος, εξίσου ισοδύναμος, 
οι θεσμοί, μετασχηματίζοντας το τρίγωνο Mobius σε πυραμίδα (Εικόνα 2), στην κορυφή της οποίας 
βρίσκονται οι τελευταίοι.  
 

 
Εικόνα 2. Η πυραμίδα της βιώσιμης ανάπτυξης 
Figure 2. The pyramid of sustainable development. 

 
Με το πέρασμα του χρόνου έγινε πιο κατανοητό ότι:  

 Η βιώσιμη ανάπτυξη μετατοπίζεται από τη στενή έννοια της οικονομικής ανάπτυξης στην 
ευρύτερη της οικονομικής πολιτικής, 

 Η θεωρία της βιώσιμης ανάπτυξης πρεσβεύει τη συνύπαρξη μεταξύ της οικονομικής 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ποιότητας, 

 Η περιβαλλοντική ποιότητα συχνά βελτιώνει την οικονομική ανάπτυξη.  

 
Β. Το πρότυπο της οικοσυστημικής προσέγγισης και η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών 

Σύμφωνα με τον ορισμό του FAO «Η οικοσυστημική προσέγγιση για την υδατοκαλλιέργεια είναι 
η στρατηγική για την ενσωμάτωση της δραστηριότητας στο ευρύτερο οικοσύστημα ώστε να προαγάγει 
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την βιώσιμη ανάπτυξη, την δικαιοσύνη και την ανθεκτικότητα των κοινωνικο-οικολογικών 
συστημάτων» (Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3. Οι τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Υδατοκαλλιέργειας 
Figure 3. The three pillars of sustainable aquaculture. 

 
Μια οικοσυστημική προσέγγιση για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών σημαίνει πρακτικά 

όχι τι κάνεις, αλλά πως το κάνεις. Αυτή η εξέλιξη έχει ενσωματωθεί και στον κώδικα Υπεύθυνης Αλιείας 
του FAO, με τα άρθρα 9 και 10. 

Οι κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις μπορεί να κατηγοριοποιηθούν: 
 Σε εκείνες που αφορούν απ ευθείας την επιχείρηση 
 Σε εκείνες που αφορούν την ευρύτερη οικονομία 
 Και σε εκείνες που έχουν ευρύτερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα 
Η υδατοκαλλιέργεια λοιπόν στο πλάισιο της οικοσυστημικής προσέγγισης πρέπει: 
 Να αναπτύσσεταισε συνάφεια με τις λειτουργίες και υπηρεσίες του οικοσυστήματος, 
 Να βελτιώνει την ευημερία με τρόπο δίκαιο (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης και διανομή πλούτου) 
 Να λαμβάνει υπόψιν την ανάπτυξη άλλων τομέων, πολιτικών και στόχων. 
Επομένως, η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση είναι ένα 
πολυδιάστατο πρόβλημα, που απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, συνεχή παρακολούθηση και 
αξιολόγηση και αλλαγή πολιτικής. 

 
Γ. Η Οικοσυστημική προσέγγιση στην Υδατοκαλλιέργεια - Ελληνική πραγματικότητα και προοπτική 
Ο καθορισμός ζωνών ανάπτυξης και η ένταξή τους στο ευρύτερο οικοσύστημα αποτελεί μια πρόκληση 
για την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, στο πλαίσιο των αρχών της οικοσυστημικής προσέγγισης αλλά 
και μια ευκαίρια. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Ασθένειες ψαριών και βιοασφάλεια Καλύτερη αντιμετώπιση ασθενειών και κινδύνων 
από επιδημίες 

Περιβαλλοντικά προβλήματα όπως ευτροφισμός, 
επιπτώσεις στην βιοποικιλότητα και στα 
οικοσυστήματα 

Καλύτερη συνεργασία και ενσωμάτωση 
προσεγγίσεων για την χρήση και την διαχείριση 
φυσικών πόρων 

Προβλήματα παραγωγής όπως χαμηλή ανάπτυξη 
π.χ βιομάζα οστράκων 

Βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
παραγωγής 

Κοινωνικές αντιδράσεις Βελτίωση διαφάνειας μέσω προσέγγισης των 
εμπλεκόμενων μερών και φορέων 

Οικονομικό ρίσκο Αξιοποίηση πληροφορίας σχετικά με τις 
διαθέσιμες περιοχές προς επένδυση 

ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡ

ΓΕΙΑ 
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Η δημιουργία ζωνών αναμφίβολα διευκολύνει την ενσωμάτωση των υδατ/γειών σε ευρύτερες 
περιοχές λαμβάνοντας υπόψιν και άλλες χρήσεις. 

Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Η διαχείριση της περιοχής, η φέρουσα ικανότητα και η επιλογή 
θέσεων θα πρέπει αποτελέσουν τις βασικές συνιστώσες του χωρικού σχεδιασμού. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι Υδατοκαλλιέργειες αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα σημαντικό τομέα που 
συνεισφέρει στην παραγωγή τροφής με τα αλιευτικά προιόντα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Η οικοσυστημική προσέγγιση προσδιορίζει παραγόντες που συμμετέχουν στην αντοχή των 
κοινωνικών και βιοφυσικών συστημάτων και προαγάγει ένα σχέδιο ανάπτυξης σε συνάφεια με άλλους 
τομείς με πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. 

Κύριες προκλήσεις παραμένουν η ορθολογική χρήση των πόρων και του περιβάλλοντος. 
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Ανάπτυξη μεθόδου πολλαπλής PCR για τη διάκριση του μυδιού της Μεσογείου 
(Mytilus galloprovincialis) από το εισαγόμενο μύδι της Χιλής (Mytilus chilensis) 
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ABSTRACT 
Ioannis A. Giantsis, Theodore J. Abatzopoulos, Apostolos P. Apostolidis: A multiplex PCR 
assay for distinguishing the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) from the highly 
imported Chilean mussel (Mytilus chilensis) 
The present study describes a novel molecular methodology for discriminating Mytilus galloprovincialis 
from Mytilus chilensis samples. M. galloprovincialis is one of the most important species of the global 
aquaculture, indigenous in the Mediterranean and the Black Sea, where it is also cultured. M. chilensis is 
produced in Chile and imported in the European countries as a frozen unshelled product that cannot be 
identified morphologically. The methodology developed here, is a multiplex PCR using species-specific 
primers, without the need for further laboratory analyses, which provides a time-saving, low-cost and 
reliable protocol for the correct labeling of M. chilensis and M. galloprovincialis samples and the 
potential detection of commercial fraud. 
Keywords: Mytilus galloprovincialis, Mytilus chilensis, multiplex PCR, species-specific primers 

 
EΙΣΑΓΩΓΗ 
Το εμπόριο των μυδιών που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) έχει αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο 
ενδοκοινοτικά, με τις εξαγωγές να περιορίζονται προς χώρες όπως η Ρωσία και η Ελβετία (EC 2012). Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στην υψηλή ζήτηση μυδιών, η οποία μάλιστα δεν καλύπτεται με την 
ενδοκοινοτική παραγωγή, παρόλο που αυτή ξεπερνάει τους 400.000 τόνους ετησίως. Για το λόγο αυτό 
γίνεται εισαγωγή στην ΕΕ του μεγαλύτερου μέρους της ετήσιας παραγωγής των 170.000 τόνων του 
Mytilus chilensis, που παράγεται στην τρίτη δύναμη σε παραγωγή παγκοσμίως, τη Χιλή (Fernandez-
Tajes et al. 2011). Στην Ελλάδα ειδικότερα, όπου ζει και καλλιεργείται το Μεσογειακό μύδι (Mytilus 
galloprovincialis), άνω του 90% της εγχώριας παραγωγής, που ξεπερνάει τους 30.000 τόνους ετησίως, 
εξάγεται σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία (Theodorou et al. 2011), ενώ στην Ελληνική αγορά 
μπορεί να βρει κανείς εκτός από το Μεσογειακό μύδι, κατεψυγμένα μύδια εισαγωγής προερχόμενα 
από τη Χιλή (M. chilensis). 
 Η αξιόπιστη ταυτοποίηση των ειδών είναι απαραίτητη όχι μόνο κατά τη διεξαγωγή της 
επιστημονικής έρευνας, αλλά πολύ περισσότερο, σε ότι αφορά τους εμπορικά εκμεταλλεύσιμους 
οργανισμούς, όπως τα μύδια του γένους Mytilus. Η λανθασμένη σήμανση εμπορικών προϊόντων, που 
αποτελούνται από φθηνότερα είδη, αποτελεί μια συχνή περίπτωση εμπορικής απάτης με σκοπό την 
υπερκοστολόγησή τους (Mafra et al. 2008). Η αλματώδης πρόοδος των μοριακών τεχνικών που 
παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες καθιστά εφικτή τη διάκριση ακόμα και ανάμεσα σε δείγματα 
ελάχιστης ποσότητας, με αξιοπιστία και ταχύτητα. 
 Ο τρόπος εισαγωγής του M. chilensis, κυρίως ως αποκελυφωμένο προϊόν βαθιάς κατάψυξης, 
καθιστά ανέφικτη τη διάκρισή του από το Μεσογειακό μύδι με παραδοσιακές τεχνικές. Οι Fernandez-
Tajes et al. (2011) ανέπτυξαν δύο παρόμοιες μεταξύ τους μεθοδολογίες διαχωρισμού του M. 
galloprovincialis από το M. chilensis χρησιμοποιώντας πέψεις με ένζυμα περιορισμού (RFLPs), η πρώτη 
σε τμήμα του γονιδίου που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη του βύσσου του μυδιού και η δεύτερη στο 
μιτοχονδριακό γονίδιο COI. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου, όπως το υψηλό κόστος των ενζύμων και ο 
επιπλέον χρόνος που απαιτείται για τις πέψεις, προστίθενται και αυτά της τυχόν μερικής ή μη πέψης 
των προϊόντων της PCR που θα οδηγούσαν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία 
περιγράφεται η ανάπτυξη μιας εναλλακτικής, ταχείας, χαμηλού κόστους και αξιόπιστης μεθόδου 
διάκρισης του M. galloprovincialis από το M. chilensis, που βασίστηκε στους απλούς νουκλεοτιδικούς 
πολυμορφισμούς (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs). Οι SNPs βρίσκονται σε αφθονία τόσο στο 
πυρηνικό όσο και στο μιτοχονδριακό γονιδίωμα, στις κωδικοποιούσες αλλά και στις μη 
κωδικοποιούσες περιοχές, ενώ μπορούν να προσφέρουν διαγνωστικές διαφορές (θέσεις) ανάμεσα σε 
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συγγενικά είδη (Apostolidis et al. 2008). 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Για την εφαρμογή της μεθόδου των SNPs επιλέχτηκε το rrnaL γονίδιο και η περιοχή ελέγχου (CR) του F 
τύπου του μιτοχονδριακού γονιδιώματος (τα μύδια παρουσιάζουν 2 τύπους μιτοχονδριακού 
γονιδιώματος, F και Μ). Ο F τύπος προσφέρει το πλεονέκτημα πως είναι παρών σε όλα τα μύδια 
(αρσενικά και θηλυκά). Δείγματα M. galloprovincialis συλλέχθηκαν από αρκετές περιοχές της 
Ανατολικής Μεσογείου ενώ παράλληλα εξετάστηκαν και περισσότερες από 200 δημοσιευμένες 
αλληλουχίες mtDNA του είδους από τη βάση δεδομένων GenBank. Σε ότι αφορά τα μύδια του είδους 
M. chilensis, δείγματα αγοράστηκαν από το εμπόριο, όπου υπάρχουν σε αφθονία ως καταψυγμένα 
προϊόντα. Τα μύδια που ελήφθησαν προέρχονταν από τρεις διαφορετικές μονάδες μυδοκαλλιέργειας 
της Χιλής και είχαν διαφορετικές ημερομηνίες παραγωγής. 
 Για την ενίσχυση του τύπου F του M. chilensis σχεδιάστηκαν δύο νέοι εκκινητές: comm: 5’- TCT 
AAC ATG AGC TGA GTT CAG AAC -3’ και galf: 5’- CCC CAT CTC CTG CAT CTA TTC -3’. Ο comm 
σχεδιάστηκε στο γονίδιο rrnaL, σε περιοχή που δεν παρουσιάζει πολυμορφισμό (συντηρημένη) τόσο 
μεταξύ των διαφορετικών ειδών Mytilus, όσο και μεταξύ F και Μ γονιδιώματος στα είδη αυτά. Ο galf 
σχεδιάστηκε εντός της περιοχής ελέγχου του F γονιδιώματος του M. galloprovincialis, σε περιοχή που 
δεν υβριδίζεται με τον Μ τύπο αλλά παράλληλα δεν παρουσιάζει πολυμορφισμό στο F mtDNA μεταξύ 
των ειδών M. edulis, M. trosssulus και Μ. californianus, για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες αλληλουχίες 
στη βάση δεδομένων GenBank, αποσκοπώντας έτσι στον υβριδισμό του και με το F mtDNA του M. 
chilensis. Οι εκκινητές αυτοί πράγματι υβριδίστηκαν στο M. chilensis, ενισχύοντας ένα τμήμα 356 
ζευγών βάσεων (bp) το οποίο στη συνέχεια αλληλουχήθηκε σε 2 άτομα M. chilensis. 
 Στο τμήμα των 356 bp (Εικόνα 1) αναζητήθηκαν σημειακοί πολυμορφισμοί (SNPs) διαγνωστικοί 
ανάμεσα στα δύο είδη. Οι ειδοειδικοί εκκινητές σχεδιάστηκαν βάσει της μεθόδου σχεδιασμού του 3’ 
άκρου τους ακριβώς στο διαγνωστικό σημειακό πολυμορφισμό. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ακόμα και 
αν όλες οι υπόλοιπες βάσεις ενός εκκινητή είναι συμπληρωματικές με την αλληλουχία-στόχο, αν η 
τελευταία βάση στο 3’ άκρο του εκκινητή, δεν είναι συμπληρωματική, ο εκκινητής δεν υβριδίζεται. Οι 
διαγνωστικοί SNPs που βρέθηκαν και στους οποίους σχεδιάστηκαν οι εκκινητές φαίνονται στην Εικόνα 
1 και οι τρεις τελικοί εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην πολλαπλή (multiplex) PCR φαίνονται στον 
Πίνακα 1. Ως κοινός εκκινητής για τη muliplex PCR χρησιμοποιήθηκε ο comm (Πίνακας 1), ο οποίος 
όπως αναφέρθηκε, υβριδίζεται και στον F και στον M τύπο mtDNA, και στα δύο είδη. 
 
Πίνακας 1. Οι εκκινητές που σχεδιάστηκαν για τη multiplex PCR 
Table 1. Primers designed for the multiplex PCR 

 

Ονομασία 
Name 

Αλληλουχία 5’-3’ 
Sequence 5’-3’ 

Τm (°C) 
Ειδοειδικότητα 
Specificity 

Μήκος προϊόντος 
Product length 

Comm TCTAACATGAGCTGAGTTCAGAAC 59,3°C Κοινός - 
Μgal GCTAATCAACCTGTTATACAC 54,0°C M. galloprovincialis 157 bp 
Mchi GCTTTGAACCAGCTACATAGA 55,9°C M. chilensis 258 bp 

 
 Η multiplex PCR με τους τρεις εκκινητές δοκιμάστηκε σε 120 μύδια που επιλέχτηκαν τυχαία, 60 
του είδους M. galloprovincialis και 60 του είδους M. chilensis. Τα 60 άτομα M. galloprovincialis που 
χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από πληθυσμούς που είχαν συλλεχθεί από τη Θάλασσα του 
Μαρμαρά, το Αιγαίο, το Ιόνιο, την Αδριατική και τη Λιγουρία, ενώ τα 60 άτομα M. chilensis 
προέρχονταν από 3 διαφορετικές ημερομηνίες παραγωγής και από τρεις διαφορετικές μονάδες 
εκτροφής της Χιλής. Οι αντιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν περιείχαν περίπου 30 ng DNA μήτρας, 1 
μονάδα Taq DNA πολυμεράσης, 5 μl ρυθμιστικού διαλύματος πολυμεράσης (5 x Taq DNA polymerase 
buffer), 1,5 mM MgCl2, 0.2 mM από το κάθε dNTP και 8 pmol από τον κάθε εκκινητή, σε τελικό όγκο 25 
μl. Οι συνθήκες που εφαρμόστηκαν είχαν ως εξής: 94°C για 4 λεπτά, 30 κύκλοι από: 94°C για 50 
δευτερόλεπτα, 52°C για 45 δευτερόλεπτα και 72°C για 45 δευτερόλεπτα και τέλος 72ºC για 5 λεπτά. Τα 
προϊόντα διακρίνονταν εύκολα σε πήκτωμα αγαρόζης συγκέντρωσης 1,5%. 
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Εικόνα 1. SNPs στις αλληλουχίες των M. chilensis και M. galloprovincialis, όπου σχεδιάστηκαν οι τρεις εκκινητές για 
τη multiplex PCR. Οι βάσεις 1-172 αντιστοιχούν στο γονίδιο rrnaL ενώ οι 173-356 αντιστοιχούν στην περιοχή 
ελέγχου (CR). 
Figure 1. SNPs in the sequences of M. chilensis and M. galloprovincialis, where the three primers for the multiplex 
PCR were designed. Positions 1-172 are located in the rrnaL gene, while 173-356 are located in the control region 
(CR). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από τα 120 άτομα στα οποία δοκιμάστηκε η multiplex PCR, σε όλα τα άτομα M. galloprovincialis 
παρατηρήθηκε μόνο μία ζώνη μήκους 157 ζευγών βάσεων, ενώ σε όλα τα M. chilensis παρατηρήθηκε 
μόνο μία ζώνη μήκους 258 ζευγών βάσεων (Εικόνα 2). Κατά συνέπεια η μέθοδος είχε 100% επιτυχία. 
 Η μέθοδος που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία έχει τη δυνατότητα να διακρίνει με 
αξιοπιστία το είδος M. chilensis από το Μ. galloprovincialis, σε μία multiplex PCR με τρεις εκκινητές, 
διάρκειας περίπου 90 λεπτών. Το κόστος εφαρμογής της δεν ξεπερνά ουσιαστικά το κόστος μιας απλής 
ΡCR, αποφεύγοντας τη χρήση πολυδάπανων ενζύμων περιορισμού ή αλληλουχήσεων. Επιπλέον, δεν 
απαιτεί κάποια άλλη προηγούμενη διαδικασία όπως ποσοτικοποίηση του DNA-μήτρας. 
 Καθώς η μέθοδος βασίζεται σε διαγνωστικούς μονο-νουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς, θα 
μπορούσε να επηρεαστεί από πιθανούς ενδοειδικούς πολυμορφισμούς στο 3’ άκρο των ειδοειδικών 
εκκινητών, που θα επηρέαζαν τη σταθερότητά τους. Η δοκιμή ωστόσο της μεθόδου σε 120 τυχαία 
άτομα ταξινόμησε με 100% επιτυχία τα άτομα αυτά στο είδος που ανήκουν, καταδεικνύοντας απουσία 
γενετικής ποικιλότητας στο 3’ άκρο των δύο ειδοειδικών εκκινητών. Επιπλέον, ειδικά για τον ειδικό για 
το M. galloprovincialis εκκινητή (Μgal, Πίνακας 1) αυτό μπορεί να υποστηριχθεί με μεγαλύτερη 
ασφάλεια αφού πραγματοποιήθηκε και επιπλέον έλεγχος σε περισσότερες από 300 αλληλουχίες 
ατόμων M. galloprovincialis που βρίσκονται στη GenBank. 
 Τα μύδια του είδους Mytilus chilensis που εξάγονται από τη Νότια Αμερική, για να φτάσουν στον 
τελικό προορισμό τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίστανται διάφορα στάδια βιομηχανικής 
επεξεργασίας, όπως θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες ή/και αποκελύφωση. Έχει υπολογιστεί πως το 
DNA που απομονώνεται από βιολογικό υλικό που έχει υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία, μπορεί να 
υφίσταται κατάτμηση σε τέτοιο βαθμό, που να μη μπορούν να ληφθούν ακέραια τμήματα μεγαλύτερα 
των 500 ζευγών βάσεων (Russel et al. 2000, Fernandez-Tajes et al. 2011). Εντούτοις, στη μεθοδολογία 
που αναπτύχθηκε τα τμήματα που ενισχύονται έχουν μήκος 258 και 157 ζεύγη βάσεων, για το M. 
chilensis και το Μ. galloprovincialis, αντίστοιχα (Πίνακας 1, Εικόνα 1) και συνεπώς δεν παρατηρούνται 
τέτοιου είδους προβλήματα. 
 Συμπερασματικά, η μέθοδος που αναπτύχθηκε προτείνεται κατά κύριο λόγο για ελέγχους 
ρουτίνας σε κατεψυγμένα μύδια που εμπορεύονται ακέραια ή σε μίγματα θαλασσινών στην Ελλάδα 
αλλά και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου όπου εκτρέφεται το Μεσογειακό μύδι. Η μέθοδος 
μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε μελέτες μυδιών από περιοχές όπου ζουν τα δύο είδη συμπατρικά, 
όπως τα παράλια της κεντρικής Χιλής και δεν μπορούν να διαχωριστούν μορφολογικά π.χ. γόνος. 
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Εικόνα 2. Ηλεκτροφορητικά πρότυπα που προέκυψαν από την εφαρμογή της multiplex PCR σε δείγματα Mytilus 
chilensis και Μytilus galloprovincialis. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε ο 100 bp DNA Ladder (NIPPON Genetics).  
Figure 2. Electrophoretic profiles generated from the multiplex PCR in Mytilus chilensis and Μytilus galloprovincialis 
samples.  The 100 bp DNA Ladder (NIPPON Genetics) was used as marker. 
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Η ιχθυοκαλλιέργεια στα Βαλκάνια: Προοπτικές και προκλήσεις 
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ABSTRACT 
Ioannis Giovos, Dimitra Bobori: Finfish farming in the Balkan Peninsula-Prospects and 
challenges 
Aquaculture is exhibiting a rapid growth the last 50 years emerging to the most rapidly developing 
primary sector. While Europe is one of the main producers globally data on fish aquaculture production 
of the Balkan countries is limited and primarily focusing in Greece. In the present study we tried to 
gather some baseline information of the finfish farming production of the Balkan countries based on the 
data provided by FAO. The results are discussed in the frame of the future and prospects of the activity 
in the region. 
Keywords: Balkan Peninsula, finfish farming, aquaculture 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία 50 χρόνια η αύξηση της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών είναι ραγδαία. Μόνο για το 
2014, το 54,4% της συνολικής παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής προέρχεται από τις 
υδατοκαλλιέργειες, με συνολική αξία 144,4 δισεκατομμύρια δολάρια, κάνοντας τον κλάδο τον 
ταχύτερα αναπτυσσόμενο του πρωτογενούς τομέα παγκοσμίως (FAO 2014). O κύριος όγκος της 
παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών προέρχεται από την ιχθυοκαλλιέργεια (FAO 2014), με την Ασία να 
κατέχει το συντριπτικό ποσοστό των παραγωγών. Η Ευρώπη αποτελεί επίσης σημαντικό εκτροφέα 
ψαριών. Ο κύριος όγκος παραγωγής στην Ευρώπη προέρχεται από τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα (STECF 2013, FAO 2014). Η Ελλάδα που αποτελεί τον πέμπτο 
σημαντικότερο παραγωγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρίτο από άποψη αξίας (STECF 2013),  τα 
τελευταία χρόνια εμφανίζει μικρή μείωση της παραγωγής της που μπορεί να οφείλεται τόσο στην 
οικονομική κρίση που πλήττει το χώρο στην Ελλάδα (Theodorou et al. 2015) όσο και στην επένδυση σε 
εκτροφές νέων ειδών αλλά και στην είσοδο στον κλάδο νέων αναπτυσσόμενων χωρών, όπου το κόστος 
παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο (FAO 2014).Το τελευταίο έχει παρατηρηθεί σε αρκετές χώρες όπως 
οι Η.Π.Α. και η Ισπανία (FAO 2014).  Χώρες με αναπτυσσόμενες οικονομίες εντοπίζονται και γειτονικά 
της Ελλάδας, στη Βαλκανική χερσόνησο, όπου με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κροατία, λίγα είναι 
γνωστά για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συγκέντρωση και 
παρουσίαση στοιχείων για την παραγωγή των ιχθυοκαλλιεργειών των χωρών της Βαλκανικής 
χερσονήσου, με σκοπό την ανασκόπηση της κατάστασης και τη διερεύνηση των προοπτικών που 
αναπτύσσονται στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών της περιοχής για τα τελευταία 50 χρόνια. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα προέρχονται από τη βάση δεδομένων του 
FAO. Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή FishStatJ και, μέσω της χρήσης φίλτρων, απομονώθηκαν οι 
Βαλκανικές χώρες από το φύλλο εργασίας Global workspace: Aquaculture Production (Quantities and 
values) 1950-2012 (Release date: March 2015). Τα δεδομένα οργανώθηκαν σε αρχείο excel για την 
περαιτέρω ανάλυσή τους. Η ανάλυση έγινε τόσο στο σύνολο των τριών τύπων ιχθυοκαλλιεργειών 
(θαλάσσιες, εσωτερικών υδάτων και υφάλμυρων νερών) όσο και ξεχωριστά, σε επίπεδο χώρας αλλά 
και στο σύνολο των Βαλκανικών χωρών, όπου υπολογίστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για κάθε χώρα για 
κάθε έτος ως το γινόμενο Π2-Π1/Π1. Ακολούθως έγινε υπολογισμός των μέσων συνολικών ρυθμών 
αύξησης ανα τύπο εκτροφής και ανα χώρα, ως ο μέσος όρος όλων των ρυθμών ανάπτυξης ανα έτος. 
Τέλος για την επεξήγηση των προτύπων που βρέθηκαν, έγινε αναζήτηση ιστορικών αλλά και 
οικονομικών στοιχείων για κάθε χώρα. Από τις Βαλκανικές χώρες εξαιρέθηκε το ευρωπαϊκό κομμάτι 
της Τουρκίας, καθώς ήταν αδύνατο να διακριθούν οι εκτροφές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
σε αυτό το τμήμα της χώρας. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι εκτροφές ψαριών εσωτερικών υδάτων σήμερα είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ιχθυοκαλλιεργειών 
στα Βαλκάνια. Αντίθετα, μόνο 6 χώρες για το 2012 εκτρέφουν θαλάσσια είδη εκ των οποίων οι 3 
(Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο) εισήχθησαν στον κλάδο μετά το 2000 και οι 
παραγωγές τους για το 2012 παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (662, 220, 100 τόνοι αντίστοιχα). Η 
παραγωγή των ιχθυοκαλλιεργειών στη Βαλκανική Χερσόνησο αυξήθηκε στην περίοδο που εξετάζεται, 
με μέσο ρυθμό αύξησης 6,42% ανά έτος φτάνοντας το 2012 τους 160.000 τόνους ετησίως (0,36% της 
παγκόσμιας παραγωγής) (Εικόνα 1). Συγκεκριμένα, η παραγωγή από τις εκτροφές εσωτερικών υδάτων 
ήταν 37.170  τόνοι (23% της συνολικής παραγωγής στα Βαλκάνια για το 2012) με μέσο ρυθμό αύξησης 
4,03% ανά έτος ενώ για τις θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες ήταν 123.152 τόνοι (77% της συνολικής 
παραγωγής στα Βαλκάνια για το 2012), με μέσο ρυθμό αύξησης 46,77% ανά έτος (Εικόνα 1). Για το 
2012 βρέθηκε ότι εκτρέφονταν 48 διαφορετικά είδη εκ των οποίων τα 34 ήταν των εσωτερικών υδάτων 
και τα υπόλοιπα 11 θαλάσσια (Εικόνα 2). 

 

    
Εικόνα 1. Συνολική παραγωγή ιχθυοκαλλιεργειών (σε τόνους) στην Βαλκανική χερσόνησο για την περίοδο 1950-

2012 με βάση τα στοιχεία του FAO 
Figure 1. Total production of fin fish aquaculture (in tons) in the Balkan Peninsula for the period 1950-2012 based 

on FAO data 

 
Εικόνα 2. Αριθμός εκτρεφόμενων ειδών για την περίοδο 1950-2012 στο σύνολο των Βαλκανικών χωρών 

Figure 2: Number of farmed species for the period 1950-2012 for the total Balkan Peninsula 

   
Παρατηρήθηκε αύξηση των εκτρεφόμενων ειδών ιδιαίτερα μετά το 1990 (Εικόνα 2) με τον κύριο 

όγκο των νέων εκτρεφόμενων ειδών να είναι εσωτερικών υδάτων, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια 
υπάρχει σημαντική αύξηση και στον αριθμό των θαλάσσιων ειδών. Τα είδη που εκτρέφονται ανά χώρα 
αλλά και η παραγωγή τους για το 2012 παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758, κυπρίνος) και το Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792, αμερικάνικη 
πέστροφα) εκτρέφονται σε όλες τις χώρες ενώ τα είδη με τη μεγαλύτερη παραγωγή είναι το Sparus 
aurata (Linnaeus, 1758, τσιπούρα) και το Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758, λαβράκι). Το 
μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της παραγωγής για το 2012 εμφάνισε η Αλβανία (76,45% ανά έτος) ενώ το 
μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης η Βοσνία - Ερζεγοβίνη (-28,22% ανά έτος). Η Αλβανία παράλληλα εμφάνισε 
και τον μεγαλύτερο μέσο ρυθμό αύξησης της παραγωγής (67,60% ανά έτος). 
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Πίνακας 1. Συνολική παραγωγή (σε τόνους)  ιχθυοκαλλιεργειών για το 2012 ανά χώρα για τα είδη με ποσοστό 
συμμετοχής στην παραγωγή πάνω από 5% 
Table 1. Total production (in tons) of fin fish farming for 2012 per country for the species with contribution the total 
production of more than 5%  

 
Η ιχθυοκαλλιέργεια στα Βαλκάνια ιστορικά αφορούσε την εκτροφή ειδών εσωτερικών 

υδάτων, ενώ μόλις τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 ξεκίνησαν οι πρώτες θαλάσσιες εκτροφές και 
σταδιακά και η πτώση της παραγωγής των ιχθυοκαλλιεργειών εσωτερικών υδάτων. Με εξαίρεση την 
Ελλάδα και πιο πρόσφατα την Κροατία, η ιχθυοκαλλιέργεια στην περιοχή δεν συντελείται σε 
βιομηχανικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό οι βαλκανικές χώρες θα μπορούσαν να χωριστούν σε τέσσερεις 
διακριτές ομάδες με βάση τη συνεισφορά των ιχθυοκαλλιεργειών στο ΑΕΠ κάθε χώρας αλλά και την 
ύπαρξη εσωτερικής αγοράς: (α) Στις χώρες που εκτρέφουν ψάρια κυρίως για εσωτερική κατανάλωση 
όπου ωστόσο η δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας καθώς στηρίζει διατροφικά τις τοπικές 
κοινωνίες  (Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία), (β) Στις χώρες που η δραστηριότητα συμβάλλει σημαντικά 
στο ΑΕΠ ενώ γίνονται και εξαγωγές σημαντικών ποσοτήτων (Ελλάδα και δευτερευόντως Κροατία). (γ) 
στις χώρες με μικρές παραγωγές όπου δεν υπάρχει εσωτερική αγορά ή είναι περιορισμένη και η 
ιχθυοκαλλιέργεια δεν συμβάλει στο ΑΕΠ (Μαυροβούνιο, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία - Ερζεγοβίνη) (Basurco et al. 
2014) και (δ) στις χώρες όπου υπάρχει εσωτερική αγορά αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί από την 
παραγωγή, με αποτέλεσμα να γίνονται εισαγωγές σημαντικών ποσοτήτων ψαριών από το εξωτερικό 
(Σλοβενία, Σερβία) (FAO 2014). H Αλβανία φαίνεται να είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης της παραγωγής στο μέλλον. Αν και οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης δεν συνοδεύονται από 
υψηλές παραγωγές, η πρόσφατη σημαντική ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στη χώρα και η 
συσσώρευση επενδύσεων, κυρίως λόγω της επικείμενης ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
συνδυασμό με το έντονο υδρογραφικό δίκτυο, έχει αναγεννήσει τον τομέα κυρίως των εσωτερικών 
αλλά και των θαλάσσιων εκτροφών. Στο παρελθόν η Αλβανία και πάλι είχε εμφανίσει υψηλούς 

Χώρα/ Είδος 
Παραγωγή 
2012 (tn) 

% Χώρα/Είδος 
Παραγωγή 
2012 (tn) 

% 

Αλβανία 1274 
 

Π.Γ.Δ.Μ. 1306  

Sparus aurata 492 38,62 Σολομοειδή 1040 79,63 

Cyprinus carpio 222 17,43 Cyprinus carpio 194 14,85 

Oncorhynchus mykiss 202 15,86 Μαυροβούνιο 630  

Dicentrarchus labrax 170 13,34 Oncorhynchus mykiss 530 84,13 

Hypophthalmichthys molitrix 165 12,95 Sparus aurata 50 7,94 

Βοσνία και Ερζεγοβίνη 3489,3 
 

Dicentrarchus labrax 50 7,94 

Oncorhynchus mykiss 2750,8 78,84 Ρουμανία 10005  

Cyprinus carpio 573 16,42 Cyprinus carpio 3400 33,98 

Βουλγαρία 5092,34 
 

Oncorhynchus mykiss 2000 19,99 

Oncorhynchus mykiss 2167,7 42,57 Hypophthalmichthys molitrix 1400 13,99 

Cyprinus carpio 1288,4 25,30 Hypophthalmichthys nobilis 1200 11,99 

Hypophthalmichthys nobilis 820,47 16,11 Carassius auratus auratus 1100 10,99 

Acipenser spp. 277,61 5,45 Σερβία 7662  

Κροατία 9989,8 
 

Cyprinus carpio 5959 77,77 

Cyprinus carpio 2484 6,21 Oncorhynchus mykiss 809 10,56 

Dicentrarchus labrax 2453 6,13 Hypophthalmichthys molitrix 534 6,97 

Sparus aurata 2173 5,43 Σλοβενία 842,3  

Thunnus thynnus 1125 2,81 Oncorhynchus mykiss 556,8 66,10 

Oncorhynchus mykiss 1000 2,50 Cyprinus carpio 137,3 16,30 

Ελλάδα 120041 
 

Σολομοειδή 77,6 9,21 

Sparus aurata 72300 60,23 Dicentrarchus labrax 52 6,17 

Dicentrarchus labrax 42500 35,40 
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ρυθμούς αύξησης της παραγωγής λόγω της προσοχής που δόθηκε από το προηγούμενο πολιτικό 
καθεστώς στην ιχθυοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες όπως 
η Ρωσία και η Κίνα. Ωστόσο ο μεγάλος ρυθμός αύξησης δεν μπόρεσε να συνδυαστεί προοδευτικά και 
με μεγάλες παραγωγές, λόγω της μετέπειτα πολιτικής αστάθειας. Αντίθετα, η Ρουμανία με ένα από τα 
μεγαλύτερα υδρογραφικά δίκτυά στα Βαλκάνια και την παραγωγή της να αποτελείται αποκλειστικά 
από εκτροφές εσωτερικών υδάτων δεν εμφανίζει αντίστοιχες προοπτικές λόγω της έλλειψης 
επενδύσεων, της υποβάθμισης των εγκαταστάσεων, της αύξηση του κόστους παραγωγής, και του 
αβέβαιου νομικού καθεστώτος (FAO, 2014)  Στην Κροατία η δραστηριότητα των ιχθυοκαλλιεργειών 
συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας, με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις να θεωρούν ότι το ποσοστό 
συμμετοχής των υδατοκαλλιεργειών είναι μεγαλύτερο του 1% στο ΑΕΠ (STECF 2013). Ο κλάδος 
ουσιαστικά στηρίζεται οικονομικά από την πάχυνση και εξαγωγή ερυθρού τόνου, που αποτελεί μόλις 
το 11% της συνολικής παραγωγής της χώρας. Η κατάσταση ωστόσο του αποθέματος του είδους 
οδήγησε στη λήψη μέτρων από τον ICCAT και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής (FAO 
2014), φανερώνοντας την ευαισθησία του κλάδου. 

Τέλος ιδιαίτερη περίπτωση στα Βαλκάνια είναι και η Ελλάδα, που αποτελεί το σημαντικότερο 
παραγωγό της περιοχής και από τους σημαντικότερους στη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο 
αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες και κυρίως το λαβράκι και την τσιπούρα (Theodorou et al. 2015). Μέχρι το 
1990 αποτελούσε τον τρίτο σημαντικότερο παραγωγό στα Βαλκάνια (Εικόνα 1) λόγω της εκτροφής 
ειδών κυρίως εσωτερικών υδάτων και κυρίως της αμερικάνικης πέστροφας. Ωστόσο, από το 1980 και 
μετά, οπότε και ξεκινούν στη χώρα οι πρώτες θαλάσσιες εκτροφές, καταγράφεται μια σταθερή αύξηση, 
που οδήγησε στη ραγδαία αύξηση της παραγωγής το 1990 από την εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού, 
με ρυθμούς αύξησης που ξεπερνούσαν το 100% ανά έτος για το 1990 και 1991. Ο σημαντικός ρυθμός 
αύξησης στην ελληνική θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στηρίχθηκε  στο μεγάλο αριθμό επιδοτήσεων που 
δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (STECF 2013) και την υψηλή τεχνογνωσία ενώ σταδιακά άρχισε να 
πέφτει σε πιο ομαλά επίπεδα, φτάνοντας το 2012 σε αρνητικό ρυθμό. Για αυτή την πτώση ευθύνονται 
η οικονομική κρίση που βιώνει ο κλάδος στην Ελλάδα (έλλειψη πιστώσεων, αύξηση κόστους 
ζωοτροφών, ενέργειας κ.α), το θολό νομοθετικό πλαίσιο, η αργή υλοποίηση του χωροταξικού, οι 
έντονες προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για την εκτροφή νέων ειδών, όπως το 
Argyrosomus regius (Asso, 1801, κρανιός) (STECF 2013), αλλά και η είσοδος νέων αναπτυσσόμενων 
χωρών στον κλάδο, με χαμηλότερο κόστος παραγωγής.  

Τα επόμενα χρόνια η ετήσια παραγωγή στα Βαλκάνια αναμένεται να αυξηθεί κυρίως για τις 
θαλάσσιες εκτροφές λόγω της προβλεπόμενης αύξησης της παραγωγής σε χώρες που εισήλθαν 
πρόσφατα στον κλάδο, όπως η Αλβανία, αλλά και από την αύξηση της παραγωγής από εκτροφές νέων 
ειδών που δοκιμάζονται κυρίως στην Ελλάδα. Αντίθετα για τις εκτροφές εσωτερικών υδάτων δεν 
προβλέπεται διαφοροποίηση στην παραγωγή αλλά σταθεροποίηση που θα αφορά τη παραγωγή από 
εκτροφή κυρίως Κυπρινοειδών και Σολομοειδών ενώ προβλέπεται μείωση στην εκτροφή οξύρρυγχου 
και χελιού λόγω της κατάστασης του αποθέματος τους. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Basurco B (2014) Seafood in the Mediterranean countries. In: Sébastien A (eds) Mediterra 2014: 

Logistics and Agro-Food Trade. A Challenge for the Mediterranean. Les Presses de Sciences Po, 
2014.FAO FishStatJ – Universal software for fishery statistical time series 

FAO (2014) The state of the world fisheries and aquaculture: Opportunities and challenges. Rome 
STECF (2013) The Economic Performance Report on the EU Aquaculture sector. Publications Office of 

the European Union, Luxembourg. 
Theodorou A, Perdikaris C, Filippopoulos N (2015) Evolution Through Innovation in Aquaculture: A 

Critical Review of the Greek Mariculture Industry. Journal of Applied Aquaculture 27: 160-181. 

  



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων               Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 

   401 

Γενετική ανάλυση και ταυτοποίηση φυσικών και εκτρεφόμενων πληθυσμών 
τσιπούρας (Sparus aurata) ελληνικών υδάτων 
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ABSTRACT 
Konstantinos Gkagkavouzis, Nikoleta Karaiskou, Gill Murray-Dickson, Francesco Maroso, 
Luca Bargelloni, Martin Taylor, Alexandros Triantafyllidis: Genetic analysis and traceability of 
natural and farmed populations of gilthead seabream (Sparus aurata) from Greek waters 

Gilthead sea bream is a key target for fisheries and the subject of intensive farming in Greek seas. 
Farmed stocks may be genetically different to local wild populations as a result of domestication. Based 
on the high commercial value of the species, genetic differentiation studies and the development of a 
molecular tool for the genetic identification of wild and farmed individuals are highly desirable, for 
assurance of fish origin and the control and detection of escapees. In the present study, 5 farmed and 9 
wild population samples, from across the species’ range in Greece, have been analysed using ddRAD 
sequencing (878 individuals in total). 1173 SNPs were assessed and genetic differentiation was noticed 
mainly between wild and farmed populations. Furthermore, a panel of 15 SNPs was identified that 
performs with high assignment accuracy for both wild and farmed individuals in a range of 85-100% of 
success for the assignment of individuals back to the parental group of origin. We therefore conclude 
that the panel is robust and after further validation, shows promise as a commercial traceability tool. 
Keywords: Sparus aurata, population genetics, SNPs, aquaculture, traceability 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η τσιπούρα (gilthead seabream, Sparus aurata, Linnaeus 1758) έχει ευρεία εξάπλωση στις ακτές του 
Ατλαντικού και της Μεσογείου, ενώ αποτελεί αντικείμενο εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας και βασικό 
στόχο αλίευσης στις ελληνικές θάλασσες. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην παραγωγή 
τσιπούρας με ετήσια παραγωγή >50.000 τόνους (FAO 2014). 

Μεγάλος αριθμός ψαριών που παράγονται στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς εισάγονται, 
εκούσια ή ακούσια, στα παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα (Ρογδάκης et al. 2004). Σκόπιμες και 
οργανωμένες εισαγωγές τσιπούρας γίνονται συνήθως σε λιμνοθάλασσες με σκοπό τον εμπλουτισμό 
των φυσικών ιχθυοαποθεμάτων και την ενίσχυση του επαγγελματικού ψαρέματος (Δημητρίου, 2000). 
Τυχαίες εισαγωγές μπορεί να οφείλονται σε αστοχίες των ιχθυοκλωβών λόγω καιρικών φαινομένων ή 
κακού χειρισμού, ακόμη και σε διαφυγή γονιμοποιημένων αυγών από τους ιχθυοκλωβούς (Somarakis 
et al. 2013). Τα διαφεύγοντα αυτά άτομα μπορεί να διαφέρουν γενετικά από τους τοπικούς φυσικούς 
πληθυσμούς τσιπούρας, κυρίως λόγω γενετικής επιλογής, και δύναται να τους επηρεάζουν μέσω της 
γενετικής διείσδυσης και του ανταγωνισμού για τροφικούς πόρους. Επίσης, διαφεύγοντα άτομα 
μπορεί ακούσια να καταλήγουν στην αγορά ως φυσικά άτομα.  

Δεδομένης της εμπορικής σημασίας του είδους, καθίσταται επιτακτική η διερεύνηση της 
γενετικής διαφοροποίησης και αλληλεπίδρασης των ελληνικών φυσικών και καλλιεργούμενων 
πληθυσμών, καθώς και η ανάπτυξη εργαλείων για τη γενετική διάκριση μεταξύ άγριων και 
εκτρεφόμενων ατόμων. Η διάκριση αυτή θα συμβάλει στην διασφάλιση της προέλευσης του προϊόντος 
για τον καταναλωτή, καθώς και στον έλεγχο των διαφευγόντων ατόμων. Σκοπός αυτής της εργασίας 
είναι συνεπώς η ανάλυση της γενετικής διαφοροποίησης φυσικών και καλλιεργούμενων πληθυσμών 
καθώς και η ανάπτυξη ενός αποδοτικού μοριακού εργαλείου για τη γενετική ταυτοποίηση της 
προέλευσης ατόμων τσιπούρας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν φυσικοί πληθυσμοί αναφοράς από 9 σημεία δειγματοληψίας που 
καλύπτουν όλο το εύρος εξάπλωσης του είδους στην Ελλάδα καθώς και 5 καλλιεργούμενοι πληθυσμοί 
από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε ορισμένα σημεία δειγματοληψίας φυσικών 
πληθυσμών έγιναν επαναδειγματοληψίες για τον έλεγχο γενετικής διαφοροποίησης σε βάθος χρόνου 
(Εικόνα 1). Συνολικά αναλύθηκαν 878 άτομα εκ των οποίων τα 362 προέρχονται από εκτροφές. 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 1173 τόπους σημειακών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών 

(SNPs) που προέκυψαν από την ανάλυση δειγμάτων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
AQUATRACE (//aquatrace.eu), έπειτα από αλληλούχιση του γονιδιώματος με τη μέθοδο ddRAD-
sequencing στο σύστημα Hiseq της Illumina. Η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων έγινε με το 
πρόγραμμα STACKS (Catchen et al. 2013), όπου προέκυψαν περί τα 11K SNPs. Στο υπό μελέτη σύνολο 
δεδομένων τα άτομα είναι γενοτυπημένα τουλάχιστον στο 80% των τόπων, με μέσο ποσοστό μη 
γενοτυπημένων τόπων στο 4,2%, ενώ ο κάθε τόπος έχει γενοτυπηθεί σε ποσοστό 80% των ατόμων κατ’ 
ελάχιστον, με συχνότητα ελάσσονος αλληλομόρφου (MAF) >0,25%. 

Για τον υπολογισμό της αναμενόμενης και της παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας  ανά πληθυσμό 
καθώς και για την κατασκευή των διαγραμμάτων PCA χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο πρόγραμμα του  
MSExcel, GenAlex 6.502 (Peakall & Smouse 2012). Οι γενετικές αποστάσεις μεταξύ των πληθυσμών 
(τιμές FST) υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα Arlequin 3.5.2.2 (Excoffier & Lischer 2010), ενώ η ανάλυση 
της πληθυσμιακής δομής πραγματοποίηθηκε με το πρόγραμμα ADMIXTURE 1.3 (Alexander et al. 2009).  

Για το σχεδιασμό του εργαλείου γενετικής διάκρισης μεταξύ φυσικών και καλλιεργούμενων 
ατόμων αναλύθηκε ένα υποσύνολο 457 SNPs, που επιλέχθηκαν ώστε να επιτρέπουν την μετέπειτα 
επικύρωση του εργαλείου. Τα SNPs αυτά αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν βάσει της τιμής FST  για 
κάθε δυνατό ζεύγος πληθυσμών, καθώς και της συχνότητας εμφάνισής τους στη λίστα των 10 πιο 
πληροφοριακών SNPs κάθε ζεύγους.  Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας διαφόρων συνόλων 
SNPs στην ανάθεση ατόμων στον πληθυσμό προέλευσης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα GeneClass2 
(Piry et al. 2004). Το σύνολο των ατόμων κάθε πληθυσμού χωρίστηκε σε αναλογία 70/30 ατόμων προς 
έλεγχο και αναφοράς αντίστοιχα. Τα άτομα αναφοράς ομαδοποιήθηκαν σε φυσικά και 
καλλιεργούμενα. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι τιμές FST μεταξύ των επαναδειγματοληψιών ήταν από μηδέν έως 0,7%. Απουσίας γενετικής 
διαφοροποίησης των πληθυσμών σε βάθος χρόνου, τα ζεύγη των πληθυσμών αυτών συγχωνεύτηκαν. 
Οι τιμές παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας ήταν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αναμενόμενες και δεν 
υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές των φυσικών και καλλιεργούμενων πληθυσμών 
(Πίνακας 1), όπως έχει προηγουμένως παρατηρηθεί και σε αντίστοιχες μελέτες σε πληθυσμούς 
τσιπούρας (Karaiskou et al. 2000, Alarcón et al. 2004, De Innocentiis et al. 2004). 

Οι τιμές FST κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα μεταξύ των φυσικών πληθυσμών (FST<1%) 
(Εικόνα 2). Αντιθέτως, οι τιμές αυτές ήταν υψηλότερες τόσο ανάμεσα στους καλλιεργούμενους όσο και 
ανάμεσα σε φυσικούς και καλλιεργούμενους πληθυσμούς, όπου όλες οι τιμές βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικές. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με την περιορισμένη για το θέμα βιβλιογραφία που 
βασίζεται κυρίως σε ανάλυση μικροδορυφορικών δεικτών (SSRs) (Karaiskou et al. 2000, Loukovitis et al. 

Εικόνα 1. Περιοχές δειγματοληψίας φυσικών πληθυσμών. 1-2) 
Ηγουμενίτσα 2006, 2014 (Ig), 3) Ιόνιο 2013 (Ion), 4-5) 
Μεσολόγγι 2004, 2013 (Mes), 6) Κορινθιακός 2014 (Kor), 7) 
Ναύπλιο 2005 (Nayp), 8) Θερμαϊκός 2014 (Th), 9-10) Βάσοβα 
2006, 2013 (Bas), 11) Αγίασμα 2006 (Ag), 12) Αλεξανδρούπολη 
2005 (Al). 
Figure 1. Sampling sites of natural polulations. 1-2) Igoumenitsa 
2006, 2014 (Ig), 3) Ionio 2013 (Ion), 4-5) Mesologgi 2004, 2013 
(Mes), 6) Korinthiakos 2014 (Kor), 7) Nayplio 2005 (Nayp), 8) 
Thermaikos 2014 (Th), 9-10) Basova 2006, 2013 (Bas), 11) 
Agiasma 2006 (Ag), 12) Alexandroupolis 2005 (Al). 
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2012). Ο πληθυσμός FA4 φαίνεται να διαφέρει γενετικά περισσότερο από τους υπόλοιπους 
πληθυσμούς. 

 
Τα παραπάνω αποτελέσματα ενισχύονται και από την ανάλυση PCA (Εικόνα 3) όπου οι φυσικοί 

πληθυσμοί ομαδοποιούνται ξεχωριστά από τους εκτρεφόμενους. Παρατηρείται επίσης ότι, μεταξύ των 
καλλιεργούμενων, οι πληθυσμοί FA1 και FA3 διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους. 

Η περαιτέρω ανάλυση της πληθυσμιακής δομής με το πρόγραμμα ADMIXTURE επιβεβαιώνει τα  
αποτελέσματα και διασαφηνίζει επιπλέον τη γενετική διαφοροποίηση των καλλιεργούμενων 
πληθυσμών (Εικόνα 4). Οι φυσικοί πληθυσμοί διαφέρουν γενετικά από τους καλλιεργούμενους όπου 
παρατηρείται ομαδοποίηση των πληθυσμών FA1-FA3 και FA2-FA5, ενώ ο FA4 παραμένει ανεξάρτητος. 
Οι εταιρείες των οποίων τα δείγματα ομαδοποιούνται είναι γνωστό ότι έχουν χρησιμοποιήσει στο 
παρελθόν κοινούς γεννήτορες. Βάσει της γενετικής διαφοροποίησης μεταξύ φυσικών και 
καλλιεργούμενων πληθυσμών επιλέχθηκαν 15 SNPs τα οποία, ως ομάδα, ήταν τα πλέον πληροφοριακά 
και ικανά στην ταυτοποίηση φυσικών και καλλιεργούμενων ατόμων. Το μέσο ποσοστό επιτυχίας στην 
ταυτοποίηση προέλευσης ήταν 93,5% (min: 83,3%, max: 100%) για τα φυσικά και 83,7% (min: 68,8%, 
max: 92,0%) για τα εκτρεφόμενα άτομα. Τα υψηλά αυτά ποσοστά επιτυχίας υπόσχονται, έπειτα από 
επικύρωση των SNPs και του πρωτοκόλλου εφαρμογής, ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργαλείο 
ταυτοποίησης της προέλευσης ατόμων τσιπούρας. 

Εικόνα 2. Θερμικός χάρτης των τιμών 
FST  ανάμεσα στο σύνολο των 
πληθυσμών. 
Figure 2. Heatmap demonstrating 
population pairs’ FST values. 

 

Pop Ig Ion Mes Kor Nayp Th Bas Ag Al FA1 FA2 FA3 FA4 FA5

N 68 31 59 32 32 81 78 43 92 78 56 80 60 88

Ho 0.138 0.148 0.136 0.139 0.140 0.136 0.136 0.139 0.137 0.143 0.146 0.142 0.138 0.134

He 0.154 0.154 0.154 0.155 0.155 0.155 0.154 0.156 0.154 0.155 0.153 0.157 0.149 0.152

Πίνακας 1. Αριθμός ατόμων (Ν) και τιμές παρατηρούμενης (Ho) και αναμενόμενης (He) ετεροζυγωτίας ανά 
πληθυσμό. 
Table 1. Number of individuals (N) and observed (Ho) and expected (He) heterozygosity values. 

Εικόνα 3. PCA ανάλυση 
φυσικών και καλλιεργού-μενων 
πληθυσμών (FA), βάσει των Nei 
γενετικών αποστάσεων. 
 
Figure 3. PCA analysis of natural 
and farmed populations (FA), 
based on Nei’s genetic 
distances. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό έργο FP7 Aquatrace (EU). Ο κ. Γκαγκαβούζης είναι 
υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. 
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Εικόνα 4. Ραβδόγραμμα τιμών Q φυσικών και καλλιεργούμενων ατόμων για K=4 όπως υπολογίστηκαν από το 
πρόγραμμα ADMIXTURE. 
Figure 4. ADMIXTURE Q estimates stacked barplot of wild and farmed individuals for K=4. 
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H θερμοκρασία κατά την πρώιμη ανάπτυξη του zebrafish επηρεάζει την 
κολυμβητική ικανότητα και την ανατομία της καρδιάς  
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ABSTRACT  
Anastasia Dimitriadi, Erifyli Giaglara, Niki Keklikoglou, Christos Arvanitidis, Dominique 
Adriaens, George Koumoundouros: Early temperature affects the swimming performance 
and the heart anatomy of zebrafish 

Temperature is a widely known factor to affect swimming performance in fish. Still, the effect of early 
developmental temperature on fish swimming capacity at later stages has received no similar attention. 
We examined phenotypic plasticity of swimming performance by subjecting Danio rerio at three 
developmental temperatures (24, 28 and 32 °C) up to metamorphosis and then at the same 
temperature (28 °C) till adulthood. We found that developmental temperature has a significant effect 
on the critical swimming speed of juvenile and adult zebrafish. Fish initially developed at 24°C showed 
significantly higher critical swimming speed than those developed at 32°C (p<0.05). This difference was 
associated with significant differences in the morphology of zebrafish heart, indicating for the first time 
a link between developmental temperature, heart shape and swimming performance.  
Keywords: phenotypic plasticity; Danio rerio; swimming performance; heart shape 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η θερμοκρασία των πρώιμων σταδίων ανάπτυξης είναι από τους κύριους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες για τη ζωή των ψαριών, καθώς προκαλεί πλαστικότητα σε μια ποικιλία χαρακτήρων και 
λειτουργιών όπως στον καθορισμό του φύλου (Pavlidis et al. 2000),  το σχήμα σώματος (Georga & 
Koumoundouros 2010),  το ρυθμό αύξησης και διαφοροποίησης (Parichy et al. 2009),  την οντογένεση 
των μυών και  την κολυμβητική ικανότητα (Koumoundouros et al. 2009, Scott & Johnston 2012). Η 
κολύμβηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των ψαριών καθώς καθορίζει τόσο την 
επιβίωσή τους, όσο τη θηρευτική και αναπαραγωγική τους επιτυχία (Drücker 1996).   

Οι όποιες προηγούμενες σχετικές εργασίες μελετούν είτε την απόκριση της καρδιάς ιχθυδίων 
Αμερικανικού λαβρακιού στη θερμοκρασία εκγλιματισμού (Rodnick et al. 1997), ή στη συσχέτιση του 
σχήματος της καρδιάς των ψαριών με την κολυμβητική τους ικανότητα (Claireaux et al. 2005). Παρόλα 
αυτά, δεν υπάρχουν εργασίες που να εστιάζουν στη θερμοκρασιακά ελεγχόμενη πλαστικότητα της 
κολύμβησης σε σχέση με την ανατομία της καρδιάς. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το 
zebrafish ως πειραματικός οργανισμός προκειμένου να διερευνηθούν οι αποκρίσεις της καρδιακής 
δομής και της κολυμβητικής ικανότητας ενήλικων ψαριών στη θερμοκρασία ανάπτυξης.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Γονιμοποιημένα αβγά συλλέχθηκαν από μια κοινή ωοτοκία άγριου τύπου γεννητόρων και 
διαμοιράστηκαν σε τρείς διαφορετικές θερμοκρασίες ανάπτυξης (24° C, 28° C και 32° C). Η έκθεση στις 
διαφορετικές συνθήκες εφαρμόσθηκε μέχρι τη μεταμόρφωση (28-35dpf, ημέρες μετά την 
γονιμοποίηση) όπου και τα ψάρια μεταφέρθηκαν σε κοινές συνθήκες 28 οC μέχρι την ενηλικίωση. Τα 
πειράματα κολύμβησης πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία 28 οC και είχαν ως στόχο την εκτίμηση 
της σχετικής κρίσιμης ταχύτητας κολύμβησης (RUcrit Beamish 1978) των ιχθύδιων και ενήλικων 
zebrafish με μήκος 21,2±1,8 mm TL (Total Length) και 30.13±2.13 mm TL αντίστοιχα. Προηγήθηκε 
περίοδος εγκλιματισμού τους στις νέες συνθήκες θερμοκρασίας, διάρκειας 40 ημερών για τα ιχθύδια 
και 100 για τα ενήλικα άτομα. Το πρωτόκολλο των πειραμάτων ακολούθησε τη μεθοδολογία των 
Koumoundouros et al. (2002). Εν συντομία, για τον υπολογισμό της RUcrit, κάθε ψάρι τοποθετήθηκε 
αρχικά στο κανάλι κολύμβησης για 10min σε ταχύτητα 2 TL s-1 με την ταχύτητα του νερού  να αυξάνει 
ανά 1 TL sec-1 κάθε 10 min μέχρι το ψάρι να εξαντληθεί και να εγκαταλείψει το κανάλι.  
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Στη 2η πειραματική επανάληψη της εκτροφής, πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του σχήματος της 
καρδιάς του zebrafish. Πέντε άτομα ανά συνθήκη και ανά φύλο για τα ενήλικα (40-43mm TL) και 10 για 
τα ιχθύδια (15-18mm TL) υποβλήθηκαν σε ευθανασία και διατηρήθηκαν σε 5% φωσφορικό διάλυμα 
φορμόλης. Tα δείγματα υποβλήθηκαν σε χρώση με 5% phosphomolybdic acid (PMA) (Descamps et al., 
2014) και ακολούθησε σταδιακή αφυδάτωση τους σε 70% αιθανόλη. Τα ψάρια υποβλήθηκαν σε 
υπολογιστική μικροτομογραφία ακτίνων Χ (microCT) με τη χρήση του αξονικού μικροτομογράφου 
(SkyScan 1172 microCT tomograph), ενώ η επιπλέον ανάλυση των εικόνων πραγματοποιήθηκε με τη 
βοήθεια του λογισμικού Amira v.5.2. (VSG, Burlington USA). Οι προς μελέτη μορφολογικοί χαρακτήρες 
που εξετάστηκαν στα ενήλικα και ιχθύδια zebrafish περιέλαβαν δύο μορφολογικούς δείκτες, το δείκτη 
VD/VL (ύψος προς μήκος κοιλίας) και το δείκτη VenVol/SL3 (σχέση όγκου κοιλίας ως προς τον κύβο του 
μήκους σώματος των ψαριών).  

Η επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην ταχύτητα κολύμβησης καθώς και στο σχήμα και 
στον όγκο της καρδιάς των ψαριών ελέγχθηκε με τα μη παραμετρικά τεστ Kruskal-Wallis και Mann 
Whitney, σε επίπεδο σημαντικότητα p<0,05. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η θερμοκρασία ανάπτυξης και το οντογενετικό στάδιο επέδρασαν σημαντικά στην κολυμβητική 
ικανότητα του zebrafish (Εικόνα 1). Η επίδραση της θερμοκρασίας στην RUcrit δεν αποδείχθηκε 
σημαντική στο στάδιο των ιχθυδίων. Αντίθετα, στα ενήλικα άτομα και των δύο φύλων η αύξηση της 
θερμοκρασίας ανάπτυξης συνοδεύτηκε από σημαντική μείωση της RUcrit.. Συγκρινόμενα με τα ενήλικα 
άτομα, τα ιχθύδια παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερες RUcrit τόσο από τα θηλυκά άτομα σε κάθε 
θερμοκρασία ανάπτυξης, όσο και από τα αρσενικά άτομα στους 28ο C (Εικόνα 1). Τέλος, η σύγκριση 
μεταξύ των δύο φύλων έδειξε πως τα αρσενικά άτομα παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερη RUcrit στις 
δύο ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες που εξετάσθηκαν (24, 32ο C).  

