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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την εργασία αυτή προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τουετρόπουε και τα 

μέσα αλιείαε, καθώε επ(σηε και του αλιευτικού δυναμικού τη3 Ελλάδαε.

Οι σημειώσειε αυτέε αναφέρονται τόσο στουε σπουδαστέε του τμήμστοε 

Ιχθυοκομίαε - Αλιείαε , αλλά και οτουε ψαράδεε τηε Ελλάδαε είτε ασχολούνται 

ερασιτεχνικά με το ψάρεμα είτε επαγγελματικά.

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν επισκέψεων που έγιναν σε 

διάφορουε ψσρότοπουε και συνομιλιών που είχαμε ,με ψαράδεε των περιοχών 

αυτών, αλλά και στη συγκομιδή έντυπου υλικού από διάφορα καταστήματα και ξένη 

βιβλιογραφία.

Τέλοε, δε, μέσα από αυτή την εργασία θέλουμε να εκφράσουμε τιε

ευχσριστίεε μαε στον έκτακτο καθηγητή εφαρμογών Κο Νικόλαο Βλάχο- για την 

πολύτιμη βοήθεια που μαε προσέφερε για την εκπόνηση συτηε.

Μεσολόγγι 1996



1. ΓΕΝΙΚΑ

Αλιεία με τη στενή έννοια τηε λέξηε, είναι η τέχνη με την οποία ο 

άνθρωποε αντλεί από το υνρό στοιχείο, θάλαασεε, λίμνεε και άλλα ιχθυότροφα 

άδοτα, ψάρια και άλλα υδρόβια ζώα που χρησιμοποιεί για την διατροφή του ή για να 

καλύψει άλλεε ανάγκεε του.

Ο Η αλιεία με τη θύρα είναι μια από τιε αρχαιότερεε απασχολήσειε του 

ανθρώπου, που στη πρωτόγσνή του κατάσταση έζησε κοντά στιε όχθεε 

των ποταμών και στιε. ακρογιαλιέε. Για πολλά χρόνια ο άνθρωποε μη 

έχονταε στη διάθεση του αλιευτικά εργαλεία χρησιμοποιούσε τα χέρια 

του. Αργότερα και συγκεκριμένα κατά την νεολιθική εποχή, η ανάγκη για 

την επιβίωση, οδήγησε τον άνθρωπο τηε εποχήε εκείνηε, στην επινόηση 

των πρώτων αλιευτικών μέσων, που του επέτρεπαν να συλλαμβάνει τα 

ψάρια στη θάλασσα και τα ποτάμια.

Η αλιεία πριν εξελιχτεί σε κλάδο παραγωγικό και φυσικά να συντεπέσει 

στην αύξηση τηε οικονομίαε, παράμεινε για πολλά χρόνια στο στάδιο τηε 

συλλεκτικήε δραστηριότηταε που περιοριζόταν στην εξυπηρέτηση των αναγκών 

του ανθρώπου, με την άντληση από το υγρό στοιχείο του υδρόβιο ζωικού πλούτου. 

Κάτω από την έννοια αυτή ,ασφαλώε δεν είχε παραγωγικό χαρακτήρα και ελάχιστα 

διέφερε από τη θύρα και τιε άπλεε εκείνεε δραστηριότητεε του ανθρώπου ,με τιε 

οποίεε επιδιώκεται η απόσπαση αγαθών από το έδαψοε ή τη θάλασσα.

Αργότερα όμωε, με τη βοήθεια τηε επιστήμηε ,η αλιεία ακολούθησε την 

εξέλιξη των συγγενών τηε κλάδων, δηλαδή τηε Γεωργίαε και τηε Κτηνοτροφίαε, με 

αποτέλεσμα σήμερα ο κλάδοε αυτόε να εξελιχτεί σε μι α εκτεταμένη πολυσύνθετη 

παραγωγική δραστηριότητα.

Γ('αυτό σήμερα με τον όρο αλιεία δίνεται μια ευρύτερη έννοια τόσο από 

τεχνική όσο και από οικονομική άποψη.

Πραγματικά η αλιεία με την πάροδο του χρόνου και την απόκτηση γνώσεων 

από τον άνθρωπο , γύρω από την ανατομική ,τη βιολογική και αναπαραγωγική 

συμπεριφορά των ψαριών και των άλλων υδρόβιων οργανισμών, δεν παρέμεινε
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αυστηρά περιορισμένη στο στάδιο τηε συλλεκτικήε παραγωγήε ,αλλά με την 

ανάπτυξη τηε ιχθυοκαλλιέργειαε εξελίχτηκε και αυτή σ'έναν κλάδο κστ'εξοχήν 

παραγωγικό τηε πρωτογενούε παραγωγήε, όπωε η Γεωργια και η Κτηνοτροφία. Βέβαια 

ένα μεγάλο μέροε τηε αλιευτικήε παραγωγήε, ιδίωε στη θάλασσα πραγματοποιείται 

κατά τρόπο συλλεκτικό. Επειδή όμωε συχνά παίρνουμε μέτρα γιατην προστασία του 

ενάλιου πλούτου, είμαστε υποχρεωμένοι και στην περίπτωση αυτή να δεχτούμε ότι 

διευκολύνεται ο πολλαπλασιασμόε των υδρόβιων οργανισμών και φυτών και συνεπώε 

δεν έχει αυστηρά συλλεκτικό χαρακτήρα όπωε είχε την εποχή του πρωτόγονου 

ανθρώπου. Εξάλλου, εδώ και μερικά χρόνια επιδιώκεται και στη θάλασσα η αύξηση τηε 

ιχθυσπαραγωγήε με μεθόδουε παρόμοιεε με εκείνεε πού χρησιμοποιούνται στιε 

κλειστέε υδατοσυλλογέε(τεχνικόε εμπλουτισμόε με γόνο ψαριών).

Η αλιεία σαν επιστήμη σήμερα ,αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία του 

ιχθυοπαραγωγικού πλούτου, την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των διαφόρων 

ιχθυοαποθεμάτων, την αύξηση τηε βιολογικήε παραγωγικότηταε των ιχθυοτρόφων 

υδάτων και τη βελτίωση των μέσων αλιευτικήε παραγωγή 3.
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2. Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Η Αλιεία στη χώρα pas έχει παλιά παράδοση και αποτελεί μια από xis 

πρcirros ασχολίεβ των προγόνων pas.

Η αλιεία είχε πάντα ζωτική σημασία για τη χώρα pas και σ'αυτό 

συνετέλεσαν οι ιδιαίτερα ευνοϊκέβ συνθήκεβ, δεδομένου ότι η Ελλάδα 

περιβρέχεται κατά τα 2/ 3 τηε περιμέτρου τη3 από θάλασσαι μήκοε ακτών 15.000 km) 

και διαθέτει αξιόλογεβ εκτάσεΐθ ιχθυοτρόφων υδάτων στο εσωτερικό τηε.

Παρά τη παράδοση ópcos αυτή, tis ευνοϊκέ^ επικροτούσεε υδρογραφικέβ 

και ñoinés συνθήκεβ και το σημαντικό ρόλο πού παίζει για την οικονομία του τόπου 

pas και τη διατροφή του πληθυσμού pas, η αλιεία στη χώρα pas ήταν πάντα 

καθυστερημένη, τόσο από πλευράε αλιευτικών μέσων, όσο  και από πλευράδ 

οργανώσει και αξιοποιήσεωε τη s παραγωγής. Είναι, ίοω$ ο μοναδικό?· κλάδοε τηβ 

πρώτογεvous ζωικήδ παραγωγήβ, στον οποίο πρέπει να δοθεί η πρέπουσα προσοχή 

από τη πολιτεία.

Μέχρι το 1910, η αλιεία βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Τα πρώτα 

μέτρα πάρθηκαν από το Υπουργείο Εθνικφ Οικονομία^, στο οποίο συγκεντρώθηκαν 

τότε óríss οι υπηρεσίεε που αφορούσαν την αλιεία. Το 1920 ιδρύθηκε η ελληνική 

θαλασσογραφική επιτροπή, για τη φυσική, χημική και βιολογική μελέτη των 

ελληνικών θαλασσών, την εξακρίβωση των περασμάτων των μεταναστευτικών 

ψαριών και των ζωνών διαβιώσεις των ενδημούντων βυθόβιων ψαριών.

Αργότερα το 1322, από tous npoocpuyes που ήρθαν από τα παράλια τη$ 

Προποντίδαε και τηβ Mucpás Acias, εισαχθήκανε και εξαπλώθηκαν στη χώρα pas τα 

γρι-γρι και οι μηχανότρατεε. Από την εποχή εκείνη άρχισαν να εμφανίζονται στα 

αλιευτικά pas πεδία τα πρώτα ανησυχητικά συμπτώματα εξάντλησηβ των 

ιχθυσαποθεμάτων, εξαιτίαε τη s αλόγιστηβ εκμετάλλευση? των βυθών, από μεγάλο 

αριθμό μηχανότρατων.

Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στην αλιεία εξακολουθούσε και μετά το 1332 

η αύξηση του αριθμού των αλιευτικών σκαφοόν και η επέκταση τηε δρασεώε tous σε



νέα αλιευτικά πεδία. Έτσι κατά την περίοδο 1933-1938, υπήρχαν 180 μηχανότρστεε, 

200 ypi-ypt ^.500 σκάφη παράκτιαε αλιείαε και 1.500 σκάφη εσωτερικών υδάτων, 

που η παραγωγή τουε έφτανε τουε 36.000 τόνουε το χρόνο.

Τα κύρια χαρακτηριστικά τηε περιόδου αυτήε όσον αφορά την αλιευτική 

κατάσταση ήταν: τα μικρά σκάφη, οι μηχανέε μικρήε ιπποδύναμηε τηε μέσηε αλιείαε 

και εξαιτίαε αυτών ο περιορισμόε τηε δράσεώε τουε, το περιορισμένο ποσοστό 

μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών τηε παράκτιαε αλιείαε , η έλλειψη πιστωτικήε 

ενισχύσεωε των ψαράδων .Επίσηε κατά την περίοδο αυτή , σε μεγάλη χρήση ήταν η 

παράνομη αλιεία και η αλιεία με δυναμίτιδα στα. ελληνικά παράλια γι'αυτό και οι 

ζημιέε του ενάλιου πλούτου και τηε Εθνικήε Οικονομίαε γενικότερα ήταν 

τεράστιεε. Τα ασχολούμενα με την αλιεία άτομα ήταν περίπου 25.000. Οιπρώτεε 

ουντονισμένεε προαπάΟειεε για την οργάνωση τηε αλιείαε, άρχισαν το 1935 

® Με την κατάδοση Νομοσχεδίου για την ίδρυση Οργανισμού με σκοπό την 

παραγωγή και την επιστημονική οργάνωση τηε αλιείαε, που δυστυχώε όμωε δεν 

ψηφίστηκε, εξαιτίαε τηε αντίδρασηε των ιχθυεμπόρων.

s Με την λήψη περιοριστικών μέτρων τηε αλιείαε και τηε συστάσεωε 

διαφόρων ταμείων για την προστασία των ψαράδων.

Το τραπεζικό κεφάλαιο, δεν είχε μέχρι τότε ενισχύσει την αλιεία 

εξαιτίαε ελλείψεωε διασφαλίσεων και αναπτυγμένων συνεταιρισμών που 8α 

μπορούσαν να αναλάβουν και να εκπληρώσουν τιε δανειακέε υποχρεώσει.

Αργότερα κατάτη διάρκεια τηε κατοχήε (1940-1944), το μεγαλύτερο μέροε 

των αλιευτικών σκαφών επιτάχθηκε από τα στρατεύματα κατοχήε, ενώ από αυτά που 

απέμειναν, άλλα διέφυγαν στη Μέση Ανατολή και άλλα βυθίστηκαν. Οι σπώλειεε, 

κατά την περίοδο 1940 -1944, εκτιμήθηκαν σε 3.245.000.000. δραχμέε, σε τιμέε του

ι ηοο ι d ju.

Αμέσωε μετά την απελευθέρωση, αρχίζει η ανασυγκρότηση τηε αλιείαε με 

τη βοήθεια τηε Οικονομικήε Υπηρεσίαε του Αγγλικού στρατού για τιε χώρεε που 

απελευθερώθηκαν. Η βοήθεια αυτή έφτασε τα 3.000.000. δολάρια. Ακολούθησε η 

βοήθεια τηε υ .Ν Α Α  με τη χορήγηση εφοδίων που διατέθηκαν στουε ψαράδεε, μέσω



υποκαταστημάτων τηε Α.Τ.Ε. Οι πιστώσειε που διατέθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν 

Kupicos για εξοπλισμό τηε αλιείαε, με σκοπό την αύξηση τηε αλιευτικήε παραγωγήε, 

η οποία από 36.000 τόνουε που ήταν το 1939,ανέβηκε στουε 108.000 τόνουε το 1968.

Γενικά η αλιεία αντιμετωπίζει πολλέε δυαχέρειεε που βασικά οφείλονται 

στην έλλειψη ερευνών σόλουε τουε τομείε, στην έλλειψη εξειδικευμένων 

στελεχών, στην έλλειψη αλιευτικών πεδίων, στην παλαιότητα του αλιευτικού 

εξοπλισμού και πρόσφατα, στη ρύπανση του υδάτινου χώρου.

Η αλιεία στην Ελλάδα γίνεται χωρίε να έχουν επιδράσει σ'αυτήν 

αποτελεσματικά οι επιοτημονικέε γνώσειε και η σύγχρονη τεχνολογία με σχετική 

εξαίρεση την υπερπόντια αλιεία και την παραγωγή καταψυγμένων αλιευμάτων.

Αμεση συνέπεια των παραπάνω είναι η μειωμένη παραγωγή σε αλιεύματα το
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μειωμένο εισόδημα των ψαράδων και η ελλειπήε προστασίατου ενάλιου πλούτου.

Από στοιχεία τηε Υπηρεσίαε Αλιείαε, η συνολική αλιευτική παραγωγή το

1979 έφτασε τουε 128.900 τόνουε. Από αυτούε ,οι 27.600 τόνοι προέρχονται από την

υπερπόντια αλιεία οι 48.140 τόνοι προέρχονται από τη μέση αλιεία και οι 12.300 

τόνοι προέρχονται από την αλιεία στιε λιμνοθάλασσεε και τιε λίμνεε καθώε επίσηε 

και από τιε ιχθυοκαλλιέργειεε.



2.2 ΦΟΡΕΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
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Ο υπεύθυνοε φόρεσε τηε Αλιευτικήε Πολιτικήε του κράτουε είναι η 

Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίαε, η οποία αποτε λείται από δύο τμήματα, ένα για 

τη Θαλάσσια αλιεία και ένα yia την Αλιεία των εσωτερικών Υδάτων.

Από πλευράε ερευνητικών ιδρυμάτων, υπάρχει μόνο το Ινστιτούτο 

Ωκεανογραφιών και Αλιευτικών Ερευνών . το οποίο αντιμετωπίζει πολλά 

προβλήματα όσον αφορά τιε οργανωτικέε και λειτουργικέε δομέετου.

Σημαντικό βήμα για την προώθηση του κλάδου τηε. αλιείαε αλλά και τηε 

ιχθυολογίαε στην χώρα μαε είναι η ίδρυση τμημάτων Ιχθυοκομίαε - Αλιείαε τόσο 

στην πόλη του Μεσολογγίου από το 1981 αλλά και στην Ηγουμενίτσα το 1395.

Βέβαια υπάρχουν και τμήματα άλλων σχολών οι οποίεε κάνουν μαθήματα 

σχετικά με το αντικείμενο αυτό.

Ωε προε το συνεταιριστικό φορέα σήμερα υπάρχουν 28 συνεταιρισμοί 

παράκτιαε αλιείαε, 33 συνεταιρισμοί πλοιοκτητών μηχανοτράτων κσιγρι-γρικαι59 

αλιευτικών μηχανοκίνητηε αλιείαε. Εχουν επίσηε συσταθεί δύο ενώσειε αλιευτικών 

συνεταιρισμών και περιλαμβάνουν 52 συνεταιρισμούε με 1900 περίπου μέλη.

Η σημερινή εικόνα τηε Επληνικήε αλιείαε .ανάλογα με την περιοχή που 

διεξάγεται παρουσιάζεται ακολούθωε:

Η σβιείσ στη βάϋσσσσ

Ο χαρακτήρα» κσιη φυσική διαμόρφωση των ελληνικών αλιευτικών πεδίων, 

ευνοεί κυρίωε την παράκτια αλιεία που διεξάγεται γύρω από τιε ακτέε. με μικρά 

κωπήλστα ή μηχανοκίνητα σκάφη, μικρήε ακτίναε δρσσηε. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται στο είδοε αυτό τηε αλιείαε είναι τα απλά δίχτυα τα παράγαδια οι 

πεζότρατεε, οι γρίποι τα πυροφάνια κ. λ.π.

Με την παράκτια αλιεία ασχολούνται σήμερα περίπου γύρω στα 1-1.000 

άτομα Ο αριθμόε των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών τηε παράκτιαε αλιείαε 

ανέρχεται περίπου σε 12.000ί Παρ'όλα αυτά η παράκτια αλιεία εξασφαλίζει μόλιε το 

17.5 % περίπου τηε συνολικήε αλιευτικήε παραγωγήε.



Η μέση αλιεία η οποία διεξάγεται με σκάφη μικρού μεγέθουε και σπάνια 

μέτριου μεγέθουε, αλλά μεγάλη ακτίναε δράσηε, ευνοείται μόνο στιε περιοχέε που 

η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα είναι κάπωε ομαλή και έχει αρκετή έκταση. Διεξάγεται 

από δύο κατηγορίεε σκαφών:

♦  Τιε μηχανστρατεε, δηλαδή σκάφη που εργάζονται με συρόμενα στο βυθό 

δίχτυα.

♦  Τα γρι-γρι που ψαρεύουν με κυκλικά δίχτυα αφρόψαρα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αλιευμάτων προέρχεται από τη μέση μηχανοκίνητη 

αλιεία (37,5%). Το σύνολο των σκαφών τηε μέσηε αλιείαε, έφτασε το 1375 τα 740 

από τα οποία τα 462 μηχανότρατεε και 340 συγκροτήματα γρι - γρι.

Τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία τηε μέσηε μηχανοκίνητηε αλιείαε βρίσκονται 

στο Θρακικό πέλαγοε(από τον κόλπο τηε Καβάλο® μέχρι την Αλεξανδρούπολη και 

τη Σαμοθράκη),στον Κορινθιακό, στον Πατραϊκό, στο Λακωνικό, οτιε ακτέε τηε 

Μυτιλήνηε, στα Παράλια του ίονίου Πελάγουε, στα Δωδεκάνησα κ.ά. Αξιόλογα 

αλιευτικά πεδία σχηματίζονται στα νησιά τσυ Αιγαίου και ιδιαίτερα στιε Κυκλάοεε και
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στιε Σποράδεε.

Αντίθετα, η υπερπόντια αλιεία που διεξάγεται σε απομακρυσμένα αλιευτικά 

πεδία έξω από τη Μεσόγειο στουε Ωκεανούε με μεγάλα αλιευτικά σκάφη, έδωσε μια 

νέα ώθηση στην Ελληνική αλιευτική δραστηριότητα.

Η ανάπτυξη τηε ατλαντικήε αλιείαε στην Ελλάδα άρχισε το 1352. Διαθέτει 

σήμερα γύρω στα 53 αλιευτικά πλοία ψυγεία με τα οποία ψαρεύονται κατά μήκοε

των ακτών του Ατλαντικού και προσκομίζονται στιε ελληνικέε αγορέε αλιεύματα 

κάθε κατηγορίαε σε καταψυγμένη κατάσταση.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν και 20 μικρότερα 

σκάφη με κατάλληλο εξοπλισμό για την αλιεία τηε γαρίδαε.
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Η  σβιείπ στα εσωτερικά ύδστσ(βψνε8. ποτάμια. βψνοθάΑσσσεε)

Η αλιεία στα εσωτερικά ύδατα γλυκά και υφάλμυρα ύδατα είναι πολύ 

περιορισμένη στη χώρα μαε.

Οι κυριότερεε λίμνεε είναι: η Βόλβη, του Αγίου Βασιλείου, τηε Δοϊράνηε, του 

Οστρόβου,τηε Καστοριάε, των Ιωαννίνων, τηε Βιστωνίδαε και των Πρεσπών. Η αλιεία 

γίνεται με γρίπουε και απλά δίχτυα και η παραγωγή τουε φτάνει μόλιε τουε 4.000 

τόνουε. Οι κυριότεροι ποταμοί που γίνεται αλιεία είναι ο Αξιόε, ο Λούροε, ο 

Αουδίαε, ο ΑραχΟοε, ο Πηνειόε, ο Νέστοε, ο Έβροε, ο Στρυμόναε, ο Αλφειόε και ο 

Αλιάκμοναε. Τα είδη που ψαρεύονται είναι κυρίωε κυπρινοειδή. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται είναι γρίποι κιούρτοι κ.ά. Η παραγωγή από την αλιεία.στα ποτάμια 

δεν ξεπερνά τουε 250 περίπου τόνουε το χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρων παρουσιάζει η αλιεία οτιε λιμνοΒάλασσεε και στα άλλα 

υφάλμυρα ύδατα που σχηματίζονται στουε κόλπουε ,κοντά στιε εκβολέε των 

ποταμών. Τα ψάρια που αλιευονται είναι: χέλια κέφσλοι τσιπούρεε, λαβράκια 

σπάροι, γλώοσεε, κ.ά. Η σύλληψη των ψαριών γίνεται μέσα σε κατάλληλα 

περιφρσγμένουε χώρουε από καλαμωτέε(διβάρια), που οδηγούν σε ισάριθμεε 

ιχθυοσυλληπτικέε εγκαταστάσειε, γνωατέε ωε ππρεε.

Επίσηε υπάρχει και ένα είδοε μη συστηματικήε αλιείαε, που γίνεται σε μόνιμεε 

ή περιοδικά κατακλυζόμενεε εκτάσειε, σε βαλτώδειε περιοχέε και σε 

αποστραγγιστικούε τάφρουε, η οποία γίνεται με δίχτυα πετινιέε, ιχΒυοφραγμούε και 

άλλα εργαλεία και η παραγωγή υπολογίζεται στουε 80-100 τόνουε ετησίωε.

Τέλοε, υπάρχουν και τεχνητέε λίμνεε (Μέγδοβα Λάδωνα Αλιάκμονα ), που 

καταλαμβάνουν έκταση 110 knT , στιε οποίεε ασκείται περιορισμένου 

ενδιαψεροντοε αλιεία και η παραγωγή τουε φτάνει σε 10 περίπου τόνουε το χρόνο.



3. ΒΑΣΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή προετοιμασία ενόε ερασιτέχνη ψαρά, 

που ψαρεύει τόσο από την ακτή όσο και από την βάρκα είναι ο εξοπλισμόε του με 

ορισμένα βασικά σύνεργα που τον βοηθάνε για πιο άνετεε και απσδοτικέε ψαρικέε 

εξορμήσειε.

Τα πιο απαραίτητα σύνεργα που πρέπει να έχει κάθε ψαράε εξετάζουμε 

παρακάτω και συγχρονωε δίνουμε ορισμένεε πληροφορίεε για κάποια σύγχρονα 

σύνεργα που ίσωε θα θέλανε να χρησιμοποιήσουν ορισμένοι ψαράδεε, οι οποίοι 

θεωρούνται απαιτητικοί. Για να μπορούμε να πούμε ότι έναε ερασιτέχνηε ψσράε, 

είναι ικσνόε και δεξιοτέχνηε πρέπει να ξέρει να φτιάχνει τα εργαλεία του, να τα 

επισκευάζει και να τα χρησιμοποιεί. Αν την ώρα που ψαρεύει πάθει κάποια ζημιά η 

καθετή του ή η συρτή του και δεν ξέρει να τη διορθώσει, περιμένοντσε κάποιον

άλλον να τον βοηθήσει, τότε βέβαια αυτόε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι 

ολοκπηρωμένσε ψαράε. Στη συνέχεια αναφέρουμε, μιλώνταε διεξοδικά για όλα τα 

απαιτούμενσ εφόδια, σύνεργα και μέτρα ασψαλείαε που πρέπει να έχει μαζί του

κάθε ιιιαοάδ.ι ι

4 ΚΑΛΑΘΑΚί Ή ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

Υπάρχουν στο εμπόριο πολλά και διάφορα καλαθσκια ή βαπιτσσκισ ξύλινα 

και πλαστικά ή σάκοι ή κασονάκια που τα χρησιμοποιούμε γιο: να τοποθετούμε τα 

διάφορα σύνεργα ή τα δολώματα, τιε πετονιέε, τα αγκίστρια κλ.π.

Σε περίπτωση που θέλουμε να κρατήσουμε τα ψάρια ή τα δολώμοτά μαε

ζωντανά μπορούμε να προμηθευτούμε ειδικά συρμάτινα κοφίνια στα οποία τα 

τοποθετούμε και τα ρίχνουμε στη θάλασσα έωε ότου τελειώσουμε το ψάρεμα μαε.

Έναε άλλοε τρόποε για να κρατήσουμε ζωντανά τα ψάρια και τα δολώμοτά 

μαε είναι ο εξήε: Βάζουμε αυτά σ' ένα δοχείο με θαλασσινό νερό και με μια ειδική 

αεραντλία που δουλεύει με μπαταρία προμηθεύουμε το νερό



I

Ειδικό αγκίστρι 
για ,συρτή αφρού.
Το μισό του τμήμα 
καλύπτεται από ά
σπρο πλαστικο
ποιημένο . χαρτί.
Σ τη ' θάλασσα φαί
νεται σα μικρόψα- 
ρο. Το χρησιμο
ποιούμε . για .να 
ψαρέψουμε κο
λιούς και άλλα α - ,  
ίρρόψαρα. '  ̂ ε ίΚ .

με αέρα (οξυγόνο) και 

έτσι τα διατηρούμε χωριε 

κανένα πρόβλημα.

Σε περίπτωση που 

θέλουμε να διατηρήσουμε 

ψάρια τα οποία είναι 

φρέσκα δεν έχουμε να τα 

τοποθετήσουμε σε ένα 

ψυγείο από ψελιζόλ.
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♦  ΑΠΟΧΗ

Η απόχη είναι ένα από τα απαραίτητα βοηθητικά εργαλεία του ψαρά. Την 

απόχη την χρησιμοποιούμε όταν ψαρεύουμε με κάθετη, σύρτη καλαμίδι, 

πολυάγκιστρο, ψιλά παραγάδια και πυροφάνι για να μην χάνουμε τα μεγάλα ψάρια. Η 

απόχη είναι έναε δικτυο.ΐΓ03 με άνοιγμα 40 - 80 πόντουε και πολύ πυκνά μάτια (7 -

27 χιλιοστά). Το άνοιγμα αυτό
ί
| είναι τοποθετημένο σε ένα

ί
ί

ί

ΑΠΟΧΗ (εικ.2)

ξύλινο ή σιδερένιο τόξο ή σ'ένα 

στεφάνι από σύρμα 

γαλβανισμένο, το οποίο έχει μια 

προεξοχή σαν θήκη στην οποία 

εφαρμόζεται ένα μακρύ ξύλινο 

κοντάρι το οποίο χρησιμεύει για 

να χειριζόμαστε πιο καλά την 

απόχη.



Η χρήση τηε γίνεται «s εξήε: Όταν αγκιστρώνουμε το ψάρι και το φέρνουμε 

κοντά στη βάρκα μ as, πριν ακόμη το ξενερίσουμε, χώνουμε την απόχη από κόπο 

του, ώστε να μπει μέσα σ'αυτή με το κεφάλι. Έτσι αποφεύγουμε τον κίνδυνο να 

μαε ξεψύγειτο ψάρι ή να κοπεί η μεσηνέξα pas σε περίπτωση που το ψάρι είναι 

αρκετά βαρύ.

Υπάρχουν πολλέε και διάφορεε ποικιλίεε αυτού του εργαλείου στην 

αγορά. Πολλοί βέβαια τεχνίτεε ψαράδεε επιμένουν ακόμα και σήμερα να 

φτιάχνουν μόνοι tous την απόχη. Με ξύλινο κοντάρι και στεφάνη από 

γαλβανισμένο σύρμα. Αυτοί βέβαια πιστεύουν στην παραδοσιακή απόχη.

Όμωε σήμερα στο εμπόριο πολλέε απόχεε διαφόρων ειδών, σε πολυποίκιλα 

σχήματα και διαφόρων ποιοτήτων. Υπάρχει η τηλεσκοπική απόχη, η οποία 

λειτουργεί αυτόματα. Δηλαδή πατώνταε ένα κουμπάκι την στιγμή που θέλουμε να
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ΑΠΟΧΙΑΣΜΑ
-, τη

!
| χρησιμοποιήσουμ

ί ε « ανοίγει» και

: απο αρκετή
I
! απόσταση

I μπορουμί να

ΚΑΚΟ εικ. 3 ΚΑΛΟ

| εξασφαλίσουμε
ι
| το ψάρι που

| έχουμε πιάσει.
ί

..— * Μπορούμε με

αυτή από Ί μέτρα και πλέον να τραβήξουμε το ψάρι. Το κοντάρι

είναι κατασκευασμένο από «ντούρα λ ου μίνιο» και οιμπανέλλεε που

κρατάνε το δίχτυ σε σχήμα τριγώνου είναι από γερό μέταλλο ανοξείδωτο. Τα 

πλεονεκτήματα λοιπόν αυτήετηε απόχη3 είναι ότι ανοίγει και κλείνει αυτόματα 

και μπορούμε νατη χρησιμοποιήσουμε από βράχια ή βάρκα από αρκετή απόσταση.

Την απόχη όμωε εκτοε από βοηθητικό εργαλείο σε ορισμένα ψαρέματα 

μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σαν βασικό εργαλείο. Συγκεκριμένα με τη



απόχη μόνο μπορούμε να πιάσουμε ολόκληρο κοπάδι από ζαργάνεε(όταν 

ψαρεύουμε με πυροφάνι) αν βρεθούν ατη περιοχή που ψαρεύουμε.

Το έντονο φωε σ'αυτή την περίπτωση βοηθάει αποτελεσματικά. Αλλά και 

στο πυροφάνι από την ακτή μπορούμε με τη βοήθεια τηε απόχηε μόνο να 

πιάσουμε αρκετούε κέφαλουε, σπάρουε, σαργούε, κ.ά. Αλλά σ' αυτή τη περίπτωση 

χρειάζ εται να χειριζόμαστε σωστά την απόχη που κρατάμε.

Συμπερασματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι η απόχη είναι ένα βασικό εργαλείο που 

δεν πρέπει να λείπει από τον ψαρά είτε αυτόε είναι ερασιτέχνηε, είτε είναι 

επαγγελματίαε.

♦  ΓΑΝΤΖΟΣ
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0 γάντζοε είναι μια πολύ σημαντική και καλή επινόηση για το ανέβασματων 

ψαριών με σιγουριά στη βάρκα. Απαραίτητο εργαλείο στουε ψαράδεε τηε συρτήε 

και των παραγαδιών. 0 γάντζοε μαε βοηθάει ν'ανεβάζουμε με σιγουριά τα χοντρά 

ψάρια στη βάρκα χωρίε αυτά να μπορούν να κόψουν τ η ν . πετονιά ή να 

ξαγκιστρωθούν στο ξενέρισμα και να φύγουν.

Υπάρχουν πολλά είδη γάντζων, φτιαγμένοι από απλό σίδερο ή ανοξείδωτο 

μέταλλο, ανάλογα με τα βαλάντια που διαθέτει ο κάθε ψαράε. Φυσικά δεν 

αποκλείεται και η περίπτωση κάποιοε να το φτιάξει μόνοε του. Η κατασκευή του 

είναι πολύ απλή.

Αποτελείται συνήθωε από ένα μεγάλο αγκίστρι και ένα ραβδί το οποίο 

μπορεί να είναι από μια σιδερόβεργα μήκουε 1 μέτρου και τιε δύο άκρεε του

γυρισμένεε αντίθετα σε σχήμα αγκιστριού. Έναε άλλοε τροποε να φτιάξει κάποιοί

ένα γάντζο είναι ο εξήε: παίρνουμε τρία αγκίστρια από τα μεγαλύτερα που θα 

βρούμε στην αγορά τα οποία τα δένουμε με αλλεπάλληλεε θηλιέε σ' ένα γερό 

ξύλο, οπωε ακριβώε είναι οι σαλαγγιέε.

Στο εμπόριο κυκλοφορούν, η απλή σιδερόβεργα των 2 μέτρων ή πιο μικρή

που έχει τιε δύο άκρεε τηε γυρισμένεε και μπορεί να σηκώνει ένα ροφό, 20 και 30
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κιλών ή ya κρατήσει με oiyoupiá ακόμα και ένα σκυλόψαρο. 'Evas añños τύποε

γάντζου είναι από

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (εικ. 4)
Δεν είναι εργαλείο ποπυτελείαε ή περιττό.

σίδερο των 10 

χιλιοστών, που είναι 

στερεωμένο σ ένα 

γερό κοντάρι 

χρησιμοποιείται 

χταπόδια, 

χρησιμότητα 

γάντζου είναι μεγάλη 

γιατί όπωε αναφέραμε 

. να κρατήσουμε· τα
j

J ψάρια μ as μετά την 

ί σλίευοη tous, γιατί pas 

| παρέχει τη σιγουριά.

και

για

Η

του

♦  ΞΑΓΚΙΣΤΡΩΤΗΣ

Πολλέε φορέε τυχαίνει το ψάρι που πιάσαμε να έχει καταπιεί το αγκίστρι, 

με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο νατό βγάλουμε. Για το λόγο αυτό επινοήθηκε ο 

ξαγκιστρωτήε. Είναι ένα εργαλείο , απλό, από χοντρό σύρμα το οποίο το 

πλατύνουμε στη μια άκρη το σχίζουμε ώστε να σχηματίζεται διχάλα. Την άλλη άκρη 

την στρίβουμε και την κάνουμε λαβή ή προσθέτουμε ξύλινη λαβή.

Με τον ξαγκιστρωτή σπρώχνουμε το αγκίστρι ανάποδα, μέχρι που να 

αποσπαστεί και να το βγάλουμε από το στόμα του ψαριού.

Με αυτό το τρόπο όχι δεν κομματιάζουμε το ψάρι απλά και δεν πληγώνουμε 

τα χέρια μαε. Σε πιο δύοκολεε περιπτώοειε όταν το ψάρι είναι μεγάλο και έχει



καταπιεί πολύ βαθιά το αγκίστρι, ανοίγουμε τα σπάραχνα και με ένα μαχαίρι κόβουμε 

το μέροε που έχει πιαστεί το αγκίστρι. Σε μεγάλα ψάρια επίσηε τα οποία αλιεύονται 

με συρτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν ξ αγκιστρωτή μια πένσα η οποία να 

είναι ανοξείδωτη ή σε περίπτωση που είναι σιδερένια πρέπει να την λαδώνουμε πριν 

την χρησιμοποιήσουμε.

♦  ΨΑΛΙΔΙ

Στο.εμπόριο κυκλοφορούν ειδικά ψαλίδια για ψαράδεε.Ινί αυτά μπορούμε 

να κόψουμε το δόλωμα την πετονιά ή να βγάλουμε το αγκίστρι από το ψάρι.

♦  ΦΑΚΟΣ
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Στα εφόδιά μαε πρέπει να περιληφθ 

νυχτερινά μαε ψαρέματα.

φακοε ιδιαίτερα κατα τα

♦ ΜΠΟΤΕΣ

Πρέπει κατάτο ψάρεμα να χρησιμοποιούμε μπότεε γιατί μαε προστατεύουν 

από την υγρασία.

Υπάρχουν δύο τύποι, οι ολόσωμεε και οι μπότεε μηρού οι λεγόμευεε κοντέs.