Η μορφομετρική εξέταση της κοιλίας της καρδιάς έδειξε πως η θερμοκρασία ανάπτυξης και το 
οντογενετικό στάδιο επέδρασαν σημαντικά στην ανατομία της καρδιάς του zebrafish (Εικόνα 2). Τα 
αρσενικά άτομα και τα ιχθύδια παρουσίασαν το ίδιο πρότυπο απόκρισης του δείκτη σχήματος (VD/VL), 
με την αύξηση της θερμοκρασίας να συνοδεύεται από σημαντική αύξηση του VD/VL (περισσότερο 
κυκλικό σχήμα). Σημαντική αποδείχθηκε και η επίδραση της θερμοκρασία ανάπτυξης στον όγκο της 
κοιλίας (VenVol/SL3), με τα ιχθύδια των 24ο C να παρουσιάζουν μεγαλύτερη κοιλία από εκείνα των  32ο  
C (Εικόνα 2).  

H σχέση της θερμοκρασίας ανάπτυξης με την κολυμβητική ικανότητα των ψαριών, έχει 
μελετηθεί εκτενώς σε σχέση με τη σύσταση των κολυμβητικών μυών (Koumoundouros et al. 2009, 
Johnston et al. 2009; Scott & Johnston 2012) και το φύλο (Leris et al. 2013). Αναφορικά με το zebrafish, 
τα αποτελέσματά μας έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες σχετικές εργασίες. Οι Leris et al. (2013), 
έδειξαν πως η αύξηση της θερμοκρασίας ανάπτυξης από τους 22 στους 31ο C προκαλεί σημαντική 
αύξηση της ταχύτητας κολύμβησης των αρσενικών ατόμων, ενώ δεν επηρεάζει σημαντικά την ταχύτητα 
κολύμβησης των θηλυκών. Σύμφωνα με την ίδια εργασία, τα αρσενικά αποδείχθηκαν σημαντικά 
ταχύτεροι κολυμβητές από τα θηλυκά άτομα, αλλά μόνο στους 31ο C θερμοκρασία ανάπτυξης. Οι Scott 
& Johnston (2012) δεν παρατήρησαν σημαντική επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην RUcrit των 
ψαριών που εγκλιματίσθηκαν στη θερμοκρασία άσκησης. Εκτός από τις όποιες διαφορές μεταξύ του 
πειραματικού σχεδιασμού των δύο αυτών εργασιών και της παρούσας (όπως οι οντογενετικές περίοδοι 
έκθεσης των διαφορετικών θερμοκρασιών) τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποστηρίζονται 
από τα ευρήματα της απόκρισης της καρδιάς. Συγκεκριμένα, η πιο κυκλική κοιλία έχει δειχθεί και στο 
παρελθόν να σχετίζεται με μειωμένη κολυμβητική ικανότητα στo zebrafish (Hicken et al. 2011). Επίσης, 
σημαντική υποστήριξη στα αποτελέσματα της κολύμβησης στα ιχθύδια προσφέρεται από τον όγκο της 
κοιλίας, ο οποίος εμφανίζεται αυξημένος στα ιχθύδια με μεγάλη RUcrit. 

 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων               Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 

   407 

 
Εικόνα 1. Τιμές της RUcrit για κάθε πληθυσμό (24, 28, 32° C ) σε 2 οντογενετικά στάδια. Οι αστερίσκοι 
υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των οντογενετικών σταδίων της ίδιας θερμοκρασίας. Τα 
γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών ατόμων των 
διαφορετικών θερμοκρασιών ανάπτυξης.  
Figure 1. RUcrit values  for each temperature group at two developmental stages. Asterisks indicate significant 
differences due to the ontogenetic stage. Same letters indicate significant differences among males or females of 
the different thermal treatments.  

 
A.       B. 

Εικόνα 2. Τιμές του λόγου VD/VL (βάθος προς μήκος κοιλίας) (A) και τιμές VenVol/SL3 (όγκοs κοιλίας εκφρασμένες 
σε μl προς το μήκος Standard Length) (B) των πειραματικών ψαριών σε δύο οντογενετικά στάδια. Οι αστερίσκοι 
υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ιχθυδίων και των αρσενικών ή θηλυκών ατόμων της 
ίδιας θερμοκρασίας. Τα όμοια γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ιχθυδίων, των 
αρσενικών ή/και των θηλυκών ατόμων των διαφορετικών θερμοκρασιών ανάπτυξης. 
Figure 2. VD/VL ratio (ventricle depth to ventricle length) (A)  and VenVol/SL3 (Ventricle volume standardized to fish 
length, Standard length) (B). Asterisks indicate significant differences due to the ontogenetic stage. Same letters 
indicate significant differences among juveniles, males or females of the different thermal treatments. 

 
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα αποτελέσματα των 

Koumoundouros et al. (2009) για το λαυράκι, όπου δείχθηκε αύξηση της RUcrit στις χαμηλές 
θερμοκρασίες ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από αύξηση των κόκκινων σωματικών μυϊκών ινών. Στην 
παρούσα εργασία, η αντίστοιχη αύξηση της RUcrit στις χαμηλές θερμοκρασίες ανάπτυξης συνδέθηκε με 
σημαντικές αλλαγές στη δομή της καρδιάς. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη συμμετοχή και άλλων 
χαρακτήρων στη διαμόρφωση των διαφορών στην κολυμβητική επίδοση. Τέτοιοι χαρακτήρες είναι 
τόσο η δομή και λειτουργία των σωματικών μυών, όσο και το σχήμα του σώματος, η δομή των 
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βραγχίων, κλπ. Δεδομένου πως η RUcrit θεωρείται πως αφορά κυρίως στην αερόβια κολύμβηση των 
ψαριών (Beamish, 1978), τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προτείνουν πως η θερμοκρασία 
ανάπτυξης επηρεάζει σημαντικά λειτουργίες των φυσικών πληθυσμών που στηρίζονται στην 
παρατεταμένη κολύμβηση (όπως π.χ. η μετανάστευση). 
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Διερεύνηση ουβικουιτινυλίωσης, αυτοφαγικών και αποπτωτικών μονοπατιών μετά 
από μερική και ολική υποκατάσταση του ιχθυελαίου των σιτηρεσίων με 
φουντουκέλαιο στο ήπαρ εκτρεφόμενου κρανιού (Argyrosomus regius) 
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ABSTRACT 
Chrysoula Zalamitsou, Stylianos Karapanagiotis, Konstantinos Feidantsis, Stavros Chatzifotis, 
Efthimia Antonopoulou: Investigation of potential changes in ubiquitination, cellular 
autophagic and apoptotic pathways in the liver of farmed meagre (Argyrosomus regius) after 
partial or total substitution of fish oil with hazelnut oil in its diet  
Six experimental groups of Argyrosomus regius Assos, 1801 (meagre) were fed with diets where fish oil 
was gradually substituted with hazelnut oil (0, 20, 40, 60, 80, and 100%). The proteins of autophagy 
(SQSTM1/p62, LC3B ΙΙ/Ι ratio), apoptotis (Bax, Bcl2 and caspases) and ubiquitin conjugates were 
investigated in the liver, the principal metabolic organ, using immunoblotting techniques (Western and 
Dot blot). Autophagy was induced in fish fed the 40% diet, and apoptosis was present from 40% to 100% 
substitution groups, indicating that the 20% hazelnut oil diet can be used in meagre without adverse 
physiological effects. 
Keywords: aquaculture, meagre, hazelnut oil, autophagy, apoptosis. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ραγδαία αύξηση της υδατοκαλλιέργειας σε συνδυασμό με την ήδη υψηλή αλιευτική πίεση συνιστούν 
απειλή για τα ιχθυοαποθέματα με αρνητικές συνέπειες ακόμη και για τις υδατοκαλλιέργειες (Naylor et 
al. 2000). Η ανάγκη για υποκατάσταση των ιχθυελαίων από εναλλακτικές πηγές ελαίων καθίσταται 
επιτακτική, ωστόσο η χρήση τους ενδεχομένως να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στη φυσιολογική 
απόκριση των οργανισμών και συνεπώς στην υγεία και ευζωία των ψαριών. Όπως έχει δειχθεί, 
διαφορετικές διατροφικές προκλήσεις οδηγούν σε διαφοροποίηση της έκφρασης των πρωτεϊνών 
θερμικού πλήγματος και μελών της οικογένειας των ενεργοποιούμενων από μιτογόνα πρωτεϊνικών 
κινασών (MAPKs) (Antonopoulou et al. 2013, 2014; Feidantsis et al. 2014). Πρόκληση διατροφικής 
καταπόνησης μπορεί να προσδιοριστεί επιπρόσθετα μέσω της εκτίμησης των επιπέδων αυτοφαγίας 
και απόπτωσης. 

Ως αυτοφαγία ορίζεται το συντηρημένο μονοπάτι πρωτεϊνικής αποικοδόμησης που είναι 
υπεύθυνο για την ανακύκλωση μακρόβιων/ή και ελαττωματικών πρωτεϊνών, την καταστροφή 
οργανιδίων που έχουν υποστεί βλάβες και την εκκαθάριση αδρανών πρωτεϊνών και αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα ανακύκλωσης αμινοξέων σε συνθήκες στέρησης θρεπτικών (Rabinowitz & White 
2010). Κάτω από συνθήκες έλλειψης θρεπτικών η αυτοφαγία καταστέλλει τον κυτταρικό θάνατο, 
παρέχοντας ενδογενείς μεταβολίτες όταν τα εξωγενή θρεπτικά απουσιάζουν (Boya et al. 2004). 

Η απόπτωση ή προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος είναι σημαντική για την ανάπτυξη των 
ιστών αλλά και για την απομάκρυνση κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβες (Boehning et al. 2004). 
Πραγματοποιείται μετά από απελευθέρωση του κυτοχρώματος c από τα μιτοχόνδρια (εσωτερικό 
μονοπάτι) ή μετά από εξωκυτταρική σηματοδότηση που οδηγεί ενδοκυτταρικά σε καταρράκτη 
αλληλεπιδράσεων.  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν τα επίπεδα αυτοφαγίας και απόπτωσης στο ήπαρ 
εκτρεφόμενου κρανιού (Argyrosomus regius Assos, 1801) μετά από μερική και ολική υποκατάσταση 
του ιχθυελαίου με φουντουκέλαιο στο σιτηρέσιο του. Οι δείκτες αυτοφαγίας που εξετάστηκαν ήταν η 
πρωτεΐνη SQSTM1/p62 και ο λόγος των πρωτεϊνών του αυτοφαγοσώματος LC3B ΙΙ/Ι. Οι δείκτες 
απόπτωσης που μελετήθηκαν ήταν ο λόγος των πρωτεϊνών Bax προς Bcl-2 και τα επίπεδα των 
κασπασών. Επιπλέον, μελετήθηκαν τα επίπεδα πρωτεϊνών συζευγμένων με την ουβικουιτίνη. 

mailto:chryzala@bio.auth.gr
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Εικόνα 1. Πρωτεΐνες αυτοφαγίας στο ήπαρ του κρανιού μετά από μερική ή ολική υποκατάσταση του 
ιχθυελαίου από φουντουκέλαιο α) SQSTM1/p62, β) λόγος LC3BII/I, γ) Πρωτεΐνες συζευγμένες με ουβικουϊτίνη. 
Οι τιμές είναι μέσοι όροι ±SD, n=5. *: p<0.05 σε σχέση με 0% 
Figure 1. Autophagy proteins in the liver of meagre after partial or total substitution of fish oil with hazelnut oil. 
α) SQSTM1/p62, β) LC3BII/I ratio, γ) Ubiquitin conjugates. Values represent means ±SD, n=5. *: p<0.05 compared 
to 0% 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Άτομα κρανιού αρχικού βάρους 15,4 ± 0,36 g χωρίστηκαν σε έξι ομάδες που σιτίστηκαν με 
ισοθερμιδικά και ισολιπιδικά πειραματικά σιτηρέσια με αυξανόμενη συγκέντρωση φουντουκελαίου 
έναντι ιχθυελαίου (0, 20, 40, 60, 80 και 100%) (Πίνακας 1). Το πείραμα διήρκησε τρεις μήνες, με το 
πέρας τον οποίων πραγματοποιήθηκε μία εφάπαξ δειγματοληψία. Το τελικό βάρος προσδιορίστηκε σε 
51,54 ± 5,83 g, με τη μεγαλύτερη αύξηση στις συγκεντρώσεις αντικατάστασης 20 και 40%. Οι ιστοί προς 
μελέτη καταψύχθηκαν άμεσα σε υγρό άζωτο και αποθηκεύτηκαν στους -80οC μέχρι τις αναλύσεις. Τα 
δείγματα ομογενοποιήθηκαν και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα έκφρασης των υπό εξέταση πρωτεϊνών 
με τις μεθόδους ανοσοανίχνευσης Western Blot και Dot Blot. 
 
Πίνακας 1. Σύσταση (g/kg) των σιτηρεσίων υποκατάστασης φουντουκελαίου στον κρανιό 
Table 1. Composition (g/kg) of the hazelnut oil substitution diets in meagre  

 0% 20% 40% 60% 80% 100% Σύσταση  

Ιχθυάλευρα 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Πρωτεΐνη 50% 

Γλουτένη καλαμποκιού 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 Λίπος 17% 

Γλουτένη σιταριού 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 Ενέργεια MJ 22,06 

Σιτάρι 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Πίτουρο σιταριού 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

Λυσίνη 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Premix 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Χολίνη 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ιχθυέλαιο 124,5 99,6 74,7 49,8 24,9 0,0 

Φουντουκέλαιο 0,0 24,9 49,8 74,7 99,6 124,5 

Σύνολο 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Προκαταρτικά αποτελέσματα της μερικής ή ολικής υποκατάστασης του ιχθυελαίου με φουντουκέλαιο 
στα σιτηρέσια του κρανιού έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση για τους δείκτες αυτοφαγίας και 
απόπτωσης (Εικόνες 1 και 2).  

 Η ολική αντικατάσταση με το φουντουκέλαιο (100%) οδήγησε σε σημαντική μείωση της 
SQSTM1/p62 στο ήπαρ σε σχέση με τα άτομα που σιτίστηκαν αποκλειστικά με σιτηρέσια ιχθυελαίων 
(Εικόνα 1α). Όσον αφορά το λόγο LC3BII/I (Εικόνα 1β), παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική αύξηση 
στα άτομα που σιτίστηκαν με τη δίαιτα που περιείχε 40% φουντουκέλαιο σε σχέση με αυτά που 
σιτίστηκαν με 100% φουντουκέλαιο. Τέλος, τα άτομα όλων των ομάδων υποκατάστασης (20, 40, 60, 80 
και 100%) παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα ουβικουιτινυλίωσης σε σχέση με την ομάδα που σιτίζονταν 
αποκλειστικά με ιχθυέλαιο. 
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Εικόνα 2. Δείκτες απόπτωσης στο ήπαρ του κρανιού μετά από σταδιακή υποκατάσταση του ιχθυελαίου από 
φουντουκέλαιο α) λόγος Bax/Bcl-2 β) κασπάσες. Οι τιμές είναι μέσοι όροι ±SD, n=5. *: p<0.05 συγκρινόμενο με 
0% 
Figure 2. Apotosis markers in meager liver, after gradual substitution of fish oil with hazelnut oil. α)Bax/Bcl-2 
ratio, β) caspases. Values represent means ± SD, n=5. *: p<0.05 compared to 0% 

Ο λόγος LC3BII/I (Εικόνα 1β) μπορεί να θεωρηθεί ως ο πιο αξιόπιστος δείκτης προαγωγής της 
αυτοφαγίας. Από την άλλη, οι πρωτεΐνες p62 και ουβικουιτίνη συμμετέχουν σε πληθώρα άλλων 
μονοπατιών (Seibenhener et al. 2007). Κατά τον σχηματισμό του αυτοφαγοσώματος η LC3BI 
μετατρέπεται σε LC3BII, επομένως αύξηση του λόγου συνεπάγεται προαγωγή της αυτοφαγίας (Boya et 
al. 2004). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται αυτοφαγία στα άτομα του σιτηρεσίου 40% σε σχέση 
με αυτά του 0%. Η ουβικουιτινυλίωση των πρωτεϊνών αποτελεί είδος σήμανσης για αποικοδόμηση ή 
για απομόνωσή τους σε έγκλειστα αδρανών πρωτεϊνών (Kirkin et al. 2009). Η μείωση της 
ουβικουιτινυλίωσης των πρωτεϊνών με την αύξηση της συγκέντρωσης του φουντουκελαίου (Εικόνα 1γ), 
πιθανόν υποδηλώνει παρεμπόδιση των σηματοδοτικών διεργασιών του κυττάρου. Τέλος, η πρωτεΐνη 
SQSTM1/p62, με ρόλο ικριώματος για ουβικουιτινυλίωση και μεταφορά των σημασμένων μορίων προς 
αποικοδόμηση, εμφανίζεται μειωμένη στην ολική αντικατάσταση (Εικόνα 1α) κάτι που μπορεί να 
συνδέεται με τα πολύ χαμηλά επίπεδα ουβικουιτινυλίωσης. 

 Στον κρανιό, ο λόγος Bax/Bcl-2 (Εικόνα 2β) για την ομάδα υποκατάστασης 80% και την ομάδα 
ολικής αντικατάστασης (100%) του ιχθυελαίου από φουντουκέλαιο παρουσίασε στατιστικά σημαντική 
αύξηση σε σχέση με την ομάδα σίτισης με ιχθυέλαιο. Τα επίπεδα των κασπασών παρουσίασαν 
ωστόσο, σημαντική αύξηση στις υποκαταστάσεις 40 και 60%, σε σχέση με την ομάδα 0%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο λόγος Bax/Bcl-2 είναι ενδεικτικός της ενεργοποίησης του εσωτερικού μονοπατιού της 
απόπτωσης. Η προ-αποπτωτική Bax επάγει την απελευθέρωση του κυτοχρώματος c από τα 
μιτοχόνδρια, ενώ η αντι-αποπτωτική Bcl-2 την καταστέλλει (Mahajan et al. 1998). Η αύξηση του λόγου 
στις υποκαταστάσεις 80 και 100% (Εικόνα 2α) συνεπάγεται αύξηση της αποπτωτικής δραστηριότητας 
στο ήπαρ, πιθανόν λόγω αδυναμίας του οργανισμού να ανταπεξέλθει στη διαφοροποίηση της 
σύστασης των λιπιδίων των τροφών. Οι κασπάσες, ωστόσο, αποτελούν τους κεντρικούς εκτελεστές του 
εξωτερικού αποπτωτικού μονοπατιού. Όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε ανενεργή μορφή 
(προκασπάσες) και ενεργοποιούνται μετά από τροποποίηση της δομής τους (Yabu et al. 2003). Η 
αύξηση των επιπέδων των κασπασών στις υποκατάσταση 40 και 60% είναι πιθανόν να υποδεικνύει 
ενεργοποίηση του εξωτερικού αποπτωτικού μηχανισμού, όπως επίσης μια ευαισθησία και εγρήγορση 
του αποπτωτικού μηχανισμού σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις φουντουκελαίου. Η διαφοροποίηση που 
παρατηρήθηκε στην απόκριση του ήπατος των κρανιών που σιτίστηκαν με διαφορετικές 
συγκεντρώσεις φουντουκελαίου, όσον αφορά στα επίπεδα έκφρασης του λόγου Bax/Bcl-2 και των 
κασπασών, ίσως να αντικατοπτρίζει την επιλογή του ανάμεσα στο εσωτερικό και εξωτερικό μονοπάτι 
απόπτωσης, αντίστοιχα.  

 Συμπερασματικά, ο κρανιός αντιδρά σε κυτταρικό επίπεδο στην αντικατάσταση του 
ιχθυελαίου με φουντουκέλαιο από την υποκατάσταση 40%, καθιστώντας ανώδυνη την υποκατάσταση 
μέχρι 20% στα σιτηρέσια του είδους. 
 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων               Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 

   412 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Antonopoulou E, Kentepozidou E, Feidantsis K, Roufidou C, Despoti S, Chatzifotis S (2013) Starvation and 

re-feeding affect Hsp expression, MAPK activation and antioxidant enzymes activity of European 
Sea Bass (Dicentrarchus labrax). Comparative Biochemistry and Physiology Part A 165: 79-88 

Antonopoulou E, Kousidou E, Tserga E, Feidantsis K, Chatzifotis S (2014) Dietary lipid levels in meagre 
(Argyrosomus regius): Effects on biochemical and molecular indicators of liver. Aquaculture 428: 
265-271 

Boehning D, Patterson RL, Snyder SH (2004) Apoptosis and calcium: new roles for cytochrome c and 
inositol 1, 4, 5-trisphosphate. Cell Cycle 3: 250-252Boya P, González-Polo RA, Casares N, Perfettini 
JL, Dessen P, Larochette N, Métivier D, Meley D, Souquere S, Yoshimori T, Pierron G, Codogno P, 
Kroemer G (2004) Inhibition of Macroautophagy Triggers Apoptosis. Molecular and cellular 
biology 25: 1025-1040 

Feidantsis K, Kaitetzidou E, Mavrogiannis N, Michaelidis B, Kotzamanis Y, Antonopoulou E (2014) Effect 
of taurine‐enriched diets on the Hsp expression, MAPK activation and the antioxidant defence of 
the European sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture Nutrition 20: 431-442 

Iwama GK., Thomas PT, Forsyth RB, Vijayan MM. (1998) Heat shock protein expression in fish. Reviews 
in Fish Biology and Fisheries 8: 35-56 

Kirkin V, McEwan DG, Novak I, Dikic I (2009) A role for ubiquitin in selective autophagy. Molecular cell 
34: 259-269 

Mahajan NP, Linder K, Berry G, Gordon GW, Heim R, Herman B (1998) Bcl-2 and Bax interactions in 
mitochondria probed with green fluorescent protein and fluorescence resonance energy transfer. 
Nature biotechnology 16: 547-552. 

Naylor RL, Goldberg RJ, Primavera JH, Kautsky N, Beveridge MC, Clay J, Folke C, Lubchenco J, Mooney H, 
Troell M (2000) Effect of aquaculture on world fish supplies. Nature 405: 1017-1024 

Reggiori F, Klionsky DJ (2002) Autophagy in the eukaryotic cell. Eukaryotic cell 1: 11-21 
Rabinowitz JD, White Ε (2010) Autophagy and metabolism. Science 330: 1344-1348 
Seibenhener ML, Geetha T, Wooten ΜW (2007) Sequestosome 1/p62 – More than just a scaffold. FEBS 

Letteres 581: 175-179 
Yabu T, Ishibashi Y, Yamashita M (2003) Stress-induced apoptosis in larval embryos of Japanese 

flounder. Fisheries Science 69: 1218-1223 

  



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων               Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 

   413 

Χρήση μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση νοθείας σε αλιεύματα με την 
εμπορική ονομασία “γαλέος”  
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ABSTRACT    
Anastasia Imsiridou, Styliani Maradidou, Dimitrios Loukovitis, George Minos: Use of 
molecular analysis techniques for detection of mislabelled seafood products, commercialized 
with the term “galeos” 
According to the Greek Food & Safety legislation requirements, only the Mustelus spp. products should 
be sold as “galeos”. A DNA methodology based on the PCR amplification and sequencing analysis of two 
mitochondrial genes (16S rRNA and COI) was developed, for detection of mislabelled seafood products 
commercialized with the term “galeos”. A total of thirty fish fillets were purchased from seven open 
markets (twenty four samples) and three fish markets (six samples), in the city of Thessaloniki. The 
generated 16S rRNA sequences were analyzed using the Basic Local Alignment Search Tool (BLASTn) on 
GenBank. The generated COI sequences were analyzed using the Identification System on BOLD (Species 
Level Barcode Records) and using the (BLASTn) on GenBank. Only twelve specimens out of thirty were 
classified as Mustelus spp.  It is worth mentioning that the fish markets sell the authentic “galeos” 
species, whereas all the other Elasmobranchii species can be found in open markets.  
Keywords: mislabelling, galeos, seafood, COI, BOLD, 16S rRNA  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Αρκετές μελέτες έχουν ανιχνεύσει νοθεία στην πώληση διαφόρων ειδών αλιευμάτων η οποία 
εντοπίζεται κυρίως σε λανθασμένη αναγραφή του είδους, αντικαθιστώντας είδη με άλλα διαφορετικής 
τιμής ή διαφορετικής ταυτότητας (Garcia-Vazquez et al. 2011). Η ταυτοποίηση του είδους είναι 
εξαιρετικά δύσκολη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εμπορικό προϊόν όπου δεν είναι ολόκληρο το δείγμα 
αλλά πωλείται σε φέτες, φιλέτα, ουρές κλπ.  

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 (Κατάλογος ελληνικής εμπορικής ονομασίας ιχθύων, 
καρκινοειδών, κεφαλόποδων, δίθυρων και άλλων υδρόβιων οργανισμών - ειδών), ΦΕΚ475/27-3-2015, 
Αριθμ. απ. 1750/32219 (Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος 
Ελέγχου της αλιείας σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα), η εμπορική 
ονομασία του “είδους γαλέου” αντιστοιχεί στην επιστημονική ονομασία Mustelus spp. (τριψήφιος 
κωδικός FAO: SDV) και μόνο (Εικόνα 1). 

Η χρήση των DNA μεθοδολογιών έχει δώσει λύση στη ταυτοποίηση εμπορικών ειδών 
αλιευμάτων (Rasmussen et al. 2008), κυρίως όταν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του είδους έχουν 
αφαιρεθεί λόγω μεταποίησης.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση της παραπλανητικής αναγραφής της εμπορικής 
ονομασίας “γαλέος” σε αλιεύματα άλλων ειδών χονδριχθύων, με τη χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR) και της ανάλυσης πρωτοδιάταξης δύο γονιδίων του μιτοχονδριακού DNA: α) του 
γονιδίου που κωδικοποιεί για το 16S ριβοσωμικό RNA (16S rRNA), β) του γονιδίου που κωδικοποιεί για 
την υπομονάδα Ι της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI).      
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Συλλέχθηκαν συνολικά τριάντα δείγματα με την εμπορική ονομασία “γαλέος” (Εικόνα 2). Η συλλογή 
των νωπών δειγμάτων έγινε από επτά διαφορετικές λαϊκές αγορές και τρία ιχθυοπωλεία, στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης (Πίνακας 1).  
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Εικόνα 1. Το είδος Mustelus spp. 
Figure 1. Mustelus spp. 

 
 

 
 

Από κάθε δείγμα ελήφθη ένα μικρό κομμάτι μυϊκού ιστού και ακολούθησε απομόνωση ολικού 
DNA, σύμφωνα με τους Hillis et al. (1996). Στη συνέχεια έγινε ενίσχυση του μιτοχονδριακού 16S rRNA 
γονιδίου με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), σύμφωνα με τους Imsiridou et al. (2011). 
Ακολούθησε ενίσχυση του μιτοχονδριακού COI γονιδίου σύμφωνα με τους Ward et al. (2005).  

Τα προϊόντα της ενίσχυσης ελέγχθηκαν με τη τεχνική της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης, 
χρώση με βρωμιούχο αιθίδιο και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία. Για 
τον έλεγχο των προϊόντων PCR χρησιμοποιήθηκε ο μοριακός μάρτυρας 100 bp DNA ladder, και ήταν 
περίπου 600 ζεύγη βάσεων για το γονίδιο 16S rRNA και 700 ζεύγη βάσεων για το γονίδιο COΙ. Έγινε 
ανάλυση της πρωτοταγούς δομής στο σύστημα 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Οι 
νουκλεοτιδικές ακολουθίες αναλύθηκαν με τη χρήση των πακέτων Clustal X (Thompson et al. 1997) και 
BioEdit (Hall 1999).  

Οι ακολουθίες που προέκυψαν για το 16S rRNA γονίδιο αναλύθηκαν με τη χρήση του εργαλείου 
Basic Local Alignment Search Tool (BLASTn), στη βάση δεδομένων GeneBnak 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Οι ακολουθίες που προέκυψαν για το COI γονίδιο αναλύθηκαν 
χρησιμοποιώντας τη βάση ταυτοποίησης Barcode of Life Data Systems (BOLD, 
http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine) και το εργαλείο (BLASTn) στη βάση 
δεδομένων GeneBnak (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).    

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ    
Οι ακολουθίες των μιτοχονδριακών γονιδίων  που αναλύθηκαν ήταν 567 ζεύγη βάσεων για το γονίδιο 
16S rRNA και 680 ζεύγη βάσεων για το γονίδιο COI. 

Στα δείγματα 11, 12, 17, 18, 23, και 24 δεν κατέστη δυνατή η επιτυχής ενίσχυση του γονιδίου COI 
και η περαιτέρω ταυτοποίησή τους με τα συστήματα COI-BLAST NCBI και BOLD ID. Τα δείγματα αυτά, 
με βάση την ανάλυση του 16S rRNA γονιδίου και τη σύγκριση των αλληλουχιών τους στη βάση 
δεδομένων του NCBI, είχαν ήδη ταξινομηθεί στο είδος Hexanchus griseus.  

Τα αποτελέσματα των τριών διαφορετικών αναλύσεων φαίνονται στον Πίνακα 1. Από τα τριάντα 
συνολικά δείγματα που αναλύθηκαν, μόνο δώδεκα δείγματα (40%) ταυτοποιήθηκαν ως Mustelus spp. 
Τα υπόλοιπα δείγματα (60%) ταξινομήθηκαν σε έξι διαφορετικά είδη, τα οποία ανήκουν σε έξι 
διαφορετικές οικογένειες της Υποκλάσης Elasmobranchii (Πίνακας 1). Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα 
δείγματα (100%) τα οποία ελήφθησαν από τα ιχθυοπωλεία και αναφέρονταν ως “γαλέος”, εκτιμήθηκε 
ότι πράγματι ανήκουν στο γένος Mustelus spp. Αντίθετα, μόνο το 20% των δειγμάτων τα οποία 
ελήφθησαν από τις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης ανήκουν στο γένος Mustelus spp.  

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αλιεύματα τα οποία πωλούνται με την εμπορική ονομασία 
“γαλέος” έχουν σημαντικά υψηλότερη εμπορική αξία (16-18 Ευρώ/kg), σε αντίθεση με άλλα είδη της 
υποκλάσης των Ελασμοβραγχίων (Cetorhynus maximus, Hexanchus griseus και Heptranchias perlo) που 
είναι γνωστά ως ''σαπουνάς'' και έχουν πολύ χαμηλότερη τιμή (5 Ευρώ/kg). Τα ανωτέρω δεδομένα σε 
συνδυασμό με την παραπλανητική αναγραφή “γαλέος” σε είδη που δεν ανήκουν στο γένος Mustelus 
spp., υποδηλώνει  προσπάθεια εξαπάτησης των καταναλωτών με σκοπό το κέρδος. 
 

Εικόνα 2. Αλίευμα με την εμπορική ονομασία 
“γαλέος”, σε λαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης 
Figure 2. Seafood product commercialized with 
the name “galeos”, in an open market of the city 
of Thessaloniki 

http://www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine
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Πίνακας 1. Τόπος δειγματοληψίας και αποτελέσματα ταυτοποίησης με τις τρεις διαφορετικές αναλύσεις, για τα 
δείγματα της παρούσας μελέτης. Με έντονα γράμματα δηλώνονται τα δείγματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί στο 
γένος Mustelus spp. 
Table 1. Sampling location and identification results based on three different methodologies, for the samples of the 
present study. Samples classified to Mustelus spp. are denoted with bold letters. 

   
α/α Tόπος 

δειγματολ. 
16S - BLAST NCBI COI - BLAST NCBI BOLD ID 

1 Λαϊκή 1 Squalus acanthias 99% Squalus acanthias 98% Squalus acanthias 

2 Λαϊκή 1 Squalus acanthias 99% Squalus acanthias 98% Squalus acanthias 

3 Λαϊκή 2 Prionace glauca 99%  Prionace glauca 99% Prionace glauca  

4 Λαϊκή 2 Prionace glauca 99% Prionace glauca 99% Prionace glauca  

5 Λαϊκή 3 
 

Mustelus manazo 97% Mustelus punctulatus 100% Mustelus sp. ή Mustelus 
punctulatus  

6 Λαϊκή 3 
 

Mustelus manazo 97% Mustelus punctulatus 100% Mustelus sp. ή 
Mustelus punctulatus  

7 Λαϊκή 4 Prionace glauca 99% Prionace glauca 99% Prionace glauca  

8 Λαϊκή 4 Prionace glauca 98% Prionace glauca 99% Prionace glauca  

9 Λαϊκή 4 Mustelus griseus 97% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

10 Λαϊκή 4 Mustelus griseus 97% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

11 Λαϊκή 2 Hexanchus griseus 99% - - 

12 Λαϊκή 2 Hexanchus griseus 99% - - 

13 Λαϊκή 5 Scyliorhinus canicula 99% Scyliorhinus canicula 99% Scyliorhinus canicula  

14 Λαϊκή 5 Scyliorhinus canicula 99% Scyliorhinus canicula 99% Scyliorhinus canicula  

15 Λαϊκή 6 Mustelus griseus 99%   Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

16 Λαϊκή 6 Mustelus griseus 99%   Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

17 
 

Λαϊκή 2 Hexanchus griseus 99%
  

- - 

18 Λαϊκή 2 Hexanchus griseus 99% - - 

19 Λαϊκή 2 Alopias vulpinus 99% Alopias vulpinus 99% Alopias vulpinus  

20 Λαϊκή 2 Alopias vulpinus 99% Alopias vulpinus 99% Alopias vulpinus  

21 Λαϊκή 7 Squatina squatina 99%   Squatina squatina  100% Squatina squatina  

22 Λαϊκή 7 Squatina squatina 99%   Squatina squatina 100% Squatina squatina  

23 Λαϊκή 7 Hexanchus griseus 99% - - 

24 Λαϊκή 7 Hexanchus griseus 99% - - 

25 Ιχθυοπωλείο 
1 

Mustelus griseus 98% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

26 Ιχθυοπωλείο 
1 

Mustelus griseus 99% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

27 Ιχθυοπωλείο 
2 

Mustelus griseus 99% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

28 Ιχθυοπωλείο 
2 

Mustelus griseus 98% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

29 Ιχθυοπωλείο 
3 

Mustelus manazo 98% Mustelus punctulatus 99% Mustelus sp. ή 
Mustelus punctulatus 

30 Ιχθυοπωλείο 
3 

Mustelus griseus 99% Mustelus mustelus 99% Mustelus mustelus ή 
Mustelus sp. 

 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν τη σημαντικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των γενετικών δεικτών στην ανίχνευση λανθασμένης αναγραφής του 
είδους στην αγορά των αλιευμάτων και πιθανής προσπάθειας νοθείας και παραπλάνησης των 
καταναλωτών, ιδιαίτερα όταν απουσιάζουν τα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά του προς 
πώληση οργανισμού.   
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Βιομετατροπή απορριπτόμενων μυδιών (Mytilus galloprovincialis) σε πρωτεϊνικό 
υδρολύμα και δυνητική χρήση του ως ιχθυοτροφή 

 

Παναγιώτης Δ. Καραγιαννακίδης, Γρηγόριος Κρέη, Νικόλαος Σταμάτης, Αργύρης 
Καλλιανιώτης 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Νεα Πέραμος, 64007 Καβάλα – karayannakidis@yahoo.gr 
 

ABSTRACT 
Panayotis D. Karayannakidis, Grigorios Krey, Nikolaos Stamatis, Argyris Kallianiotis: 
Bioconversion of discarded mussels (Mytilus galloprovincialis) into protein hydrolysate and 
potential use as aquafeed ingredient 
A protein hydrolysate was produced from discarded mussels (Mytilus galloprovincialis) using 
endogenous enzymes at 55 oC for 300 min and native pH (6.6) followed by pasteurization at 75 oC for 30 
min. Hydrolysis performance was assessed by monitoring the changes in % degree of hydrolysis (DH), 
viscosity and protein profile during the course of hydrolysis. Furthermore, the fatty acid profile of the 
lipid fraction was studied, as well as lipid oxidation and hydrolysis in the final product. Mussel protein 
hydrolysis was evidenced by the increase in DH (5.53→13.59%) and the decrease in viscosity (68.5→31.9 
mPa·s) during the course of hydrolysis, as well as the changes in the electrophoretic profile of mussel 
proteins. However, lipid oxidation occurred during the production process, which was avoided when an 
antioxidant mixture was used. The excellent amino and fatty acid profiles suggest that the hydrolysate 
from discarded mussels has great potential as an aquafeed ingredient. 
Keywords: mussel discards, protein hydrolysis, degree of hydrolysis, protein profile, viscosity, aquafeed 
ingredient 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (2016) οι ιχθυοτροφές αποτελούν το 60% 
του κόστους ανά kg παραγόμενου προϊόντος στις σύγχρονες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπλέον, οι 
συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ιχθαλεύρων παρουσιάζουν πολλά στάδια επεξεργασίας με υψηλό 
ενεργειακό κόστος. Κατά συνέπεια η εύρεση α΄ υλών με χαμηλή τιμή διάθεσης αλλά και η ανάπτυξη 
νέων και ενεργειακά οικονομικών τεχνολογιών για την παραγωγή ιχθυοτροφών θα πρέπει να αποτελεί 
έναν από τους κύριους στόχους στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Μία εναλλακτική α΄ ύλη για την παραγωγή ιχθυοτροφών μπορούν να αποτελέσουν τα 
υποπροϊόντα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αλιευμάτων ή τα απορριπτόμενα αλιεύματα 
που παρουσιάζουν μικρή έως μηδενική εμπορική αξία. Ειδικότερα, η καλλιέργεια των μυδιών στην 
περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, που αποτελεί μία από τις κύριες παραγωγικές 
δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα, αντιπροσωπεύει τον κύριο όγκο της συνολικής παραγωγής 
μυδιών στη χώρα μας (Μητσούδη, 2015). Ωστόσο, κατά την επεξεργασία των μυδιών (διαλογή, 
καθαρισμός κελύφους, αποφλοίωση κ.λπ.), ένα ποσοστό περί το 10% αυτών απορρίπτεται εξαιτίας του 
μικρού μεγέθους (εμπορικό μέγεθος 5 cm), αλλά και του χαμηλού δείκτη ευρωστίας (Τσιάρας, 2016). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μίας σύντομης και ενεργειακά οικονομικής 
τεχνολογίας που αφορά στην αξιοποίηση των σωμάτων των απορριπτόμενων μυδιών και συγκεκριμένα 
στη βιομετατροπή τους σε πρωτεϊνικό υδρόλυμα, με κύριο στόχο τη χρήση του ως ιχθυοτροφή. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα σώματα μυδιών (Mytilus galloprovincialis) και 
συγκεκριμένα μύδια μικρού μεγέθους, μικρότερου του εμπορικού (μήκος<5 cm). Το σώμα των μυδιών 
ανακτήθηκε με νυστέρι. Ακολούθησε ομογενοποίηση των ανακτημένων σωμάτων των μυδιών σε 
οικιακό αναμίκτη για 2 min και εν συνεχεία αποθήκευση των ομογενοποιημένων μυδιών στους -20 οC. 

Η πρωτεολυτική δράση μελετήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο των Zotos & Taylor (1996), στη 
φυσιολογική τιμή pH (6.6) των ομογενοποιημένων μυδιών και σε διαφορετικές θερμοκρασίες επώασης 
(30, 40, 50, 60, 70 και 80 oC) για 60 min, χρησιμοποιώντας ως υπόστρωμα την καζεΐνη. Η βέλτιστη 
θερμοκρασία δράσης των πρωτεασών χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του πρωτεϊνικού 
υδρολύματος. 
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Για την παρασκευή του πρωτεϊνικού υδρολύματος, τα ομογενοποιημένα μύδια αποψύχθηκαν 
μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει τους 4 οC. Στη συνέχεια 1 kg από τα ομογενοποιημένα μύδια 
τοποθετήθηκε σε ποτήρι ζέσεως 2 L, το οποίο με τη σειρά του τοποθετήθηκε σε υδατόλουτρο που είχε 
προηγούμενα ρυθμιστεί στους 55 οC (βέλτιστη θερμοκρασία δράσης των πρωτεασών 50-60 οC). Η 
υδρόλυση των ομογενοποιημένων μυδιών πραγματοποιήθηκε για 300 min με την επίτευξη της 
θερμοκρασίας υδρόλυσης (55±1 οC). Ακολούθησε παστερίωση του πρωτεϊνικού υδρολύματος στους 
75±1 oC για 30 min, από τη στιγμή που αυτό εμφάνισε την ανωτέρω θερμοκρασία. Τόσο η υδρόλυση 
όσο και η παστερίωση πραγματοποιήθηκαν υπό συνεχή ανάδευση. Το τελικό προϊόν φιλτραρίστηκε με 
τη χρήση κόσκινου (25 mesh) και υποβλήθηκε σε ξήρανση, με σκοπό τη λήψη στερεού 
παρασκευάσματος. Η όλη διεργασία παρασκευής του πρωτεϊνικού υδρολύματος πραγματοποιήθηκε 
με ή χωρίς την προσθήκη μίγματος αντιοξειδωτικών (BHA:BHT, 1:1), σε συγκέντρωση 200 mg/kg 
ομογενοποιημένων μυδιών. 

Η πορεία της υδρόλυσης μελετήθηκε καταγράφοντας τις μεταβολές στον % βαθμό υδρόλυσης, 
το ιξώδες και το προφίλ των πρωτεϊνών των ομογενοποιημένων μυδιών. Δείγματα ομογενοποιημένων 
μυδιών συλλέχθηκαν ανά 30 min κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης και συγκεκριμένα στους ακόλουθους 
χρόνους υδρόλυσης: 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 και 300 min. Κάθε δείγμα τοπόθετήθηκε 
σε βράζον υδατόλουτρο, με σκοπό την αδρανοποίηση των ενζύμων και κατά συνέπεια τον τερματισμό 
της υδρόλυσης. Στη συνέχεια τα δείγματα φιλτραρίστηκαν με τη χρήση κόσκινου (25 mesh) και 
τοποθετήθηκαν στους -20 οC, πριν την πραγματοποίηση των αναλύσεων.  

Οι μεταβολές στον % βαθμό υδρόλυσης και το προφίλ των πρωτεϊνών των δειγμάτων κατά τη 
διάρκεια της υδρόλυσης μελετήθηκαν όπως περιγράφηκε προηγούμενα από τους Karayannakidis et al. 
(2014). Το ιξώδες των ομογενοποιημένων μυδιών στους διαφορετικούς χρόνους υδρόλυσης μετρήθηκε 
με ιξωδόμετρο κώνου-πλάκας (DV-II; Brookfield Engineering Laboratories, Middleboro, MA, USA) στους 
25 οC και ταχύτητα περιστροφής 20 rpm, χρησιμοποιώντας την άτρακτο CP-41. 

Η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε υγρασία, πρωτεΐνη (Ν*6,25) και τέφρα προσδιορίστηκε 
σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους ανάλυσεις (AOAC, 1990). Η λιποπεριεκτικότητα των δειγμάτων και 
το προφίλ των λιπαρών οξέων του τελικού προϊόντος μελετήθηκε όπως περιγράφηκε προηγούμενα 
από τους Karayannakidis et al. (2015). Το προφίλ των ολικών αμινοξέων προσδιορίστηκε όπως 
περιγράφηκε προηγούμενα από τους Lian et al. (2005). 

Η οξείδωση και η υδρόλυση του περιεχόμενου στα μύδια λίπους κατά την παρασκευή του 
πρωτεϊνικού υδρολύματος μελετήθηκε προσδιορίζοντας την τιμή υπεροξειδίων (PV) και τα % ελεύθερα 
λιπαρά οξέα (%FFA), αντίστοιχα, πριν και μετά την παρασκευή του, με ή χωρίς την προσθήκη μίγματος 
αντιοξειδωτικών. Η PV (meq O2/kg λίπους) προσδιορίστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφηκε 
προηγούμενα από τους Pereira de Abreu et al. (2012), ενώ τα % FFA (g ελαΐκού οξέος/100 g λίπους) 
προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο που περιγράφηκε προηγούμενα από τον Zotos (1991). 

Για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση της διακύμανσης 
μίας κατεύθυνσης (one-way ANOVA) και η δοκιμή του Student (t-test). Η σύγκριση των μέσων όρων 
(p<0,05) πραγματοποιήθηκε με τον έλεγχο του Tukey. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο Minitab (v. 17; Minitab Inc., State College, PA, USA). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην Εικόνα 1 φαίνονται οι μεταβολές στην πρωτεολυτική δράση σε σχέση με τη θερμοκρασία 

επώασης. Βέλτιστη δράση παρατηρήθηκε στο θερμοκρασιακό εύρος 50-60 oC, ενώ η μικρότερη 
πρωτεολυτική δράση παρατηρήθηκε στο εύρος 70-80 οC. Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδηλώνουν 
ότι η παρασκευή πρωτεϊνικού υδρολύματος από τα απορριπτόμενα σώματα μυδιών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στο θερμοκρασιακό εύρος 50-60 οC, ενώ η υδρόλυση μπορεί να τερματιστεί με 
θέρμανση του υδρολύματος στους 70-80 oC, παστεριώνοντας παράλληλα του τελικό προϊόν. Στην 
παρούσα μελέτη για την υδρόλυση των πρωτεϊνών επιλέχθηκε η θερμοκρασία 55 οC, ενώ το προϊόν 
παστεριώθηκε στους 75 οC. 
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Εικόνα 1. Μεταβολές στην πρωτεολυτική δράση ομογενοποιημένων μυδιών σε σχέση με τη θερμοκρασία επώασης 
(t=60 min, pH 6,6). Οι τιμές παρουσιάζοναι ως μέσος όρος±τυπικό σφάλμα (n=3) 
Figure 1. Changes in protease activity of mussel homogenate in relation to incubation temperature (t=60 min, pH 
6.6). Data are presented as mean±standard error (n=3) 

 
Η υδρόλυση των πρωτεϊνών των ομογενοποιημένων μυδιών επιβεβαιώθηκε από τις μεταβολές 

στον % βαθμό υδρόλυσης, το ιξώδες, καθώς και το προφίλ των πρωτεϊνών (Εικόνα 2 & 3). Ο % βαθμός 
υδρόλυσης αυξήθηκε από 5,53% σε 13,59%, γεγονός που δείχνει ότι τα ενδογενή πρωτεολυτικά ένζυμα 
των μυδιών υδρόλυσαν τις περιεχόμενες σε αυτά πρωτεΐνες. Σημαντική μείωση στο ιξώδες των 
ομογενοποιημένων μυδιών παρατηρήθηκε στα πρώτα 30 min της υδρόλυσης. Στη συνέχεια το ιξώδες 
παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με το χρόνο υδρόλυσης και δεν παρουσίασε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές από τα 120 min μέχρι το τέλος της υδρόλυσης (p≥0,05). Παρόμοια αποτελέσματα 
έχουν αναφερθεί από τους Lian et al. (2005) και Karayannakidis et al. (2014) κατά την παρασκευή 
πρωτεϊνικών υδρολυμάτων από υποπροϊόντα καλαμαριού (Loligo pealeii). 

 
Εικόνα 2. Μεταβολές στο ιξώδες και τον % βαθμό υδρόλυσης ομογενοποιμένων μυδιών σε σχέση με το χρόνο 
υδρόλυσης. Οι τιμές παρουσιάζονται ως μέσος όρος±τυπικό σφάλμα (n=3) 
Figure 2. Changes in viscosity and % degree of hydrolysis of mussel homogenate in relation to hydrolysis time. Data 
are presented as mean±standard error (n=3) 

 
Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3, η συγκέντρωση των πρωτεϊνικών μορίων με μοριακό βάρος >50 

kDa μειώνεται κατά τη διάρκεια της υδρόλυσης με ταυτόχρονη αύξηση της συγκέντρωσης των 
πρωτεϊνικών μορίων με μοριακό βάρος <37 kDa. Η μεγαλύτερη αύξηση, ωστόσο, παρατηρείται στη 
συγκέντρωση των πρωτεϊνικών μορίων με μοριακό βάρος περί τα 10-15 kDa, που ουσιαστικά δείχνει 
την υδρόλυση των περιεχόμενων στα μύδια πρωτεϊνών σε μικρότερα πρωτεϊνικά μόρια. 
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Εικόνα 3. Μεταβολές στο προφίλ των πρωτεϊνών ομογενοποιημένων μυδιών σε σχέση με το χρόνο υδρόλυσης (PL: 
πρότυπο μοριακών βαρών πρωτεϊνών) 
Figure 3. Changes in protein profile of mussel homogenate in relation to hydrolysis time (PL: molecular weight 
protein standard) 

 
Αναφορικά με την οξείδωση του περιεχόμενου στα μύδια λίπους, σημαντική αύξηση 

παρατηρήθηκε στην PV, όταν για την παρασκευή του πρωτεϊνικού υδρολύματος δεν χρησιμοποιήθηκε 
μίγμα αντιοξειδωτικών (11,75→34,03 meq O2/kg λίπους), ενώ με την προσθήκη του μίγματος των 
αντιοξειδωτικών η PV παρέμεινε σταθερή (11,75→12,32 meq O2/kg λίπους, p≥0,05). Ωστόσο, δεν 
παρατηρήθηκε ανάλογο αποτέλεσμα στην τιμή % FFA, που αποτελεί δείκτη της υδρόλυσης του λίπους, 
με σημαντική αύξηση σε αμφότερες τις περιπτώσεις (3,53→5,77 g ελαϊκού οξέος/100 g λίπους χωρίς 
αντιοξειδωτικά και 3,53→5,39 g ελαϊκού οξέος/100 g λίπος με την προσθήκη αντιοξειδωτικών). 

Όσον αφορά τη σύσταση του τελικού προϊόντος (αφυδατωμένο πρωτεϊνικό υδρόλυμα), αυτό 
παρουσίασε μεγάλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (67,52%), πλούσια σε απαραίτητα αμινοξέα (44,93%), 
και λίπος (9,56%) με κύρια λιπαρά οξέα το C20:5ω-3 (11%) και το C22:6ω-3 (15,58%). Η μεγάλη 
περιεκτικότητα σε ποιοτική και εύπεπτη πρωτεΐνη και το άριστο προφίλ λιπαρών οξέων του 
περιεχόμενου λίπους υποδηλώνουν ότι το πρωτεϊνικό υδρόλυμα από τα απορριπτόμενα μύδια μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ιχθυοτροφή καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών στον τομέα των 
ιχθυοκαλλιεργειών. 
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Καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου σε εκτρεφόμενο σκιό (Sciaena umbrα) 
 

Ειρήνη Λάμπου, Έλλη Κακαβά, Μάρκος Κολύγας, Ευγενία Γουρζιώτη, Φωτεινή 
Αθανασοπούλου 

Εργαστήριο Ιχθυολογίας Ιχθυοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 
ABSTRACT 
Eirini Lampou, Elli Kakava, Markos Kolygas, Evgenia Gourzioti, Fotini Athanassopoulou: 
Squamous cell carcinoma in Brown meagre (Sciaena umbra)  
A case of epithelial tissue tumors on the body of two adult Brown meagres (Sciaena umbra) is reported. 
Macroscopic observations revealed reddish white tumorous growth on skin. Histologically, the 
tumorous growths were characterized by numerous rounded pearls or nests of epidermal proliferated 
cells, some of which had a non-cellular center. There were also foci of necrosis and irregular deposits of 
keratin within the tumor tissue. The tumors were diagnosed as squamous cell carcinoma with unknown 
etiology.  
Keywords: Sciaena umbra, Squamous cell carcinoma 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όπως και τα ανώτερα σπονδυλωτά, έτσι και τα ψάρια προσβάλλονται από νεοπλάσματα καλοήθους ή 
κακοήθους μορφής και εμφανίζουν μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά, αντίστοιχα με 
αυτά των υπόλοιπων ζώων. Ανάπτυξη καρκινώματος του πλακώδους επιθηλίου έχει αναφερθεί σε 
ορισμένα είδη ψαριών όπως, Gobio gobio (Mawdesley-Thomas & Bucke 1967), Salmo salar L. (Roberts 
1972), Brevoortia patronus (Fournie, Vogelbein & Overstreet 1987), σε υβρίδιο φεγγαρόψαρο 
(Fitzgerald, Carlton & Sandusky 1991), Scardinius erythrophthalmus (Hanjavanit et al. 1990, Hanjavanit 
& Mulcahy 2004), Astronotus ocellatus (Rahmati-Holasoo et al. 2010), Mugil cephalus L. (Poochirian et 
al. 2011) και Gymnocorymbus ternetzi (Sharifpour et al. 2014). Η αιτιολογία σχηματισμού όγκων του 
δέρματος στα ψάρια δεν είναι απόλυτα διασαφηνισμένη. Έχει θεωρηθεί ότι μια σειρά παράγοντες 
μπορεί να εμπλέκονται στη διαδικασία καρκινογέννεσης στα ψάρια όπως ιοί, βακτήρια, χημικές ή 
βιολογικές τοξίνες, φυσικοί παράγοντες, ορμόνες, ενώ ρόλο ενδέχεται να παίζουν ηλικία, το φύλο, η 
γενετική προδιάθεση και η κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του ψαριού (Roberts 2001). Το 
καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου ή ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ένα κακόηθες νεόπλασμα 
των πλακωδών επιθηλιακών κυττάρων της επιδερμίδας που χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία 
στρογγυλών οζιδίων (μαργαριτάρια) αποτελούμενων από ομόκεντρα στρώματα πλειομορφικών 
επιθηλιακών κυττάρων. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση αναφέρεται η ύπαρξη καρκινώματος του 
πλακώδους επιθηλίου αγνώστου αιτιολογίας σε σκιό (Sciaena umbra). 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Διενεργήθηκε επιλεκτική δειγματοληψία συκιών μετά από προγραμματισμένη εξαλίευση, από 
ιχθυοκλωβό εκτροφής, σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας του Βορείου Αιγαίου. Η κύρια αιτιολογία της 
δειγματοληψίας ήτο η αμφοτερόπλευρη θόλωση των οφθαλμών σε αρκετά εκτρεφόμενα άτομα που 
είχε ως αποτέλεσμα να απορρίπονται κατά τη συσκευασία. Συνολικά επιλέχθηκαν 9 άτομα όπου 
έφεραν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στους φακούς των οφθαλμών τους ωστόσο δύο (2) από αυτά τα 
ψάρια έφεραν μονήρη υπεγερμένα μορφώματα όμοιας υφής σε διαφορετικό σημείο του σώματος το 
καθένα (Εικ. 1). Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο έφερε μόρφωμα συμπαγούς υφής στη κεφαλή, στο ύψος 
της συμβολής του τομικού οστού (os intermaxillare) και του προκόγχιου οστού (os praemaxillare), της 
αριστερής πλευράς κοιλιακά. Το περικείμενο δέρμα ήτο αποχρωματισμένο, χωρίς στοιχεία φλεγμονής. 
Το δεύτερο, έφερε μονήρη, μεγάλου μεγέθους σφαιρική, εξελκωμένη μάζα (≈5cm) στο ύψος της 
πλευρικής γραμμής, κεφαλικά. Το μόρφωμα ήταν ισχυρά συμφυόμενο με τους υποκείμενους ιστούς, 
χωρίς σημεία κλυδασμού και με πολυεστιακές νεκρώσεις (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Σφαιρικός, εξελκωμένος όγκος στο ύψος της πλευρικής γραμμής, κεφαλικά σε σκιό 
Figure 1. Spherical, ulcerated tumor at the level of the lateral line in Sciaena umbra 

 
Τα μορφώματα αφαιρέθηκαν και τα ιστοτεμάχια μονιμοποιήθηκαν σε ρυθμιστικό διάλυμα 

φορμόλης 10%. Στη συνέχεια διενεργήθηκαν ιστολογικές τομές των αλλοιώσεων σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο βιοψίας ρουτίνας του εργαστηρίου μας (εργ. Ιχθυοπαθολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Παν. 
Θεσ.). Στις ιστοτομές έγινε χρώση Αιματοξυλίνης-Εωσίνης (Η&Ε) και χρώση περιοδικού οξέος κατά 
Schiff (PAS). Επιπρόσθετα, μετά από νεκροτομική εξέταση, επιλέχθηκαν διάφορα εσωτερικά όργανα 
όπως ήπαρ, νεφρός και σπλήνας, στα οποία επίσης διενεργήθηκαν βιοψίες με χρώση H&E και PAS 
(Athanassopoulou 1990). 

Οι παρασιτολογικές εξετάσεις έγιναν από βράγχια και δέρμα. Πιο συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν ξέσματα βραγχιακού επιθηλίου από το πρώτο και δεύτερο βραγχιακό τόξο 
εκατέρωθεν των πλευρών. Από το δε δέρμα, έγινε μακροσκοπική επισκόπηση στο σύνολο του σώματος 
των δύο (2) ιχθύων και λήφθηκε υλικό μετά από απόξεση του δέρματος από τα ύποπτα σημεία. Και 
στις δύο περιπτώσεις έγινε παρατήρηση των επιχρισμάτων σε μικροσκόπιο για διερεύνηση παρασίτων.  

Για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, δείγματα νεφρού και σπλήνα ελήφθησαν και 
ενοφθαλμίστηκαν σε tryptone soy agar (TSA) και thiosulphate citrate bile salt agar (TCBS), ενώ δείγματα 
από δέρμα και βράγχια σε Flexibacter maritimus medium (FMM) και Marine Agar (MA). Η επώαση 
πραγματοποιήθηκε στους 19-21oC. (Roberts 2001). Η ταυτοποίηση των βακτηρίων έγινε βιοχημικά με 
την χρήση τεστ API 20E. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι παρασιτολογικές εξετάσεις των βραγχίων έδειξαν ήπια μόλυνση από μονογενή παράσιτα του γένους 
Lamellodiscus sp. Οι παρασιτολογικές εξετάσεις του δέρματος δεν υπέδειξαν παρουσία εξωπαρασίτων. 

Η ιστολογική εικόνα των μορφωμάτων ήταν κοινή και στα δύο περιστατικά και παρουσίαζε τόσο 
χαρακτήρα πλακώδους διαφοροποίησης επιμέρους όσο και περιοχές με φτωχή διαφοροποίηση. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία αθροισμάτων πλειομορφικών επιθηλιακών κυττάρων με τη μορφή 
νησίδων σφαιροειδούς σχήματος, στο εσωτερικό ορισμένων εκ των οποίων διαπιστώθηκε η ύπαρξη 
άμορφου εωσινοφιλικού υλικού (Eικόνα 2). Εξωτερικά των νησίδων παρατηρήθηκε εκτεταμένη 
εναπόθεση ινώδους συνδετικού ιστού και παρουσία κυττάρων φλεγμονής. Τα κυττάρα εντός των 
νησίδων, παρουσίασαν χαρακτηριστικά νεοπλασματικής εξαλλαγής όπως ανισοκυττάρωση, 
ανισοπυρήνωση, βαθυχρωμασία του πυρήνα και καρυορρηξία. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά 
στο σύνολο τους υποδεικνύουν κακοήθη νεοπλασία και συγκεκριμένα θέτουν την διάγνωση του 
καρκινώματος του πλακώδους επιθηλίου. Παρά το γεγονός πως αυτός ο τύπος καρκίνου θεωρείται 
ισχυρά μεταστατικός, δεν παρατηρήθηκαν ύποπτες ιστολογικές δομές σε κανένα από τα εσωτερικά 
όργανα και στα δύο ψάρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η εκτίμηση της <καρκινικής διάθεσης> του 
όγκου με απευθείας παρατήρηση επιχρίσματος αίματος όμως αυτό στάθηκε αδύνατο καθώς η 
επιλεκτική δειγματοληψία των ψαριών έγινε στο στάδιο της συσκευασίας τους και άρα ήτο αδύνατη η 
σωστή αιμοληψία. 
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Εικόνα 2. Ιστολογική τομή του  νεοπλασματικού όγκου με χρώση περιοδικού οξέος κατά Schiff (PAS) (x 100)  
Figure 2. Histological section of the neoplasmatic tumor with Periodic acid Schiff (PAS) staining method ( x 100) 

 
Όσον αφορά τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων, μετά από επώαση 3 ημερών 

στα θρεπτικά υποστρώματα FMM και MA, αναπτύχθηκαν αποικίες μυξοβακτηρίων με μορφολογία 
παρόμοια με αυτή που περιγράφεται βιβλιογραφικά (Pazos et al. 1996) και οι οποίες, μετά από 
βιοχημική ταυτοποίηση, αντιστοιχούσαν στο βακτήριο Tenacibaculum maritimum, που προκαλεί τη 
νόσο της μυξοβακτηριδίασης στα ψάρια θαλασσινού νερού. Στα TSA και TCBS από δείγματα νεφρού 
και σπλήνα, σε ένα μόνο σηκιό, διαπιστώθηκε η ανάπτυξη αποικιών του Listonella (Vibrio) anguillarum, 
κατόπιν βιοχημικής ταυτοποίησης.  