Κατασκευάζονται από καουτσούκ ενιοχυμένο με ply νάυλον και είναι 

εξαιρετικήε αντοχή ε. Στο πέλμα έχουν ενσωματωμένο πλέγμα από ατααλι που ns 

καθιστά πολύ γερέο και κατάλληλεε να ns χρησιμοποιεί κανεί$ σε ανώμαλεε 

περιοχέε μέσα σε ποτάμια σε λιμνεε, καθώβ και έξω στη στεριά.
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♦  ΜΑΧΑΙΡΙ

Το μαχαίρι είναι και αυτό ένα από τα απαραίτητα αξεσουάρ.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μαχαιριών(με πλαστική λαβή, με ξύλινη ) επίσηε 

είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν και μαχαίρια με λαβή ωε μέτρο. Όσον 

αναφορά το υλικό κατασκευήε τουποικίλει αυνήθωε είναι ανοξείδωτα.

♦  ΠΛΩΤΗ ΑΓΚΥΡΑ

Για όσουε ψαρεύουν με κάθετη, απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να έχουν 

μάξι τουε είναι η πλωτή άγκυρα. Είναι απλό εργαλείο αλλά αρκετά χρήσιμο 

γι'αυτούε που ψαρεύουν αρόδου. Η πλωτή άγκυρα δεν μπορούμε να πούμε ότι 

κροτάει την βάρκα εντελώε ακίνητη, χωρίε αυτό να σημαίνει ότι δεν την σταθεροποιεί 

κατά τέτοιο τρόπο που τα οκαμπανευάομστά τηε από τον καιρό που έρχεται από το 

πλάι μειώνονται αισθητά και μπορούμε να ψαρεύουμε άνετα.

♦  ΚΟΥΛΟΥΡΑ

Άλλο ένα απαραίτητο εργαλείο το οποίο δεν πρεπει να λείπει από το ψαρα

— . είναι η κουλούρα η οποία είναι χρήσιμη γιατί
?

| μαε βοηθάει να ξεσκαλώσουμε την κάθετη

! μαε όταν πιάσει στο βυθό ή να
!
| ξεσκαλώσουμε τη μάνα από του παραγαδιού 

I ή το ψεύτικο ψαράκι τηε σύρτη μαε. Είναι
ί
ί στρογγυλή φτιαγμένη από σίδερο με

! διάμετρο γύρω στουε 20 πόντουε, με μία 

| σχισμή για να περνάει η μάνα του παραγαδιού
I
I και η συρτή. Τη δένουμε μ'ένα λεπτό γερό
I

1 σχοινί που είναι καλά ξεατριμμένο με μήκοε 

100 μέτρα. Όταν χρειαστεί να την χρησιμοποιήσουμε περνάμε τη μεσηνέξα από τη 

σχισμή και πατώνουμε τη κουλούρα γιο: να ξεσκαλώσουμε τη μάνα του παραγαδιού ή 

το ψεύτικο ψαράκι τηε συρτήε, τραβώνταε μια τη μάνα μια το σχοινί τηε κουλούρα:.?

ΚΟΥΛΟΥΡΑ ί ε ικ. 51
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c

ΓΚΡΑΠΑ (εικ.6)____________
μέχρι υα τα ξεσκαλώσουμε αν τελικά μπορέσουμε. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν 

θα βγει από τη σχισμή τη3 κουλοΰραε η μάνα του παραγαδιού ή η σύρτη, δένουμε το

σχοινί τηε κοϋλούραε μ ένα ειδικό κόμπο που οι ψαράδεε το . λένε ψαλαγγοδεμα ή 

περνάμε σαν θήκη ένα κομμάτι μαλακό πετσί δίπλα στη σχισμή με το οποίο την 

κλείνουμε αυτή όταν χρησιμοποιήσουμε την κουλούρα. Οι παλιοί ψαράδεε για το 

ξεοκάλωμα των παραγαδιών χρησιμοποιούσαν και την γκράπσ. Εργαλείο φτιαγμένο 

από ένα κομμάτι κορμό αγιόδενδρου, ένα μέτρο μάκροε με πολλά παρακλάδια.

Πάνω σε αυτό τοποθετούσαν βάρη για να βουλιάζει το έδεναν με χοντρό

σπάγκο και το έσερναν πίσω απο τη βαρκα για ξεμπλέξιμο του παραγαδιού.

♦ ΒΟΛΑΧΤΗΡΑΣ

Ο βϋλοχτήραε είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι ψαράδεε των διχτυών. 

Μοιάζει με μεγάλο γουδί και έχει για χερούλι ένα ξύλινο κοντάρι Μ"αυτό 

χτυπάμε τη θάλασσα κατακόρυφα ακολουθώνταε τη γραμμή των διχτυών που έχουν 

ρίΕει και τρομάζουν τα ψάρια τα οποία πέφτουν στο. οίχιυα. Δεν μπυρούμε νο. 

πούμε ότι είναι χρήσιμο και θεμιτό εργαλείο.
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3.1 ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

❖  ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ

Είναι ένα κομμάτι νάιλον, πάνω στην οποία δένουμε το τα παράμαλλα με 

τ'αγκίστρια τη μολυβήθρα ή το φελλό στην περίπτωση που ψαρεύουμε με καλάμι. 

Γενικά αρματωσιά είναι η εξάρτηση κάθε ψαράδικου εργαλείου δηλαδή τηε 

καθετή3,. του παραγαδιού, του πεταχταριου κ,λ.π

Ανάλογα με τα ψαρέματα που κάνουμε έχουμε και τιε αντίστοιχεβ 

αρματωσιέε.

♦  ΜΑΝΑ

Λέμε την κυρίωε νάιλον όπου δένουμε τα παράμαλλο: του παραγαδιού. Και 

γενικά την κυρίωε νάιλον που δένεται με ένα στριφτάρι από την αρματωσιά μέχρι το 

φελλό σε.κάδε ψαράδικο εργαλείο μαε.

♦  ΟΡΜΙΑ

Είναι το κάθετο νήμα τηε κάθετη ε, τηε συρτήε, του πεταχτάριού κ,λ.η. 

Δηλαδή η μεσηνέξα.

♦ΑΡΜΙΘΙΑ

Λέμε την τρίχινη κάθετη.

♦  ΑΡΜΙΔΙ

Είναι το σύνολο του νήματοε μαζί με την αρμοτωσιάτου καλαμιού.

♦  ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ

Είναι ένα απλό συρμάτινο εργαλείο(σε διάφορα μεγέθη). Στη μια άκρη 

δένουμε την αρματωσιά και στην άλλη την μάνα. Το στριφτάρι χρησιμεύει για να μην 

στρίβεται το νάιλον.
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♦  ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ

Όλοι ξέρουμε ότι το αγκίστρι είναι έναε γάντζοε από ατσάλι που 

εφοδιαομένοε με φυσικό ή τεχνητό δόλωμα χρησιμοποιείται για διάφορα ψαρέματα. 

Το αγκίστρι στην μια του άκρη είναι ακονισμένο και έχει μια ή δυο ή περιασότερεε 

ακίδεε (κεντρίδεε) και από την άλλη άκρη του, μπορεί να είναι πεπλατυσμένη ή να 

έχει δακτύλιο, είναι δεμένο στην μεσηνέξα.

Σήμερα κυκλοφορούν αγκίστρια διαφόρων ειδών ποιοτήτων, σχημάτων και 

μεγεθών. Όλα βέβαια κάνουν σχεδόν την ίδια δουλειά. Ορισμένεε φορέε το ψάρι 

δεν πιάνεται καλά το αγκίστρι έχει περάσει μόνο στα χείλη του, ή κόβει τη 

μεσηνέξα. Τότε το ψάρι φεύγει πληγωμένο.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αγκιστριών που συναντάμε στο εμπόριο είναι το

ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ (εικ.8)

_  ισλανδικά ανεστραμμένο
|
| με μακριά λαβή για ψάρεμα
ί
I επιφάνειαε, το γαλλικό
ί
I ανεστραμμένο με κοντή
|
| και τετραγωνισμένη λαβή 

; και με γυριστή κεντρίδα

ί για ψάρεμα θάθουε και
|
| ψάρια όχι μεγαλύτερα από
ι

| 3 κιλά το ιρλανδικό
I
ί ανεστραμμένο και
ί
| ενιοχυμένο με λαβή
ί

μέτρια για ψάρεμα

βάβουε και ψάρια μεγαλύτερα από Ί δ κιλά το αγγλικό με πεπλατυσμένο δόντι για 

ψάρια του γλυκού νερού(λούτοοε, πέστροφεβ, κ.λ.π) τα σύνθετα , διπλά και 

τριπλά που δολώνονται με νεκρά ψάρια ή τεχνικά δολώματα. Εκτόε από αυτά 

υπάρχουν και άλλσ που είναι κατασκευασμένα κατά διαφορετικό τρόπο και 

χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερα είδη ψαρέματοε όπωε με μολύβι, με ελατήριο.

βελονοειδή, κ.λ.π.