Στα ψάρια οι όγκοι του δέρματος που είναι ορατοί εξωτερικά είναι από τους πιο συχνά 
αναφερόμενους. Τα καρκινώματα είναι πιο σπάνια από τα θηλώματα. Διάφοροι ιοί έχουν αναφερθεί 
ως αίτιο όγκων του δέρματος στα ψάρια: ερπητοϊός έχει ανευρεθεί σε Cyprinus carpio, Osmerus morda, 
ρετροϊός σε Stizostedion vitreum, και ένας πικορναϊός σε Osmerus eperlanus (Sano et al. 1985, Morrison 
et al. 1996, Walker 1969, Ahne et al. 1990). Ωστόσο περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται 
κυρίως με την ποιότητα του νερού θεωρούνται περισσότερο πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες της 
δημιουργίας σφαιροειδών όγκων του δέρματος στα ψάρια, συμπεριλαμβανομένου και του 
καρκινώματος του πλακώδους επιθηλίου (Harshbarger et al. 1993). Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 
(Pinkney et al. 2001, 2004), χαλκός και άλλα βαρέα μέταλλα (Black et al. 1982), νιτροζαμίνες 
(Harshbarger 1972, Pinkney et al. 2004), τοξίνες παραγόμενες από άλγη (Landsberg 2002) είναι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για καρκινογένεση στα ψάρια.  
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ABSTRACT 
Amalia Mina, Efthimia Antonopoulou, Athanasios I. Papadopoulos: A study on the enzyme 
activity of chitinase in farmed fish supplied with food where fishmeal was partially 
substituted with insect meal 
The use of insect meal, rich in protein, is considered as a new alternative source of protein to the diet of 
farmed fish. However serious problems have been reported in fish growth rate when fish meal was 
substituted by insect meal at a percentage higher than 25%. The presence of insect’s body chitin was 
suggested as a reason for the observed lower growth rate. In our present work we investigated the 
effect of partially substituted fish meal by insect meal on the enzyme of chitinase in cultured gilthead 
seabream and rainbow trout. We also investigated the possibility of chitin from various sources being a 
limiting factor for food availability in alternatively fed cultured fish. For this reason we studied the effect 
of various chitins deriving from different organisms upon the activity of chitinase. Significant differences 
were noticed in both, the effect of the diet and the chitin source upon the kinetics of the enzyme 
activity. 
Keywords: chitinase enzyme activity, chitin, fishmeal, insect meal, digestive tube, gilthead seabream, 
rainbow trout  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ιχθυοκαλλιέργειες αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της δυσμενούς κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται τα αποθέματα του θαλασσίου περιβάλλοντος και της αύξησης του κόστους των 
ιχθυαλεύρων (Sancez-Muros et al. 2014). Η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών πηγών πρωτεΐνης, γίνεται 
ολοένα και πιο επιτακτική (Manzano-Agugliaro et al. 2012).  

Η χρήση των εντομοάλευρων αποτελεί μια νέα εναλλακτική λύση που παρέχει υψηλής 
ποιότητας πρωτεΐνη. Σχετικές μελέτες δείχνουν ότι τα περισσότερα είδη εντόμων έχουν υψηλή 
ποιότητα και ποσότητα πρωτεΐνης, ανταγωνιζόμενα αυτά των ιχθυάλευρων και των σογιάλευρων 
(Sancez-Muros et al. 2014). Σε πειράματα που έγιναν κατά την εκτροφή της τσιπούρας, Sparus aurata 
(Linnaeus 1758), με μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρων από εντομοάλευρα, διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντικά μειωμένος ρυθμός αύξησης και υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, ιδιαίτερα όταν η 
υποκατάσταση ήταν στα επίπεδα του 50% (Gasco et al. 2016). 

Ως πιθανή αιτία μεταξύ άλλων θεωρήθηκε η παρουσία στα εντομοάλευρα, υψηλών ποσοστών 
χιτίνης που προέρχεται από τα έντομα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από 
την προσπάθεια που καταβάλαμε να ελέγξουμε την πιθανότητα αυτή. Για τον σκοπό αυτό μελετήσαμε 
το ένζυμο της χιτινάσης στον πεπτικό σωλήνα δύο εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων, τσιπούρας και 
ιριδίζουσας πέστροφας, Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792), στα οποία χορηγήθηκε τροφή με 
μερική υποκατάσταση του ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο (σε ποσοστό 25% και 50% για τη τσιπούρα 
και 60% για την ιριδίζουσα πέστροφα). Για την υποκατάσταση χρησιμοποιήθηκε άλευρο από 
προνύμφη του εντόμου Tenebrio molitor (Linnaeus 1758) (Gasco et al. 2016). 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως υπάρχουν δομικές διαφορές μεταξύ της χιτίνης 
που προέρχεται από διαφορετικούς οργανισμούς (Beier et al. 2013), απομονώσαμε χιτίνη σουπιάς, 
Sepia officinalis (Linnaeus 1758), γαρίδας, Parapenaeus longirostris (Lucas 1846), και από αναπτυξιακά 
στάδια του εντόμου T. molitor, και ελέγξαμε την επίδραση που είχε η παρουσία των διαφορετικών 
αυτών χιτινών στην έκφραση της δραστικότητας του ενζύμου της χιτινάσης. Μελετήσαμε την επίδραση 
αυτή σε ένζυμο από τον πεπτικό σωλήνα των ιχθύων ώστε να ανιχνεύσουμε πιθανά σημαντικές 
δομικές διαφορές οι οποίες μπορεί να ανιχνεύονται από το ίδιο το ένζυμο. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ο προσδιορισμός της ενζυμικής δραστικότητας της χιτινάσης έγινε με χιτίνη azure (Sigma) (Shen et al. 
2010), ως υπόστρωμα και ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού καλίου 0,2M, pH 5,4. 

Για την ομογενοποίηση των πεπτικών σωλήνων από τσιπούρες (στις οποίες χορηγήθηκε για 
τριάντα εβδομάδες τροφή με μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρων από εντομοάλευρα σε ποσοστό 0, 25 
και 50% σύμφωνα με Gasco et al. 2016), και ιριδίζουσες πέστροφες (στις οποίες χορηγήθηκε για 75 
ημέρες τροφή με μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρων από εντομοάλευρα σε ποσοστό 0 και 60% 
σύμφωνα με Gasco et al. 2016), χρησιμοποιήθηκε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικού καλίου 0,01M, pH 
5,4. Για την ομογενοποίηση η αναλογία ιστού με ρυθμιστικό διάλυμα ήταν 1/3 (w/v). 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε την προέλευση της ενζυμικής δραστικότητας (εάν προέρχεται 
από τον ίδιο τον ιστό ή από μικροοργανισμούς που αποτελούν τη φυσιολογική χλωρίδα του σωλήνα), 
απομακρύναμε, πριν την ομογενοποίηση, την μικροβιακή χλωρίδα του πεπτικού σωλήνα με απόξεση 
του ιστού και πλύση με 9‰ φυσιολογικό ορό. 

Χιτίνη απομονώθηκε από κέλυφος σουπιάς, εξωσκελετό γαρίδας, εξωσκελετό ενήλικων και 
εξώδερμα προνυμφών του εντόμου T. molitor σύμφωνα με τον Jeuniaux (1966) ώστε να ελεγθχεί η 
δυνατότητα αναστολής, λόγω εξειδίκευσης, του ενζύμου της χιτινάσης που μετρήσαμε. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την μελέτη προσδιορισμού της ενζυμικής δραστικότητας της χιτινάσης στον πεπτικό σωλήνα των 
εκτρεφόμενων ψαριών διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική αύξηση (Ρ<0,001) στην ειδική 
δραστικότητα του ενζύμου στην τσιπούρα μετά τη χορήγηση τροφής με 50% υποκατάσταση 
ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο, ενώ στη περίπτωση της ιριδίζουσας πέστροφας δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά (Εικ. 1). Σημαντική ήταν και η μεταβολή στις κινητικές παραμέτρους Km 
και Vmax του ενζύμου από τον πεπτικό σωλήνα της τσιπούρας (Πίν. 1). 
 

Α Β  
Εικόνα 1. Επίδραση της μερικής υποκατάστασης του ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο της τροφής, στην ειδική 
δραστικότητα του ενζύμου της χιτινάσης από πεπτικό σωλήνα τσιπούρας (Α) και ιριδίζουσας πέστροφας (Β). 
Figure 1. Effect of partial substitution of dietary fish meal with various percentages of the insect meal on the 
specific activity of chitinase enzyme from digestive track of gilthead seabream (A) and rainbow trout (B). 

 
Πίνακας 1. Κινητικές παράμετροι του ενζύμου της χιτινάσης από πεπτικό σωλήνα τσιπούρας μετά την χορήγηση 
τροφής με μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρων από εντομοάλευρα. 
Table 1. Kinetic parameters of the enzyme chitinase from digestive tube from gilthead seabream supplied by food 
with partial substitution of fish meal with insect meal. 

 
Η παρουσία και η ανάπτυξη χιτινολυτικών βακτηριδίων στην χλωρίδα του πεπτικού σωλήνα 

ιχθύων που διατράφηκαν με τροφή πλούσια σε χιτίνη θεωρήθηκε ως πιθανή αιτία για την αυξημένη 

Sparus aurata Υποκατάσταση 0% Υποκατάσταση 25% Υποκατάσταση 50% 

Vmax  U/mg/h 1,1 ± 0,08 1,4 ± 0,09 3,1 ± 0,3 

Km mg/ml 0,34 ±  0,09 0,45 ± 0,08 0,27 ± 0,02 
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ενζυμική δραστικότητα της χιτινάσης στους ιχθείς αυτούς (Goodrich & Morita 1977). Προκειμένου να 
ελέγξουμε την πιθανότητα η δραστικότητα του ενζύμου που ανιχνεύσαμε στον πεπτικό σωλήνα των 
ιχθύων να οφείλεται όχι στον ίδιο τον οργανισμό αλλά σε μικροοργανισμούς του σωλήνα που 
αποτελούν τη φυσιολογική χλωρίδα και αναπτύσσονται κατά την εκτροφή, προσδιορίσαμε την ειδική 
ενζυμική δραστικότητα σε τμήματα του ίδιου πεπτικού σωλήνα πριν και μετά από απόξεση (βλ. Υλικά 
και Μέθοδοι). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφορά πριν και μετά την απόξεση των ιστών (Εικ. 2). Τα αποτελέσματά είναι σύμφωνα με 
τις ανακοινώσεις των Danulat & Kaush (1984) και Fines & Holt (2010). 

 

Α Β  
Εικόνα 2. Ειδική ενζυμική δραστικότητα σε πεπτικό σωλήνα τσιπούρας (Α), και ιριδίζουσας πέστροφας (Β) πριν και 
μετά την απόξεση. 
Figure 2. Enzyme activity of digestive tube from gilthead seabream (A), and rainbow trout (B), before and after 
removal of microflora bacteria by scraping. 
 

Κατά τον έλεγχο της επίδρασης της χιτίνης διαφορετικής προέλευσης στην ειδική δραστικότητα 
της χιτινάσης του πεπτικού σωλήνα της τσιπούρας διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση της διατροφής 
στην έκφραση και την εξειδίκευση του ενζύμου. Πέρα από την σημαντική μεταβολή στις κινητικές 
παραμέτρους του ενζύμου, παρατηρήθηκε επίσης στατιστικά σημαντική αναστολή στην μετρούμενη 
ειδική ενζυμική δραστικότητα που προήλθε από ιχθείς στους οποίους χορηγήθηκε τροφή με 
υποκατάσταση του ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο σε ποσοστό 50% μετά την προσθήκη χιτίνης 
σουπιάς και προνυμφών του εντόμου (Εικ. 3). Η προσθήκη προκάλεσε αναστολή της ειδικής 
δραστικότητας του ενζύμου που έφτασε στο επίπεδο του 44%. Η παρατηρούμενη αναστολή 
υποδεικνύει ότι το ένζυμο της χιτινάσης που μελετάμε αναγνωρίζει ως υπόστρωμα επίσης την χιτίνη 
μόνο  συγκεκριμένης προέλευσης που προστίθεται, με συνέπεια να μειώνεται η ποσότητα του 
κανονικού υποστρώματος που αποικοδομείται στην μονάδα του χρόνου. 
 

Α Β  
Εικόνα 3. Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων χιτίνης από σουπιά (Α) και από προνύμφες εντόμου (Β), στην 
ειδική δραστικότητα της χιτινάσης πεπτικού σωλήνα τσιπούρας. 
Figure 3. Effect of various concentrations of cuttlefish (A) and T. molitor larvae (B) chitin, upon the specific activity 
of chitinase in the digestive tube of gilthead seabreamfed diets with partial substitution of fish meal by insect meal.  

 
Παρόμοια πειράματα επαναλάβαμε με την χιτινάση πεπτικού σωλήνα ιριδίζουσας πέστροφας 

μετά την χορήγηση τροφής με υποκατάσταση ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο (σε ποσοστό 0% και 
60%), έδωσαν αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία σημαντική αναστολή στην μετρούμενη ειδική 
ενζυμική δραστικότητα εξαιτίας της προσθήκης χιτίνης σουπιάς, παρατηρήθηκε μόνο στην περίπτωση 
της υποκατάστασης του ιχθυάλευρου κατά 60% με εντομοάλευρο (Εικ. 4). Η αναστολή που σημειώθηκε 
έφτασε στα επίπεδα του 87%. 
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Εικόνα 4. Επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων χιτίνης σουπιάς στην ειδική δραστικότητα της χιτινάσης 
πεπτικού σωλήνα ιριδίζουσας πέστροφας.  
Figure 4. Effect of various concentrations of cuttlefish chitin upon the specific activity of digestive tube chitinase 
from rainbow trout fed diets with partial substitution of fish meal by insect meal.  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, δεν φαίνεται να ευθύνεται η παρουσία 
της χιτίνης στο εντομοάλευρο για την παρατηρούμενη καθυστέρηση στην αύξηση των ιχθύων μετά την 
χορήγηση τροφής με υποκατάσταση ιχθυάλευρου από εντομοάλευρο. Επιπλέον, ο οργανισμός 
φαίνεται να συνθέτει περισσότερο ένζυμο με εξειδίκευση έναντι της χιτίνης που προέρχεται από το 
έντομο, κάτι που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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Έλεγχος νοθείας σε εμπορικά προϊόντα ιχθυηρών στην Ελλάδα με γενετικές 
μεθόδους 
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ABSTRACT 
Styliani Minoudi, Nikoleta Karaiskou, Margaritis Avgeris, Konstantinos Gagavouzis, Petroula 
Tarantili, Dimitra Triantafyllidou, Konstantinos Barmperis, Alexandros Triantafyllidis: Control 
of adulteration in commercial seafood products in Greece using genetic methods 
Consumers are becoming more demanding about food safety and the accurate and detailed labeling of 
products. Fraudulent substitutions can sometimes be facilitated by the loss of morphological diagnostic 
characteristics of the species during their processing. For this reason, using the DNA barcoding method 
the Hellenic Food Authority (EFET) collaborated in this study with the Laboratory of Genetic Analyses of 
Fish (AUTH) to detect possible adulteration cases in 156 seafood products sampled around Greece. A 
fragment of the COI mitochondrial gene (about 700bp) was amplified, sequenced bi-directionally and 
then aligned to the BOLD database (Barcode of Life Database) in order to proceed to species 
identification. The results showed that there was mislabeling in 10.9% of the analysed samples. This is 
the first official attempt to identify consumer misleading cases in fish products. Our results prove the 
need for continuous and well-documented analyses in Greek and European markets. 
Keywords: DNA barcoding, fish species identification, mislabeling, market substitution, market survey 
      

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι καταναλωτές σήμερα είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί και ζητούν σαφείς, ακριβείς και αξιόπιστες 
πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουν. Επομένως, ένας ενημερωμένος 
καταναλωτής ζητά πλέον προϊόντα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
αυθεντικότητα προϊόντων ιχθυηρών είναι ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως όταν είναι γνωστό ότι το 
φαινόμενο της ακούσιας ή εκούσιας παραπλανητικής επισήμανσης είναι υπαρκτό στην αγορά (Marko 
et al. 2004). Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υποκατάσταση ή η λανθασμένη επισήμανση 
μπορεί να είναι επικίνδυνη λόγω της παρουσίας άγνωστων τοξικών ή αλλεργιογόνων ουσιών (Ward et 
al. 2008, Wong & Hanner 2008, Holmes et al. 2009). Δυστυχώς, η αναγνώριση των ειδών δεν είναι 
πάντα εύκολη. Πολλά είδη ιχθυηρών μπορεί να έχουν παρόμοια γεύση και εμφάνιση, ενώ πολλές 
φορές μπορεί να λείπουν διαγνωστικά τμήματα του σώματος (π.χ. δέρμα, κεφάλι, ουρά, πτερύγια) ή να 
έχουν υποστεί επεξεργασία και να κυκλοφορούν στην αγορά ως φιλέτα ή φέτες.  

Για την ταυτοποίηση ειδών, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μοριακές μέθοδοι. Οι τεχνικές οι 
οποίες βασίζονται στο DNA είναι αυτές που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα τελευταία 
χρόνια και μπορούν να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η τεχνική DNA barcoding έχει 
κερδίσει αξιοσημείωτη υποστήριξη ως μια πολύ γρήγορη, οικονομικά αποδοτική και ευρέως 
εφαρμοσμένη μέθοδος για την ταυτοποίηση ειδών. Η συγκεκριμένη τεχνική βασίζεται στην ανάλυση 
της αλληλουχίας και των διαφορών που εμφανίζονται στο γονίδιο της οξειδάσης του κυτοχρώματος C 
(COI) μεταξύ των διαφορετικών ειδών (Hebert et al. 2003).  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στον εντοπισμό περιπτώσεων νοθείας σε προϊόντα ιχθυηρών 
καθώς και στον έλεγχο της συμμόρφωσης με το δηλωθέν είδος επί της ετικέτας ή/και των 
συνοδευτικών εγγράφων του τροφίμου. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης δόλιων πρακτικών/νοθείας στα τρόφιμα και στη βάση της Σύστασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής [C(2015) 1558 final] «για ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό να διαγνωστεί η 
συχνότητα δόλιων πρακτικών στην εμπορία ορισμένων τροφίμων», υλοποίησε Συντονισμένο 
Πρόγραμμα Επισήμου Ελέγχου της Υποκατάστασης Ειδών Ιχθυηρών σε συνεργασία με το τμήμα 
Βιολογίας του ΑΠΘ. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος συλλέχθηκαν, σε πανελλαδικό επίπεδο, 156 δείγματα από διάφορα 
προϊόντα ιχθυηρών. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής, 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου του ΕΦΕΤ, καθώς και την Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

Το ολικό γενωμικό DNA, απομονώθηκε από 100mg ιστού από κάθε δείγμα, χρησιμοποιώντας  το 
κιτ απομόνωσης DNeasy Blood & Tissue Kit (QIAGEN, Hilden, Germany), ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Το απομονωμένο DNA αποθηκεύτηκε στους -20οC πριν την περαιτέρω ανάλυση. Ένα 
τμήμα του γονιδίου COI (~700bp) ενισχύθηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της PCR (Polymerase Chain 
Reaction) με ένα ζεύγος Μ13-tailed εκκινητών: FISHCOILBC_ts (5΄- 
CACGACGTTGTAAAACGACTCAACYAATCAYAAAGATATYGGCAC-3΄) και FISHCOIHBC_ts (5΄- 
GGATAACAATTTCACACAGGACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA-3΄) (Handy et al. 2011). Οι αντιδράσεις της 
PCR ήταν συνολικού όγκου 25μl και περιελάμβαναν: 1Χ ρυθμιστικό διάλυμα (Buffer), 2,5mM MgCl2, 
1pmol/μl από κάθε εκκινητή, 0,25mM από κάθε ένα dNTP, 0,1X BSA και 0,5U της DNA πολυμεράσης. Το 
πρόγραμμα της αντίδρασης περιελάμβανε 2min στους 94oC και ακολουθούσαν 35 κύκλοι στους 94 oC 
για 30s, 55oC για 40s και 72oC για 1min, με ένα τελικό στάδιο επιμήκυνσης στους 72oC για 10min.  

Τα PCR προϊόντα αλληλουχήθηκαν από την εταιρεία Beckman Coulter Genomics 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Sanger. Η ανάγνωση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας και τους δύο 
εκκινητές. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geneious Pro 5.0.3 (Kearse et 
al. 2012). Κάθε δείγμα αναλύθηκε ξεχωριστά και αφού στοιχήθηκαν οι δύο ακολουθίες κάθε δείγματος 
(όπως προέκυψε από τη διπλή ανάγνωση), συγκρίθηκαν με τις ακολουθίες της βάσης δεδομένων BOLD 
(www.barcodinglife.org, Ratnasingham & Hebert 2007), με σκοπό να γίνει η ταυτοποίηση του είδους. Η 
ταυτοποίηση του είδους ήταν αποδεκτή, εφόσον, η ομολογία της υπό μελέτη ακολουθίας με 
ακολουθίες της βάσης δεδομένων ήταν >98%. Στη συνέχεια, κάθε αποτέλεσμα συγκρίθηκε με το 
δηλωθέν είδος για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση της επισήμανσης.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα 134 από τα 156 δείγματα ιχθυηρών, αλληλουχήθηκαν επιτυχώς και πραγματοποιήθηκε η 
ταυτοποίηση τους σε επίπεδο είδους (133 δείγματα) ή σε επίπεδο γένους (1 δείγμα). Το μήκος όλων 
των αλληλουχιών που χρησιμοποιήθηκαν για τη γενετική ταυτοποίηση ήταν περίπου 600bp. Τα 
ποσοστά ομολογίας των αλληλουχιών των αναλυθέντων δειγμάτων με τις κατατεθειμένες αλληλουχίες 
της βάσης δεδομένων BOLD κυμαινόταν μεταξύ 99,65% και 100%. Από τη γενετική ανάλυση που 
πραγματοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 31 διαφορετικά είδη ιχθυηρών.  

Μεταξύ των δειγμάτων που αλληλουχήθηκαν, βρέθηκαν 17 δείγματα στα οποία η γενετική 
ταυτοποίηση δεν ήταν σύμφωνη με το δηλωθέν είδος στην ετικέτα ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα του 
προϊόντος (Πίνακας 1, Εικόνα 1). Συνεπώς, σε ένα ποσοστό 10,9% επί του συνόλου των δειγμάτων 
(12,7% του συνόλου των δειγμάτων που αλληλουχήθηκαν επιτυχώς) υπήρξε διαφωνία μεταξύ της 
επισήμανσης και της μοριακής ταυτοποίησης του είδους των ιχθυηρών. Μελέτες, οι οποίες έχουν 
πραγματοποιηθεί και σε άλλες περιοχές, όπως στην Ευρώπη (Miller & Mariani 2010), στην Ιταλία 
(Barbuto et al. 2010, Filonzi et al. 2010), τη Βόρεια Αμερική (Marko et al. 2004, Logan et al. 2008, Wong 
& Hanner 2008), στη Νότια Αφρική (Cawthorn et al. 2012) και στη Βουλγαρία (αδημοσίευτα στοιχεία 
του εργαστήριου μας) υποδεικνύουν ότι το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Τα είδη, τα οποία βρέθηκαν να 
αντικαθίστανται ήταν κυρίως είδη δροσίτη (σε ποσοστό 100% του συνόλου των δειγμάτων του είδους), 
γλώσσας (σε ποσοστό 26,7% του συνόλου των δειγμάτων του είδους), σφυρίδας (σε ποσοστό 20% του 
συνόλου των δειγμάτων του είδους), βακαλάου (σε ποσοστό 14,8% του συνόλου των δειγμάτων του 
είδους), τόνου (σε ποσοστό 14,3% του συνόλου των δειγμάτων του είδους), γαλέου (σε ποσοστό 7,7% 
του συνόλου των δειγμάτων του είδους) και πέρκας (σε ποσοστό 7,4% του συνόλου των δειγμάτων του 
είδους). Παρόμοια μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Αμερική, έδειξε ότι τα είδη τα οποία 
αντικαθίστανται είναι κυρίως το λυθρίνι και ακολουθούν ο τόνος, τα γλωσσοειδή και το μπαρμπούνι 
(Wong & Hanner 2008). Στη Βουλγαρία το είδος το οποίο βρέθηκε να αντικαθίσταται είναι ο βακαλάος 
(αδημοσίευτα στοιχεία), ενώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι το ποσοστό αντικατάστασης του γαλέου αγγίζει 
το 100% σε δείγματα που μελετήθηκαν από την αγορά της Θεσσαλονίκης (Imsiridou et al. 2016). Έτσι 
λοιπόν, φαίνεται ότι τα είδη που αντικαθίστανται σε κάθε περίπτωση εξαρτώνται από τη γεωγραφική 

http://www.barcodinglife.org/
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περιοχή και/ή τις διατροφικές συνήθειες. Η γεωγραφική έκταση της δειγματοληψίας και ο αριθμός των 
δειγμάτων που μελετάται πρέπει επίσης να συνυπολογίζονται.  

Η παραπλανητική επισήμανση, φαίνεται να ξεκινάει από τη στιγμή της αλιείας των προϊόντων 
κυρίως με σκοπό την αύξηση του οικονομικού κέρδους (Jacquet & Pauly 2008). Έτσι λοιπόν, συνήθως 
είδη με μεγαλύτερη εμπορική αξία αντικαθίσταται από χαμηλότερης αξίας είδη (Wong & Hanner 
2008). Ένας άλλος λόγος που πιθανόν να ενισχύει αυτό το πρόβλημα, είναι η απώλεια σαφών 
χαρακτηριστικών αναγνώρισης των ειδών από τη στιγμή της αλιείας έως τη στιγμή της πώλησης (Logan 
et al. 2008). Επομένως, πολλές φορές η επεξεργασία των ιχθυηρών είναι τέτοια (μπορεί να 
εμφανίζονται σε φιλέτα, ή φέτες), όπου τα μορφολογικά χαρακτηριστικά έχουν αφαιρεθεί ή 
τροποποιηθεί και έτσι να παρεμποδίζεται η ακριβής ταυτοποίηση του είδους.  
 
Πίνακας 1. Συνοπτικά αποτελέσματα γενετικής ταυτοποίησης ιχθυηρών 
Table 1. Summary results of fish genetic identification 

Αποτελέσματα Αριθμός δειγμάτων  

Κανονικό ως προς την επισήμανση 116 

Μη κανονικό ως προς την επισήμανση 17 

Ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους 1 

Αδυναμία ταυτοποίησης είδους 22 

Σύνολο 156 

       

 
Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων γενετικής ταυτοποίησης ιχθυηρών.  
Figure 1. Schematic representation of the fish genetic identification results.  

 
Σε 22 δείγματα, τα οποία ήταν κυρίως κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου, σολομού και 

σαρδέλας, δεν ήταν δυνατή η ενίσχυση του γονιδίου COI. Η αποτυχία ενίσχυσης, δεν οφείλεται στη 
χρήση των συγκεκριμένων εκκινητών, καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την ενίσχυση των 
συγκεκριμένων ειδών στο παρελθόν. Η εκτεταμένη επεξεργασία που έχουν υποστεί τα προϊόντα, όπως 
η θερμική επεξεργασία κατά τη διαδικασία της κονσερβοποίησης, πιθανόν να οδήγησε σε 
κατακερματισμό του DNA σε κομμάτια μικρότερα από 200bp (Ram et al. 1996, Quinteiro et al. 1998, 
Pardo & Pérez-Villareal 2004). Συνεπώς, η κακή ποιότητα του DNA σε αυτά τα δείγματα, είναι ο 
κυριότερος λόγος για την αποτυχία της μεθοδολογίας. Καθολικοί εκκινητές που στοχεύουν σε 
μικρότερα τμήματα του γονιδίου COI (αναφέρονται ως mini barcodes), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ταυτοποίηση ειδών σε τέτοια δείγματα με κατακερματισμένο DNA (Meusnier et al. 2008).  

Η μέθοδος DNA barcoding είναι μια μέθοδος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στη 
γενετική ταυτοποίηση ιχθυηρών. Το Εργαστήριο Γενετικής Ανάλυσης Ιχθύων κατέχει την τεχνογνωσία 
για τη συγκεκριμένη μέθοδο και έφερε εις πέρας τον επίσημο έλεγχο σε προϊόντα ιχθυηρών που 
διεξήχθη από τον ΕΦΕΤ. 
 

 
 

Κανονικό ως προς την 
επισήμανση

Μη κανονικό ως προς 
την επισήμανση

Ταυτοποίηση σε 
επίπεδο γένους

Αδυναμία ταυτοποίησης 
είδους
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Διεθνείς πρακτικές και αξιολόγηση της ελληνικής δραστηριότητας σε μονάδες 
μυδοκαλλιέργειας 
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ABSTRACT 
Sofia Galinou-Mitsoudi, Zoi Konstantinou, Lamprakis Avdelas, Yannis Savvidis, Alexander 
Antoniou, Vasilis-Orestis Stoilas: International practices and review of the Hellenic activity in 
musselculture 
The mussel aquaculture activity started during 1950s in Greece and developed significantly using the 
long-line system for over 25 years mainly based on the farmers’ experiences while the sector lacks of 
sustainability studies. This paper examines a number of the characteristics of the long-line mussel 
aquaculture in the Mediterranean coasts focusing on the Hellenic farms and the environmental effects 
(currents model at unit and sock level, in the field and via simulation model, quality and economics of 
mussel production) and assesses the viability of the units, suggesting improvements. 
Keywords: mussel aquaculture, sustainability, environmental & economic analysis 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μυδοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, με πασσαλωτές δομές από τη δεκαετία του 1950 και με πλωτές από 
τη δεκαετία 1990, έχει επίκεντρο την Κεντρική Μακεδονία. Η κορύφωση της ανάπτυξής της σε αριθμό 
μονάδων και παραγωγή, σημειώθηκε το έτος 2000 ακολουθούμενη όμως από σημαντική πτώση της 
παραγωγής. Σποραδικές μελέτες επιχειρούν να κατανοήσουν τις παραμέτρους που επηρέασαν τη 
μείωση της παραγωγής (ΑΤΕΙΘ 2007, 2015). Καθώς η επίδραση των πλωτών γραμμών παραγωγής στη 
ροή του νερού, στην ποσότητα και ποιότητα των μυδιών και στα οικονομικά αποτελέσματα έχει 
επισημανθεί (π.χ. Stevens et al. 2008, Κωνσταντίνου 2013), στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται πιο 
επικεντρωμένα, η συγκριτική παρουσίαση της δομής πλωτής μονάδας στις πιο σημαντικές χώρες 
παραγωγής μυδιού στη Μεσόγειο και η διερεύνηση της βιωσιμότητας της ελληνικής πλωτής μονάδας 
(καταγραφή της ροής του νερού από διαφορετικές αποστάσεις αρμαθιών, μοντελοποίηση της και 
αξιολόγηση της παραγωγής ποιοτικά και οικονομικά). 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Οι πληροφορίες για τη μυδοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο προέρχονται από βιβλιογραφία και 
δορυφορικές εικόνες (Google Earth). Η μελέτη των θαλάσσιων ρευμάτων πραγματοποιήθηκε σε πλωτή 
γραμμή μυδοκαλλιέργειας στο ΒΔ Κόλπο Θεσσαλονίκης (Χαλάστρα) με 4 διαφορετικούς χειρισμούς 
(διάταξη) καλλιέργειας (απόσταση μεταξύ αρμαθιών 30, 50, 70 και 90 cm) με χρήση μηχανικών 
ρευματογράφων τύπου Valeport μοντέλα 106 και 105, σε βάθος πόντισης 5 m από την επιφάνεια 
(Savvidis et al. 2015) μηνιαία, στο διάστημα Ιούλιος 2014–Αύγουστος 2015. 

Η μοντελοποίηση της πλωτής μυδοκαλλιέργειας (11 γραμμών σε απόσταση 10m μεταξύ τους, σε 
βάθος υδάτινης στήλης 10 m) έγινε στην κλίμακα της αρμαθιάς (απόσταση μεταξύ αρμαθιών 30-50-70 
και 90 cm). Χρησιμοποιήθηκε δισδιάστατο, ολοκληρωμένο στο βάθος, μοντέλο προσομοίωσης 
κυκλοφορίας, βασισμένο στις εξισώσεις Navier-Stokes (Koutitas 1987), προσαρμοσμένες σε δύο 
διαστάσεις (Κωνσταντίνου 2013). Η αρμαθιά καλλιέργειας θεωρείται πορώδες μέσο (Κωνσταντίνου 

2013) διαστάσεων 30x20x400 cm. Οι μονάδες εξετάστηκαν όταν το ρεύμα είναι i) παράλληλο, ii) 

κάθετο και iii) υπό γωνία 45ο στις γραμμές παραγωγής. Η οικονομική διάσταση αξιολογήθηκε με βάση 
το μέγεθος των μυδιών, την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής μιας μέσης ελληνικής πλωτής 
επιχείρησης μυδοκαλλιέργειας 10-15 στρεμμάτων. 

 

mailto:galimits@otenet.gr
mailto:savvidis@civil.auth.gr
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η πλωτή μυδοκαλλιέγεια στη Μεσόγειο εφαρμόζεται κυρίως στην Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα ενώ η 
Γαλλία και η Ισπανία καλλιεργούν κυρίως στις Ατλαντικές ακτές τους. Η διάταξη των γραμμών στις 
χώρες εκτός Ελλάδας, είναι συνήθως ΒΔ-ΝΑ και παράλληλη προς τις ακτές μειώνοντας την επίδραση 
των ανέμων και εκμεταλλευόμενη συνήθως, το κατάλληλης έντασης (Πίνακας 1) και παράλληλο στις 
γραμμές ρεύμα (http://tosca.ismar.cnr.it/radar.html, http://www.azu.hr/en-us/Environmental-
protection/Currents-in-the-Adriatic-Sea, Scroccaro et al. 2004). Περισσότερες πληροφορίες για τη 
μυδοκαλλιέργεια και το περιβάλλον τους στις χώρες της Μεσογείου παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά πλωτών μονάδων μυδοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο βάσει GoogleEarth*.  
Table 1. Longline musselcultures characteristics in the Mediterranean Sea based on GoogleEarth*. 
 

Παράμετρος 
Ιταλία 

Κροατία Ελλάδα 
Τεργέστη Τάρας 

Αριθμός 
γραμμών* 

20 2-20 20 11-16 

Τύπος 
γραμμής* 

Διπλή ή τριπλή Διπλή - Μονή 

Μήκος 
γραμμής (m)* 

100 50-100 100-150 100-150 

Απόσταση 
γραμμών (m)* 

20 10-20 3-5 8-10 

Chl-a (μg/l) 
(ως διαθέσιμη 

τροφή) 

0,7-2,9 
(http://www.st.nmfs.n
oaa.gov/copepod/time

-series/index-
mediterranean-

phyto.html) 

1,2-8,9 
(Cecere & Petrocelli  

2009, 
Alabiso et al. 2005) 

0,5-2,9 
(www.eea.europa.eu/d

ata-and-
maps/indicators/chloro

phyll-in-transitional-
coastal-and/) 

<<0,5 
(ΑΤΕΙΘ 2015) 

Ταχύτητα 
ρευμάτων 
(cm/sec) 

̴10 
(Cosolietal. 2013) 

5-10 
Umgiesser et al. 

(2007) 

>>10 
(www.azu.hr/en-

us/Environmental-
protection/Currents-in-

the-Adriatic-Sea) 

<<5  

 
Από τις μετρήσεις στο πεδίο για την κυκλοφορία του νερού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλης 

μεταβλητότητας των ρευμάτων, η οποία οφείλεται στο πολύπλοκο καθεστώς των δινών λόγω της 
ύπαρξης των αρμαθιών. Καταγράφηκε επικράτηση ρευμάτων υπό γωνία προς τις γραμμές παραγωγής 
(50%) ενώ ακολουθούν η κάθετη και η παράλληλη κίνηση με ποσοστά περίπου 30% και 20% 
αντίστοιχα. Η επικρατέστερη ένταση ρευμάτων ( ̴̴60 %)ήταν της κλάσεως 0-5 cm/s, ακολουθεί η κλάση 
5-10 cm/s ( ̴̴18-23 %)ενώ οι ταχύτητες 10-15cm/s και 15-20cm/s εμφανίζονται με μικρότερα ποσοστά. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ρεύματα με τις καταλληλότερες εντάσεις για μυδοκαλλιέργεια που είναι 
σύμφωνα με τους Inglis et al. (2000) 5-10 cm/s, εμφανίζονται με το μεγαλύτερο ποσοστό (23%) στο 
χειρισμό των 90cm.  

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που εξετάστηκαν μέσω του μοντέλου προσομοίωσης, 
σημαντική παρεμπόδιση του ρεύματος προκαλεί η διάταξη που δέχεται ρεύμα υπό γωνία και κάθετα 
στις γραμμές της καλλιέργειας ενώ, συνήθως, και ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του ρεύματος ως προς 
τη μονάδα, βρέθηκε ότι η επιρροή της μονάδας στην κυκλοφορία συνεχίζει για τουλάχιστον 300m πίσω 
από τη μονάδα (Εικόνα 1). Σημειώνεται ότι η νομοθεσία προτείνει απόσταση 200m μεταξύ των 
μονάδων και πρόσπτωση του ρεύματος υπό γωνία. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ιδιαίτερη 
διαχειριστική σημασία για τη χωροθέτηση των μονάδων καλλιέργειας στο χώρο, στην τροφοληψία των 
καλλιεργούμενων οργανισμών, την παροχή οξυγόνου και στη διασπορά των παραπροϊόντων της 
δραστηριότητας.  

http://tosca.ismar.cnr.it/radar.html
http://www.azu.hr/en-us/Environmental-protection/Currents-in-the-Adriatic-Sea
http://www.azu.hr/en-us/Environmental-protection/Currents-in-the-Adriatic-Sea
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Εικόνα 1. Ροή υπό γωνία 45°(ολοκληρωμένη ταχύτητα) σε πλωτή μυδοκαλλιέργεια (μεταξύ100 και 200 m στον 
άξονα x) με απόσταση αρμαθιών 30, 70 και 90 cm. 
Figure 1. Water flow at 45° angle (integrated velocity) in a long-line mussel-farm (between 100 and 200 m in the x 
axes) - distance between the cultivation socks 30, 70 and 90 cm. 

 
Για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση αυτή πρέπει να επανασχεδιαστούν οι χωροθετήσεις αφού 

ληφθούν υπόψη τα καθεστώτα υδροδυναμικής κυκλοφορίας των ΠΟΑΥ ειδικά υπό τα πιο συνήθη και 
πιο αδύναμα καθεστώτα κυκλοφορίας (Konstantinou et al. 2015). 

Η ανάπτυξη των πασσαλωτών αρχικά και μετέπειτα των πλωτών μυδοκαλλιεργειώνστην 
Ελλάδα, ακολούθησε το παράδειγμα του μικρού σχετικά κλήρου επί του οποίου δομήθηκε η αγροτική 
παραγωγή. Είναι σύνηθες λοιπόν το φαινόμενο μια θαλάσσια επιφάνεια της τάξης των 10-15 
στρεμμάτων να μισθώνεται σε τρεις και πλέον καλλιεργητές. Ωστόσο, το παράδειγμα του αγροτικού 
τομέα δεν φαίνεται να ενδείκνυται στην περίπτωση των μυδοκαλλιεργειών επειδή ο καλλιεργητής 
συνήθως δεν έχει καμία δυνατότητα ελέγχου και επέμβασης στο καλλιεργητικό μέσο (θάλασσα) ενώ η 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου του επηρεάζεται και από τις πράξεις (σύννομες ή μη) των άλλων 
καλλιεργητών. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι ο καλλιεργητής επιλέγει την ελαχιστοποίηση του 
επενδυόμενου κεφαλαίου στην Ελληνική μυδοκαλλιέργεια (η οποία προσομοιάζει μάλλον με την κοινή 
χρήση φυσικών πόρων), καθώς σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση παραγωγικών εγκαταστάσεων 
αυτού του τύπου όπως είναι η Κεντρική Μακεδονία, το ρίσκο και η αβεβαιότητα της καλλιέργειας δεν 
επιτρέπουν ουσιαστική πρόβλεψη της απόδοσης του κεφαλαίου. Οι προαναφερόμενοι λόγοι είναι 
ορισμένοι για τους οποίους φαίνεται να παρουσιάζεται κάμψη της ποιότητας και του όγκου 
παραγωγής και αποτυπώνονται στη μέχρι σήμερα φθίνουσα πορεία της Ελληνικής μυδοκαλλιέργειας 
τόσο πριν από μια δεκαετία (FRAMIAN BV 2009) όσο και για το 2014 (Παπαχαρίσης & Αβδελάς 2015). 
Για να ελέγξει ο κλάδος σε κάποιο βαθμό, τη δυνατότητα επέμβασης τρίτων στο καλλιεργητικό μέσο, 
να μειώσει τα σταθερά κόστη της καλλιέργειας, να αποκτήσει διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 
αγοραστών, να επεκτείνει την παρουσία του σε νέες αγορές και να αποκτήσει τη δυνατότητα έρευνας 
και ανάπτυξης των προϊόντων του, αναμένεται να οδηγηθεί σε μεγάλα σχήματα εκμετάλλευσης κατά 
το μοντέλο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Τα μεγάλα σχήματα εκμετάλλευσης σε επίπεδο 
επιχείρησης, μπορεί να προέλθουν από εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ή εφαρμόζοντας την 
παρούσα δομή του αντίστοιχου κλάδου στην Ολλανδία. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ακολουθηθεί το 
επιτυχημένο, σε αρκετές περιπτώσεις του αγροτικού τομέα, παράδειγμα των οργανώσεων παραγωγών. 

Στη μετεξέλιξη του κλάδου, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η πολιτική του αρμόδιου 
Υπουργείου εφόσον επιλέξει την υποστήριξη μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων (>100 στρέμματα) και 
οργανώσεων παραγωγών (π.χ. οικονομικά κίνητρα με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-
2020) για τη βιωσιμότητα του σημαντικού κλάδου της Ελληνικής μυδοκαλλιέργειας. 

Συμπερασματικά, η ελληνική πλωτή μυδοκαλλιέργεια έχει παρόμοια χαρακτηριστικά στις δομές 
με τις αντίστοιχες σε κράτη της Μεσογείου. Όμως, υπολείπεται στα τροφικά διαθέσιμα, τη 
διευκόλυνση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας, τη χωροθέτηση και τον προσανατολισμό των πλωτών 
γραμμών. Η διεύθυνση των ρευμάτων στις πλωτές γραμμές έχει έντονη μεταβλητότητα η οποία 
επιτείνεται από τις αλλεπάλληλες δίνες λόγω των αρμαθιών. Τα ρεύματα προσεγγίζουν τις μονάδες 
κυρίως υπό γωνία στην πλωτή γραμμή. Η ταχύτητα των ρευμάτων σε ποσοστό 60% είναι 0-5 cm/s που 
θεωρείται ακατάλληλη για την υποστήριξη της παραγωγής. Η κλάση ταχύτητας 5-10 cm/s (η πιο 
ευνοϊκή για τις καλλιέργειες) εμφανίζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό στον χειρισμό των 90 cm. Η 
ανάκαμψη του εισερχόμενου ρεύματος στην πλωτή μονάδα γίνεται στα 300 m μετά τη μονάδα. Το 
μέγεθος της υφιστάμενης μυδοκαλλιεργητικής επιχείρησης δεν είναι βιώσιμο. Επιχειρήσεις ή 
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οργανώσεις παραγωγών που θα διαχειρίζονται εκτάσεις μεγαλύτερες των 100 στρεμμάτων 
συστήνονται και προτείνεται η οικονομική ενίσχυση της εκμηχάνισής τους.   
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Τάσεις του κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 15 έτη 
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ABSTRACT  
Stavroula Ntavou, Christos Danatskos, Despoina Stergiou, Nikolaos Stamatis: Trends in the 
seafood processing industry in Greece the last fifteen years 
In Greece, the traditionally important, due to its geographical location, fishing industry has led to the 
development of a seafood processing sector (freezing, processing, de-shelling). This study makes use of 
the data we have collected through seven annual surveys of the Greek seafood processing sector in 
regard to its current and future trends. The data collection methodology included the mailing of a 
properly structured questionnaire to the processing industry enterprises, on site visits and interviews 
and finally data collection from public sources and published balance sheets. From 1998 till 2007 the 
number of enterprises decreased by 8,57%, but at the same time the total industry production 
increased by 234%. The years that followed, years of deep economic crisis, the industry showed a 
16,75% decline in number of companies and a 10,08% decline in sales of finished products. In 2014 the 
sub-sector of freezing presented an increase up to 74,37% compared to 1998, while there has been a 
decrease in processing sub-sector compared to 2003 (-53,65%). Squid, flying squid, octopus, anchovies 
and sardines are the main exploitable species, with combined production volume ranging from 30,85% 
to 54,23% of the total raw material volume. 
Keywords: seafood processing industry, freezing, processing, de-shelling 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλιευτική βιομηχανία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Είναι πέμπτη σε μέγεθος παγκοσμίως, με συνολικό όγκο αλιευμάτων 6,052 
εκατομμύρια τόνους ετησίως και κύκλο εργασιών 1.342 δις εκατομμύρια ευρώ, ενώ το απασχολούμενο 
προσωπικό ανέρχεται σε 350.000 άτομα (European Commission 2016). Ο κλάδος αξιοποίησης 
αλιευμάτων της Ε.Ε. κατέχει ένα μικρό ποσοστό (2,1% επί του κύκλου εργασιών ολόκληρης της 
αλιευτικής βιομηχανίας της Ε.Ε.) με σημαντικό όμως κύκλο εργασιών περίπου 28 δις εκατομμύρια 
ευρώ και αριθμό εργαζομένων 120.249 άτομα (European Commission 2014). Οι κύριες χώρες σύμφωνα 
με τον όγκο παραγωγής είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (17,8%), η Γαλλία (17,2%), η Ισπανία (16,1%), η 
Ιταλία (9,1%) και η Γερμανία (7,2%) (European Commission 2016). 

 Στην Ελλάδα ο κλάδος αξιοποίησης αλιευμάτων αποτελεί μια σημαντική πτυχή της εθνικής 
οικονομίας και έχει αξιόλογη συνεισφορά στην αλιευτική βιομηχανία. Η αξιοποίηση των αλιευμάτων, 
με τεχνικές όπως πάστωμα και κάπνισμα, καταγράφονται από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, καθώς 
αποτελούσε το μοναδικό τρόπο συντήρησης ενός ευπαθούς προϊόντος με υψηλή διατροφική αξία και 

στόχο την κατανάλωση του σε μεταγενέστερο χρόνο (Shephard 2000). Οι μεταποιητικές μονάδες στην 

Ελλάδα αρχικά αναπτύχθηκαν σε πόλεις με πλούσια αλιευτική δραστηριότητα και παράδοση στην 
μεταποίηση όπως Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Μυτιλήνη και Πειραιάς, με αντικείμενο δραστηριότητας 
κυρίως την παραγωγή αλίπαστων, καπνιστών και κονσερβών. Σήμερα ο κλάδος αξιοποίησης 
αλιευμάτων περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: κατάψυξη, μεταποίηση (φιλετοποίηση, αλάτισμα, 
ξήρανση, κάπνισμα, μαρινάρισμα, μαγείρεμα, κονσερβοποίηση) και αποκελύφωση οστράκων ενώ οι 
μεταποιητικές μονάδες είναι εγκατεστημένες κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα ώστε να εξασφαλίζεται η 
ευελιξία πρόσβασης και διακίνησης των προϊόντων στις αγορές.  

Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν πραγματοποιηθεί εφτά μελέτες καταγραφής 
δραστηριοτήτων και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων για το σύνολο των εταιριών του κλάδου 
αξιοποίησης αλιευμάτων: μία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αλιευτικών 
Εφαρμογών και Ε.Α.Π. για το έτος 1998 και έξι από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε) στα 
πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων για τα έτη 2003, 2007, 2011, 
2012, 2013 και 2014. Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιασθεί η πορεία του κλάδου καθώς και η 
διακύμανση των ποσοτήτων των 5 κυριότερων ειδών στα παραπάνω έτη της τελευταίας 
δεκαπενταετίας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο συνίσταται στη σύνταξη και αποστολή προς 
συμπλήρωση ενός κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου με 2 δελτία. Το πρώτο δελτίο αφορά την 
προέλευση, την ποσότητα, την αξία της α΄ ύλης, το είδος επεξεργασίας ανά αλίευμα, την ποσότητα και 
την αξία του τελικού προϊόντος καθώς και τη χώρα διάθεσης. Το δεύτερο δελτίο αφορά το κόστος 
παραγωγής και συντήρησης της επιχείρησης, την απασχόληση προσωπικού, τη χρηματοοικονομική 
θέση της εταιρείας, τις επενδύσεις, τη δανειοδότηση, τις επιδοτήσεις που έχει λάβει και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε ύστερα από τηλεφωνική 
επικοινωνία και δόθηκε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα 40-60 ημερών για τη συλλογή των στοιχείων. 
Ακολουθώντας την Ελληνική Πρόταση (National Proposal) στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος 
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν επιτόπου επισκέψεις και τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους των εταιρειών με ποσοστιαία κάλυψη 80-85% στις επιχειρήσεις με 
αριθμό εργαζομένων λιγότερων των 10 ατόμων και 85-95% στις επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων 
περισσότερων των 10 ατόμων. Σε δεύτερο στάδιο τα στοιχεία του ερωτηματολογίου διασταυρώθηκαν  
και συμπληρώθηκαν με στοιχεία που προέκυψαν από τις παρακάτω πηγές: α) Εμπορικά, Βιοτεχνικά, 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια, β) Νομαρχιακές Δ/νσεις Αλιείας και Κτηνιατρικής καθώς και του Ε.Φ.Ε.Τ, 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γ) Διαδίκτυο και δ) Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην Ελλάδα ο κλάδος αξιοποίησης αλιευμάτων αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι 
οποίες βρίσκονται στην πλειονότητα τους (≈50%) στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εταιρείες με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας 
κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικούς τομείς: α) κατάψυξη, β) μεταποίηση (περιλαμβάνει 
δραστηριότητες όπως φιλετοποίηση, αλάτισμα, ξήρανση, κάπνισμα, κονσερβοποίηση, μαρινάρισμα, 
μαγείρεμα) και γ) αποκελύφωση οστράκων (κυρίως μυδιών). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός 
τον εταιρειών ανά τομέα για τα έτη της έρευνας και στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ποσότητες 
πρώτης ύλης και οι πωλήσεις τελικών προϊόντων σε τόνους (tn) ανά τομέα για τα έτη της έρευνας. 

 
Πίνακας 1. Αριθμός εταιρειών κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων ανά τομέα για τα έτη της έρευνας. 
Table 1. Number of enterprises by sector and sub-sector for the years of research. 

Τομέας / Έτος 1998(1) 2003(2) 2007(2) 2011 2012 2013 2014 

Κατάψυξη 78 74 80 67 67 62 57 

Μεταποίηση 64 50 46 50 48 47 40 

Αποκελύφωση 33 33 34 35 32 35 36 

Σύνολο 175 157 160 152 147 144 133 
(1):(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2000); (2): (Stamatis 2007, Stamatis et al. 2005) 

 
Πίνακας 2. Συγκριτικά στοιχεία ποσοτήτων πρώτης ύλης και πωλήσεων τελικών προϊόντων σε τόνους. 
Table 2. Quantity data of raw material (tn) and final products (tn). 

Τομέας / Έτος 1998(1) 2003 2007 2011 2012 2013 2014 

Α' Ύλη 

Κατάψυξη 23.550 41.146 38.102 46.328 38.867 39.126 41.064 

Μεταποίηση 22.018 24.801 18.854 13.248 11.061 12.561 11.876 

Αποκελύφωση 612 1.620 1.308 1.279 1.403 1.409 1.466 

Σύνολο 46.180 67.567 58.264 60.855 51.331 53.097 54.406 

Τελικό Προϊόν  

Κατάψυξη 16.542 34.967 36.196 36.116 36.445 32.619 37.177 

Μεταποίηση 5.947 21.476 16.464 9.364 8.444 11.063 9.955 

Αποκελύφωση 245 777 589 460 550 658 748 

Σύνολο 22.734 57.220 53.249 45.940 45.440 44.340 47.880 

(1): (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2000) 
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Για τα έτη 1998 έως 2007 ενώ παρατηρείται μείωση τους αριθμού των εταιρειών κατά 8,57%, ο 
κλάδος αξιοποίησης αλιευμάτων ισχυροποιείται μέσω αναζήτησης νέων αγορών (για προμήθεια 
πρώτης ύλης αλλά και διάθεσης τελικών προϊόντων) και μέσω αύξησης της ανταγωνιστικότητας που 
οδηγεί σε διακοπή λειτουργίας των μικρότερων επιχειρήσεων ή απορρόφησής τους από οικονομικά 

ισχυρότερες. Το 2007 ο όγκος παραγωγής τελικών προϊόντων παρουσιάζει αύξηση κατά 234% 

συγκριτικά με το έτος 1998 ενώ για τα έτη που ακολουθούν, έτη έντονης οικονομικής κρίσης, ο κλάδος 
παρουσιάζει μείωση κατά 16,75% στον αριθμό των εταιρειών και κατά 10,08% στις πωλήσεις τελικών 
προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης 
κατεψυγμένων προϊόντων κατά 74,37% συγκριτικά για τα έτη 1998 και 2014 ενώ αντίθετα 
παρατηρείται μείωση της πώλησης ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων όπως αλίπαστα και καπνιστά 
του τομέα μεταποίησης, μείωση που φθάνει το 53,65% συγκριτικά για τα έτη 2003 και 2014. Οι 
κυριότεροι λόγοι αυτής της μεταβολής είναι α) ο έντονος ανταγωνισμός παρόμοιων εισαγόμενων 
τελικών προϊόντων, β) οι υψηλές τιμές καθώς η δραστηριότητα της μεταποίησης περιλαμβάνει ακριβά 
υλικά ως πρώτη ύλη (τα αλιεύματα είναι φιλετοποιημένα με μεγαλύτερο κόστος επεξεργασίας ενώ 
περιλαμβάνεται και αυξημένο κόστος πρώτων υλών όπως λάδι και καρυκεύματα) και γ) τα 
μεταποιημένα προϊόντα αποτελούν στην πλειοψηφία τους συνοδευτικά εδέσματα σε σχέση με τα 
κατεψυγμένα που αποτελούν κυρίως γεύμα. Ο τομέας αποκελύφωσης οστράκων (μύδια), το έτος 2003 
και το έτος 2014 παρουσιάζει τις μέγιστες ποσότητες πώλησης τελικών προϊόντων, 777 και 748 τόνους 
αντίστοιχα, τα οποία διατίθενται σε ποσοστό 85-90% στην Ιταλία. Ο τομέας παρουσιάζει μείωση τα έτη 
2007 (24,2%), 2011 (40,8%) και 2012 (29,2%) γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μη ανανέωση των 
αδειών εκχώρησης υδάτων. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η ποσότητα της πρώτης ύλης σε τόνους των 
5 κυριότερων ειδών αλιευμάτων του κλάδου και στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται συγκριτικά τα στοιχεία 
για τα έτη της έρευνας. 

 
Πίνακας 3. Τα 5 κυριότερα είδη(σε τόνους) στον τομέα αξιοποίησης αλιευμάτων σε διάρκεια 15ετίας. 
Table 3. The 5 main species (per tn) in the seafood processing sector the last 15 years. 

Είδος/Έτος 1998 2003 2007 2011 2012 2013 2014 

Καλαμάρι 6.666 10.617 9.729 8.837 4.787 5.939 6.200 

Χταπόδι 3.754 7.626 6.633 6.455 3.990 3.632 4.156 

Γαύρος 7.278 8.941 4.203 3.726 3.049 3.078 3.295 

Θράψαλο* - - 800 1.173 2.035 2.186 2.867 

Σαρδέλα 7.348 5.712 4.176 2.052 1.974 2.587 2.545 
*Για το θράψαλο δεν πραγματοποιείται διευκρίνιση είδους καθώς ως πρώτη ύλη εισάγεται από διάφορες χώρες (οικογένεια 
Ommastrephidae) και για τα έτη 1998 και 2003 δεν υπάρχει καταγραφή. 

 

Εικόνα 1. Συγκριτικά στοιχεία ποσοτήτων πρώτη ύλης των 5 κυριότερων ειδών του κλάδου. 
Figure 1. Comparison data of raw material (tn) of the 5 main species in the seafood processing sector.  

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, τα 5 κυριότερα είδη του κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων είναι 

το καλαμάρι (Loligo vulgaris, Lamarck 1798), το χταπόδι (Octopus spp, Leach 1818), ο γαύρος (Engraulis 
encrasicolus, Linnaeus 1758), η σαρδέλα (Sardina pilchardus, Walbaum 1792) και το θράψαλο 
(Ommastrephidae, Steenstrup 1857) με το άθροισμα τους να αποτελεί σημαντικό ποσοστό της 
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συνολικής πρώτης ύλης. Συγκεκριμένα για το έτος 1998 τα 5 αυτά είδη αποτελούν το 54,23% της 
συνολικής πρώτης ύλης ενώ αντίστοιχα για το 2003, 2007, 2011, 2012, 2013 και 2014 αποτελούν το 
48,68%, 43,83%, 36,55%, 30,85%, 32,81% και 35,04%. Η πρώτη ύλη γαύρου και σαρδέλας ως επί το 
πλείστον είναι ελληνικής προέλευσης (91-98% και 79-97%, αντίστοιχα), ενώ τα υπόλοιπα είδη 
εισάγονται κυρίως από τρίτες χώρες.  Η πρώτη ύλη ελληνικής προέλευσης για το είδος χταποδιού είναι 
14-29%, για το θράψαλο είναι 1-17%, ενώ για το καλαμάρι το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 1-2%, για 
τα έτη της έρευνας (πλην του έτους 1998 όπου δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή).   

 Τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την πορεία του κλάδου αξιοποίησης αλιευμάτων σε 
διάρκεια δεκαπενταετίας είναι τα εξής:  
 Διαπιστώθηκε μείωση του αριθμού εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο χωρίς όμως να 

συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών. Οι συγχωνεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν  χαρακτηρίζονται ως αποδοτικές λόγω της αύξησης των πωλήσεων τόσο στην 
εγχώρια αγορά, με όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία πώλησης, όσο και στο εξωτερικό με την 
διεύρυνση του πελατολογίου. Η αύξηση των εξαγωγών των μεταποιημένων προϊόντων είναι 
αποτέλεσμα της προσπάθειας των ελληνικών εταιρειών να προωθήσουν τα τοπικά και 
παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα σε τρίτες χώρες μέσω της προβολής σε διεθνείς εκθέσεις 
τροφίμων και σε διεθνείς διαγωνισμούς γαστρονομίας. 

 Καταγράφεται αυξητική πορεία του τομέα κατάψυξης, φθίνουσα πορεία του τομέα 
μεταποίησης(εξαιτίας της υψηλής τιμής των προϊόντων) και στασιμότητα του τομέα 
αποκελύφωσης. Τα κατεψυγμένα φιλέτα εισαγωγής άλλαξαν τον παραδοσιακό τρόπο σίτισης του 
ελληνικού πληθυσμού λόγω της ευκολίας στην παρασκευή κυρίων γευμάτων και εξαιτίας του 
χαμηλού κόστους(κυρίως των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας) που τα καθιστά προσιτά σε 
περισσότερους καταναλωτές. Οι ανωτέρω τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και να επαυξηθούν 
τα επόμενα χρόνια εξαιτίας τα οικονομικής κρίσης και της χαμηλής αγοραστικής ικανότητας των 
Ελληνικών νοικοκυριών.  

 Τα είδη καλαμάρι, χταπόδι, θράψαλο, γαύρος και σαρδέλα αποτελούν τα κυριότερα είδη 
αξιοποίησης του τομέα με το άθροισμα τους κυμαίνεται από 30,85% έως 54,23% επί του 
συνολικού όγκου πρώτης ύλης. Τα είδη γαύρος και σαρδέλα χρησιμοποιούνται  παραδοσιακά στον 
τομέα της μεταποίησης με την παραγωγή αλίπαστων(π.χ. αντζούγια) και καπνιστών ενώ τα είδη 
καλαμάρι, θράψαλο και χταπόδι με ποσοστό άνω του 85% χρησιμοποιούνται στον τομέα 
κατάψυξης (ενώ ένα μικρό ποσοστό 5-8% χρησιμοποιείται στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων στον 
τομέα της μεταποίησης). 
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ABSTRACT  
Stavroula Ntavou, Christos Danatskos, Despoina Stergiou, Nikolaos Stamatis: The 
aquaculture sector in Greece for the fiscal year 2014 
Fish and shellfish have been produced by aquaculture techniques in European Union (E.U.) since the 
early 1960s. The strengthening of the aquaculture industry with the implementation of new techniques 
and the rapid increase of production commenced in late 1990s, when the amount of captured fish 
reached a plateau while the demand for aquatic products continued to rise. The present work attempts 
an investigation of the economic and social status of aquaculture sector in Greece. According to this 
survey, for the fiscal year 2014, 248 companies were recorded in aquaculture sector owning or leasing 
498 aquaculture units (consist a 75,34% part of the whole sector while their income make up for 90-95% 
of the sector's total) and producing a turnover of 448.146.511€ (29.303.797€ sales of fry and 
418.843.714€ sales of fish or shellfish in final form). The aquaculture sector is also significant in socio-
economic terms, employing roughly 3.893 employees, mostly men with a percentage ≈80%. The main 
species of national aquaculture production are sea bream and sea bass, and hold 72,6% in terms of 
volume and 94% in terms of value. 
Keywords: aquaculture, sea bass, sea bream, socio-economic criteria 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η ζήτηση αλιευμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη από ό, τι μπορεί να 
παρέχεται από τον Ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο με το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών αλιευμάτων της 
Ε.Ε. για το έτος 2012 να ισούται με -33,438 εκατομμύρια τόνους αλιευμάτων, το οποίο αντιστοιχεί σε-
14,111 δις € (European Commission 2014).  