Για το ψάρεμα στη θάλασσα και στα γλυκά νερά χρησιμοποιούνται συνήθωε 

24 νούμερά αγκιστριών που αντιστοιχούν σε 24 διαφορετικά μεγέθη. Πχ. τα Νο 3, 4 

κάνουν για κέφαλο και για σαφρίδια τα Νο 6,7,8, κάνουν για τα σκαθάρια χειλούδεε, 

κεφαλόποδα κ.λ.π.

Στο ψάρεμά μαε πρέπει να χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα αγκίστρια για 

να έχουμε καλά αποτελέσματα. Γιατί οι μικροί χάνοι και οι σκορπιοί που έχουν 

μεγάλο στόμα καταπίνουν με μεγάλη άνεση ένα μεγάλο αγκίστρι Οι μεγάλεε όμωε 

κατσούλεε που έχουν μικρό στόμα πιάνονται μόνο με μικρό αγκίστρι. Υπάρχει 

περίπτωση ναπιάσουμε μεγάλα ψάρια με μικρά αγκίστρια αλλά το πιο πολλά ή 

ξαγκιστρώνονται ή λυγάνε και ανοίγουν τ'αγκίστρια Πάντωε δεν μπορούμε να 

πιάσουμε μικρά ψάρια αλλά τα μεγάλα που πιάνουμε είναι δύσκολο να μαε 

ξεφύγουν.

Φ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΒΡΕΣ
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V,1πάρχουν οι απλέα με ψωε, με φώσφορο και οι διόδου με μπαταρία λιθίου για

νυχτερινό ψάρεμα καλαμαριού.

♦ΧΤΑΠΟΔ1ΕΡΕΣ'

Οι χταποδιέρεε ή μπρακαρόλεε κυκλοφορούν σε διάφορα σχήματα και 

τύπουε. Χωρίβ δόλωμα ή λευκό πανί με τον τρόπο που είναι ψτιαγμένεε δίνουν 

καπά αποτελέσματα Τιε δένουμε σε μια μεσηνέζα και. κρεμαστά ψαρεύουμε 

μ'αυτέ ε τα χταπόδια 

♦  ΚΑΜΔΟΥΡΙ

Λέμε ότι κάθε είδουε σημαδούρα που μπαίνει στην αρχή τη μέση και το 

τέλοε του παραγαδιού. Ή τη σημαδούρα που βάζουμε στο κεφάλι μιαε ξέραε. 

φ ΚΑΛΟΥΜΕΣ

Είναι οι σπάγκοι που συνδέουν τα παραγάδια μετακαλαδούρια. 

♦  ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ

Πρόκειται για ένα μικρό εξάρτημα με δυο ή ένα κουδουνάκι που 

προσαρμόζεται στο καλάμι. Είναι φωσφόριζαν και χρησιμοποιείται αυνήθωε για



νυχτερινό ψάρεμα. Τα κουδουνάκια πάνω στο φωσφορίξον εξάρτημα μαε

ειδοποιούν σε κάθε τσίμπημα μετοδικότουε.....χαρακτηριστικό τρόπο.

❖ΧΑΝΤΡΕΣ ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΥΣΕΣ

Μικρέε χάντρεε φωσφόρου που τιε τοποθετούμε στα αγκίστρια σε διάφορα

ψαρέματα ή τιε περνάμε στα παράμαλλα του τσαπαριού για π ιο ...αποδοτικό

ψάρεμα ειδικά τιε νύχτεε.
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❖  ΦΕΛΛΟΙ

αρματωσιέε μαε προειδοποιούν ότι το ψάρι τσιμπάει. Επίσηε χρησιμοποιούμε

φε λ λούε στο ψάρεμα με πολυάγκιστρο και στρογγυ λούε ή τετράγωνουε φελλούε 

στο ψάρεμα με φελλάρια.



Τελευταία κυκλοφορούν και φωτεινοί φελλοί για ψάρεμα τη νύκτα. 

Λειτουργούν με μπαταρία λιθίου και παρέχουν φωτισμό για αρκετέ ε ώρεε. Είναι μια 

πολύ καλή επινόηση γιατουε νυχτιάτικουε ψαράδεε του καλαμιού.

♦  ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙ

Η μηχανή ή το μηχανάκι ή η κουβαρίστρα στερεώνεται στη λαβή του 

καλαμιού. Σκοπόε τηε είναι να πετάει και να μαζεύει την πετονιά μαε. Μπορούμε να 

πετάξουμε την μεσηνέζα από απόσταση 10-100 μέτρα και άνω.

«Στην αγορά κυκλοφορούν διάφοροι τύποι, σε πολλά σχέδια και ποπλέε 

ποικιλίεε. Αλλα είναι μικρά αλλά δοκιμασμένα λειτουργούν περίφημα γιατο ψάρεμα
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πάλι είναι μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα που χρησιμοποιούνται για το ψάρεμα 

μεγάλων ψαριών όπωε είναι ο τόνοε και ο ξιψίαε. Κάθε μηχανάκι αποτελείται από τη 

κουβαρίστρα ή καρούλι που είναι μεταλλικό πάνω στο οποίο βρίσκονται τυλιγμένα 

η αρματωσιά Π μεσηνέζα δηλαδή., τον πολλαπλασιαστή ο οποίοε χρησιμεύει για να 

γίνεται πιο γρήγορο το τύλιγμα τηε αρμστωσιάε. Του διανομέα που βοηθάει ώστε το 

τύλιγμα τηε μεοηνέζαε να γίνεται ομοιογενέε σε ισοϋψείε στρώσειε, χωρίε να 

καβαλάει ο έναε γύρω τηε μεαηνέζαε τον άλλο. Και τέλοε το φρένο που 

εξασφαλίζει την ακινησία του κουρουλιού διαφορετικά θα περιστρεφόταν γύρω 

από τον άξονα του. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε επιλογή καλό 8α ήταν να ελέξουμε 

τη χωρητικότητα τηε μεσηνέζαε.
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♦  ΒΑΡΙΔΙΑ Ή ΜΟΛΥΒΙΑ

Τα βαρίδια τα χρησιμοποιούμε για 

το βύθισμα τηε αρματωσιάε. Για κάθε



3.2 ΑΛΛΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
24

ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ

Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια γύρω από τα όργανα ναυαιπλοίαε και 

αλιείαε έχει τα τελευταία χρόνια προχωρήσει πάρα πολύ, που οπωσδήποτε έχει 

δημιουργήσει μια καινούργια κατάσταση στον κόσμο τηε θάλασααε. Ένα όργανο 

που χρησιμοποιείται τελευταία σε ευρεία κλίμακα τόσο από ναυτικούε όσο και από 

ψσράδεε ( ερασιτέχνεε και μη) είναι το βυθόμετρο. Είναι ένα όργανο που προσφέρει 

υπηρεσίεε στο ναυτικό και το ψαρά αλλά αρνητικέε στον ενάλιο πλούτο.

Έχει απλουστεύσειτην εργασία πολλών φίλων και εργατών τηε θάλασσαε 

και έχει βοηθήσει αποτελεσματικά σε πολλέε περιπτώσειε. Πιο απλά εκτόε από το 

σχήμα, το βάθοε και τη μορφή του βυθού δείχνει στουθ ψαράδεε και τα ψάρια που 

βρίσκονται στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα το όλο θέμα εξαρτάται ση τη συνείδηση, 

του κάθε ιμαοά. Αν δηλαδή πιάσει όσο: «ιάοια θοίσκονται στη οότα του τότε θα 

επέλθει καταστροφή στο θαλάσσιο πλούτο.

Πιστεύουμε ότι όλοι οι ψαράδεε διακρίνονται από ευσυνειδησία αγαπούν τη 

θάλασσα Το βυθόμετρο είναι μια συσκευή πομπόε και δέκτη® συνάμα που μαε δίνει 

κάδε τι που υπάρχει μεταξύ βυθού και σκάφουε. Κοντά στη καρίνα βρίσκεται ο 

πομπόε και ο δέκτηε. Ο πομπόε εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα ή υπερηχητικό , το 

οποίο αντανακλάται στο βυθό και επιστρέφει. Μετράμε το χρόνο που έκανε να πάει 

και να γυρίσει οπότε, ξέρονταε τη ταχύτητα του ήχου στο νερό, βρίσκομε το βάθοε 

το οποίο δίδεται από το τύπο;

ΒΑΘΟΣ = ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΗΧΟΥ χ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΝΑ ΠΑΕΙ

Φυσικά το μηχάνημα κάνει απ'ευθείαε αυτή τη δουλειά και μαε δίνει σε ειδικό 

πίνακα το βάθοε σε μέτρα ή σε πόδια Ανάλογα με το τύπο του βυθόμετρου 

μπορούμε να βρούμε το αντίστοιχο βάθοε τηε θάλασσαε, το σχήμα αλλά και το είδοε 

του βυθού( δη λ, αν είναι αμμώδεε, φυκώδεε ή ξέρα κ.π.π) Μαε ειδοποιεί έγκαιρα σε 

περίπτωση που συναντήσουμε ένα ύφαλο ώστε να ενεργήσουμε καταλλήλωε.



Όαο αναφορά τα είδη βυθόμετρων που υπάρχουν στην αγορά έχουμε να 

αναφέρουμε τα εξήε. Έχουμε τα anñá φορητά βυθόμετρα για ερασιτέχνεε 

θαλασσινούε και ψαράδεε που λειτουργούν με εσωτερική μπαταρία και τα 

χρησιμοποιούν γιατιε ξέρεε οι φίλοι του τσαπάρι

'Evas áñños καλύτεροε Tunos είναι με εξωτερική τροφοδοσία. Εδώ 

συγκαταλέγονται και οι οπτικοί τύποι που συγχρόνωε είναι και καταγραφικοί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για το κάθε ψαράδικο σκσφοε είναι ότι πρέπει να 

τοποθετηθεί ο αντίστοιχοε τύποε βυθόμετρου σύμφωνα βέβαια μα τιε αλιευτικέε 

σπαιτήσειε του.

Στα μικρά πλαστικά σκάφη που χρησιμοποιούν πολλοί ερασιτέχνεε ψαράδεε 

μπορεί να γίνει εγκατάσταση, βυθομέτρων εσωτερικά χωρίε νατρυπήσειτο σκάφοε.
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Τα βυθόμετρα λοιπόν τελευταία χρησιμοποιούνται από πολλούε. ψαράδεε 

όχι τόσο για την ανίχνευση του Βυθού τηε μορφολογίαε του βυθού όσο για τον 

εντοπισμό των ψαριών.

3. ΛΟ ΚΟΜΠΟ!

'Evas καλόε και γερόε κόμποε ¡στη μεσηνέζα και στα αγκίστρια μαε είναι σε 

συνδυασμό με άλλούε πσράγοντεε.

Έναε σιγουροε δρόμοε προε την επιτυχία είναι ότι ο κάθε ψαράε πρέπει να 

ξέρει να δένει κσ.λοΰε ψαρόκ.ομπουε για να μπορεί να δένει τ αγκίστρια. Τα 

σφι>τάριακ.λ.α γερά και σταθερά με τη μεσηνέζα για να ψαρεύει με τα διάφορα 

εργαλεία του με σιγουριά και. ασφάλεια.

Γεγονόε είναι ότι πολλοί ερασιτέχνεε ψαράδεε τιε διάφορεε αρμστωσι.έε 

τηε καθετήε, συρτήε. τσαπάρι κ.λ.π, τιε αγοράζουμε έτοιμεε από διάφορα ειδικά 

καταστήματα και τυχαίνει, πολλέεφορέε όταν τουε λυθεί κάποιο παράμαλλο ή ένα 

μολύβι ή ένα αγκίστρι, να πετοΰν ή να «παροπλίζουν »  τη χαλασμένη αρματωσιά 

και να την αντικαθιστούν με άλλη καινούργια και να τη δένουν πάνω στη μάνα όπωε 

. Αυτή η τακτική που ακολουθεί ο κάθε ψαράε δεν είναι σωστή. Γι'αυτό είναι
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απαραίτητο έναε αωστόε ερασιτέχνη s ψαράε va ξέρει τουλάχιστον μερικούε 

βασικούε ψαρόκομπουε για να μπορεί να δένει τ'αγκίστρια και την αρματωσιά του 

σωστά και σίγουρα Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλοί έχουν χάσει αξιόλογα ψάρια 

την τελευταία στιγμή γιατί είχαν στ'αγκίστρια τουε κόμπο όχι σφιχτό.

Υπάρχουν πολλοί ψαράδικοι κόμποι και παραλλαγέε πάνω σ'αυτούε ακόμα 

•_______________________________________________  περισσότερεε.

Παρακάτω 

παραθέτουμε 

ορισμένουε 

κόμπουε 

βασικούε ,ώστε 

να μπορούμε 

εύκολα να

Έ να ς πολύ σίγουρος τρόπος για να δεσετε το αγκίστρι με τη μπσηνεςα
w » 1̂ .· w  ρ»' ■—*.



MANA

ΠΑΡΑΜΑΑΟ

Διάφοροι τρόιτοι δεσίματος 
παράμαλου στη μάνα



Δέσιμο παράμαλου καθετής ή πετα- 
χταριού με αγκίστρι.

Στο πρώτο σκίτσο παίρνουμε τη 
μεσηνέζα του παράμαλου και τη μια 
άκρη την εφάπτουμε στο στέλεχος 
του αγκιστριού, προς τα κάτω και 
την άλλη προς τα πάνω.

Στο δεύτερο παίρνουμε την 
. κάτω άκρη και κάνουμε τρεις 
• στροφές γύρω απ' την πάνω άκρη 
της μεσηνέζας και του στελέ
χους του αγκιστριού.

Στο τρίτο σκίτσο, τραβάμε την 
πάνω άκρη του παράμαλου προς 
τα επάνω και αμέσως έχουμε ένα 
γερό κόμπο.

_ / ΐα



ζΐΟ

Τρεις διαφορετικοί τρόποι δεσίματος μεσηνέζας με στριφτάρι. Τα σκί
τσα δείχνουν καθαρά τη σειρά που πρέπει ν’ ακολουθήσετε για να φτιά
ξετε αυτούς τους κόμπους.



4'ηρή.δικος ορμίδκβμο;.
Πως δι:νοομι: μ « ίΙ\νν=ι/ μι: ¡»«:ο·ηνέζα

1. Ι ιυ υ ρ ω υ ιβ  Λ ιιο  κ ο μ μ ό π α  μ ε ο η ν ίζ η . μέ αρκετά 
μα κριές  Οκμες.

|Ι|ΙΙ ιΙ«|·Ι| ι ί  Ι·«ιι | · ι·ς

ίδ ια  ά κρ η, ε κ « 'π ο υ  ξειονήσστε

6. Εποναλά βατε την Ιδ ιο δ ιαδικασία  με την δεξιά  άκρη.

6. Έ τ σ ι π ρ έ π ε ι να  δε ίχνε ι ο κάμπος πρ ιν  σφ ιχτεί.

7. Τ ραβήχτε γερά τα δύο άκρα του κόμπου.

-  =
0. Ο τελ ικός  κόμπος. Το πλεονέκτημά  του είνο» ότι ο ι προεζέχοντες άκρες ε ινο ι ιισ ρ ό λ λ η λ ε ς  μ ε  την 
κυρ ίω ς  μ ε ο η ν ίζ ο , χωρίς νο υπάρχει φ όβ ο ς  νο λυθ ε ί ο  κάμπος.
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4. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ψάρεμα ξέρουμε ότι ταμέσαηροσελκύαεωε 

των ψαριών αποτελούν τα δολώμοτα. Εηίσηε πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα 

χωρίζουμε σε τεχνικά και φυσικά. Τα φυσικά ή αληθινά δολώματα προκαλούν την 

όσφρηση των και υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

όπωε: καραβίδεε, μικρόψαρα γαρίδεε, πορφύρες ψωμί ζυμάρι κ,ά. και τα βάζουμε σε 

αγκίστρια, που ψαρεύουν στάσιμα (παραγάδι κάθετη, πετοχτάρϋ Τα τεχνικά ή 

ψεύτικα δολώματα που επινόησε ο άνθρωποε για να ξεγελάει την όραση των 

ψαριών είναι διάφορα ομοιώματα μεταλλικά ψαριών, που ψαρεύουν «κινούμενα» 

όπωε είναιησυρτή,τοτσαπάριηζόκακ,π.η. Αλλά αε δούμε με λεπτομέρειεε κάθε 

μια από τιε κατηγορίεε δολωμάτων.

4 , 1  Φ Υ Σ ί Κ Α  Δ Ο Λ Ω Μ Α Τ Α

Τα φυσικά δολώματα όπωε αναφέρομαι προκαλούν την όρεξη των ψαριών με 

σκοπό να τα προσελκύσουν. Κανέναε δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι το τάδε 

δόλωμα είναι καλύτερο. Γιατί κάδε ψάρι έχει διαφορετικέε προτιμήσειε. Το πιο 

σίγουρο είναι τα ψάρια μιαε οριαμένηε περιοχήε να δείχνουν περισσότερη

προθυμία σε δολώματα που υπάρχουν σε αφθονία σ'αυτή την περιοχή και τα 

χρησιμοποιούν για τροφή π.χ. οι τοιπούρεε που ζουν οε περιοχέε με μύδια όπωε 

συμβαίνει στο Θερμαϊκό κόλπο, όταν δουν το δόλωμα από μύδι το αρπάζουν 

αμέσωε. Ενώ σε άλλεε περιοχέε που δεν υπάρχουν μύδια οιταιπούρεε το δόλωμα

από μύδι ούτε που το καταδέχονται

Ανάλογα με το ψάρεμα που κάνουμε χρησιμοποιούμε και το κατάλληλο 

δόλωμα. Για να ψαρέψουμε κέφαλουε με καλάμι και οαλαγιά χρησιμοποιούμε 

ζυμάρι ή σαρδέλα. Για λιθρίνια πέρκεε , χάνουε και γενικά πετρόψαρα με την 

κάθετη χρησιμοποιούμε για δόλωμα ζωντανή γαρίδα ή καραβίδα ή σκουλήκι.