Τη στιγμή που τα θαλάσσια οικοσυστήματα υποχωρούν παραγωγικά εξαιτίας της υπεραλίευσης, 
της άδηλης και μη επιλεκτικής αλιείας, ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών κερδίζει ολοένα και 
μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα για την 
περίοδο 2000-2012 ήταν 6,2% σε παγκόσμιο επίπεδο με παραγωγή 90,4εκ τόνους (FAO 2014a), ενώ 
στην Ε.Ε. ήταν 2,9% με την συνολική παραγωγή να αποτελεί το 4,3% του παγκόσμιου συνόλου, δηλαδή 
2.880.000 τόνους (FAO 2014b, Bostock et al. 2016). Μονάδες υδατοκαλλιέργειας και εκτροφής ιχθύων 
υπάρχουν σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα με τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγούς να είναι η Ισπανία, 
η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Ιταλία (European Commission 2016). 

Στην Ελλάδα τα κυρίαρχα είδη της υδατοκαλλιεργητικής παραγωγής είναι η τσιπούρα (Sparus 
aurata, Linnaeus 1758) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758) ενώ η υπόλοιπη 
παραγωγή αποτελείται από παραδοσιακά είδη καλλιέργειας ή/και εκτροφής όπως πέστροφα 
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792), κυπρίνο (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758), χέλι (Anguilla 
Anguilla, Linnaeus 1758) αλλά και νέα είδη καλλιέργειας όπως κρανιός (Argyrosomus Regious, Asso 
1801), χιόνα (Diplodus puntazzo, Walbaum 1792), φαγκρί (Pagrus pagrus, Linnaeus 1758) όσον 
αναφορά τους ιχθύες. Ενώ όσον αφορά στην καλλιέργεια οστράκων κύριο ρόλο κατέχει το μύδι 
(Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) ενώ καταγράφεται και μικρή παραγωγή από άλλα είδη όπως 
κυδώνια (Venus verucosa, Linnaeus 1758), στρείδια (Ostrea edulis, Linnaeus 1758) κ.ά. 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2015» το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε καταγραφή των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και συλλογή κοινωνικό-οικονομικών 
στοιχείων που αφορούν στο οικονομικό έτος 2014. Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου αποδίδονται 
με: α) την ποσότητα και τις πωλήσεις των ειδών, β) το κόστος παραγωγής και γ) τη συνολική οικονομική 
κατάσταση της εταιρείας. Αντίστοιχα, τα κοινωνικά στοιχεία αποδίδονται με: α) τον αριθμό 
εργαζομένων (φύλο, επιστημονική κατάρτιση) και β) τα προβλήματα των εταιρειών. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και αφορά στο έτος 2014, σε πρώτο στάδιο συνίσταται στη 
σύνταξη και αποστολή προς συμπλήρωση στις εταιρείες ενός κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου 
με τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά πληροφοριακά στοιχεία των εταιρειών όπως: αριθμό 
μονάδων που διαθέτουν, την παραγωγική τους δυναμικότητα, το είδος-χρήση των υδάτων και το 
σύστημα καλλιέργειας που χρησιμοποιείται. Η δεύτερη ενότητα αφορά τον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης συνολικά και του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών συγκεκριμένα, το κόστος παραγωγής και 
το κόστος συντήρησης της επιχείρησης, την απασχόληση προσωπικού, την χρηματοοικονομική της 
θέση, τις επενδύσεις, τη δανειοδότηση και τις επιδοτήσεις που έχει λάβει. Τέλος η τρίτη ενότητα 
αφορά ποσοτικά δεδομένα ανά είδος πρώτης ύλης (γόνου και αλιεύματος) και τελικού προϊόντος. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός μονάδων ανήκει σε ομίλους εταιρειών ενώ περισσότερες από 
μία εταιρείες μπορεί να μισθώνουν την ίδια μονάδα, κάτι που ισχύει κυρίως για μονάδες 
οστρακοκαλλιέργειας ή λιμνοθαλασσών. Σε αυτήν την περίπτωση τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται 
ανάλογα με τα ποσοστά ιδιοκτησίας. 

Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία και δόθηκε 
ικανοποιητικό χρονικό διάστημα 30 ημερών για τη συλλογή των στοιχείων και τη συμπλήρωσή τους. 
Με την προαναφερθείσα μέθοδο συγκεντρώθηκαν 48 ερωτηματολόγια, ενώ 200 ερωτηματολόγια 
συμπληρώθηκαν σε επιτόπου επισκέψεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπευθύνους των 
εταιρειών. Επίσης τα στοιχεία των ερωτηματολογίων διασταυρώθηκαν αλλά και συμπληρώθηκαν με 
στοιχεία που προέκυψαν από 97 δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 498 μονάδες οι οποίες αποτελούν το 75,34% του συνόλου του 
κλάδου βάση του συνολικού αριθμού μονάδων, ενώ ο κύκλος εργασιών τους αποτελεί το 90-95% του 
κύκλου εργασιών ολόκληρου του κλάδου. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο αριθμός των μονάδων ανά 
είδος καλλιέργειας με βάση την καταγραφή και τη συμμετοχή στην παρούσα έρευνα.  
 
Πίνακας 1. Μονάδες Υδατοκαλλιεργειών ανά καλλιεργούμενο είδος. 
Table 1. Aquaculture units per cultured species.  

Τομέας Καταγραφή Συμμετοχή Ποσοστό (%) 

Κλωβοί - Λαβράκι - Τσιπούρα (θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια) 271 213 78,60 

Κλωβοί - Άλλο είδος ιχθύος (θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια) 8 8 100,00 

Εκκολαπτήρια ή/και Μονάδες Εξυγίανσης - Λαυράκι - Τσιπούρα 
(χερσαίες εγκαταστάσεις) 

34 15 44,12 

Εκκολαπτήρια ή/και Μονάδες Εξυγίανσης - Άλλο είδος ιχθύος 
(χερσαίες εγκαταστάσεις) 

7 6 85,71 

Καλλιέργεια Πέστροφας (χερσαίες εγκαταστάσεις) 51 41 80,39 

Καλλιέργεια Μυδιού 218 159 72,94 

Εκτατική καλλιέργεια Εσωτερικών Υδάτων (γλυκέων) και 
Λιμνοθαλασσών (υφάλμυρων) 

72 56 77,78 

Σύνολο 661 498 75,34 

 
Στο δείγμα των 248 επιχειρήσεων του τομέα υδατοκαλλιεργειών απασχολήθηκαν το έτος 2014 

σε μόνιμη ή εποχιακή βάση 3.893 άτομα (υπολογιζόμενα σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), με το 
μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού να εκπροσωπείται από άντρες, με το ποσοστό των γυναικών να 
είναι μόλις 19,03% στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών και ακόμη χαμηλότερο, της τάξης του 2,38% 
στον τομέα των οστρακοκαλλιεργειών. Επίσης η πλειονότητα των επιχειρήσεων του τομέα των 
υδατοκαλλιεργειών κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δηλαδή έως 10 
εργαζόμενους. Συγκεκριμένα αποτελούν το 84,3% των επιχειρήσεων ενώ απασχολούν μόλις το 33,88% 
του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 10 εταιρείες απασχολούν το 
56,2% των εργαζομένων του κλάδου. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των ατόμων ανά είδος 
καλλιέργειας, ανά φύλο και ανά είδος απασχόλησης(μόνιμο/εποχικό/εποχικό ισοδύναμο - Full Time 
Equivalent, FTE). 
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Πίνακας 2. Απασχόληση προσωπικού ανά φύλο και ανά είδος καλλιέργειας. 
Table 2.  Aquaculture employment classification by gender. 

Τομέας 
Προσωπικό 

Μόνιμο Εποχικό Εποχικό σε (FTE) 

Ιχθυοκαλλιέργεια 
Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

2816 652 90 61 30 17 

Σύνολο 3.468 151 47 

Οστρακοκαλλιέργεια 
Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

211 9 474 - 158 - 

Σύνολο 220 474 158 

Σύνολο Τομέα 3.688 625 205 

 
Βάσει των ερωτηματολογίων, το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα έχει 

κύκλο εργασιών στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών 448.146.511€ εκ των οποίων 29.303.797€ 
προέρχονται από πωλήσεις γόνου και 418.843.714€ προέρχονται από πωλήσεις τελικών προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας. Το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στην Ελληνική αγορά κατέχουν οι εταιρείες του 
τομέα ιχθυοκαλλιεργειών με ποσοστό 99,16%, με τις εταιρείες του τομέα καλλιέργειας οστράκων να 
εμφανίζουν συγκριτικά ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 0,83%. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η 
ποσότητα (tn) και η αξία των τελικών προϊόντων του κλάδου υδατοκαλλιεργειών και στον Πίνακα 4 
παρουσιάζονται οι πωλήσεις γόνου για το έτος 2014. 

 
Πίνακας 3. Πωλήσεις τελικών προϊόντων ανά τομέα του κλάδου υδατοκαλλιεργειών. 
Table 3. Sales of final products of aquaculture sector.  

Είδος (ιχθύες-
όστρακα) 

Ποσότητα (tn) Ποσοστό (%) Αξία (€) Ποσοστό (%) Μ.Ο. 
Τιμή/kg 

Τσιπούρα 51.338,80 43,61 226.990.279,73 54,19 4,42 

Λαβράκι 33.764,16 28,68 162.912.871,47 38,90 4,83 

Πέστροφα 1.808,71 1,54 5.070.000,00 1,21 2,80 

Φαγκρί 1.037,00 0,88 4.614.748,00 1,10 4,45 

Χιόνα(Μυτάκι) 870,00 0,74 3.033.390,00 0,72 3,49 

Κρανιός 431,00 0,37 1.510.970,00 0,36 3,51 

Χέλι 249,76 0,21 2.657.260,10 0,63 10,64 

Μύδι 21.643,00 18,39 8.469.657,00 2,02 0,39 

Άλλο είδος 6.569,75 5,58 3.584.538,00 0,86 0,55 

Σύνολο 117.712,18 100,00 418.843.714,30 100,00 3,56 

 
Πίνακας 4. Πωλήσεις γόνου (αριθμός ιχθυδίων) για τα κυριότερα είδη. 
Table 4. Sales of fry (number of fish) for the major species.  

Είδος 
Πωλήσεις γόνου 

(ιχθύδια) 
Ποσοστό (%) Αξία (€) Ποσοστό (%) 

Τσιπούρα 79.738.954 54,13 15.346.912 52,37 

Λαβράκι 64.074.152 43,50 13.043.678 44,51 

Άλλο είδος 3.492.820 2,37 912.207 3,11 

Σύνολο 147.305.926 100 29.302.797 100 

 
Ο γόνος που διατίθεται προς πώληση είναι κυρίως για τα είδη τσιπούρας και λαβρακιού 

(96,86%) και σε μικρότερο ποσοστό για τα είδη φαγκριού και κρανιού. Ο γόνος της τσιπούρας και του 
λαβρακιού διατίθεται προς πώληση σχεδόν όλο τον χρόνο, ενώ ο γόνος του φαγκριού διατίθεται 
κυρίως από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο και του κρανιού από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.To 
μέσο βάρος κάθε ιχθυδίου είναι 1,5 έως 2,5γρ. και η τιμή κυμαίνεται από 0,13 έως 0,25€ ανά ιχθύδιο. 

Η πλειονότητα των τελικών προϊόντων του κλάδου για τα είδη τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα, 
χέλι και μύδι διατίθενται κυρίως στην Ε.Ε. με ποσοστά 64,5%, 68%, 58%, 95,5% και 79%, αντίστοιχα. 
Ενώ ένα μικρότερο ποσοστό της τσιπούρας, του λαβρακιού και της πέστροφας διατίθενται σε τρίτες 
χώρες (περίπου 9-12%). Συγκεκριμένα για το ευρωπαϊκό χέλι έχουν θεσπιστεί μέτρα για την 
ανασύσταση του αποθέματός του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1100/2007 
του Συμβουλίου η εξαγωγή πραγματοποιείται με ειδικές άδειες. Για το έτος 2014, στην Ελλάδα 
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εκδόθηκαν 14 άδειες για 238,52tn, εκ των οποίων οι 9 ήταν με προορισμό τις χώρες Ιταλία και 
Ολλανδία και οι υπόλοιπες, για τις χώρες Γερμανία, Ισπανία και Βουλγαρία. Στην Εικόνα 1 που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η διάθεση των τελικών προϊόντων του τομέα των υδατοκαλλιεργειών για το 
έτος 2014.  
 

 
Εικόνα 1. Διάθεση τελικών προϊόντων του τομέα των υδατοκαλλιεργειών σε ποσοστό(%). 

Figure 1. Sales/exports of final products of aquaculture sector (percentage %). 

 
Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 498 μονάδες (ποσοστό κάλυψης 75,34%), οι 

οποίες απασχολούν 3.983 άτομα προσωπικό, κυρίως άνδρες (≈80%) και έχουν πωλήσεις 448.146.511€ 
(29.303.797€ πωλήσεις γόνου και 418.843.714€ πωλήσεις τελικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας). Τα 
κυρίαρχα είδη της εθνικής υδατοκαλλιεργητικής παραγωγής είναι η τσιπούρα και το λαβράκι, καθώς 
κατέχουν το 72,6% του συνόλου της παραγωγής όσον αναφορά το βάρος και το 94% του συνόλου της 
παραγωγής, όσον αναφορά το σύνολο της αξίας των ιχθύων που προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια. 

 Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν είναι τα εξής: α) έλλειψη 
ρευστότητας στο σύνολο των επιχειρήσεων, αποτέλεσμα της αδυναμίας σύναψης νέων τραπεζικών 
δανείων, β) η οικονομική κρίση οδηγεί τις επιχειρήσεις σε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς 
επιδιώκεται η εξαγορά του δανεισμού του κλάδου, ο οποίος ξεπερνά το 1,12 δις ευρώ, γ) η μεγάλη 
αύξηση του κόστους παραγωγής και δ) οι χρονοβόρες διαδικασίες χορήγησης άδειας (νέας ή 
επέκτασης). 

Η Ελληνική Πολιτεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να διεκδικήσει ίσους 
όρους ανταγωνισμού για όλες τις χώρες. Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδας, τηρούν πολύ υψηλές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που 
αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, άλλες χώρες οι οποίες δεν τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές, 
κατακλύζουν την ελληνική αγορά με προϊόντα χαμηλού κόστους. Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί ένα 
σχέδιο εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης με στόχο την προώθηση των ελληνικών προϊόντων υψηλής 
διατροφικής αξίας, πέραν των συνόρων της χώρας.  

Ευελπιστούμε ότι με τη συνέχιση του προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων» θα πραγματοποιηθεί μία διαχρονική καταγραφή του τομέα των υδατοκαλλιεργειών 
γεγονός που θα συνεισφέρει στην κατανόηση των εξελίξεων του κλάδου και θα χρησιμοποιηθεί ως 
εργαλείο από όσους παρακολουθούν και αναλύουν τις εξελίξεις του συγκεκριμένου κλάδου αλλά και 
της αλιευτικής βιομηχανίας στο σύνολο της. 
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Η Wap65-2 στην τσιπούρα (Sparus aurata): Μοριακός χαρακτηρισμός και μελέτη της 
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ABSTRACT 
Nikolas Panteli, Elisavet Kaitetzidou, Elena Sarropoulou, Konstantinos Feidantsis, Basile 
Michaelidis, Efthimia Antonopoulou: The Wap65-2 in the gilthead seabream (Sparus aurata): 
Molecular characterization and gene expression analysis following immune challenge with 
LPS in vivo 
Herein, the sequence of wap65-2 cDNA in gilthead seabream, Sparus aurata, has been identified and 
the hepatic expression of wap65-2 and wap65-1 in response to immune challenge (lipopolysaccharide 
injection) has been studied using Real-Time PCR. The open reading frame of wap65-2 cDNA sequence is 
1.260 bp encoding for 419 amino acid residues. Multiple sequence alignment showed that Wap65-2 
protein of gilthead seabream shares significant levels of homology with the corresponding orthologues 
from other teleost species and moderate levels with the corresponding human orthologue hemopexin. 
Wap65-2 protein displays conserved features including essential residues, important for the protein 
structure of hemopexin. Phylogenetic analysis revealed the distinct evolutionary separation of Wap65 
proteins. wap65-1 and wap65-2 hepatic expression showed significant down- and up-regulation 
respectively, indicating the implication of Wap65-2 in immune response.  
Keywords: Wap65, Sparus aurata, Teleost, Gene expression, Lipopolysaccharide 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η "πρωτεΐνη 65-kDa σχετιζόμενη με το θερμικό εγκλιματισμό" (Warm temperature Acclimation 
associated 65-kDa Protein, Wap65) είναι μια γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος των ιχθύων (Cho et al. 
2012), η οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στο χρυσόψαρο, Carassius auratus (Kikuchi et al. 1995). 
Σε πρόσφατες μελέτες παρατηρήθηκε η παρουσία δύο πρωτεϊνών Wap65, η Wap65-1 και η Wap65-2, 
σε διάφορα είδη τελεόστεων, οι οποίες δρουν ως πολυλειτουργικοί παράγοντες που εμπλέκονται σε 
διάφορες φυσιολογικές και ανοσοβιολογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων του εγκλιματισμού 
σε υψηλές θερμοκρασίες και της ανοσοαπόκρισης (Sarropoulou et al. 2010). Οι πρωτεΐνες Wap65 
παρουσιάζουν ομολογία με την αιμοπηξίνη των θηλαστικών (Hirayama et al. 2003), μια β-
γλυκοπρωτεΐνη με ικανότητα δέσμευσης και μεταφοράς ενός μορίου αίμης από το πλάσμα στα 
παρεγχυματικά ηπατοκύτταρα για καταβολισμό (Muller-Eberhard et al. 1970 από Hrkal et al. 1974). 

Η εμπλοκή των πρωτεϊνών Wap65 στην έμφυτη ανοσοαπόκριση και τη βακτηριακή παθογένεση 
επιβεβαιώθηκε σε διάφορες μελέτες μέσω του λιποπολυσακχαρίτη (LPS) και βακτηριακών μολύνσεων. 
Ο LPS, συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των κατά Gram αρνητικών βακτηρίων, είναι μια 
ενδοτοξίνη που αναγνωρίζεται από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή με αποτέλεσμα την 
επαγωγή φλεγμονώδους απόκρισης και ως εκ τούτου αποτελεί ένα από τα πιο μελετημένα 
ανοσοδιεγερτικά στους ιχθείς (Mathieu et al. 2014). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναγνώριση της ακολουθίας του wap65-2 cDNA στην 
τσιπούρα (Sparus aurata) και η διερεύνηση της γονιδιακής έκφρασης τόσο του wap65-2 όσο και του 
wap65-1 στο ήπαρ έπειτα από έγχυση LPS. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
H αναγνώριση της πιθανής ακολουθίας του wap65-2 cDNA στην τσιπούρα πραγματοποιήθηκε μέσω 
ανάκτησης από τις βάσεις δεδομένων non-redundant (nr) και EST (Expressed Sequence Tags) του NCBI 
(National Center for Biotechnology Information), καθώς και από τις ακολουθίες EST προερχόμενες από 
αδημοσίευτες βιβλιοθήκες EST, ακολουθιών της τσιπούρας ομόλογων με την ακολουθία επερώτησης 
(wap65-2 από το λαβράκι, Dicentrarchus labrax) και συναρμολόγησης μέσω του προγράμματος BioEdit. 
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Το ανοιχτό αναγνωστικό πλαίσιο (Open Reading Frame, ORF) της ακολουθίας προσδιορίστηκε με το 
εργαλείο ORF Finder του NCBI. Η πολλαπλή ευθυγράμμιση ακολουθιών πραγματοποιήθηκε μέσω του 
Clustal Omega. Για την προβλεπόμενη τριτοταγή δομή της πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό 
λογισμικό PHYRE2. Η φυλογενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με ανακτημένες ακολουθίες (από τη 
βάση του NCBI) των δύο πρωτεϊνών από διάφορα είδη τελεόστεων, χρησιμοποιώντας την αιμοπηξίνη 
του ανθρώπου ως εξωομάδα. Το φυλογενετικό δέντρο κατασκευάστηκε μέσω του λογισμικού MEGA 6, 
με τη μέθοδο μέγιστη πιθανοφάνεια (maximum likelihood). 

Όσον αφορά την πειραματική διαδικασία, 40 άτομα τσιπούρας εγκλιματίστηκαν σε δύο 
δεξαμενές με θαλασσινό νερό 18°C για δύο εβδομάδες. Μετά το πέρας της περιόδου εγκλιματισμού, 
εγχύθηκε ενδοπεριτοναϊκά στα άτομα της μιας δεξαμενής 6 mg/Kg βάρους σώματος LPS από 
Escherichia coli (Sigma), ενώ στα άτομα μάρτυρες της άλλης δεξαμενής εγχύθηκε φυσιολογικός ορός 
ανάλογα με το βάρος κάθε ατόμου. Είκοσι υπό μελέτη ηπατικά δείγματα λήφθηκαν 24 ώρες μετά την 
έγχυση. Εν ακολουθία, σε δέκα άτομα ανά πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε εξαγωγή RNA 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο TΡΙzol (Thermo Fisher Scientific), σύνθεση cDNA με τη χρήση του 
PrimeScriptTM 1st strand cDNA Synthesis Kit (TAKARA Bio Inc) και προσδιορισμός των ηπατικών 
επιπέδων wap65-1 και wap65-2 mRNA μέσω της ποσοτικής Real-Time PCR (qRT-PCR) σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο KAPA SYBR FAST qPCR (Kapa Biosystems). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε μέσω του One-Way ANOVA (ανάλυση διακύμανσης) του προγράμματος Graphpad 
Istat 3.0. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το μέγεθος του cDNA της Wap65-2 ήταν 1.565 ζεύγη βάσεων (bp), με ανοιχτό αναγνωστικό πλαίσιο 
1.260 bp που κωδικοποιούν ένα πρωτεϊνικό μόριο 419 αμινοξέων. Το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης 
υπολογίστηκε στα 47,31 kDa, ενώ η τριτοταγής δομή της παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. Όσον αφορά 
την ομολογία ως προς την αμινοξική ακολουθία, η πρωτεΐνη Wap65-2 παρουσιάζει 46,5% με την 
παράλογη της Wap65-1 στην τσιπούρα (Pierre et al. 2010) και υψηλότερα ποσοστά ομολογίας (63,68% 
- 78,07%) με τις ορθόλογές της σε άλλα είδη τελεόστεων, κυρίως αυτών που ανήκουν στη τάξη 
Perciformes. 

 
 
 
 
Η πολλαπλή ευθυγράμμιση αμινοξικών ακολουθιών των Wap65-2 από 8 είδη τελεόστεων, 

συμπεριλαμβανομένου της τσιπούρας, και της αιμοπηξίνης (HPX) του ανθρώπου έδειξε την παρουσία 
ενός μεγάλου αριθμού συντηρημένων αμινοξικών κατάλοιπων μεταξύ των ακολουθιών (Εικόνα 2), 
ορισμένα εκ των οποίων είναι σημαντικά για την πρωτεϊνική δομή της αιμοπηξίνης. Συγκεκριμένα, τα 
συντηρημένα κατάλοιπα κυστεΐνης, τα οποία σχηματίζουν δισουλφιδικές γέφυρες και είναι σημαντικά 
για τη δομική ακεραιότητα της αιμοπηξίνης, καθώς και συντηρημένα αρωματικά κατάλοιπα, σημαντικά 
για τη δομή και τη σταθερότητα της κοιλότητας πρόσδεσης της αίμης στην αιμοπηξίνη (Takahashi et al. 
1985, Paoli et al. 1999). Επιπρόσθετα, η αιμοπηξίνη περιέχει δύο σημαντικά κατάλοιπα ιστιδίνης 
(His213 και His266) τα οποία συντονίζουν αξονικά το άτομο του αιμικού σίδηρου, με αποτέλεσμα το 
σχηματισμό σταθερού συμπλόκου που εμπλέκεται στη σύνδεση της αιμοπηξίνης με την αίμη (Paoli et 
al. 1999). Στην παρούσα μελέτη, όλες οι πρωτεΐνες Wap65-2, συμπεριλαμβανομένης αυτής της 
τσιπούρας, διατηρούν τα συγκεκριμένα κατάλοιπα ιστιδίνης στις δύο θέσεις. Εν αντιθέσει, το ένα ή και 
τα δύο κατάλοιπα ιστιδίνης απουσιάζουν από την Wap65-1 διάφορων ειδών (Cho et al. 2012). 

Εικόνα 1. Η 3D προβλεπόμενη τριτοταγής δομή της πρωτεΐνης Wap65-2 (με χρήση του PHYRE2). 
Figure 1. The 3D predicted tertiary structure of protein Wap65-2 (using the PHYRE2). 
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Η φυλογενετική ανάλυση υπέδειξε ότι οι πρωτεΐνες Wap65-1 και Wap65-2 παρουσιάζουν ένα 
σαφή εξελικτικό διαχωρισμό μεταξύ τους και σχηματίζουν δύο αναμενόμενους ξεχωριστούς κλάδους 
στο φυλογενετικό δέντρο (Εικόνα 3). Η παρουσία των δύο παράλογων Wap65 στους τελεόστεους 
πιθανολογείται ότι προέκυψε από ένα συμβάν διπλασιασμού ολόκληρου γονιδιώματος που συνέβη 
στη εξελικτική γραμμή των ακτινοπτερύγιων, πριν την απόκλιση και διασπορά των τελεόστεων (Meyer 
& Van de Peer 2005). 
 
H.sapiens        RYPRDVRDYFMPCPGRGHGHRNGTGHGNSTHHGPEYMRCSPHLVLSALTSDNHGATYAFS 
I.punctatus      NYPKETRRYFMSCPNFGHGAGHR------------RPRC----KLDAITTDSTGKSYAFI 
P.altivelis      DYPKDARAYFMRCPNFGHGGRSM------------VPKCS-EISLNAITTDSAGKTYAFR 
O.latipes        NYPKDARRYFMRCPDFGHGGERT------------TLKCS-DFKMDAITTDDTGRMYMFK 
S.aurata         TYPKDARNYFMRCPNFGHGAGHK------------VPKCS-ETKLDAITTDDAGKTYLFS 
H.antarcticus    VYPKDARSYFMKCPDYGHGGDHK------------VLKCS-DVKIDAITTDDAGKSYFFA 
N.coriiceps      VYPKDARSYFMKCPNYGHGGDYK------------VLKCS-DVKIDAITTDDAGKSYFFA 
D.labrax         TYPKDARNYFMGCADFGHGGGYR------------PRKCS-EVKIDAITTDDAGKTYFFA 
O.fasciatus      TYPKDARNYFMKCPNFGHGGDYK------------VPKCS-EVKIDAITTDDAGKTYFFA 
 

Εικόνα 2. Μερική πολλαπλή ευθυγράμμιση αμινοξικών ακολουθιών Wap65-2 από 8 είδη τελεόστεων και 
ανθρώπινης αιμοπηξίνη (HPX). Τα συντηρημένα κατάλοιπα κυστεΐνης επισημαίνονται, τα αρωματικά κατάλοιπα 
υπογραμμίζονται και τα κατάλοιπα ιστιδίνης είναι διπλά υπογραμμισμένα. 
Figure 2. Partial multiple amino acid sequence alignment of Wap65-2 from 8 teleosts and human hemopexin (HPX). 
The conserved cysteine residues are highlighted, the aromatic residues are underlined and the conserved histidine 
residues are double underlined. 
 

 
Εικόνα 3. Φυλογενετική ανάλυση με τη μέθοδο μέγιστη πιθανοφάνεια των αμινοξικών ακολουθιών των Wap65-1 
(πάνω κλάδος) και Wap65-2 (κάτω κλάδος) τελεόστεων ιχθύων, με την ανθρώπινη αιμοπηξίνη ως εξωομάδα (με 
χρήση του προγράμματος MEGA 6.0). 
Figure 3. Phylogenetic analysis based on the maximum likelihood method of the amino acid sequences of Wap65-1 
(above) and Wap65-2 (bottom) from teleost species, with human hemopexin as outgroup (using the MEGA 6.0 
program). 

 
Η ανοσοαπόκριση στο LPS έχει μελετηθεί αρκετά στους ιχθείς εφόσον επάγει διάφορους 

αμυντικούς μηχανισμούς και επηρεάζει την έκφραση διάφορων ανοσοσχετικών γονιδίων (Mathieu et 
al. 2014). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της qRT-PCR, η έγχυση LPS προκαλεί στατιστικά σημαντική 
(p<0,05) επαγωγή της ηπατικής έκφρασης του wap65-2, ενώ αντίθετα καταστέλλει σημαντικά (p<0,05) 
την έκφραση του wap65-1 στο ήπαρ (Εικόνα 4). Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε 
προηγούμενες έρευνες, όπως στο Misgurnus mizolepis (Cho et al. 2012). Εντούτοις, η ανοσοαπόκριση 
των Wap65 ποικίλλει μεταξύ των ειδών και εξαρτάται από τον τύπο και την ποσότητα του 
ανοσοδιεγερτικού καθώς και τη χρονική διάρκεια έκθεσης σε αυτό. 

 
 ABL74446.1| Acanthopagrus schlegelii Wap65-1

 ACN54269.1| Sparus aurata Wap65-1

 DAA12503.1| Dicentrarchus labrax Wap65-1

 NP_001027856.1| Takifugu rubripes Wap65-1

 CAF95977.1| Tetraodon nigroviridis Wap65-1

 CCA29189.1| Lateolabrax japonicus Wap65-1

 NP_001098173.1| Oryzias latipes Wap65-1

 CAA92147.1| Oncorhynchus mykiss Wap65-1

 CCG97808.1| Plecoglossus altivelis Wap65-1

 XP_009302995.1| Danio rerio Wap65-1

 BAA08928.1| Carassius auratus Wap65-1

 BAB60809.1| Cyprinus carpio Wap65-1

 NP_001187177.1| Ictalurus punctatus Wap65-1

 NP_001187178.1| Ictalurus punctatus Wap65-2

 CAQ53699.1| Plecoglossus altivelis Wap65-2

 NP_001098322.1| Oryzias latipes Wap65-2

 Sparus aurata Wap65-2

 DAA12504.1| Dicentrarchus labrax Wap65-2

 AFE88226.1| Oplegnathus fasciatus Wap65-2

 CAL59578.1| Harpagifer antarcticus Wap65-2

 XP_010788340.1| Notothenia coriiceps Wap65-2

 NP_000604.1| Homo sapiens Hemopexin
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Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τον διαφορετικό ρόλο των πρωτεϊνών Wap65-1 
και Wap65-2 στην ανοσοαπόκριση της τσιπούρας, αλλά χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ο φυσιολογικός 
μηχανισμός απόκρισης και η λειτουργία τους. Δεδομένου ότι η παθογένεση επηρεάζει την παραγωγή 
στις υδατοκαλλιέργειες, υποβαθμίζοντας την ευζωία των οργανισμών και την ποιότητα του τελικού 
προϊόντος, οι Wap65s θα μπορούσαν να αποτελέσουν δείκτη της παθολογικής κατάστασης των ιχθύων. 
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Εικόνα 4. Έκφραση των γονιδίων wap65-1 και wap65-2 στο 
ήπαρ μετά από in vivo έγχυση LPS στη τσιπούρα, Sparus 
aurata L. Η στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) 
ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και την ομάδα LPS 
υποδεικνύεται με αστερίσκο (*). 
Figure 4. Gene expression of wap65-1 and wap65-2 in liver 
after in vivo injection of LPS in gilthead sea bream, Sparus 
aurata L. The statistically significant difference (p<0.05) 
between control and LPS groups is indicated by asterisk (*). 
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Η χρήση των απορριπτόμενων κελυφών από μυδοκαλλιέργειες για την 
απομάκρυνση βαρέων μετάλλων και χρωστικών  
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ABSTRACT 
Chrysi A. Papadimitriou, Grigorios Krey, Nikolaos Stamatis, Argyris Kallianiotis: Using waste 
mussel shells for removing heavy metals and dyes 

Waste mussel shells were cleaned and dried and then crushed in order to form a powder. Powdered 
mussels shells were used in standard absorption test for the removal of methylene blue and methyl red 
as well as for the removal of Cr (VI), Cd and Cu. Isotherms were constructed for the removal of metal 
and dyes. Adsorption experiments indicated almost 100% color removal, with absorption being directly 
proportional to the amount of powdered mussel shells added in each case. High removal efficiencies 
were observed for the metals.  
Key words: adsorption, dyes, heavy metals, waste mussel shells 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα βιομηχανικά και γεωργικά απόβλητα αποτελούν σημαντικά χαμηλού κόστους προσροφητικά για την 
απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Απαιτούν μικρή κατεργασία, έτσι ώστε να αυξήσουν την 
προσροφητική τους ικανότητα. Το χαμηλό κόστος αυτών των υλικών οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 
διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες. Μια σημαντική κατηγορία που εντάσσεται στα γεωργικά απόβλητα 
είναι τα λιγνιτοκυτταρινούχα υλικά. Με τον όρο λιγνιτοκυτταρινούχα υλικά αναφερόμαστε σε 
υπολείμματα βιομάζας που προέρχονται από γεωργικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες. Επιπλέον 
τέτοια σύσταση συναντάται και στα υπολείμματα από την αποφλοίωση των οστράκων. Τα υλικά αυτά 
που προέρχονται από εξωσκελετικές δομές αρθροπόδων, κελύφη οστρακοειδών, μέρη φυτών και 
δέντρων κ.ά., χαρακτηρίζονται ως βιοπροσροφητικά υλικά τα οποία μέσω της λιγνίνης και κυτταρίνης 
που περιέχουν μπορούν να διεξάγουν τη διαδικασία της προσρόφησης (Macchi et al. 1986, Chen & 
Chang 1994, Kratochvil & Volesky 1998, Tobiason 2004, Lee et al. 2005). Τα βιοπροσροφητικά υλικά 
φέρουν ιδιότητες όπως η επιλεκτικότητα προσρόφησης μετάλλων, η υψηλή προσροφητική ικανότητα 
οργανικών ουσιών και η οικονομική δυνατότητα αναγέννησης. Συγκεκριμένα στην περίπτωση των 
κελυφών από μύδια, η χιτίνη βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις με αποτέλεσμα να ενισχύεται η 
προσροφητική  τους ικανότητα όσον αφορά τα μέταλλα (Fu & Wang 2011). Την τελευταία δεκαετία, 
μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με κονιορτοποιημένα κελύφη οστράκων παρουσίασαν υψηλές 
απομακρύνσεις, Hg, Cu, Cd and Zn, εως και 90%, συγκρίσιμες με άλλα προσροφητικά υλικά (Fu & Wong 
2011). Μικρός αριθμός μελετών εξέτασε τη δυνατότητα χρήσης κονιορτοποιημένων κελυφών για την 
απομάκρυνση χρωμάτων καθώς και για την ανάκτηση λιπαντικών ελαίων (Osakwe & Maduako, 2004). 
Πιο πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν τη χρησιμότητα των κελυφών από μύδια ως εδαφοβελτιωτικά, 
ιδιαίτερα σε εδάφη με όξινες ιδιότητες καθώς και στην αποκατάσταση ορυχείων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Γαλικίας, Β.Δ Ισπανίας, όπου από το 2009 τα κελύφη των 
μυδιών, αντί να αποτελούν απόβλητα, αξιοποιούνται σε ποσοστό 80% ως πρόσθετα ζωοτροφών, 
δομικών υλικών, ως εδαφοβελτιωτικά και υλικά αποκατάστασης εδαφών (Iglesias-Teixeira et al. 1997, 
Asensio-Fandiño et al. 2008, Álvarez-Rodríguez et al. 2009). 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κελύφη μυδιών συλλέχθηκαν από το αποκελυφωτήριο μυδιών «Τσιάρας Σπύρος & Αλέξανδρος» στην 
περιοχή της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. Τα κελύφη καθαρίστηκαν από τυχόν εναπομείναντα κομμάτια 
σάρκας και αφαιρέθηκαν οι επιβιότες στο σημείο που αυτό ήταν δυνατό και ξηράνθηκαν. 
Ακολούθησαν 2 στάδια επεξεργασίας, κατά το πρώτο στάδιο τα κελύφη τεμαχίστηκαν με οικιακή 
συσκευή τεμαχισμού, ενώ κατά το δεύτερό κονιορτοποιήθηκαν με σφαιρόμυλο (Planetary ball mill, 
Fritsch). Και στις δυο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε ανάλυση SEM (Scanning Electron Microscopy). Τα 
προϊόντα της πρώτης φάσης διαχωρίστηκαν ανάλογα με τη διάμετρό τους με ηλεκτρικό κόσκινο και 
στη συνέχεια το κάθε κλάσμα (63, 125, 250, 350 και 500 μm) αναλύθηκε με μικροσκοπία ηλεκτρονικής 
σάρωσης SEM, προκειμένου να αποδοθεί η εσωτερική δομή του υλικού. 

mailto:chrysipapadimitriou@gmail.com
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 Στα στατικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 0.5 g του κάθε κλάσματος τοποθετήθηκε σε 
δοκιμαστικό σωλήνα 15 ml όπου και προστέθηκαν 14 ml υδατικού διαλύματος 1.5% w/v μπλε 
μεθυλενίου. Για την εφαρμογή των πειραμάτων σε αιώρηση ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: σε έξι 
αριθμημένες κωνικές φιάλες των 250 ml προστίθενται 250 ml διαλύματος χρωστικών (methyl blue και 
methyl red) ή μετάλλων (CdSO4, CuSO4*5H2O και Κ2Cr2O7). Ζυγίστηκαν οι ακόλουθες ποσότητες 
κονιορτοποιημένων κελυφών ( διαμέτρου <63 μm): 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2 και 4 g και προστέθηκαν στις 
αντίστοιχες φιάλες. Οι φιάλες τοποθετήθηκαν σε τάρακτρο (ThermoFischer Scientific, χωρητικότητας 6 
φιαλών)  όπου αναδεύτηκαν για χρονικό διάστημα 7 ημερών. Στο τέλος της περιόδου τα δείγματα 
διηθήθηκαν υπό κενό και ακολούθησε φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός της υπολειπόμενης 
συγκέντρωσης. Οι ισόθερμες προσρόφησης χρησιμοποιούνται στον χαρακτηρισμό  των περισσοτέρων 
προσροφητικών υλικών, οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες καμπύλες προσρόφησης  είναι οι ισόθερμες 
Freundlich και Langmuir (Πίνακας 1) (Xiong et al. 2011). Στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 
εφαρμόστηκαν οι αντίστοιχες εξισώσεις στις υπολειπόμενες συγκεντρώσεις μετά τη διαδικασία της 
προσρόφησης.  

 
Πίνακας 1. Εξισώσεις για τον υπολογισμό ισοθέρμων 
Table 1. Equations for calculating isotherms. 

Εξίσωση Freundlich Εξίσωση Langmuir 

n/1
ef CK

m

x
   

x/m = μάζα της προσροφούμενης ουσίας ανά 
μονάδα μάζας του προσροφητικού μέσου, mg 
προσροφούμενης ουσίας /g ενεργού άνθρακα 
Kf = παράγοντας χωρητικότητας Freundlich, 

(mg προσροφούμενης ουσίας /g 
ενεργού άνθρακα)(L νερού / mg 
προσροφούμενης ουσίας)1/n 

Ce = συγκέντρωση ισορροπίας της 
προσροφούμενης ουσίας στην υγρή 
φάση μετά την προσρόφηση, mg/L 

1/n = παράμετρος έντασης του Freundlich 

e

e

bC1

abC

m

x


  (4) 

x/m = μάζα της προσροφούμενης ουσίας ανά 
μονάδα μάζας του προσροφητικού 
μέσου, mg προσροφούμενης 
ουσίας /g ενεργού άνθρακα 

a, b = εμπειρικές σταθερές 
Ce = συγκέντρωση ισορροπίας της 

προσροφούμενης ουσίας στην υγρή 
φάση μετά την προσρόφηση, mg/L 

 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Παρατηρείται ότι η 
προσρόφηση της χρωστικής είναι υψηλότερη σε σωματίδια μικρότερης διαμέτρου, ενώ η 
προσροφητική ικανότητα σε στατικά πειράματα αυξάνεται με το χρόνο επαφής της ουσίας με το 
προσροφητικό μέσο. Σε όλες τις περιπτώσεις – μέγεθος σωματιδίων - παρατηρήθηκε μείωση της 
χρωστικής μεγαλύτερη του 95% στις 14 ημέρες, στην περίπτωση του μπλε μεθυλενίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. Εναπομένουσα συγκέντρωση χρωστικών, mg/L, μετά από διάστημα 7 και 14 ημερών σε στατικά 
πειράματα με σωματίδια διαφορετικής διαμέτρου, σε στατικά πειράματα, Α) Μπλέ του μεθυλενίου (methyl blue), 
Β) Ερυθρό του μεθυλίου (methyl red). 
Figure 1. Remaining concentration of dyes, mg/L after the application of static experiments,  in 7 and 14 days, with 
various sizes of particles A) Methyl blue, b) Methyl red   

Α Β 
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 Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ισορροπίας για τις χρωστικές και τα μέταλλα,  
στην περίπτωση των πειραμάτων σε αιώρηση. Παρατηρείται υψηλότερη προσρόφηση του ερυθρού 
του μεθυλίου καθώς και του καδμίου. Ωστόσο η εφαρμογή των ισοθέρμων παρουσίασε καλύτερη 
απόκριση στην περίπτωση της χρωστικής του μπλε μεθυλενίου με την ισόθερμη κατά Freundlich, 
καθώς ο συντελεστής συσχέτισης (r2) ορίστηκε στο 0,947 (Εικόνα 3Α).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2. Εναπομένουσα συγκέντρωση Α) χρωστικών και Β) μετάλλων, μετά από διάστημα 7 σε πειράματα σε 
αιώρηση με διαφορετικές ποσότητες κονιορτοποιημένων κελυφών.  
Figure 2. Remaining concentrations of A) dyes and B) metals, in suspension experiments for 7 days with powdered 
mussel shells 

 
Εικόνα 3. Ισόθερμες Freundlich Α) μπλε του μεθυλενίου και Β) καδμίου (Cd) 
Figure 3. Freundlich isotherms A) methyl blue and b) Cadmium (Cd) 

 
Η εφαρμογή της ισόθερμης Langmuir δεν παρουσιάστηκε κατάλληλη για την περίπτωση των 

χρωστικών. Για την περίπτωση των μετάλλων υψηλότερη προσρόφηση παρουσιάστηκε στο Cd, για το 
οποίο η ισόθερμη Freundlich παρουσίασε συντελεστή συσχέτισης (r2) 0,977 (Σχήμα 3Β). Τα κελύφη των 
μυδιών, είτε τεμαχισμένα είτε κονιορτοποιημένα παρουσίασαν σημαντική προσροφητική ικανότητα. Ο 
χρόνος επαφής και οι ποσότητες, τόσο του προσροφητικού υλικού όσο και της προσροφούμενης 
ουσίας ήταν οι σημαντικότεροι παράγοντες καθορισμού της προσροφητικής ικανότητας. Επιπλέον 
είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα κελύφη δεν υπέστησαν καμία χημική ή θερμική επεξεργασία, καθώς 
στόχος ήταν η ανάδειξη της χρησιμότητάς τους ως προσροφητικά υλικά με χαμηλό κόστος.  
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα έρευνα είναι μέρος του έργου «Βιώσιμη Διαχείριση Απορριπτόμενων Κελυφών από 
Μυδοκαλλιέργειες το οποίο   εντάχθηκε στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας(ΑγροΕΤΑΚ)»MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014).  
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ABSTRACT 
Athanasios Siametis, Konstantinos Gkagkavouzis, Ioannis Kavakiotis, Nikoleta Karaiskou, 
Alexandros Triantafyllidis: Genetic discrimination of wild and farmed European sea bass 
(Dicentrarchus labrax) in Greek waters 
European sea bass is one of the most important species in fishery and marine aquaculture in Greece. In 
the present study 11 microsatellite loci and 1238 SNP loci have been analyzed in different population 
samples from across the species’ expansion range in Greece. Genetic diversity values of these 
populations were high for microsatellite data but low based on SNP’s. Principal Component Analysis 
(PCA) showed genetic discrimination between Aegean and Ionian samples as well as between farmed 
and wild samples. Furthermore, the Toolbox for Ranking and Evaluation of SNPs (TRES) software was 
used for the identification of SNPs with the maximum information content. Assignment tests were 
performed in GENECLASS2 to determine the optimum number of the most informative SNPs required 
for the assignment of the individuals back to their wild/farmed origin, with promising results. Further 
analysis could lead to the development of molecular tools for commercial and environmental 
traceability applications. 
Keywords: Dicentrarchus labrax, Sea bass, SNPs, SSRs, Population genetics 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το ευρωπαϊκό λαβράκι Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) εντοπίζεται στα παράκτια ύδατα του 
βορειοανατολικού Ατλαντικού ωκεανού και της Βαλτικής θάλασσας, από τη νότια Νορβηγία έως και το 
ανατολικό Μαρόκο, αλλά και κατά μήκος της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας (Froese & Pauly 
2013). Η δομή των φυσικών ιχθυοαποθεμάτων του είδους είναι επαρκώς μελετημένη και έχουν 
αναγνωριστεί τρεις γενετικά διακριτοί πληθυσμοί: ένας για τον βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, 
ένας για τη δυτική και ένας για την ανατολική Μεσόγειο (Volckaert et al. 2008). Η περαιτέρω 
διερεύνηση της πληθυσμιακής δομής του είδους μέσα σε αυτές τις περιοχές αλλά και της 
συμπεριφοράς μετανάστευσης θα μπορούσε να συμβάλει στην ορθή εκμετάλλευση των υπαρχόντων 
αποθεμάτων σε τοπικό επίπεδο. 

Το ευρωπαϊκό λαβράκι αποτελεί τόσο ένα είδος-κλειδί για τις υδατοκαλλιέργειες της Μεσογείου 
όσο και στόχο της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στον Ατλαντικό ωκεανό. Το 2012, η 
συνολική εμπορική παραγωγή ήταν πάνω από 160.000 τόνους (FAO 2014), εκ των οποίων το 95% 
προήλθε από υδατοκαλλιέργειες. Η τεράστια εμπορική αξία του είδους φαίνεται και από το γεγονός ότι 
ενώ ο όγκος της αλιευτικής παραγωγής παρέμεινε σταθερός στους περίπου 10.000 τόνους την 
τελευταία δεκαετία, η παραγωγή μέσω των υδατοκαλλιεργειών αυξήθηκε από τους 5.000 τόνους το 
1990 σε περισσότερους από 110.000 τόνους το 2012, με την Ελλάδα να αντιπροσωπεύει το ~50% της 
ευρωπαϊκής παραγωγής (FAO 2014). 

Η εντατική υδατοκαλλιέργεια που εφαρμόζεται στο λαβράκι ενέχει κινδύνους για τους φυσικούς 
πληθυσμούς του είδους. Ένας από αυτούς τους κινδύνους αποτελεί η διείσδυση «ξένου» γενετικού 
υλικού λόγω αλληλεπίδρασης άγριων και καλλιεργούμενων ψαριών. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω 
διαφυγής των καλλιεργούμενων ατόμων από τους κλωβούς (Arechavala-Lopez et al. 2011) ή μέσω 
απελευθέρωσης γονιμοποιημένων αυγών στο νερό. Μέχρι στιγμής, η έκταση των γεγονότων διαφυγής 
καθώς και οι οικολογικές και γενετικές συνέπειες στους φυσικούς πληθυσμούς λαβρακιού δεν έχουν 
μελετηθεί ικανοποιητικά (Jackson et al. 2015) με τη σχετική βιβλιογραφία να είναι περιορισμένη 
(Brown et al. 2015). Είναι συνεπώς απαραίτητη η συλλογή περισσότερων πληροφοριών και η 
διεξαγωγή αντίστοιχων μελετών εις βάθος. Επίσης, η έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται στα 
ελληνικά παράκτια οικοσυστήματα από τις καλλιεργητικές μονάδες εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά 
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με το εάν και πώς επηρεάζονται οι φυσικοί πληθυσμοί από τις πρακτικές των μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία εκπονήθηκε εν μέρει στα πλαίσια του 
ευρωπαϊκού προγράμματος AquaTrace (https://aquatrace.eu/), είναι η εκτίμηση της γενετικής 
ποικιλότητας των φυσικών πληθυσμών λαβρακιού και της πιθανής αλληλεπίδρασης μεταξύ άγριων και 
καλλιεργούμενων ατόμων. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά αναλύθηκαν 273 άτομα λαβρακιού από 5 φυσικούς πληθυσμούς του Αιγαίου και 2 του Ιονίου 
πελάγους, χρησιμοποιώντας μικροδορυφορικούς δείκτες (SSRs). Η απομόνωση γενωμικού DNA από τα 
πτερύγια των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο εξαγωγής DNA των Hillis et 
al. (1996). Επιλέχθηκαν 11 ζεύγη εκκινητών και δημιουργήθηκαν 2 πολλαπλές (Multiplex) αντιδράσεις 
PCR, με τις οποίες ενισχύονται 5 και 6 μικροδορυφορικοί τόποι αντίστοιχα. Η γενοτύπηση των 
δειγμάτων έγινε σε γενετικό αναλυτή ABI 310. Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν 
επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού GeneMapper v3.7. Η περαιτέρω στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων και ο υπολογισμός των διαφόρων γενετικών παραμέτρων έγινε με τα 
προγράμματα Microsatellite Toolkit (Park 2001), GenAlex v6.5 (Peakall & Smouse 2006) και GENEPOP 
v4.3 (Rousset 2008). Τέλος, με το πρόγραμμα STRUCTURE v2.3.4 (Pritchart et al. 2000) διερευνήθηκε η 
δομή των μελετούμενων πληθυσμών. 

Για την ανάλυση των απλών νουκλεοτιδικών πολυμορφισμών (SNPs), χρησιμοποιήθηκαν 572 
άτομα ελληνικών άγριων και καλλιεργούμενων ατόμων λαβρακιού. Από το σύνολο των δειγμάτων, 196 
άτομα προέρχονται από φυσικούς πληθυσμούς, οι οποίοι είναι κοινοί με αυτούς που 
χρησιμοποιήθηκαν στην SSR ανάλυση, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα, και 376 άτομα 
προέρχονται από 5 εκτρεφόμενους πληθυσμούς. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 1238 
SNPs, όπως αυτά προέκυψαν μετά από ddRAD αλληλούχιση του γενώματος των δειγμάτων και 
ανάλυση με το πρόγραμμα STACKS (Catchen et al, 2013). Ακολούθησε περαιτέρω στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων και υπολογισμός των διαφόρων γενετικών παραμέτρων με τη βοήθεια 
των προγραμμάτων GenAlex v6.5 και GENEPOP v4.3. Επιπλέον, με το πρόγραμμα ADMIXTURE 1.3 
(Alexander et al. 2009) διερευνήθηκε η γενετική δομή των υπό μελέτη πληθυσμών. 

Μία νέα προσέγγιση η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η αξιολόγηση και 
κατάταξη των SNPs με το πρόγραμμα TRES (Kavakiotis et al. 2015). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
προσφέρει μία πληθώρα καθιερωμένων μεθόδων αξιολόγησης και κατάταξης SNPs, σε καθορισμένες 
από το χρήστη ομάδες πληθυσμών, και παράγει ένα σύνολο των πιο πληροφοριακών τόπων 
προκαθορισμένου αριθμού. Έτσι, ελέγχθηκε το κατά πόσο μπορεί ένα άτομο να τοποθετηθεί ορθά 
στον πληθυσμό από τον οποίο πραγματικά προέρχεται, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο μικρό αριθμό 
SNPs που έχει παράγει το TRES και με τη βοήθεια του λογισμικού GeneClass2 (Piry et al. 2004). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από την ανάλυση των 11 μικροδορυφορικών τόπων προέκυψε ότι ο βαθμός παρατηρούμενης 
ετεροζυγωτίας για τους άγριους πληθυσμούς βρίσκεται σε γενικά υψηλά επίπεδα (Ηο: 0,709-0,826). Οι 
αντίστοιχες τιμές βάσει των 1238 SNP δεικτών κυμαίνονται μεταξύ 0,065 και 0,093 (Πίνακας 1). Η 
διαφορά στις τιμές των αποτελεσμάτων είναι έως ένα βαθμό αναμενόμενη λόγω της διαφορετικής 
φύσης των δεικτών. Επίσης μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι τα 1238 SNPs προέρχονται από την 
ανάλυση ενός ευρύτερου συνόλου δειγμάτων που περιλαμβάνει και πληθυσμούς λαβρακιού του 
Ατλαντικού και της Δυτικής Μεσογείου. Έτσι, υπάρχουν SNPs τα οποία ήταν επαρκώς πολυμορφικά για 
άλλες ομάδες πληθυσμών και όχι για τους ελληνικούς πληθυσμούς.  

Οι τιμές FST που προέκυψαν για τους άγριους πληθυσμούς κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά 
επίπεδα και πιο συγκεκριμένα μεταξύ 0,1% και 3,9% με τη χρήση SSR δεικτών και μεταξύ 0% και 2,7% 
με τη χρήση SNP δεικτών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές FST κυμαίνονται από 0% μεταξύ πληθυσμών 
που προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή, έως και 3,9% μεταξύ των πληθυσμών του Αιγαίου 
και Ιονίου πελάγους. Η ανάλυση PCA με τη χρήση SSR και SNP δεικτών πραγματοποιήθηκε μετά από 
συγχώνευση των άγριων πληθυσμών που προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή. Από αυτήν 
φαίνεται ότι οι πληθυσμοί του Ιονίου πελάγους διαφοροποιούνται από του Αιγαίου πελάγους (Εικόνα 
1). Επίσης, τόσο η ανάλυση με το πρόγραμμα STRUCTURE, χρησιμοποιώντας τους μικροδορυφορικούς 
τόπους, όσο και η ανάλυση με το λογισμικό ADMIXTURE, με τη χρήση των SNP δεικτών, υποδεικνύουν 
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ότι ο πληθυσμός του Μεσολογγίου διαφέρει από τους υπόλοιπους πληθυσμούς του Αιγαίου. H 
ανάλυση περισσότερων δειγμάτων από το Ιόνιο πέλαγος θα διασαφηνίσει περαιτέρω τα παραπάνω 
αποτελέσματα. 

Οι τιμές παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας των καλλιεργούμενων πληθυσμών με τη χρήση SNPs 
κυμαίνονται γενικά σε χαμηλά επίπεδα (0,100-0,133), ενώ οι τιμές FST φτάνουν μέχρι και το 9%. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι αντίστοιχες τιμές FST μεταξύ άγριων και καλλιεργούμενων πληθυσμών αγγίζουν το 
13%. Από την PCA ανάλυση (Εικόνα 1) καθώς και την ανάλυση με το πρόγραμμα ADMIXTURE των 
καλλιεργούμενων πληθυσμών, διαφαίνεται επαρκώς η γενετική τους διάκριση. 

 
Πίνακας 1. Αριθμός δειγμάτων ανά μελετώμενο πληθυσμό (Ν) και τιμές παρατηρούμενης ετεροζυγωτίας (Ho), 
μετά από ανάλυση με χρήση 11 SSRs και 1238 SNPs. 
Table 1. Number of samples per population (N) and observed heterozygosity values, after using 11 SSRs and 1238 
SNPs for analyses.  

 

 
 

 
Εικόνα 1. PCA ανάλυση Nei γενετικών αποστάσεων με τη χρήση 1238 SNPs, σε άγριους και καλλιεργούμενους 
πληθυσμούς του είδους D. labrax (ΑL: Αλεξανδρούπολη, ΤΗ: Θερμαϊκός κόλπος, PK: Πόρτο Κουφό, MES: 
Μεσολόγγι, ΥΚ1-5: Υδατοκαλλιέργειες 1-5). 
Figure 1. PCA analysis of Nei’s genetic distances, using 1238 SNPs in wild and farmed populations of D. labrax (ΑL: 
Alexandroupoli, ΤΗ: Thermaikos Gulf, PK: Porto Koufo, MES: Mesollogi, ΥΚ 1-5: Aquaculture Hatcheries 1-5). 

  
Σύμφωνα με τις αναλύσεις φάνηκε ότι με τη χρήση ενός μικρού αριθμού πληροφοριακών SNPs 

και την ύπαρξη πληθυσμών αναφοράς μπορούμε να εκτιμήσουμε με σχετικά μεγάλη ακρίβεια, εάν ένα 
άτομο άγνωστης προέλευσης ανήκει σε άγριο ή καλλιεργούμενο πληθυσμό. Με τη χρήση μόλις 10 
SNPs, ένα άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί ως άγριο ή καλλιεργούμενο με ποσοστό επιτυχίας 75%. 
Αυξάνοντας τον αριθμό των SNPs που χρησιμοποιούνται, το ποσοστό επιτυχούς ταυτοποίησης ενός 
ατόμου δεν μεταβάλλεται σημαντικά, φτάνοντας τιμή 79% με τη χρήση 1000 SNPs. Το ποσοστό 
επιτυχίας διαφέρει ανάμεσα σε άγριους και καλλιεργούμενους πληθυσμούς, με τιμές~95% και ~65% 
αντίστοιχα (Εικόνα 2). Αυτή η διαφορά πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι στις υδατοκαλλιέργειες 
εκτός των γενετικά επιλεγμένων ατόμων χρησιμοποιούνται κατά καιρούς ως γεννήτορες και άγριας 
προέλευσης άτομα. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιούνται και άγριοι γεννήτορες οι οποίοι δεν 
προέρχονται από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ή της Μεσογείου γενικότερα, διαφέροντας 
έτσι από τα εκτρεφόμενα άτομα της Μεσογείου. Τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός σημαντικού και χαμηλού κόστους εργαλείου 
ιχνηλασιμότητας, με εφαρμογή τόσο σε μελέτες γενετικής πληθυσμών όσο και σε εμπορικά προϊόντα. 

 AL AL2 PK TH TH2 MES MES2 

N (SSRs) 57 42 42 49 24 44 15 
N (SNPs) 40 39 15 38 22 29 - 
Ho (SSRs) 0.756 0.749 0.738 0.759 0.773 0.826 0.709 
Ho (SNPs) 0.093 0.090 0.083 0.065 0.079 0.075 - 
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Εικόνα 2. Επιτυχία ένταξης άγριων και καλλιεργούμενων ατόμων (%), με τη χρήση των 10 πιο πληροφοριακών 
SNPs, όπως αυτά προέκυψαν από το πρόγραμμα TRES. (N αριθμός ατόμων ανά πληθυσμό). 
Figure 2. Wild and farmed population assignment success, using the 10 most informative SNPs, selected with the 
TRES software (N: number of individuals per population). 
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Συσχέτιση της θερμοκρασίας με την εμφάνιση ασθενειών στο εκτρεφόμενο λαβράκι 
(Dicentrarchus labrax) στον Κόλπο Αργοστολίου Κεφαλονιάς  
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ABSTRACT 
Efthimios Spinos, Vasileios Bakopoulos: Correlation of temperature and the occurrence of 
diseases in farmed sea bass (Dicentrarchus labrax) in the Gulf of Argostoli Kefalonia 
The purpose of this study is to correlate the seasonal fluctuations of temperature with the appearance 
of pathologies in farmed sea bass in the Argostoli Gulf. The surface water temperature in the study area 
was recorded every hour, daily, from January 2013 to December 2014. Outbreaks of Winter syndrome 
were correlated to temperature in both sea bass and, especially, sea bream (Gallardo et al. 2003). The 
syndrome appeared when temperature was substantially lower during January, February and March. 
Disease outbreaks caused by Listonella (Vibrio) anguillarum and Photobacterium (Pasteurella) damsela 
subsp. piscicida occurred during the summer months when there is a temperature increase. Finally, viral 
encephalopathy-retinopathy occurred after prolonged periods of high water temperature and when the 
latter decreases in early to mid-autumn. Evidence showed that pathologies in farmed sea bass are 
directly related to water temperature which is a crucial environmental factor. 
Keywords: Aquaculture, vibriosis, pasterellosis, viral encephalopathy-retinopathy, winter syndrome. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εντατικοποίηση των υδατοκαλλιεργειών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση ασθενειών ποικίλης 
προελεύσεως. Aυτές μπορεί να οφείλονται σε μολυσματικούς ή μη μολυσματικούς παράγοντες. Οι 
παθογόνοι μικροοργανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν μολυσματικές ασθένειες στα ψάρια είναι ιοί, 
βακτήρια, μύκητες και παράσιτα (Athanassopoulou & Bitchava 2010).  

Μια σοβαρή ασθένεια που προσβάλλει κυρίως το εκτρεφόμενο λαβράκι είναι η δονακίωση των 
ψαριών. Ο ορότυπος του L. anguillarum που απομονώνεται συνηθέστερα στα Μεσογειακά 
εκτρεφόμενα είδη είναι ο Ο1, ενώ ο ορότυπος Ο3 εμφανίζεται σε νύμφες λαβρακιού (Santos et al., 
1995). Η δονακίωση εμφανίζεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και της άνοιξης, όταν η 
θερμοκρασία του νερού βρίσκεται μεταξύ 15-20oC. Το βακτήριο παρουσιάζει μέγιστους και ελάχιστους 
πληθυσμούς το καλοκαίρι και το χειμώνα αντίστοιχα (Larsen 1983). Η δονακίωση έχει παρατηρηθεί και 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 15oC (Grisez & Ollevier 1995). Η 
Παστερέλλωση αποδίδεται στο βακτήριο Photobacterium damselae subsp. piscicida (Phdp), το οποίο 
είναι ένα Gram (-) βακτήριο, αλόφιλο, ακίνητο, με διπολική χρώση, και πολυμορφισμό από κόκκους και 
δονάκια μέχρι και νηματώδεις μορφές (Romalde 2002). Η ασθένεια εμφανίζεται από την άνοιξη έως το 
φθινόπωρο σε θερμοκρασία νερού 18-20oC (Magarinos et al. 1992). Επίσης, εμφανίζει εποχική έξαρση 
και σχετίζεται ιδιαίτερα με τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 23oC 
(Magarinos et al. 1995). Μέσα στην τελευταία εικοσαετία οι λοιμώξεις από b-Nodavirus έχουν 
αναδειχθεί σημαντικοί περιοριστικοί παράγοντες στη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια σχεδόν σε όλα τα 
μέρη του κόσμου και η εμφάνιση αυτών των λοιμώξεων φαίνεται να είναι σε συνάρτηση με τον αριθμό 

των ειδών που καλλιεργούνται, καθώς και με την ένταση της καλλιέργειας (Munday et al. 2002). Η 

ασθένεια, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι αποκλειστικά νόσος των ψαριών και πλήττει στην 
Ελλάδα κυρίως το εκτρεφόμενο λαβράκι (Le Breton et al. 1997). Το πρόβλημα της χαμηλής 
θερμοκρασίας είναι κρίσιμο στην εντατική καλλιέργεια, διότι τα ψάρια δεν μπορούν να μετακινηθούν 
σε θερμότερα νερά. Στην πραγματικότητα, όταν η θερμοκρασία πέφτει στους 8-10°C, η κορτιζόλη του 
πλάσματος των εκτιθέμενων ψαριών αυξάνεται ως αντίδραση στο στρες και σε θερμοκρασίες κάτω των 
12°C, τα ψάρια σταματούν να τρέφονται (Gallardo et al. 2003). Η ασθένεια η οποία αποδίδεται στη 
πτώση της θερμοκρασίας του νερού είναι το «Χειμερινό Σύνδρομο» (Winter Syndrome), το οποίο 
επηρεάζει αποκλειστικά καλλιέργειες στη Μεσόγειο θάλασσα και είναι πιο σοβαρό στις βόρειες 
περιοχές της. Τα είδη που επηρεάζονται από αυτή την ασθένεια είναι το λαβράκι, η τσιπούρα (είναι το 
είδος που έχει αναφερθεί κυρίως η παθολογική κατάσταση-μπορεί να συνδέεται/συνοδεύεται και από 
βακτηριακές μολύνσεις) και το καλκάνι, που συχνά μπορεί να εκτρέφονται και στις ίδιες εγκαταστάσεις 
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(Gallardo et al. 2003). Το σύνδρομο αυτό προκαλεί θνησιμότητα κατά τους ψυχρότερους μήνες και 
οξεία επεισόδια θνησιμότητας όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, μειώνει δε την ικανότητα των ψαριών 
να αντιστέκονται σε επιθέσεις από ευκαιριακά παράσιτα, φαίνεται να επηρεάζει μόνο τα πιο αδύναμα 
και τα μικρότερα ψάρια, ή ψάρια που είναι πιο ευαίσθητα στο στρες και τις τοξίνες και τα 
προσβεβλημένα ψάρια δείχνουν μερική ηπατική ανεπάρκεια, είτε ως αιτία, είτε ως αποτέλεσμα 
(Gallardo et al. 2003).  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει συσχέτιση των εποχικών διακυμάνσεων της 
θερμοκρασίας με την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων στο εκτρεφόμενο λαβράκι στον Κόλπο 
Αργοστολίου και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα χρησιμεύσουν στον κλάδο των 
ιχθυοκαλλιεργειών.  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η περιοχή μελέτης ήταν ο Κόλπος Αργοστολίου ο οποίος είναι ένας ημίκλειστος Κόλπος με μήκος 13,5 
km στον άξονα βορρά-νότου και μέσο πλάτος 2,8km. Επικοινωνεί με το Ιόνιο Πέλαγος στο νότιο τμήμα 
του μέσω ενός ανοίγματος πλάτους 2,9km. Στο μεγαλύτερο μέρος του ο Κόλπος έχει βάθος 10 m ενώ 
το μέγιστο βάθος του είναι περίπου 25m. Στον εν λόγω Κόλπο δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες 
ιχθυοκαλλιέργειας με τρεις συνολικά μονάδες και συστοιχίες ιχθυοκλωβών, τοποθετημένες στο μεσο-
ανατολικό τμήμα του Κόλπου.  

Οι τιμές της θερμοκρασίας του νερού της περιοχής μελέτης καταγράφονταν από τον Ιανουάριο 
2013 έως τον Δεκέμβριο 2014. Για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας τοποθετήθηκαν αυτόματα 
αδιάβροχα καταγραφικά (τύπου Hobo) στο κέντρο των πλωτών μονάδων πάχυνσης σε δύο θέσεις (οι 
οποίες βρίσκονται βόρεια και νότια σε απόσταση περίπου 2,5 ν.μ. μεταξύ τους) στον Κόλπο 
Αργοστολίου, στην επιφάνεια του νερού και σε βάθος 1,0-2,0 m. Η καταγραφή της θερμοκρασίας 
γινόταν καθημερινά (ανά 1 ώρα) και συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Στοιχεία για την 
θνησιμότητα και τα αίτια που την προκάλεσαν, καθώς επίσης και για το είδος και την εμφάνιση των 
ασθενειών, δόθηκαν από το αρχείο της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.  
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Από μελέτη στις ιχθυοκαλλιέργειες του Κόλπου Αργοστολίου πρόεκυψε ότι η θερμοκρασία του νερού 
παρουσιάζει τη τυπική εποχική διακύμανση των εύκρατων θαλάσσιων περιοχών του βορείου 
ημισφαιρίου, με μέγιστο τον Ιούλιο-Αύγουστο και ελάχιστο τον Φεβρουάριο. Η μέση θερμοκρασία του 
νερού στην περιοχή εκτιμάται στους 19,4oC, η μέση ελάχιστη στους 11,9oC και η μέση μέγιστη στους 
27,5oC, ενώ δεν καταγράφεται στατιστικά σημαντική τάση (αύξηση ή μείωση) (Katselis et al. 2013).  

Από στοιχεία για την εμφάνιση ασθενειών σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας του Κόλπου 
Αργοστολίου (Πίνακας 1), έγινε συσχέτιση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας, κατά την διάρκεια των 
ετών 2013 και 2014, με την εμφάνιση αυτών των παθολογικών καταστάσεων στο εκτρεφόμενο λαβράκι 
στις εν λόγω μονάδες (σχήμα 1), οι οποίες είναι λοιμώξεις που προκαλούνται από τα βακτήρια L. 
anguillarum και P. damselae subsp. Piscicida, η ιογενής εγκεφαλοπάθεια που προκαλείται από τον ιό b-
Nodavirus και τέλος το χειμερινό σύνδρομο.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα 1, η εμφάνιση και η εκδήλωση 
συγκεκριμένων ασθενειών στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας του Κόλπου Αργοστολίου, έχουν εποχική 
περιοδικότητα. Οι λοιμώξεις από L. anguillarum και P. piscicida εμφανίστηκαν τους καλοκαιρινούς 
μήνες, η ιογενής εγκεφαλοπάθεια εμφανίστηκε και εκδηλώθηκε, έπειτα από το καλοκαίρι και μετά από 
παρατεταμένες υψηλές τιμές της θερμοκρασίας, όταν η συγκεκριμένη παράμετρος μειώνεται στις 
αρχές έως τα μέσα του φθινοπώρου (Spinos et al. 2013), ενώ το χειμερινό σύνδρομο (Gallardo et al. 
2003) παρουσιάστηκε τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Σχετικά με τα ποσοστά 
θνησιμότητας στις δύο θέσεις που λειτουργούν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, φαίνεται ότι στη θέση 
Λιβάδι είναι χαμηλότερα σε σχέση με τη θέση της μονάδας στη θέση Κόκκινος Βράχος. Επίσης 
διαφορετική είναι και η εξάπλωση της κάθε ασθένειας στις πλωτές μονάδες, με την ιογενή 
εγκεφαλοπάθεια να έχει ευρύτερη εξάπλωση σε όλον τον πληθυσμό των ψαριών στις συγκεκριμένες 
θέσεις εκτροφής. Αυτό μπορεί να οφείλεται, δεδομένου ότι τα ψάρια προέρχονταν από τον ίδιο 
Ιχθυογεννητικό Σταθμό, σε διαφορές στις φυσικοχημικές παραμέτρους που πιθανώς σχετίζονται με το 
διαφορετικό βάθος και τη ρευματογραφία της περιοχής.  
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Πίνακας 1. Εμφάνιση ασθενειών σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στις θέσεις Κόκκινος Βράχος και Λιβάδι του 
Κόλπου Αργοστολίου (αρχείο Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς ΑΕ). 
Table 1. Diseases on fish farms in locations Red Rock and Meadow of Argostoli Gulf (from files of Kefalonia Fisheries 
SA). 

 

Ημερομηνία Ασθένεια 
% Θνησιμότητα 

(Κόκκινος Βράχος) 
% Θνησιμότητα 

(Λιβάδι) 
Εμφάνιση ασθένειας 

01-31/01/2013 Winter syndrome 7,00 0,00 
Στο σύνολο των 
κλωβών όπου 
εμφανίσθηκε 

01-31/07/2013 
Pasteurella 

piscicida/Listonella 
anguillarum 

15,00 7,00 
Στο σύνολο των 
κλωβών όπου 
εμφανίσθηκε 

01/09-07/11/2013 b-Nodavirus 10,00 2,00 
Στο σύνολο του 
πληθυσμού της 

περιοχής 

01-31/03/2014 Winter syndrome 2,00 0,00 
Στο σύνολο των 
κλωβών όπου 
εμφανίσθηκε 

01-31/07/2014 
Pasteurella 

piscicida/Listonella 
anguillarum 

7,00 3,00 
Στο σύνολο των 
κλωβών όπου 
εμφανίσθηκε 

17/10-15/12/2014 b-Nodavirus 11,00 4,50 
Στο σύνολο του 
πληθυσμού της 

περιοχής 

 
 

 
 
Εικόνα 1. Συσχέτιση της θερμοκρασίας με την εμφάνιση ασθενειών σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας του Κόλπου 
Αργοστολίου. 
Figure 1. Correlation of temperature and the occurrence of diseases in aquaculture sites of Argostoli Gulf. 

 
Από την προαναφερθείσα συσχέτιση προέκυψε ότι οι λοιμώξεις από L. anguillarum και P. 

piscicida εμφανίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες όταν η θερμοκρασία αυξάνεται (Εικόνα 1, 
ανοιχτόχρωμες γκρι στήλες), η ιογενής εγκεφαλοπάθεια εκδηλώνεται έπειτα από το καλοκαίρι και 
παρατεταμένες υψηλές τιμές της θερμοκρασίας και όταν αυτή μειώνεται στις αρχές με μέσα του 
φθινοπώρου (Εικόνα 1, μαύρες στήλες), ενώ το χειμερινό σύνδρομο κάνει την εμφάνισή του όταν 
μειώνεται αισθητά η θερμοκρασία τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο (Εικόνα 1, σκούρες 
γκρι στήλες).  

Η θερμοκρασία είναι η παράμετρος που επηρεάζει περισσότερο την εμφάνιση ασθενειών στις 
ιχθυοκαλλιέργειες του Κόλπου Αργοστολίου, η οποία παρουσιάζει μέσο ελάχιστο τον Φεβρουάριο με 
11,9°C και μέσο μέγιστο τον Αύγουστο με 27,5°C και λειτουργεί συνεργιστικά με άλλους παράγοντες, 
όπως είναι τα ρεύματα, το βάθος στο οποίο βρίσκονται οι κλωβοί, πηγές υπόγειου γλυκού νερού που 
αναβλύζει στην ανατολική περιοχή του Κόλπου Αργοστολίου και τη διαχείριση κατά την διάρκεια 
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εκτροφής, ενώ φαίνεται να αποτελεί σημαντικό προδιαθέτοντα παράγοντα εποχικής εμφάνισης 
ασθενειών. Συγκεκριμένα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες έχουμε την εμφάνιση της ιογενούς 
εγκεφαλοπάθειας. Ο ιός b-Nodavirus εμφανίστηκε λόγω της παρατεταμένης υψηλής θερμοκρασίας 
που έφτασε τους 26-27°C, από το τέλος του καλοκαιριού μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου και 
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκδήλωσή του στα ήδη μολυσμένα ψάρια. Η έναρξη 
της συμπτωματολογίας και της θνησιμότητας σε υψηλά ποσοστά συνέβη όταν άρχισε να μειώνεται η 
θερμοκρασία του νερού κάτω από τους 26-27°C λόγω της προσβολής των ψαριών από τον ιό και της 
ανάπτυξής του στον ξενιστή κατά την προηγούμενη θερμή περίοδο, η οποία διήρκησε τόσο ώστε να 
οδηγήσει στην κατάρρευση του οργανισμού τους (Spinos et al. 2013).  

Συμπερασματικά, σε μονάδες εκτροφής λαβρακιού στην περιοχή μελέτης, τους καλοκαιρινούς 
μήνες κάνουν την εμφάνισή τους η δονακίωση και η παστερέλλωση, μετά από ένα πολύ ζεστό 
καλοκαίρι εμφανίζεται το φθινόπωρο η ιογενής εγκεφαλοπάθεια, ενώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή εμφανίζεται το χειμερινό σύνδρομο.  
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ABSTRACT 
Nikolaos Stamatis, Eleftherios Eleftheriadis, Grigorios Krey: Comparative, qualitative and 
quantitative, analysis of fatty acid composition in the muscle tissue and stomach contents of 
the anchovy (Engraulis encrasicolus) in Kavala Gulf  
The fatty acid composition (qualitative and quantitative) in the flesh and the stomach contents of 
anchovy (Engraulis encrasicolus, L. 1758) from the Gulf of Kavala was studied on a monthly basis for the 
period spanning March-November 2010. The results demonstrate that the profile of detectable fatty 
acids does not differ between flesh and stomach contents. However, quantitative differences were 
observed for important fatty acids between the monthly samples in the flesh as well in the stomach 
contents.  
Key words: anchovy, Engraulis encrasicolus, fatty acids, Gulf of Kavala 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο γαύρος (Engraulis encrasicolus, Linnaeus 1758, eng. anchovy) είναι ένα μικρό πελαγικό είδος που 
χαρακτηρίζεται από τη μικρή διάρκεια ζωής του, υψηλούς ρυθμούς σωματικής αύξησης, πρώιμη 
γεννητική ωρίμανση, μεγάλη περίοδο ωοτοκίας, εποχικές μεταναστεύσεις και το σχηματισμό μεγάλων 
σμηνών. Είναι είδος μεγάλης οικονομικής και οικολογικής σημασίας και αποτελεί μαζί με τη σαρδέλα 
το κυριότερο πελαγικό αλίευμα στη Μεσόγειο. Αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος λόγω της μεγάλης βιομάζας του στο ενδιάμεσο επίπεδο του τροφικού δικτύου 
(Palomera et al. 2007). Ο ρόλος του ως θήραμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις ρηχές θάλασσες όπου 
οι θηρευτές μπορεί να είναι πελαγικά ή βενθικά είδη ψαριών μεγάλης οικονομικής αξίας όπως το 
σκουμπρί (Scomber scombrus), ο ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus) και ο μπακαλιάρος (Merluccius 
merluccius) (Campo et al. 2006, Mahe et al. 2007). Το σημαντικότερο απόθεμα του γαύρου στις 
Ελληνικές θάλασσες εντοπίζεται στο Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα στο Θρακικό πέλαγος και στον 
Θερμαϊκό Κόλπο, περιοχές όπου, μαζί με τη σαρδέλα, αποτελεί και το κύριο είδος στόχο του στόλου 
των γρι-γρι. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, ο γαύρος καταναλώνεται νωπός 
ή ως μεταποιημένο προϊόν και αποτελεί ένα από τα κυριότερα συστατικά της Μεσογειακής διατροφής 
όσον αφορά τα ιχθυηρά.  

Τα ιχθυηρά, και κυρίως τα ψάρια είναι σημαντικά στην ανθρώπινη διατροφή λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας τους σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μακράς αλυσίδας και συγκεκριμένα των 
εικοσιδυοεξαενοϊκό (DHA, 22:6n3) και εικοσιπενταενοϊκό (EPA, 20:5n3) οξέων. Τα ψάρια, όπως και τα 
θηλαστικά, έχουν περιορισμένη ικανότητα βιοσύνθεσης EPA και DHA και συνεπώς τα προσλαμβάνουν 
μέσω της τροφής τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο γαύρος βρίσκεται στο ενδιάμεσο επίπεδο 
του τροφικού δικτύου, δηλαδή μεταξύ του πλαγκτού και των ιχθυοφάγων ψαριών, και συνεπώς η 
περιεκτικότητα της τροφής του στα προαναφερθέντα λιπαρά οξέα επηρεάζει άμεσα τα επίπεδά τους 
σε όλους τους οργανισμούς που βρίσκονται σε ανώτερα τροφικά επίπεδα. 

Στην εργασία των Ελευθεριάδης et al. (2016) μελετήθηκε η ποιότητα της τροφής μέσω της 
καταγραφής των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών παρόντων στο στομαχικό περιεχόμενο του γαύρου που 
αλιεύτηκε στον Κόλπο της Καβάλας καθ’ όλη την περίοδο της αλιείας με γρι-γρι, δηλαδή τους μήνες 
Μάρτιο-Νοέμβριο, του 2010. Στο παρόν Δεύτερο Μέρος εξετάζεται κατά πόσο τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της τροφής του γαύρου επηρεάζουν τη διατροφική αξία του αλιεύματος. Η προσέγγιση 
που επιλέχθηκε αφορά 1) στον ποσοτικό προσδιορισμό του λίπους στο στομαχικό περιεχόμενο και στο 
μυϊκό ιστό και 2) στον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των λιπαρών οξέων που απαντώνται στο 
λίπος του στομαχικού περιεχομένου και το μυϊκό ιστό του ψαριού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα δείγματα ψαριών, τριάντα (30) άτομα σε μηνιαία βάση, προέρχονταν απευθείας από αλιευτικά 
σκάφη (γρι-γρι) που επιχειρούσαν μέσα στον Κόλπο της Καβάλας. Κάθε μηνιαίο δείγμα μεταφερόταν 
στο εργαστήριο σε πάγο όπου γινόταν μέτρηση του ολικού μήκους και βάρους κάθε ψαριού και 
κατόπιν το δείγμα χωριζόταν τυχαία σε τρείς ομάδες 10 ψαριών. Για την ανάλυση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του λίπους του μυϊκού ιστού χρησιμοποιήθηκε το αριστερό φιλέτο, χωρίς κόκκαλα, 
από κάθε ψάρι κάθε ομάδας. Κατόπιν ομογενοποίησης, το λίπος από κάθε ομάδα εκχυλίστηκε και 
ποσοτικοποιήθηκε όπως έχει περιγράφει προηγούμενα (Boukouvala et al. 2012). Η ποιοτική σύσταση 
του λίπους προσδιορίστηκε με αέρια χρωματογραφία των μεθυλεστέρων των λιπαρών οξέων (για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθυλίωση των λιπαρών οξέων και μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας 
βλέπε Boukouvala et al. 2012). Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε και για την ανάλυση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του λίπους του στομαχικού περιεχομένου, με τη διαφορά ότι από κάθε ομάδα 
ψαριών χρησιμοποιήθηκαν έξι στομάχια καθώς το περιεχόμενο των υπόλοιπων τεσσάρων είχε 
χρησιμοποιηθεί για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ζωοπλαγκτονικών οργανισμών (βλ. 
Ελευθεριάδης et al. 2016). Στατιστικά σημαντικές διαφορές για κάθε λιπαρό οξύ στα μηνιαία δείγματα 
προσδιορίστηκαν μέσω παραγοντικής ανάλυσης της διακύμανσης (factorial ANOVA) και το μετα-
κριτήριο του Tukey (Tukey’s post-test). Διαφορές κάθε λιπαρού οξέως μεταξύ σάρκας και στομαχικού 
περιεχομένου για κάθε μηνιαίο δείγμα προσδιορίστηκαν με το t test. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν 
με το λογισμικό STATISTICA 7.0 (StatSoft, Tulsa, OK, USA). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η περιεκτικότητα του στομαχικού περιεχομένου σε λίπος ήταν σημαντικά υψηλότερη από αυτή τη 
σάρκας του γαύρου σε κάθε μηνιαίο δείγμα (Πίνακας 1). Η μεγαλύτερη περιεκτικότητα παρατηρήθηκε 
τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο (5,33 και 4,63%, αντίστοιχα επί του υγρού βάρους). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι τους δύο αυτούς μήνες μετρήθηκε ο μικρότερος αριθμός ατόμων λείας στο στομαχικό περιεχόμενο 
(303 και 304 άτομα για Ιούνιο και Ιούλιο, αντίστοιχα) ενώ τον Ιούνιο η επιφάνεια κάλυψης ήταν επίσης 
η μικρότερη που παρατηρήθηκε (50 mm2). Σε αντίθεση, το δείγμα Ιουλίου παρά τον μικρό αριθμό 
ατόμων λείας, είχε σχετικά μεγάλη επιφάνεια κάλυψης λόγω τις περιεκτικότητας του σε νύμφες 
οστειχθύων (βλ. και Πίνακα 1 στο Ελευθεριάδης et al. 2016). Είναι πιθανόν τα δύο αυτά δείγματα να 
μην είναι ενδεικτικά της διατροφής του γαύρου όσο και της περιεκτικότητάς της σε λίπος για το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η περιεκτικότητα σε λίπος του στομαχικού περιεχομένου σημείωσε 
σημαντική πτώση τους μήνες Αύγουστο-Οκτώβριο ενώ επανέκαμψε στα επίπεδα του Μαΐου τον 
Νοέμβριο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τους μήνες Αύγουστο-Οκτώβριο κύριο συστατικό της 
τροφής του γαύρου ήταν άτομα του Γένους Sagita και της Τάξης Mycidacea, ενώ το Νοέμβριο τα 
Mycidacea αντικαταστήθηκαν από δεκάποδα (βλ. και Πίνακα 1 στο Ελευθεριάδης et al., 2016). 

 
Πίνακας 1. Μέση μηνιαία περιεκτικότητα σε λίπος (% υγρού βάρους) του στομαχικού περιεχομένου και του 
μυϊκού ιστού του γαύρου.  
Table 1. Mean monthly content in fat (% wet weight) of stomach contents and muscle tissue of anchovy. 

ΜΗΝΑΣ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ 

ΣΤΟΜ. ΠΕΡ. 3,85 3,66 3,21 5,33 4,63 2,70 2,53 2,24 3,18 

ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 2,66 2,23 2,03 1,91 1,93 1,27 0,86 1,51 2,53 

 
Το λίπος της σάρκας παρουσίασε σχετικά σταθερές τιμές έως τον Ιούλιο αλλά σημείωσε 

σημαντική πτώση τους μήνες Αύγουστο-Οκτώβριο, με την χαμηλότερη τιμή να καταγράφεται το 
Σεπτέμβριο (0,86% επί του υγρού βάρους, Πίνακας 1). Η μείωση της περιεκτικότητας σε λίπος της 
σάρκας συμπίπτει με τις χαμηλές τιμές λίπους στο στομαχικό περιεχόμενο αλλά επίσης και με την 
αναπαραγωγική περίοδο του γαύρου στo Β. Αιγαίο (Somarakis et al. 2012) που απαιτεί μεγάλη 
ενεργειακή επένδυση προς τις γονάδες, με αποτέλεσμα τη μείωση των, ισχνών ούτως ή άλλως, 
αποθεμάτων λίπους στη σάρκα. Χαμηλές τιμές λίπους στη σάρκα του γαύρου του Β. Αιγαίου το μήνα 
Αύγουστο έχουν παρατηρηθεί και από άλλους (Zlatanos & Laskaridis 2007). Συνεπώς, αν το φαινόμενο 
αυτό αποδειχθεί ότι ισχύει διαχρονικά θα πρέπει να εκτιμηθεί αναλόγως από την αλιευτική και τη 
μεταποιητική βιομηχανία όπως επίσης και από τις αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την αλιεία. 

 
 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων               Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 

   463 

Πίνακας 2. Μέση μηνιαία σύσταση σε λιπαρά οξέα του λίπους (% του συνόλου των λιπαρών οξέων) του 
στομαχικού περιεχομένου και του μυϊκού ιστού του γαύρου.  
Table 2. Mean monthly fatty acid composition of fat (% of total fatty acids) in the stomach contents and the muscle 
tissue of anchovy.  

 
 ΣΤΟΜΑΧΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 Λ.Ο. C14:0 C16:0 C16:1n7 C18:0 C18:1n9 C18:3n3 C20:1 C20:4n6 C20:5n3 C22:5n3 C22:6n3 

Μ
Η

Ν
Ν

Α
Σ 

ΜΑΡ  3,56 16,02 4,45 3,88 6,91 1,25 2,25 1,37 11,45 1,32 22,66 

ΑΠΡ 2,89 17,29 3,99 4,25 6,94 0,92 1,20 1,56 13,80 0,93 25,08 

ΜΑΙ 3,98 22,62 3,86 5,58 11,60 0,94 1,42 1,03 8,49 0,94 25,86 

ΙΟΥΝ 5,53 26,11 4,85 7,48 12,53 0,66 1,17 1,16 5,24 0,64 16,86 

ΙΟΥΛ 4,36 21,53 4,31 6,78 12,49 0,59 1,06 1,95 7,22 0,81 18,05 

ΑΥΓ 4,47 13,02 4,56 2,94 11,32 0,87 1,66 2,29 13,94 0,78 29,62 

ΣΕΠ 2,84 14,84 3,47 4,19 10,80 0,58 0,88 3,51 10,23 0,82 26,10 

ΟΚΤ 7,41 16,00 4,74 3,19 7,58 1,23 2,73 2,15 13,54 0,75 24,15 

ΝΟΕ 5,49 19,25 4,42 5,08 10,32 0,83 1,59 2,13 10,50 0,83 20,37 

 
 ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

 Λ.Ο. C14:0 C16:0 C16:1n7 C18:0 C18:1n9 C18:3n3 C20:1 C20:4n6 C20:5n3 C22:5n3 C22:6n3 

Μ
Η

Ν
Ν

Α
Σ 

ΜΑΡ  4,35 24,23 2,94 5,66 7,03 0,78 1,22 1,04 7,25 0,77 24,63 

ΑΠΡ 3,18 20,65 3,48 3,83 6,01 0,89 1,68 0,62 8,17 0,62 34,85 

ΜΑΙ 3,14 21,83 3,12 4,20 6,94 0,83 1,36 0,82 7,35 0,70 34,22 

ΙΟΥΝ 4,10 20,92 3,43 4,07 5,25 0,98 1,77 0,74 7,54 0,58 33,82 

ΙΟΥΛ 4,21 20,45 3,58 5,03 6,81 0,78 1,56 1,09 7,60 0,95 30,28 

ΑΥΓ 3,65 22,41 3,34 6,34 5,92 0,58 1,16 1,26 6,78 0,62 31,29 

ΣΕΠ 2,75 21,15 2,75 7,10 5,20 0,42 0,89 1,52 5,23 0,60 38,58 

ΟΚΤ 4,28 20,17 2,98 5,29 5,59 0,75 1,29 1,81 7,47 0,75 30,87 

ΝΟΕ 4,31 21,09 3,65 5,31 7,41 0,74 1,34 1,68 8,29 0,79 25,65 

 
Όσον αφορά την ποιοτική σύσταση του λίπους, παρατηρήθηκε ότι 11 λιπαρά οξέα (Λ.Ο.), το 

μυριστικό (C14:0), το παλμιτικό (C16:0), το παλμιτελαϊκό (C16:1n7), το στεατικό (C18:0), το ελαϊκό 
(C18:1n9), το λινολενικό (C18:3n3), το εικοσιενοϊκό (C20:1), το αραχιδονικό (C20:4n6), το 
εικοσιπενταενοϊκό (C20:5n3, EPA), το εικοσιδιοπενταενοϊκό (C22:5n3), και το εικοσιδυοεξαενοϊκό 
(C22:6n3, DHA), συνεισφέρουν σε ποσοστό >80% στο σύνολο των ανιχνεύσιμων Λ.Ο. τόσο στο 
στομαχικό περιεχόμενο όσο και στο μυϊκό ιστό του γαύρου (Πίνακας 2). Σε σύγκριση με το μυϊκό ιστό, 
τα μονοακόρεστα Λ.Ο. C16:1n7, C18:1n9 και τα πολυακόρεστα C20:4n6 και C20:5n3 (EPA) στο 
στομαχικό περιεχόμενο παρουσιάζουν για σχεδόν όλους τους μήνες σημαντικά υψηλότερες τιμές. 
Εξαίρεση για το EPA αποτελούν ο Ιούνιος κα ο Ιούλιος, όπου τον Ιούνιο οι τιμές είναι χαμηλότερες απ’ 
ότι στο μυϊκό ιστό ενώ τον Ιούλιο δεν διαφέρουν σημαντικά (Πίνακας 2). Οι τιμές του κορεσμένου Λ.Ο. 
C16:0 παραμένουν σχετικά σταθερές στο μυϊκό ιστό σε όλα τα δείγματα, ενώ στο στομαχικό 
περιεχόμενο παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο ακολουθούμενη από 
αντίστοιχη μείωση τον Ιούλιο και Αύγουστο. Το επίσης κορεσμένο C18:0 παρουσιάζει παρόμοια 
συμπεριφορά με το C16:0 στο στομαχικό περιεχόμενο, ενώ στο μυϊκό ιστό αντιστρόφως ανάλογη 
(μείωση τον Απρίλιο-Ιούνιο, αύξηση τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο). Είναι άξιο προσοχής ότι η αύξηση του 
ποσοστού των C16:0 και C18:0 στο λίπος του στομαχικού περιεχόμενου κατά τους εαρινούς μήνες 
συνοδεύεται από σημαντική μείωση των ποσοστών των πολυακόρεστων DHA και EPA. Έχει ενδιαφέρον 
να σημειωθεί ότι τους συγκεκριμένους μήνες τα κωπήποδα Centropages αποτελούν τον κυρίαρχο τύπο 
λείας του γαύρου (Ελευθεριάδης et al. 2016), αν και η άμεση σχέση μεταξύ των δύο αυτών 
παρατηρήσεων δεν μπορεί να αποδειχθεί με την παρούσα ανάλυση.  

Το DHA παρουσίασε σταθερά υψηλότερες τιμές στο μυϊκό ιστό σε σχέση με το στομαχικό 
περιεχόμενο και ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο λόγος DHA:EPA o οποίος, κατά μέσο όρο, είναι 4 στο 
μυϊκό ιστό και 2 στο στομαχικό περιεχόμενο. Οι υψηλές τιμές DHA και ο υψηλός λόγο DHA:EPA στο 
γαύρο, χωρίς αντιστοιχία με τη διατροφική πρόσληψη των δύο αυτών Λ.Ο., πιθανόν να είναι 
αποτέλεσμα επιλεκτικής συσσώρευσης του DHA και παράλληλα, επιλεκτικού καταβολισμού του EPA 
στους ιστούς του ψαριού, όπως έχει προταθεί και για διαφορετικά είδη τόνου όπου επίσης 
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παρατηρούνται υψηλές τιμές στο λόγο DHA:EPA (Tocher, 2003 και αναφορές εκεί). Αντίθετα, τα 
ποσοστά των. C14:0, C16:1n7 και C20:4n6 στο μυϊκό ιστό και στο στομαχικό περιεχόμενο παρουσίασαν 
παρόμοια συμπεριφορά στα μηνιαία δείγματα (παράλληλη αυξομείωση τιμών), συνηγορώντας για την 
άμεση επιρροή της δίαιτας στη σύσταση του λίπους του μυϊκού ιστού του γαύρου, όσον αφορά τα 
συγκεκριμένα Λ.Ο. 

Συμπερασματικά, ο γαύρος στον Κόλπο της Καβάλας και πιθανόν σε όλο το Β. Αιγαίο, είναι ένα 
σχετικά άπαχο ψάρι με εξαιρετική ποιότητα λίπους καθώς τα πολυακόρεστα DHA και EPA αποτελούν 
ποσοστό >40% του συνόλου των Λ.Ο. του εδώδιμου τμήματός του. Παρατηρήθηκε σχετική αντιστοιχία 
μεταξύ των ποσοστών ορισμένων Λ.Ο. στο μυϊκό ιστό και στο στομαχικό περιεχόμενο, αλλά και 
σημαντική αναντιστοιχία για άλλα. Η ποιοτική σύσταση του λίπους του στομαχικού περιεχομένου 
ενδεχομένως να σχετίζεται άμεσα με την παρουσία συγκεκριμένων ζωοπλαγκτονικών οργανισμών στη 
δίαιτα του γαύρου. Η θεμελίωση των σχέσεων μεταξύ της ποιότητας τροφής και της διατροφικής αξίας 
του γαύρου, απαιτεί περαιτέρω έρευνα που να περιλαμβάνει και την ανάλυση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της βάσης της τροφικής αλυσίδας, δηλαδή των πλαγκτονικών οργανισμών (διάτομα 
και μαστιγωτά) υπεύθυνων για την πρωτογενή παραγωγή των πολυακόρεστων Λ.Ο. στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 
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ABSTRACT 
Nikolaos Stamatis, Grigorios Krey, Despoina Stergiou, Argyris Kallianiotis: Quality control 
parameters and caloric energy of fresh sausages from low demand tuna fish species 
(Thunnus alalunga, Euthynnus alletteratus) under vacuum storage at 5±1oC 
Chemical, microbial, sensory characteristics and caloric energy of fresh sausages prepared from low 
demand tuna fish species stored in plastic bags under vacuum for 24 days were investigated in this 
work. Proximate analysis of the final product show the following mean values (% wt/wtwet tissue ±SD): 
66.2±1.0 for humidity, 5.9±0.6 for ash, 4.5±0.7 for fat, 14.7±1.4 for protein and 5.0±0.5 for sodium 
chloride. Caloric energy mean value (Joule/gdry tissue ±SD) was measured at 22226.1±467.5. The above 
levels as well as polyunsaturated fatty acid concentrations in total (PUFA) remain almost constant 
during storage period of the product (p<0.05). On the contrary, ω-3/ω-6 PUFA ratio was lower (p<0.05) 
in the sausage samples compared to the fresh fish species. According to microbiological and sensory 
quality parameter determinations, the shelf life of the sausages was estimated 20 days under vacuum 
storage conditions at 5±1oC. 
Keywords: Thunnus alalunga, Euthynnus alletteratus, sausages, shelf life 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Νωπά ή ωμά λουκάνικα ιχθυηρών χαρακτηρίζονται τα μίγματα υποπροϊόντων τεμαχισμένης σάρκας 
ιχθύων με διάφορα μπαχαρικά και καρυκεύματα, που μετά από ήπια μάλαξη, γεμίζονται σε 
περιβλήματα συνδεμένα μεταξύ τους και παρασκευάζονται με μεθόδους παρόμοιες των αντίστοιχων 
λουκάνικων βοδινού ή χοιρινού κρέατος. Έχουν μικρή εμπορική διάρκεια ζωής (shelf life) σε 
θερμοκρασίες ψυγείου χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Όταν παράγονται από λιπαρά ψάρια όπως 
είναι ο τόνος, μπορούν εύκολα να αναπτύξουν οξειδωτικές αλλοιώσεις των λιπών τους (τάγγισμα), με 
συνέπεια τις δυσάρεστες οσμές κατά την αποθήκευσή τους στους +4 ή/και -18οC (Amano 1965). Οι 
περισσότερες ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο τα λουκάνικα ιχθυηρών αφορούν στον έλεγχο της 
υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων αλλά και την εξέταση των οργανοληπτικών τους παραμέτρων, 
ιδιαίτερα της υφής και της οσμής/αρώματος (π.χ. Sawyer et al. 1984). Επειδή δεν διαθέτουν “τυπικά” 
ζωικά λίπη αλλά είναι πηγή ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA) και έχουν πολύ χαμηλότερη 
περιεκτικότητα ολικού λίπους σε σχέση με τα αντίστοιχα λουκάνικα βοδινού ή χοιρινού κρέατος 
αποτελούν εξαιρετικό έδεσμα. Οι ιχθύες μακρύπτερος τόνος (T. alalunga) και τονάκι τάσκα (E. 
alletteratus) συνιστούν σημαντικούς αλιευτικούς πόρους για τη χώρα μας με ετήσια αλιευτική 
παραγωγή 50,5 τόνους (στοιχεία οικονομικού έτους 2014) και μέση τιμή πώλησης 5,5€ το κιλό περίπου 
(Καλλιανιώτης et al. 2016). Το νωπό προϊόν κατά το πλείστον προμηθεύονται ως πρώτη ύλη επτά 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμοί αλιέων με σκοπό τη μεταποίησή του (δεν προτιμάται η 
πώλησή του στο λιανικό εμπόριο). Έτσι παράγονται στη χώρα μας περίπου 13,0 τόνοι κυρίως 
κονσερβοποιημένων φιλέτων ή έτοιμων φαγητών/ορεκτικών (προσθήκη λαχανικών) με μέση τιμή 
πώλησης 15,0€ το κιλό περίπου (Καλλιανιώτης et al. 2016). Εξ αιτίας των μεγάλων ποσοτήτων 
απορριπτόμενου βρώσιμου τμήματος ιχθύος κατά τη μεταποιητική διαδικασία πραγματοποιούνται 
προσπάθειες (π.χ. αλιευτικός σύλλογος Καλύμνου) να παραχθούν νωπά λουκάνικα κυρίως από τα 
υποπροϊόντα της φιλετοποίησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη επιλεγμένων 
φυσικοχημικών (υγρασία, τέφρα, πρωτεΐνες, λίπος, χλωριούχο νάτριο, λιπαρά οξέα), μικροβιολογικών 
(ολική μεσόφιλη χλωρίδα, εντεροβακτηριοειδή, γαλακτικά βακτήρια, ζύμες/μύκητες), οργανοληπτικών 
(χρώμα, σταθερότητα, υφή, μορφή, οσμή) παραμέτρων και της θερμιδικής ενέργειας σε δείγματα 
νωπών λουκάνικων Καλύμνου, με απώτερο στόχο την εκτίμηση της ποιότητας, της διατροφικής αξίας 
και της εμπορικής διάρκειας ζωής των προϊόντων. Τα λουκάνικα της μελέτης παρήχθησαν το 2015 εξ 
ολοκλήρου στο πιλοτικό εργαστήριο μεταποίησης αλιευμάτων στο νησί της Καλύμνου με τη χρήση του 
νεοαποκτηθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο "Μελέτη 
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ανάπτυξης πιλοτικού συσκευαστηρίου - εργαστηρίου μεταποίησης αλιευμάτων στη ν. Κάλυμνο" που 
εντάχθηκε στα "Πιλοτικά Σχέδια" του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι προσδιορισμοί των μικροβιολογικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκαν ως εξής: είκοσι πέντε (25)g 
λουκάνικου μεταφέρθηκαν ασηπτικά σε σακούλες Stomacher (Seward, London, U.K.), προστέθηκαν 
225ml αποστειρωμένου διαλύματος Ringer και ακολούθησε ομογενοποίηση του μίγματος για 1 λεπτό. 
Από το ομογενοποίημα, μετά από τις απαραίτητες δεκαδικές αραιώσεις, έγινε ο εμβολιασμός σε 
επιλεγμένα θρεπτικά υλικά ανάπτυξης ως εξής: α) Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA, Oxoid code CM 
485) με ενσωμάτωση και διπλή επίστρωση για τα εντεροβακτηριοειδή και επώαση στους 37οC για 24 
ώρες, β) Plate Count Agar Standard (PCA, Oxoid code CM 325) με επιφανειακή επίστρωση για την ολική 
μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ) και επώαση στους 32οC για 48 ώρες, γ) de Man-Rogosa-Sharpe Agar (MRS, 
Oxoid code CM 361) με ενσωμάτωση και διπλή επίστρωση για τα γαλακτικά βακτήρια και επώαση 
στους 25οC για 96 ώρες και δ) Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (RBC, Oxoid code CM 549) με 
επιφανειακή επίστρωση για τις ζύμες/μύκητες και επώαση στους 25οC για 120 ώρες. Οι παράμετροι 
υγρασία, τέφρα, χλωριούχο νάτριο, πρωτεΐνη, λίπος και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα προσδιορίστηκαν 
όπως περιγράφεται από τους Stamatis & Arkoudelos (2007). Η ανάλυση των λιπαρών οξέων 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αέριου χρωματογράφου της εταιρίας Hewlett Packard (Series II–5890), 
τριχοειδούς στήλης SGE-BPX70 (50mx0,22mmx0,25μm), προγράμματος θερμοκρασίας: 177oC, 18min - 
2,3oC/min έως 210oC, 23min, TFID: 250oC, TΕισαγ.: 200oC, VΔείγμ.: 1μl και split 1:60. Η θερμιδική ενέργεια 
προσδιορίστηκε με χρήση οβίδας καύσης αδιαβατικού θερμιδόμετρου της εταιρίας IKA. Οι 
οργανοληπτικές παράμετροι χρώμα, σταθερότητα, υφή, μορφή και οσμή εξετάστηκαν από τρεις 
εκπαιδευμένους δοκιμαστές σε τετραήμερη βάση με τη χρήση του παρακάτω συστήματος αρνητικής 
βαθμολόγησης (Bremmer & Sakagushi 2000): υψηλή ποιότητα (E, excellent) (0 βαθμοί, φυσικό χρώμα, 
υψηλή σταθερότητα προϊόντος, εξαίρετη υφή, ευχάριστη οσμή), καλή ποιότητα (Α) (1 βαθμοί, ανεκτό 
χρώμα, σταθερότητα προϊόντος, τραχιά υφή, αρχή αλλαγών μορφής προϊόντος, ελαφρά οσμή), 
μέτρια/ανεκτή ποιότητα (Β) (2 βαθμοί, αλλαγή χρώματος, μαλακό, αρκετά τραχιά υφή, αποκόπτονται 
μικρά κομμάτια προϊόντος, έντονη οσμή) και απαράδεκτη ποιότητα (C) (3 βαθμοί, απόλυτη αλλαγή 
χρώματος, πολύ μαλακό, κομματιασμένο προϊόν, δυσάρεστη οσμή). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα 1 δείχνονται οι μεταβολές βασικών χημικών παραμέτρων, χλωριούχου νατρίου και 
θερμιδικής ενέργειας δειγμάτων λουκάνικου τονοειδών Καλύμνου κατά την αποθήκευσή τους σε 
συσκευασία κενού σε τετραήμερη βάση. Δεν μετρήθηκαν διαφοροποιήσεις (p<0,05) της βασικής 
χημικής σύστασης, της περιεκτικότητας χλωριούχου νατρίου και της ενέργειας των προϊόντων κατά τη 
διάρκεια της αποθήκευσή τους στο κενό. Οι μέσες τιμές μετρήθηκαν (g/100g βάρους υγρού ιστού): 
66,2±1,0 για την υγρασία, 5,9±0,6 για την τέφρα, 4,5±0,7 για το ολικό λίπος, 14,7±1,4 για τις πρωτεΐνες, 
5,0±0,5 για το χλωριούχο νάτριο. Η μέση τιμή της θερμιδικής ενέργειας υπολογίστηκε 22.226,1±467,5 
Joule/g βάρους ξηρού ιστού. Αν ληφθεί υπόψη ο log 6 (logCFU g-1=6) της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας 
(ΟΜΧ) σαν όριο αλλοίωσης (ICMSF 1986), τότε η εμπορική διάρκεια ζωής του παραδοσιακού 
λουκάνικου Καλύμνου στη συσκευασία κενού είναι 20 ημέρες (Εικόνα 1). Ο πληθυσμός των 
εντεροβακτηριοειδών παρουσίασε αύξηση, ιδιαίτερα στη συσκευασία αέρα στην οποία ξεπεράστηκε 
οριακά η τιμή log 6 την 28η συντήρησης. Στη συσκευασία κενού δεν ξεπεράστηκαν οι οριακές τιμές για 
τα εντεροβακτηριοειδή καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος, έτσι το προϊόν δεν θα καταστεί τοξικό 
όσον εξακολουθεί να είναι οργανοληπτικά αποδεκτό. Τόσο ο πληθυσμός των γαλακτικών βακτηρίων 
όσο και ο πληθυσμός ζυμών/μυκήτων αυξήθηκε έντονα ιδιαίτερα μετά τη δέκατη έκτη και εικοστή 
ημέρα αποθήκευσης αντίστοιχα με τιμές μεταξύ log 6 και log 7. Με βάση την ΟΜΧ προτείνεται η χρήση 
της συσκευασίας κενού, εφόσον μετρήθηκαν τιμές log<6 έως την 20η ημέρα συντήρησης. Η 
συσκευασία ατμοσφαιρικού αέρα θα μπορούσε θεωρητικά να αποτελέσει εναλλακτική λύση αφού 
μετρήθηκαν τιμές ΟΜΧ επίσης χαμηλότερες των θεσπισμένων ορίων. ΟΜΧ και εντεροβακτηριοειδή 
όμως αυξήθηκαν εντονότερα την 24η και 28η ημέρα συντήρησης στον ατμοσφαιρικό αέρα σε σχέση με 
τη συσκευασία κενού, γεγονός που αποτελεί μειονέκτημα για τη χρήση της συσκευασίας αέρα. 
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Πίνακας 1. Μεταβολές χημικών παραμέτρων & ενέργειας λουκάνικων τόνου συσκευασμένων σε πλαστική 
σακούλα σε κενό (VP), σε θερμοκρασία ψυγείου (4-6oC).  
Table 1. Chemical and caloric energy changes of tuna sausages during storage in plastic bags under vacuum 
packaging, at fridge temperature (4-6oC). 

 
Είδος/Συσκ.-VP Υγρασία Τέφρα Λίπος Πρωτεΐνες NaCl Ενέργεια 

Λουκάνικο 2 ημ. 65,9 ± 3,4 5,5 ± 0,4 3,8 ± 0,5 13,5 ± 1,2 4,7 ± 0,4 22.879 ± 201 
4 ημερών 66,9 ± 3,4 5,1 ± 0,3 5,3 ± 0,6 12,1 ± 1,3 4,4 ± 0,4 21.345 ± 197 
8 ημερών 67,8 ± 3,2 5,4 ± 0,5 3,7 ± 0,5 15,5 ± 1,1 4,9 ± 0,4 22.389 ± 231 

12 ημερών 66,0 ± 3,0 5,8 ± 0,5 5,0 ± 0,5 16,2 ± 1,2 5,4 ± 0,3 22.419 ± 166 
16 ημερών 64,7 ± 3,3 6,3 ± 0,4 4,5 ± 0,4 15,2 ± 1,1 5,9 ± 0,4 22.111 ± 173 
20 ημερών 65,8 ± 3,2 6,4 ± 0,9 3,8 ± 0,5 15,1 ± 1,1 4,7 ± 0,4 22.300 ± 239 
24 ημερών 66,0 ± 3,0 6,8 ± 0,9 5,1 ± 0,5 15,2 ± 1,2 5,3 ± 0,3 22.420 ± 199 

g/100g  υγρού ιστού ± SD για τις παραμέτρους υγρασία, τέφρα, λίπος, πρωτεΐνες και NaCl (n=3), Joule/g (ξηρού ιστού) για την 
ενέργεια (n=3) 

 

0 4 8 12 16 20 24 28
0

2

4

6

8

10

 VACUUM

 AIR

Ε
ντ

ερ
οβ

α
κτ

η
ρι

οε
ιδ

ή
 (

lo
g 

cf
u 

/ 
g)

Ημέρες συντήρησης

0 4 8 12 16 20 24 28
0

2

4

6

8

10

 

 

Γ
α

λα
κτ

ικ
ά

 β
α

κτ
ή

ρι
α

 (
lo

g 
cf

u 
/ 

g)

Ημέρες συντήρησης

0 4 8 12 16 20 24 28
0

2

4

6

8

10

 

 

Ζ
ύμ

ες
 -

 μ
ύκ

η
τε

ς 
  (

lo
g 

cf
u 

/ 
g)

Ο
λι

κή
 μ

εσ
όφ

ιλ
η

 χ
λω

ρί
δα

 (
lo

g 
cf

u 
/ 

g)

Ημέρες συντήρησης

0 4 8 12 16 20 24 28
0

2

4

6

8

10

 

 

Ημέρες συντήρησης

 
 

Εικόνα 1. Μεταβολές μικροβιολογικών παραμέτρων (log CFU g-1) κατά την αποθήκευση λουκάνικων τόνου 
συσκευασμένων σε πλαστική σακούλα σε κενό στους 4-6oC; ΑΙR=control. 
Figure 1. Microbial parameter changes (log CFU g-1) during storage of tuna sausages packaged in plastic bag under 
vacuum at 4-6oC; AIR=control. 
 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τις αλλαγές βασικών οργανοληπτικών παραμέτρων κατά την αποθήκευση 
λουκάνικων τονοειδών Καλύμνου. Σύμφωνα με αυτές, έως και την εικοστή ημέρα συντήρησης τα 
τελικά προϊόντα ήταν ανεκτής ποιότητας. 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων               Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων 

   468 

Πίνακας 2. Μεταβολές οργανοληπτικών παραμέτρων κατά την αποθήκευση λουκάνικων τόνου, συσκευασμένων 
σε πλαστική σακούλα σε κενό (VP), σε θερμοκρασία ψυγείου (4-6oC). 
Table 2. Sensorial parameter changes of tuna sausages during their storage in plastic bags under vacuum packaging 
(VP), at fridge temperature (4-6oC). 

 

Είδος/Συσκ.-VP Χρώμα Σταθερότητα Υφή Μορφή Οσμή Σύνολο 

Λουκάνικο 4 ημ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 ημερών  0,3 0,7 0,7 0,6 1,1 3,8 
12 ημερών  0,3 0,8 0,8 1,6 2,1 5,6 
16 ημερών 2,0 2,0 2,6 2,6 2,8 12,0 
20 ημερών 2,4 1,9 2,8 2,8 2,8 12,7 

24 ημερών 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 
Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα οργανοληπτικής αξιολόγησης  0-3 βαθμούς ανά παράμετρο (0 = άριστο, 3=απορριπτέο) 

 
Πίνακας 3. Μέσες τιμές λιπαρών οξέων (% του συνόλου των λιπαρών οξέων ± τυπική απόκλιση) λουκάνικων τόνου 

(n=6). 
Table 3. Fatty acid mean values (% of the total fatty acids ± SD) of tuna sausages (n=6). 

 

Ομάδες λιπαρών οξέων  Λουκ. 2 ημ. Λουκ. 20 ημ. 

Κορεσμένα  15,97 ± 1,02 21,50 ± 1,09 
Μονοακόρεστα  36,97 ± 3,03 41,42 ± 3,32 
Πολυακόρεστα  41,27 ± 5,09 33,43 ± 4,11 
ω-3  23,60 ± 2,55 18,44 ± 1,54 
ω-3/ω-6        1,31        1,23 

 
Στον Πίνακα 3 παρατίθενται οι μέσες τιμές ομάδων λιπαρών οξέων (κορεσμένα, μονοακόρεστα, 

πολυακόρεστα, ω-3 πολυακόρεστα) και ο λόγος ω-3/ω-6 για τα λουκάνικα Καλύμνου αποθηκευμένα σε 
συσκευασία κενού. Καταγράφεται αναμενόμενη, στατιστικά σημαντική μείωση (p<0,05) του ποσοστού 
των ω-3 PUFA και αύξηση (p<0,05) του ποσοστού των ω-6 PUFA του προϊόντος σε σχέση με τους 
νωπούς ιχθύες (ω-3/ω-6=4,1). Οι διακυμάνσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του λόγου ω-
3/ω-6 κατά τρεις μονάδες περίπου, γεγονός που ενδεχομένως να οφείλεται στην προσθήκη ηλιέλαιου 
στη συνταγή (πλούσιο σε ω-6 PUFA). Παρόλη τη μείωση όμως ο λόγος ω-3/ω-6 παραμένει σε τιμές 
πάνω από τη μονάδα, εύρημα που προσδίδει στα λουκάνικα αλιευμάτων υψηλή διατροφική αξία και 
υπεροχή σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα που παράγονται από το βόειο και χοιρινό κρέας (π.χ. 
Marcos et al. 2016). Κατά τη διάρκεια της συντήρησης του προϊόντος δεν καταγράφηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στις παραμέτρους της βασικής χημικής σύστασης, των λιπαρών οξέων και της 
θερμιδικής ενέργειας.  
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Εμπορική διάρκεια ζωής και ποιότητα καπνιστών φιλέτων από χαμηλής εμπορικής 
αξίας τονοειδή (Thunnus alalunga) συσκευασμένων υπό κενό στους 5±1οC  

 

Νικόλαος Σταμάτης, Γρηγόριος Κρέη, Δέσποινα Στεργίου, Αργύρης Καλλιανιώτης  
Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Νεα Πέραμος, 64007 Καβάλα - nikstam@inale.gr 

 

ABSTRACT 
Nikolaos Stamatis, Grigorios Krey, Despoina Stergiou, Argyris Kallianiotis: Shelf life and 
quality of smoked filets from tuna fish species of low demand (Thunnus alalunga) under 
vacuum storage at 5±1οC 
Chemical, microbial, sensory characteristics and caloric energy of processed fillets prepared from low 
demand tuna fish (Albacore) stored under vacuum for 8 months were investigated in this work in order 
to estimate the shelf life and the quality of the product. Proximate analysis of the fillets shows mean 
values (% wt/wtwet tissue ±SD) as follows: 66.1±1.0 for humidity, 5.1±0.3 for ash, 4.8±0.4 for fat, 14.8±1.8 
for protein and 5.0±0.3 for sodium chloride. Mean value (Joule/gdry tissue ±SD) of caloric energy was 
measured at 22258.0±440.9. Basic chemical parameter concentrations of the fillets remain constant, 
while ω-3 polyunsaturated fatty acid content decreased (p<0.05) during the storage period. The applied 
traditional smoking process and the addition of sunflower oil in the package reduced significantly the 
nutritional value of the product. According to microbiological and sensory analysis findings, the shelf life 
of the smoked tuna fillets was estimated 6 months under vacuum conditions at 5±1οC. 
Keywords: smoked filets, Thunnus alalunga, shelf life, quality 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο μακρύπτερος τόνος (T. alalunga) μπορεί να πωληθεί νωπός συχνά έως και τρεις βδομάδες μετά την 
αλίευσή του λόγω της μακράς διαδρομής μεταφοράς του από το αλιευτικό πεδίο στο λιανικό εμπόριο 
(ιχθυοπωλείο, εστιατόριο κλπ.). Μετά από τη σχετικά μεγάλη αυτή χρονική περίοδο το προϊόν 
ενδεχόμενα να καθίσταται χαμηλής ποιότητας και εμπορικής αξίας, έχοντας υψηλή μικροβιακή 
φόρτιση και μέτριες έως υψηλές συγκεντρώσεις βιογενών αμινών (π.χ. ισταμίνη). Δυνατή είναι βέβαια 
η διατήρηση της άριστης ποιότητας και η παράταση της εμπορικής διάρκειας ζωής του νωπού 
προϊόντος με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας συσκευασιών (π.χ. αφαίρεση του οξυγόνου ή χρήση 
μίγματος αερίων τροποποιημένης ατμόσφαιρας γύρω από το προϊόν). Υπάρχουν όμως και 
μειονεκτήματα με τη χρήση αυτών συσκευασιών για τη μεταφορά των νωπών τονοειδών (ολόκληρων 
ψαριών ή φιλέτων). Κενό ή τροποποιημένη ατμόσφαιρα, δηλαδή μειωμένη περιεκτικότητα οξυγόνου ή 
υψηλή περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα στη συσκευασία αντίστοιχα, μπορεί να χρωματίσουν τη 
λευκή έως ελαφρά κόκκινη σάρκα των τόνων δυσάρεστα έντονα καφέ, απόχρωση μη ελκυστική στους 
καταναλωτές, κυρίως μέσω των οξειδωτικών διεργασιών της αιμοσφαιρίνης (Hb) και της μυοσφαιρίνης 
(Mb), ενώσεων που περιέχονται στους ιστούς. Ο αποκλεισμός των διεργασιών αυτών στη σάρκα των 
τόνων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μονοξειδίου του άνθρακα ως αερίου στη συσκευασία, αφού 
λόγω της υψηλής δεσμευτικότητάς του στα μόρια της Hb και της Mb μπορεί να μειώσει σημαντικά 
η/και να αποκλείσει τα οξειδωτικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να διατηρηθεί σταθερό το φυσικό, 
ευχάριστο, ελαφρά κόκκινο χρώμα της σάρκας των φιλέτων (Kristinsson et al. 2006). Παρόμοια 
δυσάρεστα αποτελέσματα εμφάνισης μη εμπορικού έντονα καφέ χρώματος φιλέτων από τονοειδή 
μπορούν να αποφευχθούν και με παραδοσιακό ήπιο κάπνισμα, σε όχι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, 
αφού ο καπνός των συμβατικών ξύλων περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα διατηρώντας το επιθυμητό 
στους καταναλωτές, φυσικό ελαφρά κόκκινο χρώμα των φιλέτων. Επιπλέον ο καπνός είναι γνωστό ότι 
διαθέτει αντιμικροβιακές και συνήθως αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οπότε η επεξεργασία των νωπών 
αλιευμάτων με κάπνισμα οδηγεί σε προϊόντα με μεγαλύτερη εμπορική διάρκεια ζωής (Hatula et al. 
2001). Ο μακρύπτερος τόνος συνιστά σημαντικό αλιευτικό πόρο για τη χώρα μας, όμως δεν προτιμάται 
η πώλησή του στο λιανικό εμπόριο ως φρέσκο προϊόν. Συνήθως οι νωποί ιχθύες καταλήγουν στις 
εταιρίες μεταποίησης όπου μετά την επεξεργασία τους ακολουθεί συσκευασία, συνήθως σε μεταλλικές 
κονσέρβες ή γυάλινα βάζα με μεταλλικό πώμα που αποστειρώνονται παραδοσιακά με ατμό σε 
αυτόκαυστο κλίβανο (συνθήκες: 121οC, 1 bar για 20 λεπτά της ώρας). Τα προϊόντα αυτά έχουν 2-3 έτη 
εμπορική διάρκεια ζωής. Αντίθετα, στα πλαίσια της πρώτης λειτουργίας του πιλοτικού εργαστηρίου 
μεταποίησης αλιευμάτων της Καλύμνου παρήχθησαν το 2015 καπνιστά φιλέτα τόνου μετά από ήπια 
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θερμική επεξεργασία κάπνισης (60οC για 3 ώρες) τα οποία συσκευάστηκαν σε πλαστικές σακούλες σε 
κενό έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανάπτυξης μικροοργανισμών κατά τη μετέπειτα 
αποθήκευσή τους σε συνθήκες ψυγείου (συνήθως 6-8 μήνες εμπορική διάρκεια ζωής). Επιπλέον, στο 
ΙΝΑΛΕ της Καβάλας μελετήθηκαν φυσικοχημικές (υγρασία, τέφρα, πρωτεΐνες, λίπος, χλωριούχο νάτριο, 
λιπαρά οξέα), μικροβιολογικές (ολική μεσόφιλη χλωρίδα, εντεροβακτηριοειδή, γαλακτικά βακτήρια, 
ζύμες/μύκητες), οργανοληπτικές (χρώμα, σταθερότητα, υφή, μορφή, οσμή) παράμετροι και η 
θερμιδική ενέργεια των καπνιστών φιλέτων Καλύμνου με στόχο τόσο την εκτίμηση της εμπορικής 
διάρκειας ζωής (shelf life) αλλά και τη διερεύνηση της ποιότητας και της διατροφικής τους αξίας. Το 
σύνολο των ανωτέρω εργασιών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο 
"Μελέτη ανάπτυξης πιλοτικού συσκευαστηρίου-εργαστηρίου μεταποίησης αλιευμάτων στη ν. 
Κάλυμνο" που εντάχθηκε στα "πιλοτικά σχέδια" του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-
2013. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι νωποί ιχθύες από τη θαλάσσια περιοχή του Ν.Α. Αιγαίου μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο 
μεταποίησης Καλύμνου και υποβλήθηκαν σε εκσπλαχνισμό. Τα σπλάχνα συλλέχθηκαν σε δοχεία με 
καπάκι για την αποφυγή μικροβιακής επιμόλυνσης. Στη συνέχεια οι εκσπλαχνισμένοι ιχθύες 
οδηγήθηκαν στους νεροχύτες, όπου πλύθηκαν με νερό βρύσης, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επαφή με 
τα τοιχώματα του νεροχύτη και υποβλήθηκαν σε φιλετοποίηση ως εξής: αποκεφαλίστηκαν, έγινε κοπή 
των πτερυγίων και απομακρύνθηκαν δέρμα και κόκκαλα. Κατά το χειρισμό της πρώτης ύλης τηρήθηκαν 
οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής επεξεργασίας, δηλαδή: χρήση καθαρών αποστειρωμένων 
μαχαιριών, ψυχρού νερού για το πλύσιμο των αλιευμάτων, διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας 
στους χώρους επεξεργασίας. Τα φιλέτα τόνου τοποθετήθηκαν σε πλαστικά δοχεία χωρητικότητας 7l, 
εναλλάξ με στρώσεις μίγματος ημίχονδρου αλατιού και ζάχαρης σε αναλογία 97:3 και αφού 
παρέμειναν σε αυτές τις συνθήκες για 3 ώρες πλύθηκαν για την απομάκρυνση του αλατιού. Έπειτα 
τοποθετήθηκαν σε σχάρες αποστράγγισης για 24 ώρες και προστέθηκαν τα τοπικά αρωματικά θρύμπη 
και ρίγανη. Τα φιλέτα αφού καπνίστηκαν με καπνό ξύλου οξιάς για τρεις ώρες στους 60οC 
τοποθετήθηκαν σε σχάρες όπου και παρέμειναν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 1 ώρα. Τα 
καπνιστά φιλέτα μεταφέρθηκαν με τροχήλατα καρότσια στο χώρο συσκευασίας, τοποθετήθηκαν για 2 
ώρες σε ηλιέλαιο και μετά τη μερική αποστράγγισή τους συσκευάστηκαν σε πλαστικές μεμβράνες οι 
οποίες σφραγίστηκαν υπό κενό σε κλειστικό μηχάνημα. 

Οι προσδιορισμοί των μικροβιολογικών παραμέτρων πραγματοποιήθηκαν ως εξής: είκοσι πέντε 
(25)g καπνιστού φιλέτου τόνου μεταφέρθηκαν ασηπτικά σε σακούλες Stomacher (Seward, London, 
U.K.), προστέθηκαν 225ml αποστειρωμένου διαλύματος Ringer και ακολούθησε ομογενοποίηση για 1 
λεπτό. Από το ομογενοποιημένο δείγμα, μετά από τις απαραίτητες δεκαδικές αραιώσεις, έγινε ο 
εμβολιασμός σε επιλεγμένα θρεπτικά υλικά ανάπτυξης ως εξής: α) Violet Red Bile Glucose Agar 
(VRBGA, Oxoid code CM 485) με ενσωμάτωση και διπλή επίστρωση για τα εντεροβακτηριοειδή και 
επώαση στους 37οC για 24 ώρες β) Plate Count Agar Standard (PCA, Oxoid code CM 325) με 
επιφανειακή επίστρωση για την ολική μεσόφιλη χλωρίδα (ΟΜΧ) και επώαση στους 32οC για 48 ώρες γ) 
de Man-Rogosa-Sharpe Agar (MRS, Oxoid code CM 361) με ενσωμάτωση και διπλή επίστρωση για τα 
γαλακτικά βακτήρια και επώαση στους 25οC για 96 ώρες δ) Rose-Bengal Chloramphenicol Agar (RBC, 
Oxoid code CM 549) με επιφανειακή επίστρωση για τις ζύμες/μύκητες και επώαση στους 25οC για 120 
ώρες. Οι παράμετροι υγρασία, τέφρα-χλωριούχο νάτριο, πρωτεΐνη, λίπος και λιπαρά οξέα 
προσδιορίστηκαν όπως περιγράφεται στους Stamatis & Arkoudelos (2007). Η ανάλυση των λιπαρών 
οξέων πραγματοποιήθηκε με χρήση αέριου χρωματογράφου της εταιρίας Hewlett Packard (Series II–
5890), τριχοειδούς στήλης SGE-BPX70 (50mx0,22mmx0,25μm), προγράμματος θερμοκρασίας: 177oC, 
18min - 2,3oC/min έως 210oC, 23min, ΤFID: 250oC, ΤΕισαγ.: 200oC, VΔείγμ.: 1μl και split 1:60. Η θερμιδική 
ενέργεια προσδιορίστηκε με χρήση οβίδας καύσης αδιαβατικού θερμιδόμετρου της εταιρίας IKA. Τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά χρώμα, σταθερότητα, υφή, μορφή και οσμή εξετάστηκαν από τρεις 
εκπαιδευμένους δοκιμαστές σε τετραήμερη βάση με τη χρήση του παρακάτω συστήματος αρνητικής 
βαθμολόγησης (Bremmer & Sakagushi 2000): υψηλή ποιότητα (E, excellent) (0 βαθμοί, φυσικό χρώμα, 
υψηλή σταθερότητα προϊόντος, εξαίρετη υφή, ευχάριστη οσμή), καλή ποιότητα (Α) (1 βαθμοί, ανεκτό 
χρώμα, σταθερότητα προϊόντος, τραχιά υφή, αρχή αλλαγών μορφής προϊόντος, ελαφρά οσμή), μέτρια - 
ανεκτή ποιότητα (Β) (2 βαθμοί, αλλαγή χρώματος, μαλακό, αρκετά τραχιά υφή, αποκόπτονται μικρά 
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κομμάτια προϊόντος, έντονη οσμή), απαράδεκτη ποιότητα (C) (3 βαθμοί, απόλυτη αλλαγή χρώματος, 
πολύ μαλακό, κομματιασμένο προϊόν, δυσάρεστη οσμή). 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα 1 δείχνονται, σε μηνιαία βάση, οι μεταβολές των βασικών χημικών παραμέτρων, του 
χλωριούχου νατρίου και της ενέργειας, δειγμάτων τελικού προϊόντος. Προς σύγκριση δίνονται οι τιμές 
που αφορούν στο φρέσκο προϊόν. Στα μεταποιημένα φιλέτα καταγράφονται μέσες τιμές (% wt/wtυγρού 

ιστού ±SD): 66,1±1,0 για την υγρασία, 5,1±0,3 την τέφρα, 4,8±0,4 το ολικό λίπος, 14,8±1,8 τις πρωτεΐνες, 
5,0±0,3 το χλωριούχο νάτριο και 22.258,0±440,9 Joule/gξηρού ιστού για τη θερμιδική ενέργεια. Οι μηνιαίες 
τιμές του ολικού λίπους και της θερμιδικής ενέργειας παρουσιάζουν στατιστικά μη σημαντική αύξηση 
στο μεταποιημένο προϊόν (p>0,05) από τον πρώτο στον όγδοο μήνα, γεγονός που ενδεχόμενα να 
εξηγείται από την προσρόφηση του ηλιέλαιου στα φιλέτα κατά την αποθήκευση του προϊόντος. Η 
προσρόφηση ηλιέλαιου καταγράφηκε όπως αναμενόταν εντονότερη τις πρώτες ημέρες αποθήκευσης 
απ' ότι στη συνέχεια. Οι περιεκτικότητες των υπόλοιπων φυσικοχημικών παραμέτρων και οι τιμές της 
θερμιδικής ενέργειας παρουσιάζουν στατιστικά μη σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά την 
αποθήκευση. Παρόμοια ευρήματα μετρήθηκαν και από άλλους ερευνητές (Rasmussen et al. 2008). 
 
Πίνακας 1. Μεταβολές χημικών παραμέτρων και θερμιδικής ενέργειας κατά την αποθήκευση καπνιστών φιλέτων 
λευκού τόνου, συσκευασμένων σε πλαστική σακούλα σε κενό (VP) στους 5±1οC. 
Table 1. Chemical and caloric energy changes during storage at 5±1οC of vacuum-packed (VP) Albacore smoked 
filets. 

Είδος/Συσκ.-VP    Υγρασία    Τέφρα     Λίπος Πρωτεΐνες     NaCl    Ενέργεια 
Λευκ. τόνος (φρ.) 81,1 ± 3,6 2,1 ± 0,3 3,8 ± 0,5 10,8 ± 1,1 1,2 ± 0,3 16.472 ± 233 

7 ημ. (μετ.) 65,9 ± 3,4 5,5 ± 0,4 5,8 ± 0,5 13,5 ± 1,2 4,7 ± 0,4 22.879 ± 201 
30 ημ. (μετ.) 66,9 ± 3,4 5,1 ± 0,3 5,3 ± 0,6 12,1 ± 1,3 4,4 ± 0,4 21.345 ± 197 
60 ημ. (μετ.) 67,8 ± 3,2 5,4 ± 0,5 3,7 ± 0,5 15,5 ± 1,1 4,9 ± 0,4 22.389 ± 231 
90 ημ. (μετ.) 66,0 ± 3,0 5,8 ± 0,5 5,0 ± 0,5 16,2 ± 1,2 5,4 ± 0,3 22.419 ± 166 
120 ημ. (μετ.) 64,7 ± 3,3 6,3 ± 0,4 4,5 ± 0,4 15,2 ± 1,1 5,9 ± 0,4 22.111 ± 173 
150 ημ. (μετ.) 65,9 ± 3,2 6,1 ± 0,3 5,3 ± 0,6 15,1 ± 1,3 4,4 ± 0,4 22.333 ± 198 
180 ημ. (μετ.) 65,8 ± 3,1 6,4 ± 0,5 5,7 ± 0,6 15,5 ± 1,1 4,9 ± 0,4 22.481 ± 233 

210 ημ. (μετ.) 66,0 ± 3,1 6,8 ± 0,5 5,0 ± 0,6 15,2 ± 1,2 5,4 ± 0,3 22.111 ± 177 
240 ημ. (μετ.) 65,6 ± 3,0 6,5 ± 0,4 5,7 ± 0,6 15,3 ± 1,0 4,9 ± 0,4 22.334 ± 200 
% wt/wt υγρού ιστού ± SD για τις παραμέτρους υγρασία, τέφρα, λίπος, πρωτεΐνες και NaCl (n=3), Joule/g (ξηρού ιστού) για την 
ενέργεια (n=3), φρ. = φρέσκο, μετ. = μεταποιημένο 

 
Πίνακας 2. Μεταβολές μικροβιολογικών παραμέτρων (log CFU g-1) και λιπαρών οξέων (% του συνόλου των 
λιπαρών οξέων ± τυπική απόκλιση) κατά την αποθήκευση καπνιστών φιλέτων τόνου, συσκευασμένων σε πλαστική 
σακούλα σε κενό (VP) στους 5±1οC. 
Table 2. Microbiological parameter (log CFU g-1) and fatty acid changes (% of the total fatty acids ± SD) of smoked 
Albacore during storage in plastic bags under vacuum (VP) at 5±1οC. 

Είδος/Συσκ.-VP ΟΜΧ Ε ΓΒ Ζ/Μ SFA MUFA PUFA ω-3  ω-3/ω-6 
Λευκ. τόνος (φρ.) 2,1 1,2 1,5 1,5 33,7±2,2 20,3±1,9 45,4±2,4 37,3±2,4 4,57 

7 ημ. (μετ.) 2,2 < 1 < 1 1,5 44,2±3,1 37,8±2,4 14,2±1,0 4,2±0,5 0,42 
30 ημ. (μετ.) 4,2 < 1 1,8 2,5 * * * * * 
60 ημ. (μετ.) 2,3 < 1 < 1 2,5 46,2±2,0 32,9±3,0 16,2±0,7 5,3±0,6 0,49 
90 ημ. (μετ.) 5,4 < 1 2,1 1,7 * * * * * 
120 ημ. (μετ.) 5,0 1,1 2,0 2,4 * * * * * 
150 ημ. (μετ.) 5,8 1,2 1,8 1,2 * * * * * 
180 ημ. (μετ.) 6,0 < 1 < 1 2,7 47,1±2,1 35,2±2,8 16,9±1,0 4,1±1,0 0,38 

210 ημ. (μετ.) 
240 ημ. (μετ.) 

7,2 
8,0 

1,3 
1,4 

< 1 
1,0 

2,6 
2,6 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

ΟΜΧ=Ολική μεσόφιλη χλωρίδα, Ε=Εντεροβακτηριοειδή, ΓΒ=Γαλακτικά Βακτήρια, Ζ/Μ=Ζύμες-Μύκητες, VC = Vacuum Packaging, 
SFA=Κορεσμένα λιπαρά οξέα, MUFA=Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, PUFA=Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ω-3=ω-3 PUFA, ω-6=ω-6 
PUFA, *)=μη διαθέσιμο 

 
Όπως φαίνεται στους Πίνακες 2 και 3 τα καπνιστά φιλέτα τόνου Καλύμνου κατά την 

αποθήκευσή τους σε πλαστική μεμβράνη σε κενό κρίνονται ακατάλληλα για βρώση μετά από 180 
ημέρες λόγω υπέρβασης των οριακών τιμών της ΟΜΧ (log cfu/g>6) και υψηλών τιμών των παραμέτρων 
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υφή, οσμή και γεύση με αποτέλεσμα την υπέρβαση της οριακής τιμής 18 του συνόλου της 
βαθμολόγησης οργανοληπτικού ελέγχου. Επιπλέον μετρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των ω-3 
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFA), κυρίως του εικοσιδυοεξαενικού (DHA) και του 
εικοσιπενταενικού οξέος (EPA) στο μεταποιημένο προϊόν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Οι 
διαφοροποιήσεις των επιπέδων των ω-3 PUFA μπορεί να οφείλονται στο φαινόμενο οξείδωσης των 
λιπαρών οξέων από την εφαρμογή της θερμής κάπνισης των φιλέτων, άλλωστε έχει μετρηθεί μείωση 
έως και 50% του λόγου C22:6ω-3/C16:0 κατά την αποθήκευση καπνιστών φιλέτων πέστροφας (Siskos et al. 
2007). Επιπλέον μετρήθηκε αυξημένη περιεκτικότητα λινελαϊκού οξέος (ω-6 λιπαρό οξύ) στο 
μεταποιημένο προϊόν, ιδιαίτερα μετά την 7 ημέρα αποθήκευσης, γεγονός που μπορεί να οφείλεται 
στην προσρόφηση ηλιέλαιου από τα φιλέτα. Η μείωση της περιεκτικότητας σε ω-3 και η αύξηση της 
περιεκτικότητας σε ω-6 λιπαρά οξέα κατά τη μεταποιητική διαδικασία φαίνεται και από τις τιμές του 
λόγου ω-3/ω-6 (Πίνακας 2), ο οποίος μειώνεται από 4,57 στο φρέσκο προϊόν σε 0,38 στο μεταποιημένο 
προϊόν 180 ημερών. Συμπερασματικά, θερμή κάπνιση και παραμονή των φιλέτων τόνου στο ηλιέλαιο 
κατά την αποθήκευση του προϊόντος μειώνουν σημαντικά τη διατροφική του αξία σε σχέση με τους 
φρέσκους ιχθύες και το μεταποιημένο προϊόν 7 ημερών. Προτείνεται τόσο αλλαγή των συνθηκών 
κάπνισης (εφαρμογή χαμηλότερης θερμοκρασίας και μικρότερου χρόνου) αλλά και του υγρού 
συσκευασίας (π.χ. χρήση ελαιολάδου αντί ηλιέλαιου ή μιγμάτων τους) για τη διατήρηση τουλάχιστον 
η/και ενδεχόμενα την επαύξηση των υψηλών διατροφικών προδιαγραφών των νωπών τόνων και μετά 
από την εφαρμογή της εν λόγω επεξεργασίας.  
 
Πίνακας 3. Μεταβολές οργανοληπτικών παραμέτρων κατά την αποθήκευση καπνιστών φιλέτων λευκού τόνου, 
συσκευασμένων σε πλαστική σακούλα σε κενό (VP) στους 5±1οC. 
Table 3. Sensorial parameter changes of smoked Albacore during storage in plastic bags under vacuum (VP) at 
5±1οC. 

 

Είδος/Συσκ.-VP Χρώμα Σταθερότητα Υφή Μορφή Οσμή Γεύση Σύνολο 
Λευκ. τόνος (φρ.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

7 ημ. (μετ.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 ημ. (μετ.) 0,3 0,7 0,7 0,6 1,1 0,4 3,8 
60 ημ. (μετ.) 0,4 0,8 1,0 0,8 1,5 1,0 5,5 
90 ημ. (μετ.) 0,5 0,8 1,1 0,6 1,8 1,4 6,2 
120 ημ. (μετ.) 0,6 1,0 1,6 0,8 1,9 1,7 7,6 
150 ημ. (μετ.) 1,6 1,9 2,6 1,8 2,9 2,7 13,5 
180 ημ. (μετ.) 2,6 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 17 

210 ημ. (μετ.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 
240 ημ. (μετ.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 18,0 
Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα οργανοληπτικής αξιολόγησης  0-3 βαθμούς ανά παράμετρο (0 = άριστο, 3=απορριπτέο)  
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In vitro έλεγχος επίδρασης αιθέριων ελαίων ενάντια στις μυκητιάσεις των 
θαλασσινών ψαριών από Exophiala spp. 
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ABSTRACT 
Antonios I. Tzimourtos, Markos N. Kolygas, Dimitrios Anastasiadis, Maria Yiagnisis, Foteini 
Athanasopoulou: In vitro susceptibility of essential oils against mycosis of marine fish caused 
by Exophiala spp 
The present research investigates in vitro, the potential use of seven (7) essential oils (Eucalyptus 
globulus, Malaleuca alternifolia, Ocimum basilicum, Origanum majorana, Pogostemon cablin, 
Rosmarinus officinalis and Thymus vulgaris) against an Exophiala species previously described as 
pathogen in cultured red porgy (Pagrus pagrus Linnaeus, 1758) in Greece. Different concentrations (100-
200-400-800 and 1600μg/ml) of the above essential oils were diluted in PDA (Potato Dextrose Agar) in 
Petri dishes. After inoculation and 6 week incubation period at 220C, the diameter of the colonies was 
recorded. Thymus vulgaris essential oil showed a strong antifungal (≥400μg/ml) and bleaching activity 
(≤400μg/ml) against mycelial growth and conidia germination of Exophiala sp. On the contrary, 
Eucalyptus globulus (100μg/ml), Origanum majorana (200μg/ml) and Rosmarinus officinalis (100μg/ml) 
not only failed to inhibit the radial growth of the fungus, but broadened it with statistical significance. 
Keywords: Black Yeast, Exophiala sp., marine fungi, essential oils 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μυκητιάσεις αν και συχνές στα ψάρια γλυκού νερού είναι σχετικά αντιμετωπίσιμες καθώς 
εντοπίζονται κυρίως επιδερμικά (Athanasopoulou et al. 1986, Steckler et al. 2014). Στα θαλασσινά 
ψάρια οι μυκητιάσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες και εμφανίζονται κατά συνθήκη σε 
ανοσοκατεσταλμένους πληθυσμούς. Η ιδιαιτερότητα αυτών των μυκητιάσεων έγκειται στο γεγονός 
πως η μόλυνση είναι συστημική και απαιτεί per os χορήγηση αντιμυκητιακού παράγοντα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Δεδομένου όμως του μικρού αριθμού των διαθέσιμων και 
επιτρεπόμενων εξ΄αυτών αντιμυκητιακών φαρμάκων για χρήση σε ψάρια, τέτοιες μολύνσεις σπανίως 
αντιμετωπίζονται, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες σε επίπεδο εκτροφής. Τα κύρια 
γένη μυκήτων που μολύνουν θαλάσσιους πληθυσμούς ψαριών είναι τα Fusarium, Ochroconis, 
Exophiala και Scytalidium (Hatai 2012). Στην Ελλάδα, η μόνη καταγεγραμμένη μυκητίαση σε θαλασσινά 
ψάρια από Exophiala sp. αναφέρθηκε το 2013, σε μονάδα εκτροφής φαγκριού (Pagrus pagrus Linnaeus, 
1758), στο Βόρειο Αιγαίο (Kolygas et al. 2013). Παγκοσμίως, οι αναφορές μολύνσεων θαλασσινών 
ψαριών από Exophiala sp. είναι πολλές και αφορούν αρκετά είδη ιχθύων (Camus et al. 2015, Gjessing et 
al. 2011, Kanchan et al. 2015, Kurata et al. 2008, Marancik et al. 2011, Munchan et al. 2009, Nyaoke et 
al. 2009, Overy et al. 2014, Reuter et al. 2003). 

H αντιμικροβιακή δράση των αιθέριων ελαίων έναντι αρκετών παθογόνων παραγόντων των 
ψαριών έχει μελετηθεί αρκετά και έχει αποδειχθεί με πολλές μελέτες (Yiagnisis et al. 2008). Για το λόγο 
αυτό η παρούσα εργασία εξετάζει τη πιθανή αντιμυκητιακή δράση επτά (7) διαφορετικών αιθέριων 
ελαίων 1) Τεϊόδεντρου, Malaleuca alternifolia (Maiden & Betche, 1905) Cheel, 1925, 2) Ευκαλύπτου, 
Eucalyptus globulus Labillardiere, 1804, 3) Βασιλικού, Ocimum basilicum Linnaeus, 1753,  4) 
Ματζουράνας, Origanum majorana Linnaeus, 1753, 5) Πατσουλιού, Pogostemon cablin Bentham, 1848, 
6) Δενδρολίβανου, Rosmarinus officinalis Linnaeus, 1753 και 7) Θυμαριού, Thymus vulgaris Linnaeus, 
1753. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η αγορά των καθαρών αιθέριων ελαίων έγινε από την APIVITA. Τα αιθέρια έλαια διατηρήθηκαν σε 
πωματισμένα σκουρόχρωμα φιαλίδια σε θερμοκρασία ψύξης έως τη χρησιμοποίηση τους. 

mailto:atzimourtos@gmail.com
mailto:mayia@ath.hcmr.gr
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Το μυκητιακό στέλεχος ανήκει στο γένος Exophiala sp. και προήλθε από το εργαστήριο 
Ιχθυολογίας, Παθολογίας Υδρόβιων οργανισμών και Υδατοκαλλιεργειών του τμήματος Κτηνιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επί της ουσίας αποτελεί ανακαλλιέργεια του στελέχους που 
απομονώθηκε το 2013 από φαγκριά εκτροφής μετά από μαζική μόλυνση τους από τον παθογόνο 
παράγοντα. Έκτοτε ο μύκητας διατηρούνταν σε SDA (Sabouraux Dextrose Agar) στους 100C, και 
ανακαλλιεργούνταν ενοφθαλμιζόμενος μηνιαίως.  

Για τον έλεγχο της αντιμυκητιακής δράσης επιλέχθηκαν πέντε (5) διαφορετικές συγκεντρώσεις 
για κάθε έλαιο (100, 200, 400, 800 και 1600μg/ml). Η εφαρμογή των ελαίων έγινε με διάλυση τους σε 
όλο τον όγκο του θρεπτικού υποστρώματος  (Potato Dextrose Agar). Για να αποφευχθεί η πιθανότητα 
δημιουργίας διφασικού συστήματος μεταξύ του αιθέριου ελαίου και του άγαρ, όλα τα αιθέρια έλαια 
πριν από τη τελική ανάμειξη τους με αυτό, μετατρέπονταν σε γαλάκτωματα αναμειγνυόμενα με 100mg 
λεκιθίνη (LAB MC041). Μετά την ανάμειξη του γαλακτώματος και του άγαρ, ακολουθούσε ήπια 
θέρμανση (500C) με ανάδευση για 10min. Για ισχυροποίηση της στατιστικής βάσης, κάθε συγκέντρωση 
ελαίου ξεχωριστά εφαρμόστηκε σε  10 τρυβλία Petri (9 βαθμοί ελευθερίας)(350 τρυβλία).  

Εκτός από τα παραπάνω ετοιμάστηκαν και (3x10) τρυβλία που περιείχαν PDA (+100mg Lecithin), 
PDA 3%NACl (+100mg Lecithin) και PDA 5% NaCl (+100mg Lecithin), με σκοπό να διερευνηθεί η 
βέλτιστη ανάπτυξη του μύκητα συναρτήσει της αλατότητας.   

10 ημέρες πριν την έναρξη του πειράματος έγινε σπορά σε φιαλίδιο που περιείχε 3ml PDB 
(Potato Dextrose Broth). Την ημέρα της έναρξης του πειράματος διαχωρίστηκαν τα μυκήλια από τα 
κονίδια με χρήση αποστειρωμένου μικροφίλτρου (70μm Nylon Mesh, Fisher Scientific). Ο 
ενοφθαλμισμός γινόταν στο γεωμετρικό κέντρο του κάθε τρυβλίου με τη βοήθεια μικροπιπέτας, 
μεταφέροντας 15μl από το PDB που περιείχε τα κονίδια. Πριν από κάθε ενοφθαλμισμό σε νέο τρυβλίο 
γινόταν ανάδευση του PDB. 

Για τον υπολογισμό της αντιμυκητιακής δράσης του κάθε αιθέριου ελαίου, έγινε επώαση για 6 
εβδομάδες στους 220C. Διενεργήθηκαν συνολικά 6 εβδομαδιαίες μετρήσεις της διαμέτρου της κάθε 
αποικίας/ τρυβλίο με τη βοήθεια μικρομέτρου. Ο υπολογισμός  της αντιμυκητιακής δράσης 
εκφράστηκε ως ποσοστό αναστολής ανάπτυξης της αποικίας του μύκητα χρησιμοποιώντας τον τύπο 
σύμφωνα με τους Pandey et al. 1982, όπου: 

 
Ποσοστό αναστολής % = 100 (dc – dt)/dc,  με 

 
dc = Μέση Διάμετρος  της αποικίας του μάρτυρα, και 

dt = Μέση Διάμετρος της αποικίας της υπό έλεγχο ομάδας 
 
Ως μάρτυρας επιλέχθηκε μια ομάδα εκ των τριών: 1) PDA+Lecithin, 2) PDA 3%NaCl+Lecithin και 

3) PDA 5%+ Lecithin, η οποία παρουσίασε την μεγαλύτερη μέση ανάπτυξη αποικίας με σημαντικά 
στατιστική διαφορά, στο τέλος του πειράματος (6η εβδομαδιαία μέτρηση). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σε ότι αφορά τους μάρτυρες, βέλτιστη τιμή Μέσου Όρου ανάπτυξης παρουσίασε ο μύκητας που 
ενοφθαλμίστηκε στη ομάδα τρυβλίων που περιείχαν PDA 3% NaCl, με σημαντική στατιστική διαφορά 
(One way ANOVA P=0,0015<0,05). Επιπλέον διενεργήθηκε 
περαιτέρω έλεγχος t, δύο δειγμάτων μεταξύ PDA-PDA 3% 
(P=0,009<0,05), PDA-PDA 5% (P=0,562>0,05) και PDA 3%-PDA 
5%(P=0,0001<0,05), όπου και επαληθεύθηκε η παραπάνω 
υπόθεση. Μεταφραστικά η ανάπτυξη του παρόντος μυκητιακού 
στελέχους είναι βέλτιστη σε συγκέντρωση NaCl 3% και μάλιστα 
με στατιστικά σημαντική διαφορά έναντι των συγκεντρώσεων 
0% και 5% NaCl. Για το λόγο αυτό ως μάρτυρας σύγκρισης επιλέχθηκε η Μέση Διάμετρος ανάπτυξης 

Πίνακας1. Μέση διάμετρος ανάπτυξης 

Table 1. Mean Growth Diameter 

 
Μέση Διάμετρος (mm) 

PDA 64,66 ± 2,25 
PDA 3% 67,06 ± 1,28 
PDA 5% 64,16 ± 1,36 
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Πίνακας 2. Θηκογράμματα Μ.Ο. Ανάπτυξης αποικιών ανά αιθέριο έλαιο, συγκέντρωση και εβδομάδα 
Table 2. Box and Whisker plots of mean Growth Diameter per essential oil, Concentration and Week 
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 του PDA 3% NaCl.  
Σε ότι αφορά τα αιθέρια έλαια, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις συγκεντρώσεων κατά τις οποίες 

όχι μόνο δεν περιορίστηκε η ανάπτυξη του μύκητα αλλά εμφάνισαν δυναμική ανάλογη με εκείνη του 
μάρτυρα. Πιο συγκεκριμένα, τα αιθέρια έλαια Ευκάλυπτος (100μg/ml), Δενδρολίβανο (100μg/ml) και 
Ματζουράνα (200μg/ml), δεν υπέδειξαν σημαντική στατιστική διαφορά ως προς την ανάπτυξη τους 
συγκριτικά με τον μάρτυρα (PDA 3%)(One Way ANOVA, P=0,207>0,05), δηλαδή τα συγκεκριμένα 
αιθέρια έλαια όχι μόνο δε καταστέλλουν την ανάπτυξη του μύκητα αλλά υποβοηθούν σημαντικά το 
μύκητα να αναπτυχθεί. Η ματζουράνα (200μg/ml) επιπρόσθετα, αν και χωρίς σημαντικές στατιστικές 
διαφορές (P=0,178>0,05), εμφάνισε αυξημένη Μέση Διάμετρο Ανάπτυξης έναντι του PDA 3%. 

Τη καλύτερη αποτελεσματικότητα τη παρουσίασε το θυμάρι με MIC τα 400μg/ml, ενώ ακόμη 
και σε συγκεντρώσεις κάτω από το MIC παρατηρήθηκαν μεταβολές ως προς την ικανότητα του μύκητα 
να παράγει μελανίνη στο τοίχωμα των μικκυλίων του προκαλώντας και μορφολογικές μεταβολές στη 
δομή του μύκητα. 
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ABSTRACT 
Μaria-Ιoanna Tsertou, Stavros Chatzifotis, Ramon Fontanillas, Efthimia Antonopoulou, 
Pantelis Katharios: The effect of various dietary concentrations of Ca and P in the 
development of systemic granulomatosis in meager (Argyrosomus regius) 
One of the most important bottlenecks of meagre production is systemic granulomatosis (SG), a 
pathological condition affecting the majority of farmed populations. The aetiology of the disease is still 
unknown. However there is evidence that is related to nutrition (Katharios et al. 2011). The purpose of 
this trial was to examine whether different levels of dietary Ca:P ratios and P affect the development of 
SG. Nine experimental diets with different levels of Ca:P ratio and P were formulated for this purpose. 
The feeding trial lasted 3 months and in the end visual examination and histology performed in the soft 
tissues of the fish. High P supplementation found to affect the development of granulomatosis at least 
in the kidney and liver of fish while histological assessment confirmed the results of the visual inspection 
performed in fresh preparation. 
Keywords: Meagre, Systemic granulomatosis, Ca:P ratio, P content 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πιο σημαντικό παθολογικό πρόβλημα στην εκτροφή του κρανιού, Argyrosomus regius (Asso, 1801), 
φαίνεται πως είναι μια νέα ασθένεια, η συστημική κοκκιωμάτωση (ΣΚ), η οποία προσβάλει σχεδόν το 
100% του εκτρεφόμενου πληθυσμού. Η ΣΚ προκαλεί διάχυτα κοκκιώματα σε όλα τα εσωτερικά όργανα 
του ψαριού. Σε προχωρημένες καταστάσεις, τα κοκκιώματα μπορεί να εξαπλωθούν στους οφθαλμούς, 
στον εγκέφαλο και στους μύες, ενώ στα εσωτερικά όργανα μπορεί να υπάρξει ασβέστωση του ιστού. 
Τα πρώτα κοκκιώματα εμφανίζονται όταν το βάρος των ψαριών είναι περίπου 2-3g και είναι ορατά 
μόνο με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου, ενώ καθώς το ψάρι μεγαλώνει τα κοκκιώματα είναι εμφανή 
και με γυμνό μάτι (Katharios et al. 2011). Τα κοκκιώματα στον κρανιό παρουσιάζουν ομοιότητες με 
αντίστοιχα κοκκιώματα που εμφανίζονται λόγω μολυσματικών παραγόντων, όπως από είδη του γένους 
Mycobacterium και από μύκητες. Ωστόσο, οι ιστολογικές αναλύσεις με ειδικές και γενικές χρώσεις, οι 
καλλιέργειες σε ειδικά θρεπτικά μέσα και τα αποτελέσματα της PCR με ειδικούς εκιννητές για 
διάφορους μολυσματικούς παράγοντες έχουν δώσει αρνητικά αποτελεσμάτα. Σε συνδυασμό με 
μελέτες που έχουν συσχετίσει την εμφάνιση των κοκκιωμάτων σε άλλα είδη ψαριών με διατροφικούς 
παράγοντες όπως ανισσοροπίες σε μέταλλα, χρήση φυτικών πρωτεϊνών και έλλειψη βιταμινών (Dunbar 
& Herman 1971; Paperna et al. 1977); Herman 1996), ενισχύεται η υπόθεση ότι πρόκειται για μια 
μεταβολική διατραχή που συνδέεται με τη διατροφή. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να 
διερευνηθεί η επίδραση του ασβεστίου και του φωσφόρου στην ανάπτυξη των κοκκιωμάτων στον 
κρανιό.  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά παρασκευάστηκαν 9 πειραματικά σιτηρέσια στο SKRETTING Aquaculture Research Centre στη 
Νορβηγία, ώστε να περιέχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις Ca και P. Το βασικό σιτηρέσιο 
παρασκευάστηκε έτσι ώστε να περιέχει 53% πρωτεΐνη και 15% λίπη. Στη συνέχεια, προστέθηκε στο 
βασικά μίγμα ξεχωριστά P σε διάφορες συγκεντρώσεις, ενώ η ποσότητα του Ca που προστέθηκε 
υπολογίστηκε να είναι λιγότερη, ίση ή διπλάσια από αυτή του P (Πίνακας 1). Ως πηγές Ca και P 
χρησιμοποιήθηκαν το ανθρακικό ασβέστιο και το φωσφορικό μονοαμμώνιο, αντίστοιχα.  
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Πίνακας 1. Συγκέντρωση Ca και P (gkg-1) στις 9 πειραματικές δίαιτες 
Table 1. Ca and P concentrations (gkg-1) in 9 experimental diets 

 Σιτηρέσια 

gkg-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ca 5,49 6,44 12,83 5,49 10 20 5,55 15 30 

P 6,44 6,44 6,42 10 10 10 15,58 15 15 

 
Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 1350 κρανιοί, βάρους περίπου 1g, προερχόμενοι από το 

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Κρήτη, οι 
οποίοι διανεμήθηκαν σε 27 δεξαμενές, χωρητικότητας  500lt. Το πείραμα σίτισης διήρκησε 4 μήνες, 
κατά το οποίο τα ψάρια ταΐζονταν με το χέρι μέχρι κορεσμού δύο φορές την ημέρα, 7 ημέρες την 
εβδομάδα. 

Για την εκτίμηση της κατάστασης των ψαριών σχετικά με την παρουσία των κοκκιωμάτων, 
αναπτύχθηκε μια ημι-ποσοτική μέθοδος που βασίζεται στην κλιμακωτή αξιολόγηση της δριμύτητας 
των κοκκιωμάτων στα εσωτερικά όργανα των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε ψάρι εξετάστηκαν  
μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τα εξής όργανα: καρδιά, ήπαρ, σπλήνας, έντερο, περιτόναιο, νεφρός 
και νηκτική κύστη. Η βαθμολόγηση της δριμύτητας παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 
 

Πίνακας 2. Κλίμακα αξιολόγησης κοκκιωμάτων ανά όργανο 
Table 2. Scoring system for the assessment scale of granulomas 

Κατάσταση Βαθμός 

Απουσία κοκκιωμάτων 0 

Κοκκιώματα ορατά μόνο με μικροσκόπιο 1 

Κοκκιώματα ορατά δια γυμνού οφθαλμού 2 

Ασβέστωση 5 

  
Εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση των ιστών πραγματοποιήθηκε και ιστολογική εξέταση. 

Συγκεκριμένα δείγμα από καρδιά, ήπαρ, έντερο, σπλήνα και νεφρό μονιμοποιήθηκε σε 4% 
φορμαλδεύδη : 1% γλουταραλδεϋδη. Στη συνέχεια αφυδατώθηκαν με αιθανόλη και τέλος 
ενσωματώθηκαν σε ρητίνη (Technovit 7100, Heraeus Kulzer). Τομές 4 μm πραγματοποιήθηκαν με 
μικροτόμο (RM 2035, Leica, Germany) και ακολούθησε χρώση με methylene blue/azure II/basic fucsin 
σύμφωνα με τους Bennett et al. (1976). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το πείραμα σίτισης ξεκίνησε πριν ακόμα τα ψάρια εμφανίσουν τα πρώτα κοκκιώματα (περίπου 1g), 
ενώ μετά από 3 μήνες σε όλες τις ομάδες ορισμένα ψάρια εμφάνισαν κοκκιώματα. Οι ιστοί που 
φάνηκε να επηρεάζονται περισσότερο από τη ΣΚ ήταν το ήπαρ και ο νεφρός. Ο λόγος Ca:P δεν βρέθηκε 
να επηρεάζει την εμφάνιση των κοκκιωμάτων ενώ αντίθετα, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε 
ανάμεσα στις δίαιτες με διαφορετικές συγκεντρώσεις P και στην εμφάνιση των κοκκιωμάτων στο ήπαρ 
και στο νεφρό των ψαριών. Συγκεκριμένα, τα ψάρια που σιτίστηκαν με τα σιτηρέσια που περιείχαν 
μεγάλη περιεκτικότητα σε P (15gkg-1) εμφάνισαν μεγαλύτερο ποσοστό ιστών χωρίς κοκκιώματα και 
μικρότερο ποσοστό ιστών με ασβέστωση σε σχέση με αυτά που σιτίστηκαν με χαμηλή ή μέτρια 
περιεκτικότητα σε P. Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των ψαριών σε κάθε μία από τις 4 
κατηγορίες της κλίμακας αξιολόγησης στο τέλος του πειράματος για το νεφρό και το ήπαρ. Στους 
υπόλοιπους ιστούς που εξετάστηκαν δεν βρέθηκε σημαντική σχέση ανάμεσα στα σιτηρέσια και στην 
εμφάνιση των κοκκιωμάτων ενώ δεν παρατηρήθηκαν καθόλου κοκκιώματα στο περιτόναιο και στη 
νηκτική κύστη όλων των ψαριών. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση πως η ΣΚ πιθανόν 
αποτελεί μια μεταβολική διαταραχή διατροφικής προέλευσης, ωστόσο περαιτέρω διερεύνηση 
απαιτείται για το ρόλο του P.  
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Εικόνα 1. Ποσοστό των ψαριών που σιτίστηκαν με διάφορες συγκεντρώσεις P σε κάθε μια από τις 4 κατηγορίες της 
κλίμακας αξιολόγησης (απουσία κοκκιωμάτων, Επίπεδο 1: κοκκιώματα ορατά με χρήση μικροσκοπίου, Επίπεδο 2: 
κοκκιώματα ορατά μακροσκοπικά και ασβέστωση ιστού) για το νεφρό και το ήπαρ. Τα αποτελέσματα του Kruskal-
Wallis τεστ εμφανίζονται πάνω από το γράφημα. 
Figure 1. Percentage of the fish fed with various P levels in each of the 4 categories of the granulomas scoring 
system (no granuloma, Level 1: granulomas visible only with microscopy, Level 2: granulomas visible 
macroscopically and tissue calcification) for the kidney and the liver. Kruskal-Wallis test results are indicated above 
the graph. 
 

Από τις ιστολογικές παρατηρήσεις των ιστών (Εικόνα 2) βρέθηκαν κοκκιώματα τόσο σε αρχικό 
στάδιο σχηματισμού, όσο και σε προχωρημένο στάδιο, όπου υπήρχε ασβέστωση τμήματος των ιστών, 
κυρίως του ήπατος και του νεφρού. Η γενική παθολογία που παρατηρήθηκε στη συγκεκριμένη μελέτη 
δεν διέφερε από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Katharios et al. (2011). Τα κοκκιώματα 
σχηματίζονται από την προσέλκυση μονοκύτταρων μακροφάγων κυττάρων, των επιθηλιοειδών (James 
2000), ενώ περιβάλλονται από ινώδη ιστό που δημιουργείται από ινοβλάστες και παρουσιάζουν 
διαστρωμάτωση με νέκρωση στην κεντρική τους περιοχή. Σε αρκετές περιπτώσεις τα κοκκιώματα 
συγχωνεύονται μεταξύ τους οδηγώντας σε δυστροφική ασβεστοποίηση του ιστού (Εικόνα 2). 
Χαρακτηριστική είναι και η παρουσία των αινιγματικών κυττάρων rodlet, τα οποία βρίσκονται σε 
μεγάλους αριθμούς στις περιτοναϊκές μεμβράνες αλλά και στο ήπαρ, πάνγκρεας και έντερο. Τα 
κύτταρα rodlet βρίσκονται αποκλειστικά στα ψάρια, κυρίως στο έντερο, ενώ στην περίπτωση του 
κρανιού παρατηρούνται σχεδόν σε όλους τους ιστούς. Ο ρόλος των συγκεκριμένων κυττάρων, που 
αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως παράσιτα, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα, ωστόσο θεωρούνται ως 
φλεγμονώδη κύτταρα του οργανισμού (Reite & Evensen 2006). Στο κυτταρόπλασμα τους φέρουν 
ραβδία, τα οποία κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να τα απελευθερώσουν στο 
εξωκυττάριο περιβάλλον (Depasquale 2014). Η εκκριτική τους αυτή ιδιότητα πιθανόν να σχετίζεται με 
τον αμυντικό μηχανισμό του κρανιού και την ΣΚ, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί πλήρως 
καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα από υγιή ή ψάρια άγριου πληθυσμού. 
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Εικόνα 2. A. Κοκκιώματα διαφόρων σταδίων στο ήπαρ. B. Συγχώνευση γειτονικών κοκκιωμάτων στην καρδιά. C. 
Κέντρα μελανομακροφάγων στο σπλήνα. D. Κύτταρα rodlet στην περιτοναική μεμβράνη 
Figure 2. A. Multiple granulomas in the liver of a meagre. B. Merging of several adjacent granulomas in heart. C.  
Melanomacrophage centers in spleen. D. Numerous rodlets cells are evident in peritoneal membrane. 
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ABSTRACT 
Stefanos Fragkoulis, Maria Christou, Christos Ritas, Costas Tzokas, Costas Batargias, Giorgos 
Koumoundouros: Consumers’ preference assessment for the body-shape of reared Gilthead 
seabream (Sparus aurata) 
A questionnaire survey was performed to study the consumers' preference for the body shape of 
Gilthead seabream, using digital photos of reared fish. Twenty two out of 65 participants in the survey 
were classified as responders of high discrimination efficiency or/and reliability. Through the evaluation 
of these responders and the geometric morphometrics analysis, the preferred body shape was 
presented comparatively more slender with longer caudal peduncle. The comparison of the body shape 
between wild-caught and the reared fish showed that the origin of fish significantly affected the 
external morphology of seabream (p<0.001). Spline diagramsdemonstrated that the consumers 
preferences matched to a great extend the body shape of wild caught fish. 
Keywords: Phenotypic plasticity, morphology, product quality, reared fish 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το σχήμα του σώματος αποτελεί σημαντικό χαρακτήρα ποιότητας για τα εκτρεφόμενα ψάρια, 
ιδιαίτερα εκείνα που εμπορεύονται ολόκληρα. Η ποικιλομορφία του σχήματος των εκτρεφόμενων 
ψαριών αποδίδεται τόσο στην ύπαρξη μορφο-ανατομικών παραμορφώσεων (Boglione et al. 2013, 
Cobcroft & Battaglene, 2013), όσο και στη φυσιολογική διακύμανση λόγω της δράσης του 
περιβάλλοντος και του γονοτύπου (Costa et al. 2010, Loizides et al. 2014, Fragkoulis et al. in press). Αν 
και το σχήμα του σώματος αποτελεί συχνό χαρακτήρα στόχο των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης 
(Costa et al. 2010, Loukovitis et al. 2013), ο φαινότυπος αναφοράς για το σχήμα του σώματος της 
τσιπούρας δεν έχει μέχρι σήμερα προσδιορισθεί. Άγνωστο επίσης παραμένει το κατά πόσο οι 
καταναλωτές έχουν διακριτές προτιμήσεις ως προς το σχήμα του σώματος των εκτρεφόμενων ψαριών, 
αλλά και το κατά πόσο οι όποιες προτιμήσεις σχετίζονται με τον «άγριο» φαινότυπο. Στην παρούσα 
εργασία, εξετάζονται οι καταναλωτικές προτιμήσεις για το σχήμα του σώματος της τσιπούρας, έχοντας 
ως σημείο αναφοράς τον φαινότυπο ατόμων που αλιεύθηκαν από το φυσικό πληθυσμό. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Τα εκτρεφόμενα άτομα προήλθαν από μαζική ωοτοκία 182 θηλυκών και 76 αρσενικών γεννητόρων. Ο 
εγκλιματισμός των αυγών και η νυμφική εκτροφή έγινε με την καθιερωμένη μεθοδολογία για το είδος. 
Τα άτομα παρέμειναν στις δεξαμενές μέχρι το εμπορεύσιμο μέγεθος (320-400 g), όπου και πάρθηκε 
δείγμα 80 ατόμων (22.3±1.7 cm SL) για τη σύσταση των ερωτηματολογίων. Τα «άγρια» άτομα 
προήλθαν από τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (45 άτομα 21,5±0,8 cm SL). Η ανάλυση του 
σχήματος σώματος έγινε σε ψηφιακές φωτογραφίες των αναισθητοποιημένων εκτρεφόμενων και 
«άγριων» ατόμων, με τη μέθοδο της γεωμετρικής μορφομετρίας και ανάλυση 13 οροσήμων 
(Fragkoulis et al. in press). Από τα «άγρια» ψάρια, 19 άτομα παρουσίασαν μορφο-ανατομικές 
ανωμαλίες (σκελετικές ή πλευρικής γραμμής) και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση ως άτομα με 
πιθανότητα να έχουν δραπετεύσει από εκτρεφόμενους πληθυσμούς. 

Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους αξιολογητές με τη μορφή αρχείου pdf (Adobe 
FormsCentral) όπου έπρεπε να αξιολογήσουν το σχήμα του σώματος 100 ψαριών, σύμφωνα με 
κλίμακα βαθμονόμησης πέντε σημείων (1=μέτριο, 5=εξαιρετικό). Για να μην επηρεαστεί η αξιολόγηση 
από το χρωματισμό και το μέγεθος του σώματος, οι φωτογραφίες μετασχηματίστηκαν σε αποχρώσεις 

mailto:stefanos_fragkoulis@hotmail.com
mailto:gkoumound@biology.uoc.gr
mailto:batc@teimes.gr
mailto:critas@andromedagroup.gr
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του γκρι και προσαρμόστηκαν στο ίδιο μέγεθος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε εντός δύο εβδομάδων, 
σε ένα σύνολο 65 αξιολογητών. 

Από τις 100 φωτογραφίες ψαριών που υπήρχαν στα ερωτηματολόγια, οι εξήντα ήταν 
μοναδικές, ενώ οι υπόλοιπες 40 ήταν διπλές φωτογραφίες 20 ψαριών που επιλέχθηκαν τυχαία. Οι 
είκοσι διπλές καταχωρήσεις κατανεμήθηκαν τυχαία στο ερωτηματολόγιο. Η αξιοπιστία κάθε 
αξιολογητή εκτιμήθηκε με βάση τη σημαντικότητα της συσχέτισης Spearman μεταξύ των διπλών 
αξιολογήσεων για το ίδιο ψάρι. Οι αξιολογητές με σημαντική ή μη συσχέτιση χαρακτηρίσθηκαν ως 
υψηλής (ΥΑΔ) ή χαμηλής (ΧΑΔ) αξιοπιστίας (ή/και διακριτικής ικανότητας) αντίστοιχα. Ο έλεγχος της 
σημαντικότητας των διαφορών σχήματος μεταξύ των αξιολογήσεων των καταναλωτών και των 
«άγριων» ατόμων έγινε με ανάλυση κανονικών μεταβλητών επί των τιμών του πίνακα βαρύτητας 
(weight matrix). Η οπτικοποίηση των διαφορών σχήματος μεταξύ των διαφορετικών ομάδων έγινε με 
ανάλυση παλινδρόμησης των συνιστωσών του σχήματος με τη μέση αξιολόγηση κάθε ψαριού 
(ερωτηματολόγιο) ή τις κανονικές μεταβλητές (σύγκριση με «άγρια» άτομα). Ακολούθησε η εκτίμηση 
των πλεγμάτων παραμόρφωσης (tpsRegr, Rohlf 2011). Περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο της 
γεωμετρικής μορφομετρίας που ακολουθήθηκε δίνονται από τους Fragkoulis et al. (in press). 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Είκοσι δύο αξιολογητές χαρακτηρίστηκαν ως υψηλής αξιοπιστίας ή/και διακριτικής ικανότητας, λόγω 
του υψηλού συντελεστή συσχέτισης Spearman μεταξύ των διπλών αξιολογήσεων για το ίδιο ψάρι 
(0.45-0.88, p<0.05). Με βάση το ίδιο κριτήριο, οι υπόλοιποι 43 αξιολογητές χαρακτηρίστηκαν ως 
χαμηλής αξιοπιστίας. Και για τις δύο ομάδες αξιολογητών η αξιολόγηση των ψαριών ήταν ανεξάρτητη 
του τυπικού μήκους τους. Η ανάλυση παλινδρόμησης του σχήματος με τη μέση τιμή αξιολόγησης ήταν 
στατιστικά σημαντική μόνο για τους αξιολογητές υψηλής διακριτικής ικανότητας (Wilks' λ= 0.423, 
p<0.001). Και οι δύο ομάδες αξιολογητών χαρακτήρισαν ως εξαιρετικά τα ψάρια που είχαν λεπτό 
σχήμα σώματος και μακρύ ουραίο μίσχο. Δευτερευόντως το προτιμούμενο σχήμα είχε μετατοπισμένα 
τα θωρακικά πτερύγια προς τα πάνω, ενώ το ρύγχος προς τα κάτω (Εικόνα 1).  

 

 
Εικόνα 1. Απεικόνιση των σχηματικών αλλαγών κατά μήκος της κλίμακας βαθμονόμησης για την αξιολόγηση του 
σχήματος της τσιπούρας. 
Figure 1. Visualization of shape changes along the Likert scale for the evaluation of seabream body-shape. Spline 
diagrams for "fair" and "excellent" body shape (X3).  

 
Από την ανάλυση των κανονικών μεταβλητών, αποδείχθηκε ότι η προέλευση των ψαριών είχε 

σημαντική επίδραση στο σχήμα του σώματος της τσιπούρας (Wilks’ λ= 0,0259, p<0,001). Στην πρώτη 
κανονική μεταβλητή (CV1, εξήγησε το 92,9% της διακύμανσης) διακρίθηκαν οι διαφορετικές ομάδες 
των εκτρεφόμενων ψαριών (N1,2, N3, N4,5) από τα «άγρια» ψάρια (Εικόνα 2). Στη δεύτερη κανονική 
μεταβλητή (CV2, εξήγησε το 5,8% της συνολικής διακύμανσης), διαχωρίστηκαν τα εκτρεφόμενα άτομα 
υψηλής αξιολόγησης (Ν4,5) από εκείνα χαμηλής αξιολόγησης (Ν1,2). Από τα πλέγματα παραμόρφωσης 
δείχθηκε ότι οι καταναλωτικές προτιμήσεις γα το σχήμα του σώματος της τσιπούρας σε σημαντικό 
βαθμό εμφάνισαν χαρακτηριστικά των «άγριων» ατόμων (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2. Αριστερά. Κατανομή των μέσων τιμών (mean±SD) των διαφορετικών ομάδων κατά μήκος των δύο 
πρώτων κανονικών μεταβλητών (CV1, CV2). Στις παρενθέσεις δίνονται τα ποσοστά της συνολικής φαινοτυπικής 
διακύμανσης που εξηγούνται από κάθε κανονική μεταβλητή. N1-5 ομάδες των ψαριών με βάση την αξιολόγηση 
του ερωτηματολογίου. Δεξιά. Πλέγματα παραμόρφωσης (x3) δείχνουν την αλλαγή στο σχήμα σώματος κατά 
μήκος των CV1 και CV2 αξόνων. 
Figure 2. Left. Distribution of the different groups of fish along the first two axes of canonical variate analysis (CV1, 
CV2). Means (±SD) of the canonical scores are given. Numbers in brackets are equal to the percentage of shape 
variance explained by each canonical axis. N1-5 fish groups according to their questionnaire evaluation. Right. Spline 
diagrams demonstrate the components of shape change relative to the extreme values (X3) of the canonical axes. 

 
Μέχρι σήμερα αρκετές εργασίες υποδεικνύουν το περιβάλλον ή/και το γονότυπο ως 

σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν στο σχήμα του σώματος (Costa et al. 2010, Loukovitis et al. 
2013, Loizides et al. 2014), συμπεραίνοντας ότι υπάρχουν ουσιαστικές μορφολογικές αλλαγές μεταξύ 
εκτρεφόμενων και άγριων πληθυσμών (Arechavala-Lopez et al. 2012). Στην παρούσα εργασία φάνηκαν 
να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο σχήμα του σώματος μεταξύ εκτρεφόμενων και "άγριων" 
ατόμων τσιπούρας. Δεδομένου ότι οι εκτρεφόμενοι πληθυσμοί υπόκεινται σε επιλεκτική 
αναπαραγωγή και εξημέρωση για περίπου δύο γενιές, είναι αναμενόμενο τέτοιες διαφορές να είναι 
αποτέλεσμα της επίδρασης τόσο του γονοτύπου όσο και του περιβάλλοντος. Σε πληθώρα ειδών το 
σχήμα του σώματος θεωρείται αρκετά υποσχόμενος χαρακτήρας για προγράμματα γενετικής 
βελτίωσης (Kocour et al. 2007, Costa et al. 2010, Domingos et al. 2013, Loukovitis et al. 2013, Fragkoulis 
et al. in press) με το φαινότυπο που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς να καθορίζεται ωστόσο 
εμπειρικά. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας δείχνουν πως σημαντικό μέρος των 
καταναλωτών εμφανίζει συγκεκριμένες προτιμήσεις για το σχήμα του σώματος της τσιπούρας, οι 
οποίες σχετίζονται σημαντικά με τον «άγριο» φαινότυπο. Όπως έδειξαν τα πλέγματα παραμόρφωσης, 
οι καταναλωτικές προτιμήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές 
(π.χ. θέση κοιλιακών πτερυγίων). Η γεωμετρική μορφομετρική ανάλυση επιτρέπει την ενσωμάτωση 
αυτών των συγκεκριμένων χαρακτήρων στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης απομονωμένα από 
τους υπόλοιπους χαρακτήρες σχήματος.  
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ABSTRACT  
Ioanna Argyrou, George Triantaphylllidis, Katerina Iordanidou, Athanassios C. Tsikliras: 
DiscardLess – Strategies for the gradual elimination of discards in European fisheries  
European fisheries should operate without discards. This aim has been clearly expressed by both the 
European Union and other fishing nations in Europe, together with the overall intention to reduce the 
environmental impact of societies. In accordance with this, the landing obligation in the new Common 
Fisheries Policy aims for a gradual elimination of discards. The landing obligation encompasses a subset 
of the catch only, whereby many species will still be legally discarded. This policy will thus lead to less 
discarding rather than discard-free fisheries. DiscardLess reflects this important nuance. It will provide 
the knowledge, tools, and methods required for the successful reduction of discards in European 
fisheries. To achieve this, DiscardLess will work through collaborations between scientists, stakeholders 
and policy makers to support and promote practical, achievable, acceptable and cost-effective discards 
mitigation strategies. Led by DTU Aqua, the Consortium is composed of 31 partners from 12 countries.  
Keywords: Discards, Fisheries, Landing Obligation, North Aegean, Discard Mitigation Strategies   
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
H υποχρέωση εκφόρτωσης των απορριπτόμενων αλιευμάτων στη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως αποτυπώνεται στον Κανονισμό (ΕΕ) No 1380/2013, έχει θέσει ως 
στόχο τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων κατά 
περίπτωση. Η ευρωπαϊκή αλιεία θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς απορρίψεις. Ο στόχος αυτός έχει 
εκφραστεί τόσο από την ΕΕ όσο και άλλα αλιευτικά έθνη στην Ευρώπη, μαζί με τη συνολική πρόθεση 
για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των κοινωνιών. Η υποχρέωση εκφόρτωσης περιλαμβάνει 
ένα υποσύνολο μόνο των αλιευμάτων, σύμφωνα με την οποία πολλά είδη θα εξακολουθούν να 
απορρίπτονται νόμιμα. Έτσι, αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε λιγότερες απορρίψεις και όχι σε αλιεία 
χωρίς απορρίψεις.  

Το όνομα του έργου DiscardLess (http://www.discardless.eu/) αντανακλά τη σημαντική αυτή 
απόχρωση και εντάσσεται στα πλαίσια  του προγράμματος H2020, Πρόγραμμα Εργασίας SFS-9-2014: 
Προς μια σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία. Το έργο υποστηρίζει τη 
μετάβαση προς μια υπεύθυνη, αειφορική και επικερδή αλιεία συμβατή με τη Μέγιστη Βιώσιμη 
Απόδοση (MSY) με μειωμένα «απόβλητα» και επιπτώσεις στο οικοσύστημα, επιστρέφοντας 
μεγαλύτερα οφέλη από την αλιεία για την κοινωνία. Λειτουργώντας παράλληλα με την εφαρμογή της 
νέας ΚΑλΠ, το DiscardLess φιλοδοξεί να επιτύχει το διττό στόχο τόσο της ανάλυσης των συνεπειών 
αυτής της νέας πολιτικής και να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίησή της. Οι στόχοι του DiscardLess 
αφορούν την υποστήριξη μέσω έρευνας και καινοτομίας βασικών προσανατολισμών της ΚΑλΠ, σε ότι 
αφορά τις απορρίψεις, τη συμβολή στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 
(MSFD) προς την κατεύθυνση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης και τη βελτιωμένη κοινωνική και 
κοινωνική αποδοχή των μέτρων διατήρησης μέσα από εξειδικευμένα πακέτα εργασίας (ΠΕ), καθένα 
από τα οποία έχει την ίδια βαρύτητα. Το έργο θα συνδέσει τα αποτελέσματα Περιπτωσιολογικών 
Μελετών που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης (Εικόνα 1).  

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Στo πλαίσιo του προγράμματος θα αναπτυχθούν Στρατηγικές Μετριασμού Απορρίψεων (DMS) που θα 
είναι πρακτικές, εφικτές, αποδεκτές και οικονομικά αποδοτικές είτε για να αποφευχθούν ή να 
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Εικόνα 1. Περιοχές περιπτωσιολογικών μελετών στα πλαίσια του DiscardLess. 
Figure 1. Case study areas in the DiscardLess project. 

χρησιμοποιούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, προκειμένου να μειωθούν οι απορρίψεις, διατηρώντας 
παράλληλα μια βιώσιμη αλιεία. Το DiscardLess θα ενσωματώσει γνώση, εργαλεία και τεχνολογίες σε 
τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παροχή και προώθηση των λύσεων που 
απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των 
ιχθυηρών. Επιπλέον, το έργο θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών μείωσης απορρίψεων στο 
οικοσύστημα, την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα και θα παρέχει ανατροφοδότηση για τη 
βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας. Έτσι, τα αποτελέσματα του DiscardLess θα είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη μείωση των απορρίψεων και την αύξηση της καθαρής 
οικονομικής αξίας της αλιείας για την κοινωνία. 

 
 
 
Το πρόγραμμα DiscardLess είναι οργανωμένο σε 9 διασυνδεδεμένα πακέτα εργασίας (ΠΕ). Το 

ΠΕ1 (κλίμακα αξιολόγησης του οικοσυστήματος) θα διευρύνει την κατανόηση του αντίκτυπου της 
υποχρέωσης εκφόρτωσης σε βασικά αλιευτικά αποθέματα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Θα 
επανεξετάσει την υπάρχουσα γνώση σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές απόρριψης, τα διαθέσιμα 
ποσοτικά δεδομένα απορρίψεων και τη χρήση τους κατά την τρέχουσα αξιολόγηση και τη διαχείριση 
των αποθεμάτων ψαριών σε διάφορους τύπους αλιείας ανά την Ευρώπη. 

Το ΠΕ2 (κλίμακα αξιολόγησης της αλιείας) θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην κάλυψη των 
γνωστικών κενών και την παρακολούθηση των πραγματικών αλλαγών στην οικονομική αποδοτικότητα 
και στις απόψεις και τις αντιλήψεις των ενδιαφερομένων μερών. Δεδομένου ότι τα κίνητρα για τις 
απορρίψεις συνήθως δεν συμπίπτουν με τους στόχους της διαχείρισης της κοινωνίας, απαιτούνται 
αναλύσεις τόσο για το κοινωνικο-οικονομικό όσο και για το επιχειρηματικό οικονομικό επίπεδο. 

Το ΠΕ3 (προσαρμογή της τεχνολογίας των αλιευτικών εργαλείων) θα επανεξετάσει τα 
καλύτερα προγράμματα για να εκτιμήσει τα πιο επιτυχημένα και να προσδιορίσει τις βέλτιστες 
πρακτικές. Παρέχοντας στους αλιείς ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο θα μπορούν να εισάγουν τα 
δικά τους συγκεκριμένα στοιχεία / δεδομένα, θα τους επιτρέψει να εκτιμήσουν τόσο την 
επιλεκτικότητα όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις από τη χρήση περισσότερο επιλεκτικών εργαλείων. 

Το ΠΕ4 (προσαρμογή των στρατηγικών αλιείας) θα επισημοποιήσει τις γνώσεις των αλιέων 
στην κατανόηση και μοντελοποίηση του πού και πότε να αλιεύουν και να κάνει την καλύτερη δυνατή 
χρήση των πιο σύγχρονων εργαλείων και μοντέλων για τη όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή 
χαρτογράφηση της ατομικής συμπεριφοράς με σκοπό την πλήρη κατανόηση των αλλαγών που 
δημιουργούνται από την υποχρέωση εκφόρτωσης. 

Το ΠΕ5 (από το κατάστρωμα στην πρώτη πώληση) θα εντοπίσει τις βέλτιστες επιλογές για τον 
επί του σκάφους χειρισμό και την αποθήκευση, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς τύπους και 
μεγέθη σκαφών, αλιευτικά εργαλεία, είδη που αλιεύονται, γεωγραφικές περιοχές. Θα προταθούν 
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Εικόνα 2. Παραδείγματα από χρήσεις των ψαριών πέρα από την ανθρώπινη κατανάλωση. 
Figure 2. Examples from uses of fish beyond human consumption. 

λύσεις για τους χειρισμούς επί του σκάφους συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, προεπεξεργασίας, 
μεταποίησης, ψύξης, αποθήκευσης και όπου εφαρμόζεται η μεταφορά χρήσιμων τεχνολογιών και 
γνώσεων μεταξύ των τομέων, θα διευκολύνεται από τη συμμετοχή των αλιέων και των παρόχων 
τεχνολογίας. 

Το ΠΕ6 (προϊόντα προσαρμοσμένα στην αλυσίδα αξίας) θα διερευνήσει τα logistics και τις 
απαιτήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης για την εκφόρτωση, ταξινόμηση, προ-επεξεργασία και 
αποθήκευση στο λιμάνι. Ένα σημαντικό καινοτόμο εργαλείο στο DiscardLess θα είναι η ανάπτυξη ενός 
αυτόματου συστήματος για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την ταξινόμηση των αλιευμάτων που 
εκφορτώνονται χύδην, συμπεριλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. 

 Το ΠΕ7 (σχηματίζοντας το πλαίσιο για την εφαρμογή της πολιτικής των απορρίψεων) θα 
παρέχει και θα ενσωματώνει τη γνώση για την επιτυχή διακυβέρνηση των απορρίψεων στην Ευρώπη. 
Θα δημιουργηθούν ντοκιμαντέρ και θα ληφθούν συνεντεύξεις έρευνας με βάση το ιστορικό και τους 
στόχους της υποχρέωσης εκφόρτωσης, που θα δημιουργήσει μια βελτιωμένη βάση για την πρόοδο 
προς την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Το ΠΕ8 (διάδοση αποτελεσμάτων) στοχεύει στη μεταφορά της γνώσης και τη μέγιστη δυνατή 
διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων με συγκεκριμένες πληροφορίες που μπορούν να 
ενδιαφέρουν την αλιευτική κοινότητα και βιομηχανία. Η εργαλειοθήκη DMS και τα άλλα προϊόντα 
διάχυσης και ενημέρωσης όπως η εκπαιδευτική ταινία, θα προσφέρουν μια ενεργή πλατφόρμα για τη 
συγκέντρωση και οπτικοποίηση της γνώσης που θα παραχθεί. Το ΠΕ9 αφορά τη Διαχείριση του Έργου. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το DiscardLess φιλοδοξεί να παρέχει τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις μεθόδους που απαιτούνται για 
την επιτυχή μείωση των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία. Για να επιτευχθεί αυτό, το DiscardLess 
θα λειτουργήσει με συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, ενδιαφερόμενων μερών και φορέων χάραξης 
πολιτικής, για την υποστήριξη και την προώθηση εφικτών πρακτικών, ευρέως αποδεκτών. Θα προτείνει 
οικονομικά αποτελεσματικές στρατηγικές μετριασμού των απορρίψεων, για να καταστεί η υποχρέωση 
εκφόρτωσης της ΕΕ λειτουργική, αξιόπιστη και νόμιμη. O βέλτιστος χειρισμός της αναπόφευκτης 
απόρριψης ανεπιθύμητων αλιευμάτων εξαρτάται από το πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια 
(ΠΕ6). Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί ένα εγχειρίδιο για την καλύτερη χρήση των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων προσαρμοσμένο στην αλυσίδα αξίας που θα παράγονται τόσο από τα υπομεγέθη 
αλιεύματα όσο και από τα χαμηλής αξίας παρεμπίπτοντα αλιεύματα που προς το παρόν δεν έχουν 
εμπορική αξία. Οι πιθανές επιλογές μπορεί να είναι από πρώτη ύλη για ζωοτροφές μέχρι σουρίμι, 
υδρολύματα και βιοαέριο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην Ελλάδα, το DiscardLess θα εστιαστεί στο βορειοδυτικό Αιγαίο που περιλαμβάνει τους 
κόλπους της Θεσσαλονίκης (γνωστό και ως εσωτερικό Θερμαϊκό), το Θερμαϊκό καθώς και τους κόλπους 
της Χαλκιδικής. Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι το κυριότερο αλιευτικό πεδίο και θεωρείται μια από τις 
παραγωγικότερες περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Είναι ρηχός κόλπος με μέγιστο βάθος τα 50 m, 
στο οποίο εκβάλλουν τέσσερα ποτάμια  (Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας) με σημαντική εποχική 
μεταβλητότητα στην ποσότητα γλυκού νερού που δέχεται ο κόλπος (Kallianiotis et al. 2004). Σύμφωνα 
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με το Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ 2014), το 2014, 1460 αλιευτικά σκάφη ήταν εγγεγραμμένα σε 7 λιμάνια 
του Θερμαϊκού Κόλπου (Θεσσαλονίκη: 739 σκάφη, Σκάλα Κατερίνης: 251 σκάφη, Νέα Μουδανιά: 232 
σκάφη, Νέα Μηχανιώνα: 82 σκάφη, Πλαταμώνας: 71 σκάφη, Αγιόκαμπος: 66 σκάφη, Στόμιο: 19 
σκάφη). Από αυτά τα 58 ήταν μηχανότρατες (χρησιμοποιούν τράτες βυθού, OTB), 29 γρι-γρι 
(χρησιμοποιούν γρι-γρι, PS) και 1373 ήταν παράκτια σκάφη που χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία. 
Μετά το Θρακικό Πέλαγος, ο Θερμαϊκός Κόλπος συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αλιευτική προσπάθεια 
μηχανοτρατών στο Αιγαίο Πέλαγος (GSA 22). Συνολικά το 47.6% των σύρσεων με τράτα βυθού 
λαμβάνει χώρα στον Θερμαϊκό Κόλπο και το Θρακικό Πέλαγος. Όσον αφορά τα γρι-γρι, το 20.23% των 
καλάδων τους στο Αιγαίο, πραγματοποιείται στον Θερμαϊκό Κόλπο. 
 Οι γενικοί αλιευτικοί κανονισμοί που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και βασίζονται στην 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφαρμόζονται στον Θερμαϊκό Κόλπο. Συνεπώς, όλες οι ενασχολήσεις (métiers) 
που χρησιμοποιούνται στον Θερμαϊκό Κόλπο υπόκεινται στην ίδια νομοθεσία και επηρεάζονται με τον 
ίδιο τρόπο από τους κανόνες της αγοράς. Για παράδειγμα, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος 
εκφόρτωσης (MLS) είναι ο κύριος λόγος απόρριψης του μπακαλιάρου Merluccius merluccius, της 
κουτσομούρας Mullus barbatus και της σουπιάς Sepia spp., ενώ η περιορισμένη ζήτηση είναι ο λόγος 
απόρριψης της  ζαβογαρίδας (ή κωλοχτύπας) Squilla mantis και άλλων καρκινοειδών. Γενικά οι 
πρακτικές απόρριψης καθορίζονται από τις αλιευτικές πρακτικές που με τη σειρά τους επηρεάζονται 
από πολλούς παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η οικονομική πίεση, η ζήτηση της αγοράς και η 
ικανότητα του ψαροκαπετάνιου και του πληρώματος (Tsitsika & Maravelias 2006). 

Αν και η οικολογική επίδραση των απορριπτόμενων δεν έχει εκτιμηθεί στον Θερμαϊκό Κόλπο, οι 
κλιμακωτές επιπτώσεις σε ολόκληρο το θαλάσσιο τροφικό πλέγμα αναμένεται να είναι υψηλές (π.χ. 
στα θαλασσοπούλια Arcos & Oro 2002) σε όλα τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης (Sarda et al. 2015). 
Προηγούμενες έρευνες για την επίδραση των απορριπτόμενων υπάρχουν μόνο για τα γρι-γρι στο 
Θρακικό πέλαγος (Tsagarakis et al. 2012). Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί μια ανασκόπηση των γενικών 
επιπτώσεων των απορριπτόμενων (Tsagarakis et al. 2014). 

Οι δυνητικές επιπτώσεις της υποχρεωτικής εκφόρτωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων μπορεί 
να είναι δραματικές για τη Μεσόγειο, όπου μεγάλο μέρος των απορρίψεων αποτελείται από νεαρά 
άτομα ψαριών με σωματικό μήκος μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος εκφόρτωσης 
καθώς και από καρκινοειδή (Sarda et al. 2015). Επίσης, το οικονομικό, διαχειριστικό και τεχνικό κόστος 
που σχετίζεται με τον χειρισμό και την αποθήκευση των απορριπτόμενων θα είναι επίσης υψηλό και 
απαιτεί επιπλέον πλήρωμα και κατάλληλες υποδομές (Sarda et al. 2015).  
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ABSTRACT 
Dimitrios Damalas, Christos D. Maravelias: Introducing CERES project: Climate change and 
European aquatic RESources 
CERES advances a cause-and-effect understanding of how future climate change will influence Europe’s 
most important fish and shellfish populations, their habitats, and the economic activities dependent on 
these species. CERES will involve and closely cooperate with industry and policy stakeholders to define 
policy, environment, social, technological, law and environmental climate change scenarios to be tested.  
Keywords: Climate, economy, fisheries, aquaculture, marine, inland, policy, adaptation 

 
Θεωρείται πλέον αρκετά πιθανό ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή θα 
επηρεάσουν όλες τις συνιστώσες της βιόσφαιρας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των 
υδάτινων οικοσυστημάτων και των οργανισμών που διαβιούν εντός της. Πάνω από το 90% της 
ενέργειας που αντλείται από τη Γη ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συσσωρεύεται 
στον ωκεανό και το μεγαλύτερο μέρος της παραμένει στα ανώτερα 700 μ. της στήλης νερού (Rhein et 
al. 2013). Ως εκ τούτου, οι ωκεανοί βιώνουν σε εντονότερο βαθμό τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι γεωγραφικά ομοιογενείς, με το Βόρειο Ατλαντικό και την 
Μεσόγειο Θάλασσα να συσσωρεύουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος ανθρωπογενούς άνθρακα σε 
σύγκριση με άλλους ωκεανούς (Khatiwala et al. 2009). Ορισμένες από αυτές τις επιπτώσεις 
περιλαμβάνουν αλλαγές στη θερμοκρασία των ωκεανών, την κυκλοφορία, την στρωματοποίηση, τις 
συγκεντρώσεις θρεπτικών, τις συγκεντρώσεις οξυγόνου και του pH. Ταυτόχρονα συντελούνται 
παρόμοιες αλλαγές στα εσωτερικά χερσαία ύδατα, όπως η μεταβολή του υδρολογικού κύκλου, αύξηση 
της μέσης θερμοκρασίας και μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου. Αυτές οι αλλαγές στο φυσικό και 
χημικό περιβάλλον αναμένονται να επηρεάσουν τα πρωτογενή πεδία παραγωγής, που παρέχουν τους 
βασικούς πόρους προς αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Τέτοιες μεγάλης κλίμακας αλλαγές είναι ήδη 
εμφανείς, π.χ. μεταβολές στην πρωτογενή παραγωγή στον Βόρειο Ατλαντικό (Bopp et al. 2013), έντονα 
φαινόμενα ευτροφισμού σε ημίκλειστες θάλασσες (Meier et al. 2012) και αλλαγές στις εκροές των 
ποταμών. 

Στις θαλάσσιες περιοχές, οι επακόλουθες συνέπειες για τα ψάρια και τους αλιευτικούς πόρους 
περιλαμβάνουν μεταβολές στην παραγωγικότητα (Blanchard et al. 2012) και τον εκτοπισμό και 
μετεγκατάσταση πολύτιμων εμπορικών ειδών (Rijnsdorp et al. 2009, Cheung et al. 2009, Burrows et al. 
2014). Τέτοια φαινόμενα θα έχουν σημαντικές συνέπειες για τις εθνικές οικονομίες αλλά και τις 
κοινωνίες που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πόρους (Barange et al. 2014). Τέλος, θα έχουν επίσης 
επιπτώσεις και στην μελλοντική διαχείριση των θαλασσών: η ικανότητα να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες 
των οδηγιών της ΕΕ ή ο εντοπισμός κατάλληλων δεικτών που θα ανιχνεύσουν τις αλλαγές που 
προκαλούνται από ανθρωπογενείς πιέσεις, εκτός από εκείνες που οφείλονται στην αλλαγή του 
κλίματος (Elliott et al. 2015). 

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού (+15% έως το 2024, 
+35% έως το 2050 - σε σύγκριση με σήμερα) και την ανάγκη για ασφαλή και επαρκή τροφοδοσία, είναι 
ζωτικής σημασίας να προβλεφθεί και να προληφθεί η φύση και το μέγεθος των δυνητικών επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων πόρων 
(Bene et al. 2015). Η ΕΕ απαιτεί πλέον η αλιεία να είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμη, 
κοινωνικά αποδεκτή και να παρέχει μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια. Η κλιματική αλλαγή θα 
επηρεάσει την ικανότητα για την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών. Απαιτείται λοιπόν επειγόντως να 
κατανοηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι των μέτρων 
διαχείρισης παραμένουν κατάλληλοι και εφικτοί. 

Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, το CERES 
φιλοδοξεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών προσαρμογής και μετριασμού για να 
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ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις πιθανές απειλές, και να διευκολύνει την πρόσβαση σε ευκαιρίες (π.χ. 
στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη-Blue Growth»). Η παροχή βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμων 
προβλέψεων για τα υδάτινα οικοσυστήματα, τις απειλές και τις ευκαιρίες για τις κοινωνίες που 
βασίζονται σε αυτά δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί διεπιστημονική ομάδα ωκεανογράφων, 
υδρολόγων, οικολόγων, βιολόγων, στατιστικολόγων, κοινωνιολόγων, οικονομολόγωνς, καθώς και 
αλιέων και υδατοκαλλιεργητών σε συνεργασία με την Δημόσια Διοίκηση και τους λήπτες πολιτικών 
αποφάσεων.  

Στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιάστηκε και έχει αρχίσει η υλοποίηση ενός ερευνητικού 
προγράμματος με τίτλο: «Climate change and European aquatic RESources” (CERES) 
(http://ceresproject.eu/). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 26 εταίροι από 15 χώρες. Στόχος του 
CERES είναι σε στενή συνεργασία με όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς εταίρους να 
πετύχει την: 

1. Παροχή βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμων μελλοντικών προβλέψεων για βασικές 
περιβαλλοντικές παραμέτρους των Ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων (θαλάσσιων και εσωτερικών 
υδάτων). 

2. Ενσωμάτωση της γνώσης που θα προκύψει αναφορικά με τις αλλαγές στην παραγωγικότητα, 
τη βιολογία και οικολογία των ελεύθερων και καλλιεργημένων ειδών, ώστε να επανεκτιμηθούν οι 
συνέπειες για τους πληθυσμούς, τα οικοσυστήματα και την οικονομία. 

3. Εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών αξιολόγησης των κινδύνων που εγκυμονεί η κλιματική 
αλλαγή, οι απειλές για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τα εμπόδια για την ομαλή προσαρμογή και τις 
πιθανές συνέπειες εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 

4. Εκτίμηση της έκθεσης, ευαισθησίας, ευπάθειας και προσαρμοστικής ικανότητας  των τομέων 
της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 

5. Συμπεριφορά/αντίδραση της αγοράς (θετική και αρνητική) στην διαθεσιμότητα των βασικών 
προϊόντων, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. 

6. Διατύπωση βιώσιμης αυτόνομης στρατηγικής προσαρμογής (λύσεις) για την 
πρόληψη/αντιμετώπιση κινδύνων ή την πρόσβαση σε μελλοντικές ευκαιρίες. 

7. Διατύπωση κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής (λύσεις) για τις προκλήσεις που 
προκύπτουν στην διαχείριση, στις περιπτώσεις όπου οι δομές διακυβέρνησης αποτελούν εμπόδιο στην 
επιτυχή προσαρμογή σε μια μακροπρόθεσμη κλιματική αλλαγή. 

8. αποτελεσματική επικοινωνία/διάδοση των ευρημάτων και των εργαλείων σε δυνητικούς 
τελικούς χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
Το όνομα CERES προέρχεται από την Ρωμαϊκή θεότητα της Γεωργίας και της Γονιμότητας, 

εμβληματική της στρατηγικής «Γαλάζια Ανάπτυξη» της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του CERES 
αγγίζει ται € 5.580.000 και το έργο θα εκτελεστεί σε 48 μήνες (2016-2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ceresproject.eu/
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Πίνακας 1. Εμπλεκόμενοι εταίροι και είδη/περιοχές προς μελέτη στο πλαίσιο του προγράμματος CERES 
Table 1. Partners and species/area workflow in the framework of the CERES project. 
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Εικόνα 1. Σύνδεση μεταξύ των πακέτων εργασίας του προγράμματος CERES. 
Figure 1. Links between the work packages of the CERES project. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Το πρόγραμμα CERES χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, Research 
Executive Agency) Grant Agreement 678193 — topic H2020-BG-2015-2 (BG-02-2015) Forecasting and 
anticipating effects of climate change on fisheries and aquaculture, part of the Call for Blue Growth: 
Unlocking the Potential of Seas and Oceans under societal challenge Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy. 
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Συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών (ECONET) 
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ABSTRACT 
Argyris Kapantagakis, Pascal Divanach, Maroudio Kentouri, Costas Dounas, Ioakim 
Diamandidis, Ioanna Argyrou, George Triantafyllides: Fish Fry Recruiting Devices (ECONET) 
The larval and postlarval developmental stages of the fishes are the most critical and vulnerable due to 
their limited escape capacity that exposes them to their predators. Mortality is in general very high. 
However, it can be reduced by humans with the employment of devices and structures which offer a 
shelter or a habitat for young fish until they sufficiently activate all the mechanisms in order to protect 
themselves. The gain in biomass between egg production and the settlement is significant and it can be 
displayed later in fishery production. The aim of the ECONET project was the development of protecting 
devices using soft materials made of synthetic fiber the testing of the devices in the field and the 
investigation of the possibilities to introduce the production of such devices in the Greek and 
international market. The programme was financed in the framework of "ESPA Synergasia" initiative 
which encourages the cooperation between the research organizations and the industry in Greece.  
Keywords: Fish aggregating devices, Natural mortality, Fish protection 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η δημιουργία τεχνητών υποθαλάσσιων κατασκευών που στοχεύουν στην προστασία των 
ιχθυοπληθυσμών σε τοπικό επίπεδο βρίσκουν εφαρμογή σε παγκόσμια κλίμακα με πλέον δημοφιλείς 
τους τεχνητούς υφάλους (Bombace 1987). Η δημιουργία τεχνητών υφάλων στοχεύει στην αύξηση των 
ιχθυοπληθυσμών μέσω της μείωσης της φυσικής θνησιμότητας και της αύξησης της διαθέσιμης τροφής 
για ορισμένες κατηγορίες νεαρών ψαριών σε περιοχές με αμμώδεις και λασπώδεις βυθούς (Ardizzone 
1996).  Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα των τεχνητών υφάλων (European Artificial 
Reef Research Network) σαν τεχνητός ύφαλος ορίζεται μια υποβρύχια δομή τοποθετημένη σκόπιμα σε 
ένα υπόστρωμα με σκοπό να μιμηθεί τα χαρακτηριστικά ενός φυσικού υφάλου (Jensen 1998).  Οι 
υποθαλάσσιες δομές οι οποίες αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία σαν τεχνητοί ύφαλοι 
στοχεύουν   αυξηθεί ο τοπικός ιχθυοπληθυσμός που στη συνέχεια θα διασπαρεί στις γειτονικές 
περιοχές οπότε και θα αυξηθεί το διαθέσιμο αλίευμα. Οι τεχνητοί ύφαλοι έχουν εφαρμοστεί σε πολλές 
χώρες με  πρωτοπόρο την Ιαπωνία (Tsumura et al. 1999) αλλά και τις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής.  
 Συνήθως οι τεχνητοί ύφαλοι προσελκύουν ψάρια τα οποία συνήθως δεν θα έμενα σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή αλλά χρησιμοποιούν το τεχνητό ενδιαίτημα για προσωρινή ή και μόνιμη 
εγκατάσταση (aggregation). Τα τεχνητά ενδιαιτήματα εκτός από την προσέλκυση μπορούν να 
προσφέρον και προστασία στα νεοεγκατεστημένα ψάρια και συντελούν στη μείωση φυσικής 
θνησιμότητας. Επομένως παρουσιάζουν πλεονεκτήματα επειδή συμβάλουν στην οικολογική ανάκαμψη 
των ιχθυοπληθυσμών μέσα από βιοχειραγώγηση (Lindegren 2010). Πιο συγκεκριμένα, τα ψάρια 
παρουσιάζουν υψηλή αναπαραγωγική ικανότητα, ενώ ένα μεγάλο μέρος των απογόνων τους χάνεται 
μέσω της φυσικής και της αλιευτικής θνησιμότητας. Η πλέον ευάλωτη περίοδος της ζωής του ψαριού 
είναι τα στάδια από την γονιμοποίηση των ωαρίων μέχρι την μεταμόρφωση των ιχθυδίων. Κατά την 
περίοδο αυτή, που αποτελεί την πλαγκτονική φάση της ζωής του ψαριού, δεν μπορεί να προσφερθεί 
κάποιου είδους προστασία. Στη διάρκεια όμως της αμέσως επόμενης περιόδου, όπου το ψάρι έχει 
αποκτήσει αυτόνομη προωθητική ικανότητα και αναζητεί τόπο εγκατάστασης, είναι δυνατόν με 
κατάλληλη παρέμβαση να προσφερθεί προστασία και να μειωθεί δραστικά η φυσική θνησιμότητα. Το 
κέρδος σε όρους βιομάζας είναι σημαντικό αφού κάθε γραμμάριο βιομάζας που διασώζεται κατά τη 
φάση της εγκατάστασης, αποφέρει από 10 γραμμάρια έως 10 κιλά βιομάζας όταν και εφόσον το ψάρι 
φθάσει στη φάση της ωριμότητας. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ψαριών σε όρους 
βιομάζας. Είναι προφανές ότι κάθε προληπτικό μέτρο κατά τη διάρκεια των πρώιμων αναπτυξιακών 
σταδίων των ψαριών θα αυξήσει δραστικά την αλιεύσιμη βιομάζα. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35725831600&eid=2-s2.0-78649863870
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Εικόνα 1. Εξέλιξη του βάρους του ψαριού (Kg) κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Figure 1. Development of biomass growth during the life of fish. 

 
 Το έργο το οποίο παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία στοχεύει στην δημιουργία καινοτόμων  
τεχνητών ενδιαιτημάτων που στοχεύουν στην προστασία των νεαρών ψαριών κατά τη φάση της 
εγκατάστασης τους και αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση απέναντι τις βαριές κατασκευές όπως 
είναι οι τσιμεντένιοι τεχνητοί ύφαλοι. Το έργο αυτό το οποίο έφερε σε επαφή και δημιουργική 
συνεργασία φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου ερευνητικού τομές, υλοποιήθηκε με 
χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και ειδικότερα τη 
Δράση "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ". Εταίροι του έργου ήταν το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποί ήταν 
και ο συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την εταιρία κατασκευής διχτυών ΔΙΟΠΑΣ Α./Ε 
και την εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ΝΑΥΣ ΕΠΕ. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Ο σχεδιασμός των συσκευών και η κατασκευή των πειραματικών προτύπων έγινε στα εργαστήρια του 
ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη. Αρχικά σχεδιάστηκαν οκτώ τύποι και στη συνέχεια προκρίθηκαν 3 από αυτού για 
υλοποίηση. Τα αρχικά ερευνητικά πρότυπα κατασκευάστηκαν σε κανονική κλίμακα και ο έλεγχος της 
συμπεριφοράς τους έγινε σε υπάρχουσα δεξαμενή μεσοκόσμου συνολικού όγκου νερού 375 m3 
15(Μ)X5(Π)X5(B). Οι πρώτες προσπάθειες ήταν ανεπιτυχείς λόγω της άγνοιας της συμπεριφοράς των 
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Μετά από έρευνα των αστοχιών έγινε νέος σχεδιασμός και 
χρησιμοποιήθηκαν νέα υλικά. Από το σύνολο των πειραματικών προτύπων που δοκιμάστηκαν 
επιλέχθηκαν τελικά 3 τύποι συσκευών (Σχήμα 2) οι οποίες κατασκευάστηκαν σε πραγματικά μεγέθη. Οι 
συσκευές δοκιμάστηκαν εκ νέου στις δεξαμενές και στη συνέχεια στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό 
Πάρκο του ΕΛΚΕΘΕ στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου σε βάθος 22 m. και τοποθετήθηκαν στο 
πεδίο.  
 Χρησιμοποιήθηκε πολυαιθυλένιο για την κατασκευή των τοιχωμάτων των συσκευών και 
πολυπροπυλένιο για την κατασκευή των αρμών. Ο πρώτος τύπος συσκευής έχει σχήμα 
παραλληλεπιπέδου διαστάσεων 5Χ1Χ1 m και είναι κατασκευασμένος από δίχτυ με άνοιγμα ματιού 40 
mm. Η δεύτερη συσκευή αποτελείται από 4 ορθογώνια τριγωνικά πάνελ κατασκευασμένα από δίχτυ 
διαστάσεων 2(Β)Χ4(Υ) m τα οποία ενώνονται στη μακρά ορθογώνια πλευρά τους. Μετά την πόντιση, η 
συσκευή δημιουργεί μια δενδροειδή δομή με τη βοήθεια πλωτήρων και έρματος. Η τρίτη συσκευή 
είναι πυραμιδοειδής και έχει διαστάσεις 4Χ4(Β)Χ6(Υ) m. Η συσκευές ανοίγουν μετά την πόντιση με τη 
βοήθεια πλωτήρων στην επάνω πλευρά και έρματος στη κάτω που εφάπτεται στον πυθμένα. Η πλοκή 
των διχτυών σε όλες τις συσκευές ήταν τετράγωνη με μεγάλο άνοιγμα ματιών στα κατώτερα 
διαμερίσματα και μικρότερο στα ανώτερα εκτός από το παραλληλεπίπεδο στο οποίο υπήρχε παντού 
μία διάσταση. Οι αρχικές κατασκευές έγιναν στα εργαστήρια του ΕΛΚΕΘΕ χρησιμοποιώντας απλές 
τεχνικές όπως η μέθοδος της "σάλας", όπου η όλη δομή σχεδιάζεται πάν ω σε μια μεγάλη επιφάνεια 
και η κατασκευή γίνεται πάνω στην ίδια επιφάνεια. Παράλληλα η εταιρία ΔΙΟΠΑΣ επικεντρώθηκε στην 
επιλογή των βασικών υλικών και στην κατασκευή των επιμέρους στοιχείων χρησιμοποιώντας τεχνικές 
παρόμοιες με αυτές  που χρησιμοποιεί για την κατασκευή των διχτυών υδατοκαλλιέργειας.  
 Η πόντιση στο Υποθαλάσσιο Βιοτεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ έγινε με χρονική 
διαφορά 6 μηνών, ώστε να δοκιμαστεί ο ρυθμός της εποίκισης. Οι πρώτες δύο συσκευές ποντίστηκαν 
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Λάρβες (10-6 -10-5) 

Μεταλάρβες (10-5 -10-4) 
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Γόνος  (10-2 -10-3) 
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το Σεπτέμβριο του 2014 και η τρίτη το Μάρτιο του 2015. Οι παρατηρήσεις της «συμπεριφοράς» των 
συσκευών συσκευές έγιναν με απεικονιστικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν μικρές 
κάμερες (GoPro 3) οι οποίες τροποποιήθηκαν ώστε να παίρνουν οπτικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο 
του ενός λεπτού σε όλη τη διάρκεια πόντισης της κάμερας. Η παρακολούθηση δεν ήταν συστηματική, 
αλλά ανάλογη της διαθεσιμότητας του υπάρχοντος προσωπικού που εξυπηρετεί τις καταδυτικές 
εργασίες του ΕΛΚΕΘΕ. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν από την επιστημονική ομάδα του 
ΕΛΚΕΘΕ αλλά και την αντίστοιχη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αφορούσαν στον έλεγχο της αντοχής των 
υλικών, στη «συμπεριφορά» των συσκευών σε ακραίες καταπονήσεις, στην αξιολόγηση του είδους και 
του ρυθμού ανάπτυξης της θαλάσσιας ζωής στις συσκευές, στη δημιουργία ενδιαιτημάτων γενικότερα 
και στην προσέλκυση και εγκατάσταση ψαριών στα ενδιαιτήματα και την προστασία που παρείχαν στα 
ψάρια. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση των συσκευών δεν ήταν δυνατόν στο σύντομο χρόνο της 
παρακολούθησης να προσδιοριστούν αξιόπιστοι δείκτες προσέλκυσης, αφθονία κλπ. Συνεπώς η 
αξιολόγηση έχει κυρίως ποιοτικό χαρακτήρα. 

   
Παραλληλεπίπεδη Δενδροειδής Πυραμίδα 

 
Εικόνα 2. Οι τρεις δομές των πειραματικών προτύπων. 
Figure 2. The three structures of fish protecting devices 

Η εταιρία ΝΑΥΣ εστίασε στην αξιοποίηση των συσκευών σαν εμπορικά προϊόντα. Μετά την 
ολοκλήρωση των δοκιμών στο πεδίο, την αξιολόγηση των συσκευών και την επιλογή των συσκευών με 
την καλύτερη απόδοση ανέλαβε η εταιρία ΝΑΥΣ την μελέτη των στοιχείων κόστους και την σύνταξη 
μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής καθώς επίσης και για τη 
βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος. Παράλληλα υλοποίησε το πακέτο εργασίας που αφορά στη 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στη διάρκεια αυτού του έργου είχαμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο 
δοκιμάστηκε με επιτυχία στο πεδίο. Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για να το αξιολογήσουμε 
ήταν πολύ λίγος. Ομως, από τις παρατηρήσεις μέχρι και τη λήξη του προγράμματος, οι συσκευές 
έδειξαν ότι συμπεριφέρονται άψογα στις μηχανικές καταπονήσεις από ρεύματα και κύματα σε μια 
περιοχή εκτεθειμένη στους βόρειους ανέμους και με ιδιαίτερα έντονο κυματισμό, με το ύψος κύματος 
να υπερβαίνει τα 4 m. Στη διάρκεια των παρατηρήσεων δεν παρουσιάστηκε καμία αστοχία.  
 Οι συσκευές έδειξαν να ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος. Η εποίκιση 
συντελέστηκε πολύ γρήγορα παρά τον ολιγοτροφικό χαρακτήρα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του 
Πάρκου. Αναγνωρίστηκαν 15 διαφορετικές ταξονομικές ομάδες οργανισμών με κυρίαρχο το 
μακροφύκος Cystoseira sp. (από την πλευρά της χλωρίδας) το οποίο και φαίνεται να επικρατεί σε 
μεγάλο βαθμό (60%). Από το σύνολο των ομάδων των ζωικών οργανισμών, οι πολύχαιτοι αποτελούν 
την πιο άφθονη ομάδα οργανισμών. Ακολουθούν ομάδες καρκινοειδών όπως τα ταναϊδώδη, τα 
αμφίποδα, τα πυκνογονίδια καθώς και τα ισόποδα. 
 Η προσέλκυση των ψαριών άρχισε αμέσως μετά την εγκατάσταση των συσκευών και ήταν 
μαζική όσον αφορά τα είδη αλλά και τον αριθμό των ατόμων. Οι συσκευές δημιούργησαν ένα νέο 
βιότοπο σε ένα σχεδόν έρημο βυθό. Τα περισσότερα από τα είδη που εγκαταστάθηκαν αποτελούν είδη 
στόχους της μικρής παράκτιας αλιείας. Παράλληλα με την προσέλκυση των νεαρών ψαριών 
παρατηρήθηκε και η προσέλκυση μεγάλου αριθμού θηρευτών, ορισμένοι από τους οποίους ήταν 
πελαγικοί θηρευτές όπως το μαγιάτικο αλλά και βενθικοί όπως η συναγρίδα. Παρατηρήθηκε επίσης 
συχνή παρουσία του λεσεψιανού είδους Fistoularia commersonii (Rüppell, 1838), κυρίως κατά την 
περίοδο της εκκόλαψης των αυγών των καλαμαριών.   

 



16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων  Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων 

   496 

Συμπέρασμα 
Αξιολογώντας το παρόν έργο, συμπεραίνουμε τα εξής: 
1. Το έργο αυτό αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ δημοσίων ερευνητικών 

φορέων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ανταποκρινόμενο πλήρως στους στόχους της 
Δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" του ΕΣΠΑ. Το προϊόν του έργου έλαβε το όνομα "Ιχθυοκοιτίδα" μετά από 
προτροπή του νομικού συμβούλου που ασχολείται με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας.  

2. Το αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι ένα καινοτόμο προϊόν με τεράστια ζήτηση τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την προστασία των πνευματικών 
δικαιωμάτων. Η ζήτηση αυτή πιστοποιείται από την ανταπόκριση των φορέων χρηστών κατά τις 
παρουσιάσεις του έργου στους φορείς αλιευτικού ενδιαφέροντος αλλά και στο ευρύ κοινό τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

3. Οι ιχθυοκοιτίδες παρουσιάζουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα συγκρινόμενες με τους τσιμεντένιους 
τεχνητούς υφάλους με υποπολλαπλάσιο κόστος και ανθρακικό αποτύπωμα. Θα ήταν ευχής έργο να 
γίνει συγκριτική παρακολούθηση των ιχθυοκοιτίδων με τους ήδη υφιστάμενους τεχνητούς 
υφάλους. 

4. Η ευκολία της κατασκευής και τοποθέτησης των ιχθυοκοιτίδων αποτελεί ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα. Το κόστος των συσκευών κυμαίνεται από 2.000 έως 5.000 € ανά μονάδα, ανάλογα με 
το μέγεθος) και για μικρό αριθμό συσκευών. Το κόστος περιορίζεται σημαντικά σε περίπτωση 
μαζικής κατασκευής. 

5. Οι ιχθυοκοιτίδες είναι εύκολες στην τοποθέτηση καθώς επίσης και πλήρως ανατάξιμες. Μπορούν 
επομένως να τοποθετηθούν από τους ίδιους του αλιείς κάνοντας χρήση των δικών τους σκαφών.  

6. Ενας ανασταλτικός παράγων που εμποδίζει την ευρεία εφαρμογή αυτής την τεχνολογίας είναι το 
νομικό πλέγμα που διέπει την χρήση του αιγιαλού και του πυθμένα της θάλασσας. Συνεπώς είναι 
απαραίτητη η τροποποίηση του νομικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της απλούστευσης των 
διαδικασιών αδειοδότησης των εγκαταστάσεων. Στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός 
ευέλικτου νομικού πλαισίου το οποίο να επιτρέπει την κατασκευή μεγάλων πάρκων ενδεχομένως 
και από τους ίδιους τους ψαράδες ή ομάδες παραγωγών. 

7. Τέλος είναι απαραίτητη η μακροχρόνια παρακολούθηση της απόδοσης αυτών των συσκευών σε 
διαφορετικές περιοχές και τροφικά περιβάλλοντα ώστε να πιστοποιηθούν με επιστημονικά 
αποδεκτό τρόπο οι ποσοτικοί δείκτες που αναδεικνύουν την απόδοση των ιχθυοκοιτίδων.  
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ABSTRACT 
Paraskevi K. Karachle, Vassiliki Vassilopoulou, Marianna Gianoulaki, Donna Dimarchopoulou, 
Zoi Thanopoulou, Spyridon Iosifidis, Stefanos Kavadas, Argyris Kallianiotis, Stelios 
Katsanevakis, Carlos Jimenez, Irida Maina, Maria Maniopoulou, Christos D. Maravelias, 
Athanasios Machias, Nickolas Michailidis, Maria Pantazi, Euripides Papadopoulos, Konstantia 
Papadopoulou, Stefanos Paraskevopoulos, Dimitra Petza, Antonis Petrou, Giuseppe 
Scarcella, Maria Sini, Chris Smith, Konstantinos I. Stergiou, Konstantinos Tsagarakis, George 
Tserpes, Athanasios Tsikliras, Niki Chartosia, Louis Hadjioannou: Introducing PROTOMEDEA 
project: Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern 
Mediterranean 
The PROTOMEDEA project focuses on proposing Marine Protected Areas (MPA) networks aiming to 
achieve the Maximum Sustainable Yield (MSY) objectives of the Common Fisheries Policy (CFP) in two 
areas of the Eastern Mediterranean, the Aegean Sea and Cyprus. Towards that direction, existing MPAs 
and essential fish habitats will be mapped, the effect of MPAs on MSY in selected MPAs will be 
examined using previous and new data, and the development of ECOPATH models in order to evaluate 
the current overall contribution of MPAs in fisheries sustainability. In addition, what-if scenarios of MPA 
impacts on MSY and ECOPATH/ECOSPACE models will be evaluated. These scenarios will be discussed 
with a wide range of stakeholders in order to propose commonly agreed and more effective MPAs in the 
study areas. Finally, different management schemes will be developed and examined in order to support 
the optimization of fishery management. 
Keywords: Marine Protected Area networks, Maximum sustainable yield, fisheries, conservation, 
Aegean Sea, Cyprus. 

 
Η αλιεία στην Μεσόγειο είναι πολυ-εργαλειακή και πολυ-ειδική και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ποικιλομορφία λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών, ωκεανογραφικών, πολιτισμικών και κοινωνικο-
οικονομικών συνθηκών που απαντούν στη λεκάνη της Μεσογείου (π.χ. Stergiou et al. 1997, 
Papaconstantinou & Farugio 2000, Tsikliras et al. 2015). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου είναι υπερεκμεταλλευμένο, ενώ η αλιευτική 
εκμετάλλευση έχει ανοδική πορεία (π.χ. Colloca et al. 2013, Vasilakopoulos et al. 2014, Tsikliras et al. 
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2015). Επομένως, η ανάγκη επιβολής αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης είναι επιτακτική. 
Παραδοσιακά, η διαχείριση της αλιείας έχει επικεντρωθεί στη Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση (ΜΒΑ) για 
είδη-στόχους, υπολογισμένη με δυναμικά πληθυσμιακά μοντέλα (Agardy 2006), τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό τεχνικών διαχειριστικών μέτρων (π.χ. ελάχιστο μέγεθος/ηλικία 
αλίευσης, ποσοστώσεις, περιορισμοί στον αριθμό σκαφών, χωρο-χρονικοί περιορισμοί), ενώ σπάνια 
λαμβάνονται υπόψη στην αλιευτική διαχείριση οι διεργασίες των οικοσυστημάτων (Skern-Mauritzen et 
al. 2016). Οι Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) είναι ένα ελπιδοφόρο εργαλείο για τη 
διατήρηση/διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσα από την προστασία της βιοποικιλότητας 
και την ενίσχυση της αλιείας (Agardy & Staub 2006, και οι εκεί αναφορές), συνδυάζοντας τα μέτρα 
διαχείρισης με τις οικοσυστημικές διεργασίες. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματικότητά τους και η 
συνεισφορά τους χρειάζεται να αξιολογηθεί. 

Στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιάστηκε και έχει αρχίσει η υλοποίηση ενός ερευνητικού 
προγράμματος με τίτλο: «Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern 
Mediterranean (PROTOMEDEA)» (www.protomedea.eu). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά επτά 
εταίροι από την Ελλάδα και την Κύπρο, με στόχο την πρόταση ενός δικτύου ΘΠΠ που θα ικανοποιεί 
τους στόχους επίτευξης της ΜΒΑ, όπως αυτοί ορίζονται από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Το 
πρόγραμμα είναι δομημένο σε οκτώ πακέτα εργασίας (Πίνακας 1, Εικ. 1), ενώ οι κύριοι στόχοι του 
συνοψίζονται ως εξής: 

 χαρτογράφηση και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες ΘΠΠ και τις 
Περιοχές Περιορισμού Αλιείας στις περιοχές μελέτης 

 εντοπισμός και χαρτογράφηση των στοιχειωδών ενδιαιτημάτων ψαριών (essential fish habitats) στις 
περιοχές έρευνας, όπως πεδία συγκέντρωσης νεαρών ατόμων (nursery grounds) πελαγικών και 
βενθικών ψαριών 

 χαρτογράφηση της αλιευτικής προσπάθειας των σημαντικότερων τύπων αλιείας (τράτα βυθού, γρι-
γρι, παράκτια αλιεία και αλιεία αναψυχής)  

 εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας στους ιχθυοπληθυσμούς, με 
εκτεταμένες εργασίες πεδίου με αλιευτικές και μη αλιευτικές τεχνικές 

 εκτίμηση κατάλληλων τεχνικών και επιστημονικών ενδεικτών και κριτηρίων για την αξιολόγηση των 
βιολογικών, τεχνικών, οικονομικών και διαχειριστικών όρων που θα εξασφαλίζουν με υψηλή 
βεβαιότητα ότι η δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου ΘΠΠ θα έχει θετικές επιπτώσεις για την 
επίτευξη των στόχων της ΜΒΑ για συγκεκριμένα αποθέματα 

 ανάπτυξη οικοσυστημικών μοντέλων σε επιλεγμένες περιοχές, με στόχο τη διερεύνηση 
στρατηγικών διαχείρισης, μέσα από χωρο-χρονικές προσομοιώσεις 

 αποτίμηση των πιθανών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (εξαιρουμένων της 
επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας) στην απόδοση ενός δικτύου ΘΠΠ σε σχέση με την 
επίτευξη των στόχων της ΜΒΑ 

 διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συνεκτικών δικτύων ΘΠΠ στα αποθέματα των κυριότερων 
αλιευτικών ειδών-στόχων και στην επίτευξη των στόχων της ΜΒΑ 

 παραγωγή και βαθμονόμηση μοντέλων που θα απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και σενάρια 
διαχείρισης με βάση τους στόχους της ΜΒΑ 

 κατανόηση του βαθμού και του τρόπου που ένα δίκτυο ΘΠΠ θα μπορούσε να συμβάλει στον 
περιορισμό της αλιευτικής πίες στα αποθέματα συγκεκριμένων ειδών. 

http://www.protomedea.eu/
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Εικόνα 1: Σύνδεση των πακέτων εργασίας του προγράμματος PROTOMEDEA. 

Figure 1: Links between the work packages of the PROTOMEDEA project. 

 
Τελικός στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός ενός δικτύου ΘΠΠ στο Αιγαίο Πέλαγος και 

την Κύπρο, που θα λαμβάνει υπόψη την προστασία και διαχείριση οικολογικών χαρακτηριστικών και 
στοιχειωδών ενδιαιτημάτων ψαριών, τις σημαντικές περιοχές από πλευράς αλιείας, καθώς και τις 
κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις αλιευτικών περιορισμών, μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία 
από κάτω-προς-τα-πάνω (bottom-up). 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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Πίνακας 1. Πακέτα (ΠΕ) και υποπακέτα (ΥΠΕ) εργασίας που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
PROTOMEDEA. ΘΠΠ=Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές, ΜΒΑ=Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση. 
Table 1. List of actions (work packages and tasks/sub-tasks) in the framework of the PROTOMEDEA project. 

 

ΠΕ 1: Διαχείριση Προγράμματος 

ΠΕ 2: Υφιστάμενη κατάσταση ΘΠΠ στην Ανατολική Μεσόγειο 

ΥΠΕ 2.1: Υφιστάμενες ΘΠΠ στις περιοχές έρευνας 

• 2.1.1: Υπάρχουσες ΘΠΠ στο Αιγαίο 

• 2.1.2: Υπάρχουσες ΘΠΠ στην Κύπρο 

ΥΠΕ 2.2: Εντοπισμός των στοιχειωδών ενδιαιτημάτων ψαριών 

• 2.2.1: Χαρτογράφηση των πεδίων συγκέντρωσης νεαρών ατόμων μικρών πελαγικών ψαριών 

• 2.2.2: Χαρτογράφηση των πεδίων συγκέντρωσης νεαρών ατόμων βενθικών ψαριών 

ΥΠΕ 2.3: Χαρτογράφηση αλιευτικής προσπάθειας στις περιοχές έρευνας 

• 2.3.1: Εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας από τράτες βυθού και γρι-γρι 

• 2.3.2: Εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας από τον παράκτιο αλιευτικό στόλο 

• 2.3.3: Εντοπισμός των αλιευτικών πεδίων για επιλεγμένα είδη 

• 2.3.4: Εκτίμηση αλιευτικής προσπάθειας από την αλιεία αναψυχής 

ΥΠΕ 2.4: Αλιεία αναψυχής 

ΠΕ 3: Έρευνες ελέγχου των επιπτώσεων των ΘΠΠ 

ΥΠΕ 3.1: Επιλογή περιοχών δειγματοληψίας  
ΥΠΕ 3.2: Υποβρύχιες έρευνες οπτικής καταγραφής (Underwater visual surveys-UVS) σε επιλεγμένες 
περιοχές 

• 3.2.1: UVS στο Αιγαίο 

• 3.2.2: UVS στην Κύπρο  

ΥΠΕ 3.3: Πειραματική αλιεία 

ΠΕ 4: Σχεδιασμός δικτύου ΘΠΠ 

ΥΠΕ 4.1: Κοινωνικο-οικονομική αποτίμηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων 

ΥΠΕ 4.2: Χωρικός σχεδιασμός στο Αιγαίο  

ΥΠΕ 4.3: Χωρικός σχεδιασμός στην Κύπρο 

ΥΠΕ 4.4: Αντιλήψεις των ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholders) 

ΠΕ 5: Επίδραση των ΘΠΠ στην ΜΒΑ 

ΥΠΕ 5.1: Καθορισμός τεχνικών και επιστημονικών δεικτών για την εκτίμηση της επίδρασης των 
δικτύων ΘΠΠ στην επίτευξη των στόχων ΜΒΑ  

ΥΠΕ 5.2: Βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις ΜΒΑ  

• 5.2.1: Μικρά πελαγικά είδη 

• 5.2.2: Βενθικά είδη  

ΠΕ 6: Οικοσυστημική Μοντελοποίηση- Ανάπτυξη μοντέλων ECOPATH 

ΥΠΕ 6.1: Ανάπτυξη μοντέλων ECOPATH στο Αιγαίο  

ΥΠΕ 6.2: Ανάπτυξη μοντέλων ECOPATH στην Κύπρο 

ΠΕ 7: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μοντελοποίησης 

ΥΠΕ 7.1: ΜΒΑ/Βιο-οικονομικά μοντέλα 

ΥΠΕ 7.2: ECOPATH/ECOSPACE  

ΠΕ 8: Επικοινωνία & Διάχυση Πληροφορίας 

ΥΠΕ 8.1: Σχέδιο Επικοινωνίας & Διάχυσης Πληροφορίας 

ΥΠΕ 8.2: Εκτέλεση του Σχεδίου 
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MARISCA: Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότητας 
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ABSTRACT  
Stelios Katsanevakis, Vassiliki Vassilopoulou, Konstantinos Topouzelis, Paraskevi K. Karachle, 
Drosos Koutsoubas, Sylvaine Giakoumi, Euripides Papadopoulos, Lene Buhl-Mortensen, 
Genoveva Gonzalez-Mirelis, Maria Sini, Nikoletta Koukourouvli, Mairi Maniopoulou, Thomas 
Hasiotis, Vassiliki Markantonatou, Evaggelia Manoutsoglou, Apostolos Papakonstantinou, 
Dimitra Petza, Vasilis Gerovasileiou, Thanos Dailianis, Maria Zotou, Olympos Andreadis, 
Stefanos Kavadas, Irida Maina, Athina Kokkali, Panayotis Panayotidis, Antonis Velegrakis: 
MARISCA: Marine Spatial Planning in the Aegean Sea for the conservation and protection of 
biodiversity 
European Seas have been impacted by a multitude of human pressures. Marine ecosystems have 
degraded, some biological resources have collapsed, and substantial loss in marine biodiversity is 
currently observed. The high and increasing demand for marine space and the need to conserve marine 
biodiversity necessitate an integrated approach of marine management. The objective of MARISCA is to 
contribute towards the integrated management of marine resources and the conservation of marine 
biodiversity in the Aegean Sea. The main deliverable of the project will be a proposed network of marine 
protected areas and protection zones, for the conservation of all important and vulnerable habitats and 
species, as defined by legislation and international agreements. Furthermore, a large amount of 
information on the spatial distribution of marine habitats and species will be compiled, contributing to 
the knowledge base needed for the implementation of the Habitats Directive and the MSFD. 
Keywords: Marine Spatial Planning; Systematic Conservation Planning; Biodiversity; Aegean Sea; Greece 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ  
Τον τελευταίο αιώνα η ανθρωπότητα γνώρισε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, σε 
μεγάλο βαθμό η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιήθηκε σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και χωρίς να 
εξασφαλίζεται η αειφορία των φυσικών πόρων (Jackson et al. 2001, Butchart et al. 2010). Οι 
Ευρωπαϊκές θάλασσες και ιδίως οι παράκτιες περιοχές επηρεάστηκαν έντονα από πληθώρα 
ανθρωπογενών πιέσεων (Halpern et al. 2008, Korpinen et al. 2012, Micheli et al. 2013). Σήμερα τα 
θαλάσσια οικοσυστήματα παρουσιάζουν σημαντική υποβάθμιση, αρκετοί βιολογικοί πόροι έχουν 
οδηγηθεί σε κατάρρευση και παρατηρείται μεγάλη απώλεια βιοποικιλότητας (Jackson et al. 2001, Diaz 
& Rozenberg 2008).  

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα τυγχάνουν χωρικής διαχείρισης εδώ και πολλές 
δεκαετίες (χωρικοί περιορισμοί αλιείας, οριοθέτηση περιοχών εξόρυξης πρώτων υλών, δημιουργία 
θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών κλπ). Ωστόσο, παραδοσιακά η διαχείριση γινόταν με μια 
τομεακή προσέγγιση, όπου ο κάθε τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας αναπτύσσεται ανεξάρτητα από 
τους άλλους. Σήμερα η διαχείριση κατά τομείς και ο αποσπασματικός σχεδιασμός θεωρούνται 
ανεπαρκείς για την αειφορική ανάπτυξη. Η σύγχρονη αντίληψη της οικοσυστημικής προσέγγισης στη 

mailto:Katsanevakis@marine.aegean.gr
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θαλάσσια διαχείριση απαιτεί το συντονισμένο σχεδιασμό όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 
στοχεύοντας μεταξύ άλλων και στην προστασίας της βιοποικιλότητας (Katsanevakis et al. 2011).  

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, ως διατομεακό εργαλείο πολιτικής, βασίζεται στην 
προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα και συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων 
περιοχών, στοχεύοντας τόσο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, όσο και στην αειφόρο χρήση 
των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων (Katsanevakis et al. 2011). Η σύγχρονη υλοποίηση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων συνάδει με την ταυτόχρονη επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικό-
οικονομικών στόχων. Η Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, 
περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να 
θεσπίσουν και να εφαρμόσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για τα ύδατά τους το συντομότερο 
δυνατό και το αργότερο έως το Μάρτιο 2021.  

Στόχος του MARISCA είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στο Αιγαίο.  
Βασικό παραδοτέο της πρότασης θα αποτελέσει ένα προτεινόμενο δίκτυο θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών και ζωνών προστασίας, που θα αποσκοπεί στη διατήρηση όλων των 
σημαντικών και ευαίσθητων οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών, όπως ορίζονται από την εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία, αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα (ενδεικτικά: 
Οδηγία Οικοτόπων, Οδηγία για τα Πουλιά, Συμβάσεις Βέρνης, Βόννης, Βαρκελώνης). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε 12 ημερολογιακούς μήνες με τη στενή συνεργασία των ερευνητικών 
ομάδων των τριών συνεργαζόμενων φορέων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Φορέας Υλοποίησης, Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών-εταίρος, Institute of Marine Research-εταίρος). Για την καλύτερη εκτέλεση 
του έργου, οι σχετικές δράσεις έχουν οργανωθεί σε 8 Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), που περιγράφονται στη 
συνέχεια. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.marisca.eu.  

ΠΕ-1, Διοίκηση και Συντονισμός: Συντονισμός της ομάδας εργασίας. Οργάνωση δύο 
συναντήσεων εργασίας – συγγραφή και διακίνηση σχετικών πρακτικών. Εσωτερική επικοινωνία. 
Οργάνωση επιπλέον συναντήσεων των ομάδων κάθε πακέτου εργασίας. Επικοινωνία με το Διαχειριστή 
του Προγράμματος. Σύνταξη μελέτης. 

ΠΕ-2, Χαρτογράφηση οικολογικών στοιχείων: Παραγωγή θεματικών επιθεμάτων σε 
περιβάλλον Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS layers) της χωρικής κατανομής όλων των 
σημαντικών (από άποψη διατήρησης) οικοτόπων και ειδών στην περιοχή μελέτης. Για τη 
χαρτογράφηση της χωρικής κατανομής των οικολογικών στοιχείων θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες 
προσεγγίσεις: (1) Συγκέντρωση όλης της υπάρχουσας πληροφορίας από τη διεθνή και γκρίζα 
βιβλιογραφία (εκθέσεις προγραμμάτων, διατριβές, βάσεις δεδομένων, προγράμματα παρακολούθησης 
περιοχών Natura κλπ) και από τα αδημοσίευτα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους σχετικοί φορείς, 
(2) Ανάπτυξη χωρικών μοντέλων κατανομής για είδη ή οικοτόπους με ελλιπή πληροφορία για την 
πραγματική κατανομή τους, (3) Χρήση δορυφορικών δεδομένων μεσαίας κλίμακας (χωρική διακριτική 
ικανότητα 30m) για τον εντοπισμό και την εκτίμηση κάλυψης οικοτόπων, (4) Συνεντεύξεις ή 
ερωτηματολόγια με σκοπό την αποτύπωση της εμπειρικής γνώσης αλιέων, επιστημόνων, αλλά και 
γενικότερα ατόμων που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. 

ΠΕ-3, Ανάλυση και χαρτογράφηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων σε περιοχές με 
σημαντικούς οικότοπους ή/και είδη, καθώς και υφιστάμενων χωρικών διαχειριστικών μέτρων: 
Παραγωγή θεματικών επιθεμάτων σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS layers) 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και πιέσεων στις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον, 
εμφανίζοντας παράλληλα  και τυχόν υφιστάμενα χωρικά διαχειριστικά μέτρα. Για τις περιοχές αυτές θα 
γίνει η εκτίμηση των συσσωρευτικών επιδράσεων που προκύπτουν από τις υπάρχουσες πιέσεις 
αξιοποιώντας μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί σε αντίστοιχες πρόσφατες μελέτες που 
εμφανίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Halpern et al. 2008, Korpinen et al. 2012, Micheli et al. 2013).   

ΠΕ-4, Οικονομική αποτίμηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας 
2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: Ο στόχος και το 
κύριο παραδοτέο αυτού του πακέτου εργασίας είναι η αποτίμηση της συνολικής αξίας των αγαθών και 
των υπηρεσιών που αποδίδονται από τους σημαντικούς οικοτόπους/είδη στην περιοχή του Αιγαίου, 

http://www.marisca.eu/
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καθώς και το κόστος της υποβάθμισής τους στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως 
πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. 

ΠΕ-5, Συλλογή νέων στοιχείων – εργασίες πεδίου: Συλλογή νέων δεδομένων για 
επιβεβαίωση/έλεγχο στοιχείων χαμηλής αξιοπιστίας, επαλήθευση αποτελεσμάτων μοντέλων χωρικής 
κατανομής, οπτική/δειγματοληπτική επιβεβαίωση με δεδομένα πεδίου (ground-truthing) για 
αναλύσεις τηλεπισκόπισης. Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων θα οργανωθούν σχετικές 
αποστολές στο πεδίο με χρήση πλωτών μέσων. Στα πλαίσια των αποστολών αυτών θα εφαρμοστούν 
κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες οι ακόλουθες μέθοδοι: (1) Αυτόνομες καταδύσεις για τη 
διαπίστωση παρουσίας, πληθυσμιακής πυκνότητας, κάλυψης ή αφθονίας επιλεγμένων ειδών και 
οικοτόπων, (2) Αεροφωτογραφίσεις (με χρήση μη-επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων) για την 
διαπίστωση παρουσίας επιλεγμένων ειδών και οικοτόπων, (3) Ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης (side 
scan sonar) υψηλής διακριτικής ικανότητας για τη χωρική αποτύπωση των διαφόρων ενδιαιτημάτων, 
υδρογραφικό βυθόμετρο με δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης και σύστημα λήψης 
υποβρύχιων φωτογραφιών/video (drop camera) για ground-truthing. 

ΠΕ-6, Καθορισμός επιχειρησιακών στόχων – συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς: Ο 
καθορισμός επιχειρησιακών στόχων για το προτεινόμενο Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων 
Περιοχών και το συναφές Χωροταξικό Σχέδιο σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς και με βάση τις 
οδηγίες της ΕΕ και διεθνείς επιστημονικές πρακτικές. Για τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων θα 
ακολουθηθούν υπάρχουσες ευρωπαϊκές οδηγίες (π.χ. European Topic Centre on Biological Diversity 
ETC/BD, 2010) και επιστημονικά τεκμηριωμένες διεθνείς πρακτικές. Οι στόχοι που θα τεθούν θα 
χρησιμοποιηθούν στο ΠΕ-7 για να μπορέσει να γίνει ο σχεδιασμός του δικτύου θαλάσσιων 
προστατευόμενων περιοχών. 

ΠΕ-7, Σχεδιασμός δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών - Χωροταξικό Σχέδιο: 
Σχεδιασμός ενός δικτύου Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στο πλαίσιο ενός γενικότερου 
Θαλασσίου Χωροταξικού Σχεδίου για τις διάφορες χρήσεις θάλασσας στην περιοχή μελέτης. Ο 
σχεδιασμός του δικτύου ΘΠΠ και του συναφούς Χωροταξικού Σχεδίου θα βασιστεί στις αρχές του 
συστηματικού σχεδιασμού προστασίας της φύσης (Margules & Pressey 2000). Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Marxan with Zones (Watts et al. 2009). Στο Marxan 
with Zones, ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ζώνες θαλάσσης στις οποίες ρυθμίζονται παραπάνω από 
μία ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ζώνωση αυτή επιτρέπει τη δημιουργία ενός γενικότερου 
χωροταξικού σχεδίου για τις ανθρώπινες χρήσεις του θαλασσίου χώρου και πόρων. 

ΠΕ-8, Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων: Σκοπός του ΠΕ  είναι να επικοινωνήσει τους στόχους 
του έργου και τα αποτελέσματά του σε ενδιαφερόμενους φορείς, τελικούς χρήστες, και στο ευρύ κοινό 
με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωσή τους. Η ιστοσελίδα του προγράμματος 
(www.marisca.eu) και σχετικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τα βασικά εργαλεία διάχυσης 
της πληροφορίας. 
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Εικόνα 1. Σύνδεση μεταξύ των πακέτων εργασίας του προγράμματος MARISCA 

Figure 1. Links among the work packages of the MARISCA project. 

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
To πρόγραμμα MARISCA συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Περιόδου 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014) και κατά 15% από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
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Δράση για το χέλι στο Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 
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ABSTRACT 
Manos Koutrakis, Kostantinos Koutsikopoulos, Ioannis Leonardos: Actions for eel within the 
National Data Collection Framework 
The European eel population presented an extreme decrease during the 90’s. European Union decided 
to include the species in the Data Collection Regulations (Council Regulation 1543/2000 and Commission 
Regulations 1639/2001, 1581/2004). Since 2012, in the framework of the National Project of Fisheries 
Data Collection, Fisheries Research Institute in cooperation with University of Ioannina and University of 
Patra, data on eel production, age and maturity are gathered yearly for the evaluation of Greek eel 
population. The data are used also for the preparation of the Country Report and the calculation of the 
Stock Assessment Indicators (3B’s). The present manuscript is a presentation of the actions that have 
been implemented during the last four years. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla L.) μειώνεται και η σημερινή αλιεία θεωρείται 
ότι είναι εκτός των αειφόρων ορίων. Στους παράγοντες που συντελούν στη μείωση περιλαμβάνεται η 
αλιευτική εκμετάλλευση, καθώς και άλλες ανθρωπογενείς επεμβάσεις (απώλεια ενδιαιτημάτων, 
εμπόδια μετανάστευσης, ρύπανση) αλλά και φυσικοί θηρευτές (π.χ. κορμοράνοι). Το χέλι έχει 
συμπεριληφθεί στους κανονισμούς συλλογής δεδομένων της Ε.Ε. (Council Regulation 1543/2000 και 
Commission Regulations 1639/2001, 1581/2004). Σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό 199/08 
(Άρθρο 3) η παρακολούθηση της εμπορικής και ερασιτεχνικής αλιείας χελιού σε εσωτερικά ύδατα 
περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων κάθε Κράτους Μέλους. 

Η αλιεία του ευρωπαϊκού χελιού στη Ελλάδα αφορά κατά την συντριπτική πλειοψηφία στην 
αλιεία των ενήλικων ατόμων κατά την μετανάστευσή τους προς τον Ατλαντικό για αναπαραγωγή. Στην 
Δυτική Ελλάδα υπάρχει περιορισμένη αλιεία κιτρινόχελων, ως μέρος τοπικής παράδοσης (επιρροές 
από την Ιταλία) κατανάλωσης μικρότερων ηλικιακά χελιών, η οποία όμως δεν συναντάται στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Η πλειονότητα των χελιών που αλιεύονται προέρχονται από λιμνοθάλασσες. Οι 
περισσότερες λιμνοθάλασσες εντοπίζονται στην Βόρεια Ελλάδα (εκβολικά συστήματα ποταμών Έβρου, 
Νέστου και λίμνη Βιστωνίδα) και στη Δυτική Ελλάδα (λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και λιμνοθάλασσες 
Αμβρακικού Kόλπου). Η διαχείριση των λιμνοθαλασσών γίνεται από τις περιφερειακές αρχές, ενώ 
κάποιες από αυτές ανήκουν στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών και άλλες σε δήμους. Σε κάθε 
περίπτωση, η οικονομική εκμετάλλευση τους πραγματοποιείται συνήθως με χρηματοδοτική μίσθωση 
των λιμνοθαλασσών για μια ορισμένη χρονική περίοδο σε τοπικούς συνεταιρισμούς αλιέων που έχουν 
το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τα ψάρια της λιμνοθάλασσας και κατά συνέπεια τα 
χέλια (Koutrakis et al. 2007).  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα παρακολούθησης των βιολογικών παραμέτρων του χελιού εφαρμόζεται από το 2012 
και κάθε χρόνο στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (Ε.Π.Σ.Α.Δ.). 
Στα πλαίσια αυτού η Ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε τέσσερις διαχειριστικές μονάδες για το χέλι 
(Eel Management Units - EMU) σύμφωνα με τα κλιματικά, υδρολογικά, γεωμορφολογικά και διοικητικά 

δεδομένα (Ελληνικό Σχέδιο Διαχείρισης Χελιού, 2009). Γίνεται παρακολούθηση των πληθυσμών χελιών 

στη Δυτική Ελλάδα (EMU-1) στις λιμνοθάλασσες συστήματος Μεσολογγίου και Αιτωλικού, Αμβρακικού, 
Πρέβεζας και Λευκάδας, στη Δυτική Πελοπόννησο (EMU-2) στις λιμνοθάλασσες Προκόπου και Παπά 
και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη (EMU-3) στις λιμνοθάλασσες της λεκάνες απορροής της Λίμνης 
Βιστωνίδας, στην περιοχή του Δέλτα Έβρου και στις λιμνοθάλασσες του συμπλέγματος του Νέστου. Τα 
ιστορικά δεδομένα για την υπόλοιπη Ελλάδα (EMU-4) δείχνουν ότι η αλιεία χελιών σταμάτησε στα τέλη 
της δεκαετίας του ‘70, ως αποτέλεσμα της σοβαρής υποβάθμισης των αντίστοιχων οικοσυστημάτων.  
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Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιούνται δύο κατηγορίες δράσεων, α) καταγραφή 
των εκφορτώσεων και β) συλλογή βιολογικού υλικού, που συμβάλλουν στην κατανόηση της 
κατάστασης του ιχθυοαποθέματος των χελιών στην Ελλάδα. Έτσι εκτός από την καταγραφή των 
μορφομετρικών χαρακτηριστικών που γίνεται επί τόπου στο πεδίο αλιείας, συλλέγονται δείγματα 
χελιών, στα οποία μελετώνται η γονιμότητα, η παρασίτωσή και πραγματοποιείται εκτίμηση της ηλικίας 
με τη χρήση των ωτολίθων.  

Το πρόγραμμα αυτό είναι εναρμονισμένο με τον κανονισμό για τη θέσπιση μέτρων για την 
ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού, (ΕΕ) 1100/2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
απαιτεί από τα Κράτη Μέλη υποβολή τριετούς αναφοράς (άρθρο 9), για την παρακολούθηση του 
αποθέματος, το επίπεδο εφαρμογής του κανονισμού και τα αποτελέσματα των Διαχειριστικών Σχεδίων 
που έχουν καταρτιστεί για κάθε Διαχειριστική Μονάδα Χελιού (EMU).  

Η τριετής έκθεση περιλαμβάνει την εκτίμηση δεικτών θνησιμότητας όπως προβλέπεται από τον 
κανονισμό, τους δείκτες της Παραγωγής Ασημόχελων (Βιομάζα), την Ανθρωπογενή θνησιμότητα (τις 
Επιπτώσεις στο Απόθεμα) και τον εμπλουτισμό των υδατικών συστημάτων με γόνο χελιού. 
Συγκεκριμένα υπολογίζονται οι δείκτες: 

 
1. B0: Η βιομάζα ασημόχελων που θα παραγόταν από μια EMU αν δεν υπήρχε η ανθρώπινη 

επίδραση πάνω στο απόθεμα. 
2. Bcurrent: Η βιομάζα ασημόχελων που μετανάστευσε για αναπαραγωγή προς την θάλασσα. 
3. Bbest: Η βιομάζα ασημόχελων που θα παραγόταν από μια EMU αν δεν υπήρχε η ανθρώπινη 

επίδραση πάνω στο σημερινό απόθεμα. 
4. ΣF: Βιομάζα ασημόχελων που αλιεύονται. 
5. ΣH: Βιομάζα ασημόχελων που θανατώνονται από λόγους εκτός της αλίευσης (φράγματα, 

παράσιτα, ιώσεις, ρύπανση κ.α). 
6. ΣA: Βιομάζα ασημόχελων που θανατώνονται από το σύνολο της ανθρώπινης επίδρασης στο 

απόθεμα.  
7. R(s): Η βιομάζα γόνου χελιού (<20cm) που εμπλούτιζει τα υδατικά συστήματα της χώρας. 

 
Ο δείκτης B0 εκτιμήθηκε αρχικά για τις λιμνοθάλασσες, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα 

αλιευτικής παραγωγής χελιού λιμνοθαλασσών. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην παραδοχή, ότι η 
μείωση του αποθέματος χελιού εντάθηκε, πανευρωπαϊκά, μετά το 1980 και επομένως, ο μέσος όρος 
από ετήσιες παραγωγές χελιού λιμνοθαλασσών με σταθερές ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις, μιας 
προηγούμενης, από το 1980, δεκαετίας (για την οποία υπάρχουν ικανοποιητικές χρονοσειρές 
δεδομένων), αντιστοιχούν με την βιομάζα ασημόχελων που θα έφερε το εκάστοτε σύστημα αν δεν 
υπήρχε αλιεία. Σύμφωνα με το ICES (2014) ως Β0 για κάθε EMU θεωρήθηκε ο μέσος όρος των ετήσιων 
παραγωγών ασημόχελων των ετών 1971-1980. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης 
ικανοποιητικών χρονοσειρών δεδομένων παραγωγής βιομάζας ασημόχελων για τα ποτάμια και τις 
λίμνες των EMU, χρησιμοποιήθηκε η αναλογία παραγωγικότητας 8 (λιμνοθάλασσες) : 2 (εκβολικά 
συστήματα ποταμών) : 1 (λίμνες) (Schiavina et al., 2015) που προέκυψε από ανάλυση δεδομένων της 
Ιταλίας (που είναι η πλησιέστερη γεωγραφικά και κλιματικά, Μεσογειακή χώρα, με ικανοποιητικές 
χρονοσειρές δεδομένων) από τους Moriarty & Dekker (1997). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι εκτάσεις σε 
εκτάρια (ha=10 στρέμματα) όλων των σχετιζόμενων υδατικών συστημάτων, όπως υπολογίστηκαν με τη 
χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και τηλεπισκόπησης από το τμήμα Εσωτερικών 
Υδάτων και Λιμνοθαλασσών του ΙΝΑΛΕ. 

Ο δείκτης B best υπολογίζεται ως ο λόγος της ετήσιας βιομάζας ασημόχελων που 
συλλαμβάνεται ως προς τις συνολικές εκτάσεις των λιμνοθαλασσών, εκβολικών συστημάτων ποταμών 
και λιμνών. Σε περίπτωση που η λίμνη ή το ποτάμι έχει χάσει την ελευθεροεπικοινωνία του με τη 
θάλασσα εξαιτίας της κατασκευής φράγματος μετά το 1980, ή οποιοδήποτε άλλου εμποδίου όπως 
άρδευση, η ανάντη του φράγματος έκταση αφαιρείται από τις εκτάσεις που υπολογίστηκαν για το B0. 

Ο δείκτης B current υπολογίστηκε προσθέτοντας τις απελευθερώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατ’ εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 1100/2007 από τις λιμνοθάλασσες με τι βιομάζες του B best για λίμνες και 
ποτάμια, δεδομένου ότι δεν ασκείται αλιεία χελιού στα συστήματα αυτά, πουθενά στην Ελλάδα. 

Ο δείκτης ΣF ισούται με την συνολική αλιευτική παραγωγή. Ο δείκτης ΣH, σύμφωνα με το ICES 
(2014), μπορεί να εκτιμηθεί από τον τύπο ΣΗ=ΣF*0,05.  
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Το άθροισμα των δεικτών ΣF και ΣH υπολογίζεται ο δείκτης ΣΑ, ενώ ο δείκτης R(s) δεν είναι δύνατο να 
εκτιμηθεί εξαιτίας σημαντικής έλλειψης δεδομένων. 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των δεικτών (βιομάζα σε kg) αυτών, ξεχωριστά, για τις 
λιμνοθάλασσες, τα ποτάμια και τις λίμνες σε επίπεδο χώρας, και ο λόγος Bcurrent/B0 (%), που 
αποτελεί το ποσοστό ασημόχελων που ξεκίνησαν την αναπαραγωγική τους μετανάστευση προς την 
Θάλασσα των Σαργασσών το 2014 σε σχέση με τα αντίστοιχα που θα μετανάστευαν, πριν αρχίσει ο 
άνθρωπος να επιδρά πάνω στο απόθεμα, κατά οποιοδήποτε τρόπο. Στόχος του κανονισμού (ΕΕ) 
1100/2007 είναι στο προσεχές μέλλον, από κάθε χώρα το 40% της βιομάζας των ασημόχελων της 
περιόδου πριν την επίδραση του ανθρώπου, να μπορεί να μεταναστεύσει και στα επόμενα χρόνια. Το 
2014 το ποσοστό αυτό ήταν της τάξης του 12,41% (ICES 2016) σε επίπεδο χώρας, που θεωρείται 
χαμηλό, αλλά συγκρινόμενο με την πριν την εφαρμογή του Κανονισμού περίοδο, που το ποσοστό αυτό 
ήταν 5,48%, υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση που με τη συνέχιση και την εντατικοποίηση της 
προσπάθειας που γίνεται από όλους του εμπλεκόμενους φορείς (Αλιευτικούς συνεταιρισμούς, 
Διευθύνσεις Αλιείας, Υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ αλλά και τα ερευνητικά κέντρα) θα οδηγήσει στην 
επίτευξη των στόχων που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 1100/2007 του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών έχουν 
προκύψει σε μεγάλο βαθμό (εκτός από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των Β 
0 και Β best και εν μέρει του B current των Λιμνοθαλασσών) από απλές μεθόδους εκτίμησης και βάση 
κάποιων παραδοχών. Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να θεωρούνται προσωρινά και 
αναθεωρήθηκαν στην συνάντηση του WGEEL 2015 (Αττάλεια Τουρκίας, Νοέμβριος 2015). Στα πλαίσια 
της συνάντηση αυτής με πρωτοβουλία του General Fisheries Commision for the Mediterranean (GFCM-
FAO) έχει γίνει πρώτη προσπάθεια να υπολογιστεί το απόθεμα χελιών της Μεσογείου με χρήση 
δημογραφικού μοντέλου (Schiavina et al. 2015) που έχει προσαρμοστεί ειδικά στα χέλια. Ήδη το GFCM 
έχει στείλει πρόσκληση και στην Ελλάδα για συμμετοχή στην πιλοτική αυτή δράση. Τα αποτελέσματα 
του μοντέλου αυτού θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την βελτιστοποίηση των θεωρητικών 
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην αναφορά. 

Επίσης κατά το πρόγραμμα παρακολούθησης του χελιού καταγράφονται τα εμπόδια που 
εμποδίζουν την μετανάστευση των χελιών προς τα ανάντη των ποταμών και αντίστροφα και 
επιχειρείται η άρση τους. Επιβάλλεται να γίνει υποχρεωτική η κατασκευή παρακαμπτηρίων καναλιών ή 
καναλιών διάβασης χελιών τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα αρδευτικά και υδροηλεκτρικά 
φράγματα, ώστε να μπορούν να μετακινούνται προς τα ανάντη των ποταμών.  

 

Παρατηρήσεις-Προτάσεις 
Οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί διαρκώς δηλώνουν όλο και λιγότερες ποσότητες χελιών (Εικόνα 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Εκφορτώσεις χελιών στις ελληνικές λιμνοθάλασσες από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 έως σήμερα, ανά 
Διαχειριστική Μονάδα. 
Figure 1. Eel landings in the Hellenic lagoons from the late '70s till today (per EMU). 
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Από τα στοιχεία της παραγωγής και διασταυρώσεις πληροφοριών φαίνεται ότι υπάρχει τάση 
απόκρυψης στοιχείων παραγωγής των χελιών αλλά το 2014 παρατηρήθηκε, για πρώτη φορά από το 
2009, μια μικρή αύξηση των συλλήψεων της τάξης του 4% και αυτό συμφωνεί και με παρατηρήσεις 
άλλων χωρών που επίσης παρατηρούν μια βελτίωση του αποθέματος. Το 2015 συνεχίστηκε η αυξητική 
τάση, η οποία αποτυπώνεται σε αύξηση της παραγωγή σε ποσοστό 17,6% ή κατά 8,23 t.  

Εκτός της απόκρυψης μέρους της παραγωγής διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν και αλιευτικοί 
συνεταιρισμοί που δηλώνουν μηδενικές συλλήψεις χελιών, ενώ πληροφορίες από εμπόρους 
αναφέρουν σημαντικές συλλήψεις. Η απόκρυψη μέρους των συλλήψεων αντανακλά και στην 
υποχρέωση απελευθέρωσης μέρους των συλλαμβανόμενων χελιών (30% των συλλαμβανόμενων). 
Αυτό ήταν περισσότερο έντονο στο ξεκίνημα της εφαρμογής του μέτρου αλλά στην πορεία και με 
δεδομένο ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται και απαιτούν συνοδευτικά έγγραφα η κατάσταση 
εξομαλύνθηκε.  

Απαραίτητη κρίνεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων καταγραφής ανόδου γυαλόχελων στην 
Δυτική Ελλάδα και την Θράκη, καθώς η γνώση της παραμέτρου αυτής συμβάλλει στην καλύτερη 
εκτίμηση των Δεικτών Βιομάζας, Θνησιμότητας του αποθέματος χελιού στην Ελλάδα. Ακόμα οι 
απελευθερώσεις του ποσοστού των αλιευθέντων χελιών όπως προβλέπεται κατά τις πωλήσεις και 
φορτώσεις σημαντικών ποσοτήτων αλιευθέντων χελιών, πρέπει να παραβρίσκονται οι τοπικές 
υπηρεσίες αλιείας ώστε να γίνεται σωστότερη καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής.  

Είναι αναγκαίο για την προστασία και διατήρηση του πληθυσμού των χελιών να γίνει 
υποχρεωτική η κατασκευή παρακαμπτηρίων καναλιών ή καναλιών διάβασης, τόσο στα μικρά όσο και 
στα μεγάλα αρδευτικά και υδροηλεκτρικά φράγματα, ώστε να μπορούν τα χέλια να μετακινούνται 
προς τα ανάντη των ποταμών όπου είναι το καταλληλότερο μέρος για να αναπτυχθούν και να 
ενηλικιωθούν μέχρι να ξεκινήσει η μετανάστευσή τους προς τη θάλασσα και την περιοχή 
αναπαραγωγής τους. 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση της κατάστασης και της ορθής 
διαχείρισης του ιχθυοαποθέματος των χελιών στην Ελλάδα, με στόχο την ανάκαμψη του πληθυσμού. 
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ABSTRACT 
Lamprakis Avdelas, Sofia Galinou-Mitsoudi: Presentation of the SUCCESS project 
SUCCESS (Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the 
European Seafood sector) is a European research project financed for 3 years (2015-2018). It is part of 
the H2020 Strategy, which is the EU Research and Innovation Programme for the period 2014-2020. To 
ensure economic sustainability, the fisheries production sectors have to maintain supply but also have 
to operate competitively in the market place and satisfy demand of consumers and/or other users 
where choice is so important. The SUCCESS project is driven by a strong research consortium with 
significant partnership and input from stakeholders. It is designed to develop state of the art knowledge 
and results that are directly applicable to the production sectors and also the wider value chain. The 
outcomes will include scientific support to European seafood producers, will produce a clear and state 
of the art view of the current and future of the value chain, and will provide reliable usable tools for 
planning and development of seafood products by taking global drivers of seafood supply and demand 
into account.  
Keywords: fisheries, aquaculture, seafood, economic sustainability  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας  κυριαρχείται 
ως επί το πλείστον από τη διαδικασία και τον έλεγχο της παραγωγής. Στα πλαίσια αυτά, η βιολογική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι απαραίτητοι παράγοντες για τη διατήρηση της βιομηχανίας, 
ωστόσο η οικονομική βιωσιμότητα της αλιευτικής παραγωγής είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Για να 
διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα, οι διάφοροι τομείς της παραγωγής πρέπει να διατηρούν την 
προσφορά αλλά, πρέπει επίσης να λειτουργούν ανταγωνιστικά και προβλεπτικά εντός της αγοράς και 
να ικανοποιούν τη ζήτηση των καταναλωτών ή/και άλλων χρηστών, οι επιλογές των οποίων είναι 
σημαντικές. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρωνύμιο SUCCESS (www.success-h2020.eu) χρηματοδοτείται 
για τρία χρόνια (2015-2018) από τον Oρίζοντα 2020 (Η2020), το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για έρευνα και καινοτομία. Έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει γνώση αιχμής και αποτελέσματα με άμεση 
εφαρμογή στους τομείς της παραγωγής, αλλά και της ευρύτερης αλυσίδας αξίας (Εικόνα 1). Με τη 
συμβολή από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τη συνάφεια και την κατεύθυνση του έργου, θεωρείται 
εξασφαλισμένη η αντιμετώπιση ζητημάτων που τυγχάνουν ανάγκης αντιμετώπισης για την εκπλήρωση 
των στόχων οικονομικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Τα αποτελέσματα θα 
περιλαμβάνουν επιστημονική υποστήριξη στους ευρωπαίους παραγωγούς αλιευμάτων, θα παραχθεί 
μία σαφής απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης και της αναμενόμενης μελλοντικής κατάστασης 
της αλυσίδας αξίας, ενώ επίσης θα παραχθούν αξιόπιστα εργαλεία για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
αλιευτικών προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες κινητήριες δυνάμεις στην προσφορά και 
ζήτηση αλιευμάτων. Κύκλοι ανάπτυξης και πτώσης θα ερευνηθούν και ειδική έρευνα θα στοχεύσει 
στην αποφυγή τέτοιων αρνητικών επιπτώσεων της αγοράς για τη βιομηχανία στο μέλλον. 

Το πρόγραμμα οδηγείται από μια ισχυρή ερευνητική κοινοπραξία με σημαντική συνεργασία και 
με τη συμβολή ενδιαφερόμενων μερών από την αλιευτική βιομηχανία. Η κοινοπραξία SUCCESS 
περιλαμβάνει 24 ακαδημαϊκούς εταίρους (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) και μη-ακαδημαϊκούς 
εταίρους (βιομηχανίες, επιχειρήσεις) από 11 διαφορετικές χώρες στον τομέα της ευρωπαϊκής αλιείας 
και της υδατοκαλλιέργειας.  

http://www.success-h2020.eu/
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Εικόνα 1. Αλυσίδα αξίας αλιευμάτων (http://www.success-h2020.eu/the-project/) 

Figure 1. Seafood value chain (http://www.success-h2020.eu/the-project/) 

 
Η κοινοπραξία αποτελείται από μια βασική ομάδα οικονομολόγων εταίρων, από συνεργάτες 

που καλύπτουν άλλους τομείς τεχνογνωσίας, και συνεργάτες από την αλιευτική βιομηχανία, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι όλες οι πτυχές των ερευνητικών ερευνώμενων θεμάτων θα αντιμετωπιστούν 
κατάλληλα (κοινωνικές επιστήμες, περιβαλλοντικές και οικολογικές επιστήμες, μοντελοποίηση, 
βιομηχανία τροφίμων, ανάλυση της αγοράς, εργαλεία μάρκετινγκ, καινοτόμα προϊόντα, κλπ.). Η 
συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων εταίρων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του έργου. 
Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας και η ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομικής 
βιωσιμότητας του τομέα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
κατανόηση των υποκείμενων διεργασιών και την ύπαρξη βασικών δεδομένων. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Για να προσεγγίσει τους στόχους του έργου, η συνολική δομή του προγράμματος εργασιών ακολουθεί 
μια μάλλον διαισθητική και απλή στρατηγική. Το έργο είναι οργανωμένο σε εννέα αλληλένδετα Πακέτα 
Εργασίας (ΠΕ): 5 «ουσιαστικά» πακέτα εργασίας, καθώς και 4 «οργανωτικά». Όλοι οι εταίροι θα 
συμβάλουν, σε κάποιο βαθμό, στα διάφορα πακέτα εργασίας και οι μελέτες περιπτώσεων 
αναπτύσσονται σε όλα τα πακέτα εργασίας και με βαρύτητα ανάλογα με τη σύνδεσή τους με αυτά. Η 
δομή αυτή εξασφαλίσει τη συνοχή της έρευνας, τόσο από επιστημονική όσο και από άποψη ομαδικής 
εργασίας. Τα 5 «ουσιαστικά» πακέτα εργασίας είναι: 

WP 1: Επίδραση παγκόσμιων κινητήριων δυνάμεων, πολιτικών και ρυθμίσεων για την ανάπτυξη, 
την απασχόληση και την καινοτομία στους τομείς της Ευρωπαϊκής αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας  

WP 2: Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η αποδοχή της αγοράς και κοινωνική ευαισθησία 
σχετικά με τα αλιεύματα 

WP 3: Ανταγωνιστικότητα και αειφορία των Ευρωπαϊκών τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
WP 4: Εμπόριο και αλυσίδα αξίας 
WP 5: Οικονομική βιωσιμότητα και προοπτικές 
Η Ελληνική ομάδα έργου συμμετέχει σε όλα τα πακέτα εργασίας εκτός του πρώτου πακέτου 

εργασίας το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τη βελτίωση υφιστάμενων μακροοικονομικών μοντέλων ως 
προς την ικανότητα μέσο-μακροπρόθεσμης πρόβλεψης. 

Οι μελέτες περιπτώσεων ορίζονται ως βασικά τμήματα της αγοράς προϊόντων θαλάσσιας 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ενώ ο τελικός κατάλογος των μελετών περιπτώσεων θα μπορούσε να 
εμπλουτιστεί βασισμένος σε εισηγήσεις ενδιαφερόμενων φορέων και εξωτερικών συμβούλων, 
ορισμένα βασικά τμήματα της αγοράς έχουν προκαταρκτικά επιλεγεί από την Κοινοπραξία. Το 
ενδιαφέρον της Ελληνικής ομάδας έργου εστιάζεται σε δύο μελέτες περίπτωσης και συγκεκριμένα στα 
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είδη τσιπούρα-λαβράκι και τα μύδια. Στις δυο αυτές μελέτες περίπτωσης συνεργάζονται επίσης εταίροι 
της κοινοπραξίας από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των πακέτων εργασίας και των περιπτωσιολογικών μελετών 
συνίσταται σε μια προσέγγιση σε δύο στάδια, προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει ότι κάθε επίπεδο της 
αλυσίδας αξίας αντιμετωπίζεται κατάλληλα και επιτρέπει συγκρίσεις: 

Στάδιο   1:   Οι μεθοδολογίες αναπτύσσονται μέσα σε κάθε πακέτο εργασίας 
Στάδιο 2: Οι μεθοδολογίες εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο σε κάθε μία από τις 

περιπτωσιολογικές μελέτες 
Λόγω του κεντρικού ρόλου της καινοτομίας στη στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης, στις 

περιπτωσιολογικές μελέτες του έργου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες 
μορφές της καινοτομίας διαχέονται κατά μήκος της αλυσίδας αξίας και επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα.  

 
Εικόνα 2. Πακέτα εργασίας και μελέτες περίπτωσης 

Figure 2. Work packages & case studies 
 

 
 

Εικόνα 3. Αριστερά: Αποφλοιωμένα μύδια. 
Δεξιά: Κανάλι πειραμάτων υδροδυναμισμού 
σε αρμαθιές μυδιών 
Figure 3. Left: Unvalved mussels. Right: Part 
of the canal for the hydrodynamism 
experiments at mussel socks level.  
 

Η καινοτόμα δράση που έχει αναλάβει η Ελληνική ομάδα έργου στο πλαίσιο των 
περιπτωσιολογικών μελετών, εστιάζεται στη βελτίωση της διάρκειας ζωής αποφλοιωμένων μυδιών, 
ένα ιδιαίτερο, ελληνικής έμπνευσης προϊόν (Εικόνα 3). Στην ίδια περιπτωσιολογική μελέτη 
περιλαμβάνεται και η βελτίωση βιο-οικονομικού μοντέλου (Konstantinou et al. 2012) μέσω 
προσομοιώσεων της ροής του νερού γύρω από αρμαθιές σε δεξαμενές στο Εργαστήριο Υδραυλικής του 
ΑΤΕΙΘ (Εικόνα 3). Τέλος, σε συνεργασία με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, για τις δυο 
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περιπτωσιολογικές μελέτες Ελληνικού ενδιαφέροντος, θα μελετηθούν και θα αναπτυχθούν προϊόντα 
συμβολαιακής υδατοκαλλιέργειας. 
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ABSTRACT 
Christina Papadaki, Maria Stoumboudi, Stamatis Zogaris, Elias Dimitriou: System for the 
Assessment of Acceptable Ecological Flows in Rivers and Streams of Greece 
The Ecoflow project's aim was the development of a multidisciplinary modeling tool, 
combining hydraulic, hydrologic, and ecosystem input data, for the calculation of optimum 
ecological flow in river systems. Moreover, among the project's main goals was the 
establishment of a decision support tool for appropriately addressing complex environmental 
management problems that emerge during the construction or operation phases of water 
abstraction schemes (dams and irrigation networks), taking into consideration both ecosystem 
and human needs. This tool will be used by the public competent authorities, responsible for 
applying water management practices, to facilitate the achievement of minimum ecological 
water flows downstream of hydraulic infrastructures.  
Keywords: hydraulic, environmental flow, decision support tool 
 

EΙΣΑΓΩΓΗ  
Η διαχείριση των ποταμών με τρόπο που να επιτυγχάνει την κάλυψη των οικοσυστημικών αναγκών σε 
νερό είναι ένα σύνθετο ζήτημα (Poff et al. 2010). Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της 
ανθρωπότητας σε νερό δημιουργούν υδρομορφολογικές αλλοιώσεις από την κατασκευή φραγμάτων ή 
άλλων έργων υδρομάστευσης (κυρίως για άρδευση και βιομηχανική χρήση), και ως εκ τούτου 
μεταβολές στη δομή και λειτουργία των υδάτινων οικοσυστημάτων.  

Σε πολλές περιοχές του κόσμου εφαρμόζεται η αρχή της ελάχιστης απαιτούμενης παροχής που 
συχνά αποκαλείται και «οικολογική παροχή», με στόχο να τεθούν όρια στην υπερεκμετάλλευση του 
νερού των ποταμών. Η παροχή αυτή αποτελεί το όριο κάτω από το οποίο πραγματοποιείται σημαντική 
υποβάθμιση των οικοσυστημάτων του ποταμού. Το καθεστώς υπολογισμού της ελάχιστης οικολογικής 
παροχής έχει μελετηθεί ελάχιστα στην Ελλάδα, και παραμένει μια άγνωστη μεταβλητή που συνήθως 
καθορίζεται με τρόπο μη ορθό επιστημονικά, κατά το σχεδιασμό έργων υδρομάστευσης. Ο σκοπός του 
έργου ECOFLOW ήταν η δημιουργία μιας συστηματικής και τυποποιημένης διαδικασίας για την 
αξιολόγηση των οικολογικά αποδεκτών ροών σε ποταμούς και ρέματα των οποίων η ροή επηρεάζεται 
από την ανάπτυξη έργων υδρομάστευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αντλητικά συγκροτήματα, 
κ.λπ.).  
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του έργου είχε ως στόχο να ακολουθεί τις πρόνοιες της 
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ), να πληροί τις απαιτήσεις των άλλων περιβαλλοντικών 
πολιτικών, να είναι εφαρμόσιμη στις ελληνικές συνθήκες, να έχει μια καλή βιολογική βάση, να 
προσφέρει δυνατότητες μοντελοποίησης και, τέλος, να μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα εργαλείο 
διαχείρισης.  

Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη γενικών αρχών και στόχων μιας αποδεκτής προσέγγισης 
για την εκτίμηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής, αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, όπου 
εμφανίζονται να έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 200 μεθοδολογίες για το εν λόγω θέμα (Tharme 
2003). Στη συνέχεια έγινε βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών, με στόχο την ανάπτυξη μίας, 
προσαρμοσμένης στα ελληνικά δεδομένα, τελικής μεθοδολογίας και την ενσωμάτωσή της σε εργαλείο 
για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην παροχή. 
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε οριοθέτηση των περιοχών μελέτης για την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας.  
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Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε βασίζεται στο συνδυασμό υδραυλικών μοντέλων και 
μοντέλων προσομοίωσης ενδιαιτημάτων συγκεκριμένων οργανισμών-ενδεικτών, καθώς και στις αρχές 
της Ενδοποτάμιας Αυξητικής Ροής (Instream Flow Incremental Methodology) για τον συγκερασμό των 
ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών αναγκών (Papadaki et al. 2016).  

Σε αυτήν την μεθοδολογία, αρχικά εφαρμόστηκε η μέθοδος της χαρτογράφησης 
υδρομορφολογικών μονάδων (τμήματα του ποταμού με παρόμοιες υδρομορφολογικές συνθήκες), σε 
ένα μεγάλο μήκος του ποταμού, με στόχο να οριστεί ένα μικρότερο αντιπροσωπευτικό τμήμα στο 
οποίο υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη μεθοδολογία εκτίμησης της οικολογικής παροχής. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκε υδραυλική προσομοίωση, με την οποία εκτιμήθηκαν οι μεταβολές σε βασικές 
υδραυλικές παραμέτρους (βάθη και ταχύτητες) για διάφορα σενάρια παροχών του ποταμού. Τα 
μοντέλα προσομοίωσης ενδιαιτημάτων είναι μαθηματικά μοντέλα που στόχο έχουν να 
ποσοτικοποιήσουν τις σχέσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του κάθε ενδιαιτήματος 
(βάθος, ταχύτητα, υπόστρωμα και κάλυψη) μέσα από τον υπολογισμό δεικτών για κάθε οργανισμό-
ενδείκτη στα διάφορα στάδια ζωής του και για κάθε μία παράμετρο που εξετάζεται ξεχωριστά. Στη 
συνέχεια γίνεται μετατροπή των αποτελεσμάτων του υδραυλικού μοντέλου σε δείκτες καταλληλότητας 
ενδιαιτημάτων, οι οποίοι έχουν τιμές από μηδέν (ακατάλληλο) έως ένα (κατάλληλο), για όλες τις 
αβιοτικές παραμέτρους που μελετήθηκαν. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο υπολογισμός ενός σύνθετου 
δείκτη, ο οποίος ανάγεται με βάση την έκταση του αντιπροσωπευτικού τμήματος του ποταμού, στη 
συνολική, σταθμισμένη κατάλληλη έκταση για τη διαβίωση του συγκεκριμένου είδους και ηλικιακής 
ομάδας για κάθε σενάριο παροχής. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα στάδια εφαρμογής της 
μεθοδολογίας εκτίμησης οικολογικών παροχών. 

 

 
Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής μεθόδου εκτίμησης της ελάχιστης αποδεκτής, οικολογικής παροχής. 
Figure 1. Flow diagram with the components of the followed methodology for the estimation of environmental 
flows. 

 
Ως περιοχή μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τρεις τοποθεσίες στον άνω ρου του Αχελώου ποταμού, 

όπου εγκαταστάθηκαν σταθμοί καταγραφής της στάθμης των υδάτων. Επιπλέον, μέσω της συλλογής 
απαραίτητων βιολογικών (παρουσία/απουσία ατόμων πέστροφας και ποταμοκέφαλου) και 
υδρολογικών (βάθος, ταχύτητα, τύπος υποστρώματος) δεδομένων έγινε οικοδόμηση του υδρο-
οικολογικού μοντέλου. Ακολούθως αναπτύχθηκε το λογισμικό διαχείρισης της οικολογικής παροχής και 
η ενσωμάτωση σχετικών αλγορίθμων σε αυτό. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του λογισμικού 
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, μέσω της πειραματικής εφαρμογής του σε υδάτινα σώματα 
του ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή του, όπως επίσης και προώθηση του 
λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής σε αρμόδιους φορείς και εκπαίδευση των φορέων 
αυτών στη χρήση του. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Ανάμεσα στα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγεται η ανάπτυξη της μεθοδολογίας 
για την εκτίμηση της οικολογικής παροχής, η οποία είναι προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. 
Αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι ο υπολογισμός της Σταθμισμένης Κατάλληλης Έκτασης (WUA), στο 
πλαίσιο της οποίας πληρούνται τα κριτήρια ομαλής διαβίωσης των οργανισμών-ενδεικτών. Ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο για τον υπολογισμό της έκτασης αυτής διαδραματίζει η οριοθέτηση του 
αντιπροσωπευτικού τμήματος, καθώς και ο υπολογισμός του κατάλληλου ενδιαιτήματος για όσο το 
δυνατόν περισσότερους οργανισμούς διαβιούν στο ίδιο οικοσύστημα. Ωστόσο μελλοντικά θα πρέπει 
να μελετηθούν και επιπλέον παράγοντες που είναι σημαντικοί στα ενδοποτάμια οικοσυστήματα, όπως 
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η θερμοκρασία και τα επί μέρους ενδιαιτήματα που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς για την 
κάλυψη των διατροφικών ή αναπαραγωγικών τους αναγκών, παράγοντες δηλαδή που είναι δυνατόν να 
επηρεάζουν επίσης τη μετακίνηση των οργανισμών, πέρα από τις μεταβολές στην ποσότητα των 
υδάτων (Mathews & Richter 2007). 

Επιπλέον, η δημιουργία του λογισμικού εκτίμησης της οικολογικής παροχής αποτελεί ένα από 
τα βασικά αποτελέσματα του έργου. Το λογισμικό διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα του έργου 
(http://www.ecoflow.gr/el/) δωρεάν, από την οποία ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λάβει δεδομένα 
και να υλοποιήσει υπολογισμούς, με βάση τις ανάγκες της περιοχής μελέτης που τον αφορά.  
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ABSTRACT 
Konstantinos I. Stergiou, Vassiliki Vassilopoulou, Marianna Giannoulaki, Dimitrios Damalas, 
Smaragda Despoti, Stefanos Kavadas, Paraskevi K. Karachle, Christos Maravelias, 
Athanassios Machias, Panagiota Peristeraki, Konstantinos Tsagarakis, George Tserpes, Maria 
Christou: MINOUW project (Science, Technology, and Society Initiative to minimize 
Unwanted Catches in European Fisheries) and HCMR's contribution 
The recent reform of the Common Fisheries Policy imposes a discard ban and an obligation to land 
unwanted catches. The project MINOUW aims to address the complexity of this policy by following a 
multi-actor approach, whereby fisheries scientists, technologists, producers and NGOs work 
collaboratively to provide the scientific and technical basis to achieve the gradual elimination of discards 
in European fisheries. The general approach is based on solutions on a case-by-case analysis of the main 
types of European fisheries. The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) participates in the project 
with two case studies in the Aegean Sea: i) trawl fishery and ii) longline swordfish fishery. HCMR is 
involved in actions aiming to assess ecological and socio-economic impacts through modelling, describe 
discard hot-spots and develop a web based application for their real time identification, perform field 
trials of innovative technologies as well as to promote awareness and policy solutions. 
Keywords: Discards, Common Fisheries Policy, Bio-economic modelling, Ecological modelling, discard 
mapping 

 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αλίευση ανεπιθύμητων ειδών ή ανεπιθύμητων κλασμάτων εμπορικών ειδών ("ανεπιθύμητα 
αλιεύματα") είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα για την παγκόσμια αλιεία. Τις περισσότερες φορές τα 
ανεπιθύμητα αλιεύματα απορρίπτονται στη θάλασσα (συνήθως νεκρά), γεγονός που αποτελεί 
σημαντική σπατάλη φυσικών πόρων (Rochet et al. 2014). Η πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), σε μια προσπάθεια μείωσης των ποσοτήτων ανεπιθύμητων αλιευμάτων 
και αποκατάστασης των αποθεμάτων, επιβάλλει μια σταδιακή απαγόρευση των απορρίψεων η οποία 
αφορά τα αλιεύματα που "υπόκεινται σε όρια και στη Μεσόγειο τα αλιεύματα για τα οποία 
προβλέπονται ελάχιστα μεγέθη όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1967/2006" (ΕΕ 2013). Ωστόσο, τόσο η νέα ΚΑλΠ όσο και γενικότερα η προσπάθεια μείωσης των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων αποτελούν πολύπλοκα ζητήματα που εγείρουν ερωτήματα σχετικά - μεταξύ 
άλλων - με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, τις οικολογικές επιπτώσεις, την επιβολή και 
αποτελεσματικότητα των τεχνικών και διαχειριστικών μέτρων καθώς και την αξιοποίηση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων (Bellido et al. 2011, Eliasen et al. 2014, Heath et al. 2014, Sigurðardóttir et 
al. 2015). Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών απαιτείται η συνεισφορά αλιευτικών 
επιστημόνων, οικονομολόγων, μηχανικών, πολιτικών, αλιέων και φορέων από την κοινωνία των 
πολιτών. 

 

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MINOUW 
Το πρόγραμμα MINOUW (Science, Technology, and Society Initiative to minimize Unwanted Catches in 
European Fisheries, http://minouw.icm.csic.es, H2020) πραγματοποιείται με την συνεργασία 15 
δικαιούχων και 4 υπεργολάβων με συντονιστή το Institute of Marine Sciences ICM-CSIC (Ισπανία) ενώ 

mailto:kontsag@hcmr.gr
http://minouw.icm.csic.es/
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από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και το WWF. Η 
κοινοπραξία περιλαμβάνει αλιευτικούς τεχνολόγους, ιχθυολόγους, πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τοπικούς φορείς διαχείρισης της αλιείας. Η διάρκεια του έργου είναι τέσσερα χρόνια 
(2015-2019). 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων με την 
παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση αλιευτικών τεχνολογιών και πρακτικών που μειώνουν τόσο τη 
θνησιμότητα πριν από τη ανάσυρση του αλιευτικού εργαλείου όσο και τις απορρίψεις, αποφεύγοντας 
ταυτόχρονα τις επιπτώσεις σε ευαίσθητα θαλάσσια είδη και ενδιαιτήματα. Η γενική προσέγγιση 
εστιάζει στην ανάπτυξη και παρουσίαση τεχνικών/τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών λύσεων 
που παρέχουν κίνητρα ή επιτρέπουν στον αλιέα αφενός να αποφεύγει την αλίευση ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων και αφετέρου, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, να τα αξιοποιεί παραγωγικά και με βιώσιμο 
τρόπο, αλλά χωρίς κέρδος. 

Οι λύσεις για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων θα πρέπει να βασίζονται, κατά 
σειρά προτεραιότητας, στην αποφυγή, την επιλεκτικότητα και την αξιοποίηση των αλιευμάτων αυτών. 
Οι προσεγγίσεις που θα αναπτυχθούν και θα παρουσιαστούν αναλύοντας τις βασικές ενασχολήσεις της 
ευρωπαϊκής αλιείας, θα βασίζονται στη συμμετοχή διαφορετικών κλάδων (παραγωγοί - καταναλωτές - 
διαχειριστές τοπικής αλιείας - τεχνολόγοι αλιείας - αλιευτικοί επιστήμονες - κοινωνικοί επιστήμονες) 
που εργάζονται συλλογικά για πρακτικές, τεχνολογικά εφικτές, περιβαλλοντικά και οικονομικά 
βιώσιμες λύσεις. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη συμβολή της σταδιακής εξάλειψης των απορρίψεων σε κάθε 
τύπο αλιείας ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές υποδείξεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις και προωθώντας καινοτομίες και αλλαγές στα 
αλιευτικά εργαλεία και τεχνολογίες. Το πρόγραμμα θα ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση για την 
ελαχιστοποίηση του προβλήματος των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και θα υλοποιηθεί σε επτά Ενότητες 
Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης και μιας Ενότητας Εργασίας για Διοικητική Διαχείριση του έργου 
(Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1. Δομή του προγράμματος MINOUW και γενική προσέγγιση για την επίτευξη του στόχου της αλιείας με τα 
ελάχιστα ανεπιθύμητα αλιεύματα. 
Figure 1. Structure of MINOUW and general approach to obtaining the objective of fisheries with minimum 
unwanted catches. 
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Θα εξεταστούν λύσεις σε 18 πιλοτικές μελέτες που αντιπροσωπεύουν τους τρεις κύριους 
ευρωπαϊκούς αλιευτικούς στόλους: βενθική μηχανότρατα, γρι-γρι πελαγικών ψαριών και μικρή 
παράκτια αλιεία. Η ανάλυση θα γίνει με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε αλιευτικής ενασχόλησης στη 
Μεσόγειο και τον Ατλαντικό, όσον αφορά τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και τα διαφορετικά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά. Θα αξιολογηθεί η πραγματική διάσταση των παρεμπίπτοντων και απορριπτόμενων 
αλιευμάτων, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργασιών για την επίτευξη των στόχων: έρευνα, πειραματισμό, 
διαβούλευση, συμμετοχικές δράσεις, μαθηματική τυποποίηση, ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων, 
προβολή και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Τα αποτελέσματα του MINOUW έχουν σκοπό να 
συμβάλλουν στη σταδιακή εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων που θα επιχειρηθεί με τις 
παρακάτω κατευθύνσεις: 

α) αξιοποιώντας τις διαθέσιμες και οικονομικά βιώσιμες τεχνικές / τεχνολογικές λύσεις που 
επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στην εμπορική αλιεία, 

β) αναδεικνύοντας ισχυρά κοινωνικο-οικονομικά κίνητρα που οδηγούν στην αποφυγή 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων, 

γ) την εκφόρτωση των ανεπιθύμητων αλιεύματων (υποχρεωτική στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
της ΚΑλΠ) χωρίς οικονομικό όφελος για τον παραγωγό, και 

δ) δημιουργώντας μη οικονομικά κίνητρα στους παραγωγούς για εκφόρτωση όλων των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 

 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ 
Το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχει στο έργο με δύο πιλοτικές μελέτες στο Αιγαίο Πέλαγος: α) την αλιεία με 
μηχανότρατα και β) την αλιεία με παραγάδια για ξιφία. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στις δύο 
πιλοτικές μελέτες είναι ενταγμένη σε ένα σύνολο Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ) και Δράσεων (Πίνακας 1). Το 
πρώτο στάδιο (ΕΕ1) αφορά στην περιγραφή του προβλήματος των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. 
Περιλαμβάνει α) χρήση ιστορικών δεδομένων για την περιγραφή της σύνθεσης και την εκτίμηση των 
απορριπτόμενων και γενικά των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, β) τη διερεύνηση της κατανομής τους στο 
χώρο και το χρόνο λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας καθώς και γ) τη 
συλλογή ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των αλιέων και την αντίληψή τους 
σχετικά με τα ανεπιθύμητα αλιεύματα και την εφαρμογή της ΚΑλΠ. 

Η ΕΕ2 αφορά την αναζήτηση και δοκιμή λύσεων, τόσο με κοινωνικές προσεγγίσεις (μέσω της 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων), όσο και με τεχνολογικές. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν 
τροποποίηση αλιευτικών εργαλείων (π.χ., δοκιμή εναλλακτικών αγκιστριών για τη μείωση των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων στα παραγάδια) και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. του DeepVision, 
ενός συστήματος καταγραφής του αλιεύματος στο σάκο της μηχανότρατας). Επιπλέον, η ΕΕ2 θα 
εξετάσει πρακτικές επιλογές και δυνατότητες για αποθήκευση, μεταφορά και πιθανές χρήσεις των 
ανεπιθύμητων αλιευμάτων που θα εκφορτώνονται με βάση τη νέα ΚΑλΠ.  

Η συμβολή των αλιέων και η συνεργασία με επιστήμονες αποτυπώνεται στην ανάπτυξη ενός 
διαδικτυακού εργαλείου που θα χρησιμοποιήσει στατιστικές μεθόδους, αλιευτικά δεδομένα και 
πληροφορίες που θα παρέχουν οι ίδιοι οι αλιείς προκειμένου να εντοπίζονται περιοχές με υψηλές 
ποσότητες ανεπιθύμητων αλιευμάτων (ΕΕ3). Σκοπός είναι η χαρτογράφηση αυτή να ανανεώνεται 
τακτικά και να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα συμβάλει στην αποφυγή των περιοχών αυτών. 

Ωστόσο, η υποχρέωση εκφόρτωσης ενδέχεται να έχει σημαντικές  κοινωνικο-οικονομικές 
επιπτώσεις στους αλιείς λόγω πρόσθετου κόστους αποθήκευσης και συντήρησης των ανεπιθύμητων 
αλιευμάτων αλλά και επιπτώσεις στο οικοσύστημα λόγω απομάκρυνσης βιομάζας που μέχρι πρότινος 
απορρίπτοταν. Οι επιπτώσεις αυτές θα διερευνηθούν με μαθηματικά μοντέλα (π.χ., MEFISTO, Ecopath 
with Ecosim) που θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση σεναρίων. Τα αποτελέσματα των σεναρίων θα 
χρησιμοποιηθούν και για την ανάπτυξη και χρήση δεικτών για την αξιολόγηση των διαχειριστικών 
πρακτικών (ΕΕ3). 

Τέλος, σημαντικό τμήμα της συμμετοχής του ΕΛΚΕΘΕ στο πρόγραμμα αποτελεί η διαβούλευση 
με παραγωγούς, οργανώσεις, φορείς πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους ώστε να εντοπιστούν 
κίνητρα για τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, να προταθεί η εφαρμογή τους στους αρμόδιους 
φορείς κυρίως σε τοπικό επίπεδο αλλά και να γίνει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο προς τους 
άμεσα εμπλεκόμενους όσο και στο ευρύ κοινό (ΕΕ4, ΕΕ6). 
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Πίνακας 1. Ενότητες εργασίες του προγράμματος MINOUW και δράσεις στις οποίες συμμετέχει το ΕΛΚΕΘΕ. Με 
έντονα γράμματα επισημαίνονται οι δράσεις τις οποίες συντονίζει το ΕΛΚΕΘΕ. 
Table 1. Work Packages of MINOUW project and tasks in which HCMR participates. Tasks led by HCMR are indicated 
in bold. 

Ενότητα Εργασίας Δράση 

1. Οικολογικά, κοινωνικο-οικονομικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά της αλιείας και 
των απορριπτόμενων αλιευμάτων της 

1.1 - Περιγραφή της αλιείας και του προβλήματος 
1.2 - Αλιευτικές στρατηγικές και συμπεριφορά των αλιέων 
1.3 - Χαρακτηρισμός των ενδιαιτημάτων - Χαρτογράφηση 

2. Κοινωνικές και τεχνολογικές 
προσεγγίσεις 

2.1 - Συνεργατική προσέγγιση 
2.5 - Δοκιμή του συστήματος Deep-Vision 
2.6α - Τροποποίηση των αλιευτικών πρακτικών (μηχανότρατα) 
2.6γ - Τροποποίηση των αλιευτικών πρακτικών (στατικά εργαλεία) 
2.11 - Χειρισμός, αποθήκευση, μεταφορά και πιθανές χρήσεις των 

ανεπιθύμητων αλιευμάτων 

3. Εκτίμηση των επιπτώσεων της μείωσης 
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των 
απορρίψεων 

3.1 - Βιο-οικονομικά μοντέλα 
3.2 - Οικοσυστημικά μοντέλα 
3.3 - Χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων, νηπιακών πεδίων και 

αλιευτικής προσπάθειας 
3.5 - Δείκτες: Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση και οικονομική 

κερδοφορία 

4. Πολιτικές προσεγγίσεις για τη μείωση 
των απορριπτόμενων αλιευμάτων 

4.2 - Διαβούλευση για τις πολιτικές με τελικούς χρήστες 

5. Έλεγχος και παρακολούθηση - 

6.Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 6.2 - Προσεγγίσεις συν-διαχείρισης στο πρόβλημα των 
απορριπτόμενων αλιευμάτων 
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Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης απορροής και της 
συνδεόμενης παράκτιας ζώνης  
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ABSTRACT  
Vassiliki Markogianni, Angeliki Mentzafou, Stefanos Kavvadas, Alkis Economou, Stamatis 
Zogaris, Alexios Konidis, Yiorgos Chatzinikolaou, Christos Theodoropoulos, Ioanna Varkitzi, 
Kalliopi Pagou, Maria Stoumboudi, Elias Dimitriou: Development of an integrated river basin 
and associated coastal zone management framework 
The KRIPIS project's aim was the implementation and development of methodologies for the integrated 
management of Sperchios river’s catchment and the adjacent coastal zone (Maliakos Gulf) that will 
support a sustainable development strategy for terrestrial and marine systems. The main result is a 
decision support framework for the management and restoration of the ecosystem in which all 
environmental tools, models and indices (biological, hydrological, pollutant, socioeconomic) have been 
incorporated, to enable a holistic ecosystem approach. The project is linked to the implementation of 
the Marine Strategy and the Water Framework Directives, as well as the Common Fisheries Policy.  
Keywords: integrated management, river basin, coastal zone, decision support system  
 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ολοκληρωμένη διαχείριση της λεκάνης απορροής και του παράκτιου χώρου είναι ζητούμενο σε 
παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία και εκφράζεται -εκτός των άλλων- και μέσα από 
διεθνείς νομοθεσίες όπως οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ, 2000/60/ΕΚ) και τη 
Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ), καθώς και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Έχοντας ως στόχο τη 
δημιουργία ενός συστήματος υποβοήθησης λήψης διαχειριστικών αποφάσεων, το οποίο θα βασίζεται 
στη σύζευξη βελτιστοποιημένων περιβαλλοντικών δεικτών και μοντέλων, υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του 
έργου ΚΡΗΠΙΣ μια πειραματική λεκάνη απορροής (ποταμός Σπερχειός) και η αντίστοιχη παράκτια ζώνη 
της (Μαλιακός κόλπος). Βασικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ήταν η εκτίμηση της οικολογικής 
ποιότητας του Σπερχειού ποταμού και του Μαλιακού κόλπου, η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των 
κλιματικών αλλαγών και των διαχρονικών μεταβολών των χρήσεων γης στην οικολογική ποιότητα και, 
στη συνέχεια, η αποτίμηση των συνεπειών της διαχείρισης της λεκάνης απορροής στην παράκτια ζώνη 
σχετικά με τη μεταφορά ύλης και ενέργειας. Όλες οι προαναφερθείσες πληροφορίες ενσωματώθηκαν 
στο λογισμικό που αναπτύχθηκε για την υποβοήθηση λήψεων αποφάσεων στην διαχείριση υδάτων . 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κατά το σχεδιασμό του έργου ΚΡΗΠΙΣ ορίστηκαν συνολικά 6 ενότητες εργασίας. Με την έναρξη του 
έργου διεξήχθη η εγκατάσταση όλης της απαραίτητης υποδομής (ενότητα 1), με σκοπό τη λεπτομερή 
και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων (αυτόματοι 
σταθμοί υδρολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, ακουστικός εξοπλισμός για τη μελέτη 
βιολογικών πόρων στην παράκτια ζώνη, διαδικτυακό σύστημα ενημέρωσης και προειδοποίησης 
περιβαλλοντικών ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών).  

Στη συνέχεια μελετήθηκαν οι τοπικές διαχρονικές τάσεις βασικών περιβαλλοντικών 
παραμέτρων (ενότητα 2) μέσα από βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις δεικτών διαχείρισης (λεκάνης και 
παράκτιας ζώνης) και παλαιότερων δεδομένων, την αναπαράσταση του παλαιοπεριβάλλοντος της 
περιοχής και την κοινωνικοοικονομική μελέτη σχετικά με τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση 
της λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης. Μέσω της επιτόπιας παρακολούθησης της οικολογικής 
κατάστασης του ενιαίου υδατικού συστήματος με δειγματοληψίες (ενότητα 3), μελετήθηκαν οι 
υδρολογικές, φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι για τη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων 
οικολογικών δεικτών και μοντέλων. 

mailto:vmarkogianni@hcmr.gr
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Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προαναφερθέντων μοντέλων και δεικτών, 
(α) πραγματοποιήθηκε προσομοίωση διαχειριστικών πρακτικών και πλημμυρικού κινδύνου της 
λεκάνης απορροής, (β) εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
(συμπεριλαμβανόμενης της πιθανής μελλοντικής κλιματικής αλλαγής) στην ποσότητα των υδάτων της 
λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης, και (γ) αναπτύχθηκε ιχθυολογικός δείκτης εκτίμησης της 
βιολογικής ποιότητας του ποταμού Σπερχειού (ενότητα 4). Επιπρόσθετα, διαμέσου της 
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου σε 
συνάρτηση με τις ποτάμιες εκροές (Ενότητα 5), μελετήθηκαν οι χωροχρονικές μεταβολές των 
αβιοτικών χαρακτηριστικών της παράκτιας ζώνης (pH, θερμοκρασία, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο, 
μέταλλα και θρεπτικά άλατα), οι μεταβολές στην αφθονία, κατανομή και σύνθεση του φυτοπλαγκτού 
με έμφαση στα επιβλαβή/τοξικά είδη, του ζωοπλαγκτού και των ψαριών (ακουστικές δειγματοληψίες) 
και, τέλος, αφού εκτιμήθηκαν οι οικονομικές επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές από την πιθανή 
αύξηση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, προτάθηκαν έργα προστασίας. 

Για τη δημιουργία του συστήματος της ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής του 
Σπερχειού ποταμού και της παράκτιας ζώνης (ενότητα 6), αναπτύχθηκε λογισμικό, συνοδευόμενο από 
την ενσωμάτωση των βελτιστοποιημένων δεικτών και των δεδομένων του δικτύου σταθμών αυτόματης 
παρακολούθησης, και σχεδιάστηκαν ειδικές δράσεις αποκατάστασης του υπό μελέτη ενιαίου 
συστήματος. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ορισμένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου. Η 
βιολογική ποιότητα του ποταμού Σπερχειού, με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα (Chatzinikolaou et 
al. 2006) και τον ιχθυολογικό δείκτη, βρέθηκε υψηλή και καλή στο ανάντη τμήμα του (μέχρι τη Λαμία), 
ενώ στο κατάντη ήταν μέτρια, ελλιπής ή και κακή ανάλογα με την εποχή δειγματοληψίας. Παρόμοιες 
συνθήκες εντοπίστηκαν και κατά την εκτίμηση της φυσικοχημικής κατάστασης (Λάσχου 2010), η οποία 
χαρακτηρίζεται ως υψηλή και καλή στους ανάντη σταθμούς δειγματοληψίας και ως μέτρια και 
ανεπαρκής στους κατάντη αντίστοιχα, όπου και εντοπίζονται οι περισσότερες ρυπαντικές πιέσεις. 

Η τροφική κατάσταση του Μαλιακού κόλπου, με βάση τις συγκεντρώσεις της χλωροφύλλης-α 
και την αφθονία του φυτοπλαγκτού (Pagou et al. 2002), χαρακτηρίζεται ως ανώτερη μεσότροφη κοντά 
στις εκβολές του ποταμού και ως κατώτερη μεσότροφη στον υπόλοιπο κόλπο. Αντίστοιχα η οικολογική 
ποιότητα (Simboura et al. 2005) παρουσιάστηκε φτωχή κοντά στις εκβολές και μέτρια στην ευρύτερη 
θαλάσσια περιοχή. Τα δυνητικά επιβλαβή/τοξικά είδη του φυτοπλαγκτού βρέθηκαν να εξαπλώνονται 
σε όλο το Μαλιακό σε όλες τις εποχές του χρόνου. Ως προς την ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας στο Μαλιακό, προκύπτει ότι σε περίπτωση ανόδου κατά 0,3m, η απώλεια χερσαίας ζώνης 
υπολογίζεται σε 6*106m2 και αφορά κυρίως υδροβιότοπους. Σε περίπτωση ανόδου κατά 0,6m, η 
απώλεια υπολογίζεται σε 19*106m2 με το ποσοστό των κατακλυσμένων καλλιεργήσιμων εκτάσεων να 
αυξάνεται, ενώ σε περίπτωση ανόδου κατά 1,0m η απώλεια χερσαίας ζώνης υπολογίζεται σε 31*106 

m2. Με βάση τα αποτελέσματα των σεναρίων κλιματικής αλλαγής και αλλαγών των χρήσεων γης που 
εξετάστηκαν, προκύπτει ότι παρότι οι αρδευτικές ανάγκες το 2050 και το 2100 αναμένεται να 
μειωθούν, η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση των βροχοπτώσεων θα έχει επιπτώσεις στους 
υδατικούς πόρους της λεκάνης απορροής (μείωση έως και 51.1 % στις εκροές προς τον Μαλιακό για το 
2100), επιδρώντας σημαντικά στην υδροδυναμική της παράκτιας ζώνης. Με απώτερο βασικό στόχο την 
ολοκληρωμένη διαχείριση του ενιαίου υδάτινου συστήματος Σπερχειού-Μαλιακού, δημιουργήθηκε η 
ιστοσελίδα της Διαδικτυακής Πύλης Σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, http://hydro-
data.hcmr.gr, όπου ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στην απεικόνιση των περιβαλλοντικών 
δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για 
περιβαλλοντικά ατυχήματα (ρύπανση υδάτων, υπεράντληση) και για φυσικές καταστροφές ή 
επιβλαβείς/τοξικές εξάρσεις του φυτοπλαγκτού στη θάλασσα. Παράλληλα ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα επιλογής προγνωστικού σεναρίου για τον πλημμυρικό κίνδυνο και για κρίσιμες 
παραμέτρους της διαχείρισης νερού (εδαφική υγρασία, εξατμισοδιαπνοή, κατείσδυση στον 
υδροφορέα, παροχή νερού στις εκβολές, κ.λπ.). 

Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι η έντονη επίδραση του ποτάμιου 
συστήματος κυρίως στην παράκτια ζώνη, γεγονός που επιτάσσει μια ολιστική οικοσυστημική 

http://hydro-data.hcmr.gr/
http://hydro-data.hcmr.gr/
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προσέγγιση στη διαχείριση των υδάτων, ταυτόχρονα σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας 
ζώνης.  
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Χιντήρογλου 9, 13, 17 
Χορς  361 
Χουσίδης  365, 369 
Χρηστίδης Α 233, 301, 337, 373 
Χρηστίδης Γ  309 
Χρηστίδης Ι  101, 217 
Χριστοδούλου 229 
Χρίστου  221, 481, 517 
 
Ψ 
Ψαλτοπούλου 257  
 
Ω 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξένοι συγγραφείς 
Α 
Adriaens  405 
Ammar  197 
 
Β 
Bargelloni  401 
Bitetto  185 
Buhl-Mortensen 501 
 
C 
Coro  197  
 
D 
Demirel  197 
Divanach  69, 493 
Donth  301 
 
F 
Fontanillas  477 
Froese  1, 197 
Garilao  197 
 
G 
Gonzalez-Mirelis 501 
 
J 
Jimenez  497 
 
L 
Lembo  185  
Leprieur  289 
 
M 
Maroso  401 
Murray-Dickson 401 
 
S 
Sala  185 
Sampang-Reyes 197  
Scarcella  197, 497 
Schmutz  333 
Smith  77, 497 
Spedicato  185 
 
T 
Taylor  401 
 
V 
Völlestad  229 
 
W 
Winker  197 
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Μεγάλοι χορηγοί 

 

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας  

 

 

Κονσερβοποιΐα Βορείου Αιγαίου  

 

 

ΝΗΡΕΥΣ  

 

 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε 

 

 

Χορηγοί 

Καστελόριζο Ιχθυοκαλλιέργειες 

 

Σωματείο Παράκτιων Αλιέων Θάσου “Η ΘΑΣΟΣ” 

 

Σταύρος Μανίτσας, Πώληση-Φύλαξη-Επισκευή σκαφών 
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