Στα παραγάδια χρησιμοποιούμε δόλωμα από ψάρι ή χταπόδι ή καλαμάρια και 

σουπιά. Αε δούμε αναλυτικά τι δολώματα υπάρχουν. Τα ψαροδολώματα ή ψαροδόλια 

είναι μικρά ψάρια εντόσθια ψαριών που βάζουμε στ'αγκίστρι (κάθετη, παραγάδι 

σαλαγγιά, πεταχτάρικ.λ.π). Τα καλύτερα ψαροδόλια είναι η αθερίνα, η σαρδέλα, ο 

γαύροε, ημαρίδαητσερούλακαιο γύλοε.

Την αθερίνα την χρησιμοποιούμε οτιε καθετέε, πεταχτάρια και παραγάδια.

Τη σαρδέλα τη χρησιμοποιούμε και γενικά τη δολώνουμε σένα αγκίστρι στο 

ψάρεμα με σαλαγγιά.

. Τη ψιλή φρέσκια μαρίδα τη χρησιμοποιούμε σαν δόλωμα στα ψιλά ή 

σκαθαρωτά παραγάδια. Τη ζωντανή τη δολώνουμε στα χοντρά παραγάδια

Το γύλο και τα άλλα μικρΰψαρα τα χρησιμοποιούμε ψόφια ή ζωντανά αν
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μπορούμε σόλα σχεδόν τα εργαλεία.

Επίσηε τη ζαργάνατη χρησιμοποιούμε σαν δόλωμα για συνα ρίοεε, φαγκριά

κ.αιμπαχουε.

Απτό: κεφαλόποδα για δολώματα χρησιμοποιούμε και ξεχωρίζουμε το 

καλαμάρι που είναι το καλύτερο, τη σουπιά και το χταπόδι. Μ'αυτά ψαρεύουμε πολλά 

πετρόψαρα, μουγγριά και σαλάχια.

Πρόσθετα ωραία και αποδοτικά δολώματα είναι οι γσρίδεε, οι καραβίδεε, τα 

καβούρια, οι καρτσίνεε, οι λασπογαρίδεε και λασποκαραβίδεε.

Tis καρτσίνεε ή βερνάρδουε (επιστημονική ονομασία), τι$ χρησιμοποιούμε οε 

πολλά ψαρέματα ειδικότερα οπωε το πεταχτάρι.

Τιε καρτσίνεε ή κριτσίνια τιβ βρίσκουμε σε αφθονία οε ορισμένεε ακτέε όπωε 

για παράδειγμα στη βόρεια πλευρά του Μαλιακοϋ(Στυλίδα Καραβόμυλοε,κ.λ.π). 

Είναι μαλακάατρακα με σώμα ασύμμετρο, που χώνονται σε ξένα κενά όστρακα Το 

μπροστινό μέροε είναι κεφάλι αστακού με πόδια μαλλιαρά και το πίσω μέροε 

έντερο. Πετάμε το κεφάλι και τα πόδια και δολώνουμε το έντερο. Τιε καρτσίνεε τιε 

αλιεύουμε κοντά οε ακτέε συνήθωε με τα χέρια.

Όταν θέλουμε να αλιεύουμε μεγάλα ψάρια τότε τιε καρτσίνεε τιε δολώνουμε 

ολόκληρεε. Τιε λασπογαριδεε και τιε λαοποκαραβίδεε τιε βρίσκουμε στην



ακτή(όταν τα νερά είναι τραβηγμένα μέσα, τιε πρωινέε ώρεε), χωμένεε μέσα σε 

βούρκο ή την αμμό λάσπη. Τιε βγάζουμε σκάβονταε με τσουγγράνα ή βυθίζονταε 

τενεκεδάκια στιετρύπεε που συναντάμε με δύναμη οπότε από κάποια άλλη τρύπα 

πετάγεται η λασπογαρίδα.

Οι λασπο γαρίδεε που τιε δολώνουμε ζωντανέε είναι πολύ ωραίο σαν δόλωμα 

για μουρμοΰρεε, τσιπούρεε, σαργουε και άλλα ψάρια.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι για να κρατήσουμε ζωντανέε αυτέε τιε 

γαρίδεε, πρέπει πρώτα να τιε βάζουμε σ ένα κουβά ή άλλο δοχείο με θαλασσινό 

νερό ή πρέπει νατό αλλάζουμε κάπου κάπου ή αν το διατηρούμε με οξυγόνο με μια
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ειδική αεραντλία.

Πρέπει όμωε να προσέξουμε γιατί δεν πρέπει να τοποθετούμε μαζί καραβίδεε 

και γαρίδεε γιατί πολύ απλά οι γαρίδεε 9α φάνε τιε καραβίδεε. Προε αποφυγή αυτού

του φαινομένου 8α πρέπει να τοποθετούμε αυτά τα δύο είδη ξεχωριστά.

Ένα άλλο δόλωμα με ιδιαίτερη σημασία είναι και η γάμπαρι, η κόκκινη , με 

μέγεδοε αρκετά μεγάλο κάνει τα ψάρια να τη προτιμούν σε σχέση με άλλα 

δολώματα. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονόε ότι δεν τη βρίσκουμε ζωντανή στιε 

ακτέε μαε. Μόνο σε ορισμένα μέρη κάποιοι γνώστεε και επιδέξιοι ψαράδεε την

ανακαλύπτουν.

Πάντωε νωπή ή καταψυγμένη μπορούμε να τη προμηθευτούμε από πολλά, 

καταστήματα με καταψυγμένα είδη αλιείαε. Αφού αγοράσουμε τέτοιεε γαρίδεε, 

αρχικά τα αφήνουμε να ξεπαγώσουν. Τιε ξεφλουδίζουμε με τα χέρια αψού 

προηγουμένωε πετάξουμε το κεφάλι. Το καθαρό κρέαε το τοποθετούμε σε ένα

πλαστικό δοχείο., βάζουμε αρκετή ποσότητα αλατιού και λαδιού. Τιε σκεπάζουμε και 

τιε βάζουμε στο ψυγείο για αρκετέε ώρεε ώστε να σφίξουν. Στη συνέχεια τιε 

κόβουμε μικρά κομματάκια και τα δολώνουμε στ'αγκίστρι.

Απ'τα σκουλήκια τηε γηε χρησιμοποιούμε μόνο αυτά που έχουν κόκκινο σώμα 

και μαύρο κεφάλι. Έχουν αρκετά σκληρό κρέαε και κρατάνε στ'αγκίστρι. Τα

βρίσκουμε σε μέρη υγρά την Ανοιξη που αφθονούν.



Επίσηε ωε δολώματα χρησιμοποιούμε και θαλασσινά σκουλήκια που Γουν στη 

αμμόλάσπη και στο βούρκο. Έχουν καστανό χρώμα και μοιάζουν με λεπτέε 

σαρανταποδαρούσεε.

Αποτελούν πολύ ωραίο 

δόλωμα για μικρά αγκίστρια.

Μπορούμε να αλιεΰσουμε 

σπάρουε, σκαθάρια και 

γλώσσεε. Οι επιστημονική 

ονομασία . tous είναι 

Arenikola.

Θαυμάσια δολώματα 

είναι ακόμη οι σωλήνες τα 

μύδια και οι πορφύρεε. Tous 

σωλήνεε tous βρίσκουμε
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ΠΩΣ ΔΟΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΨΑΡΙ ΣΤΟ 
ΑΓΚΙΣΤΡΙ! εικ.Ήι

μέσα σε τρύπεε tos ΊΟ πόντο us βαθιά και tous πιάνουμε με σιδερόβεργεε. Το 

κρέαε tous το χρησιμοποιούμε για δολώματα στα μυλοκόπια λαβράκια τσιπουρεε. 

Τα μύδια τα βρίσκουμε κολλημένα στα βράχια cms πέτρεε και τα ναυάγια 

Είναι σπουδαίο δόλωμα. Πολλέε φορέε διαλύονται όταν δολώνουμε το κρέαε 

tous στο αγκίστρι. Μπορούμε όμωε νατό αποφύγουμε αυτό ψήνονταε τα λίγο, 

οπότε το κρέαε tous γίνεται σφιχτό. Έτσι μένουν σταθερά πάνω στο αγκίστρι 

Τα τρώνε σαν δολώματα με πολλή προθυμία οι τσιπούρες τα σκαθάρια κ.ά. 

Αλλο ένα ωραίο φυσικό δόλωμα είναι οι πορφύρεε που τιε βρίσκουμε σε 

πάγκουε μυδιών ή σε βαθύτερουε αμμώδειε βυθού s. Tis αλιευουμε με αργαλειό 

(ειδικό εργαλείο) ή δόλωμα από κοπανισμένο μύδι. Οι πορφύρεε είναι 

αποτελεσματικά δολώματα γιατσιπούρεε(ιδιαίτερατην άνοιξη) και για μουρμούρεε.

Επίσηε τα κυδώνια τα χρησιμοποιούμε για ψάρεμα λσβρακιών, μυλοκοπιών, 

σκαθαριών και άλλων ψαριών.

Υπάρχουν και τα σαλιγκάρια τηε στεριά?· που κάνουν για δόλωμα στα χέλια 

καιτιεχελούδεε.
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!Αλfia ενδιαφέροντα φυσικά δολώματα είναι και τα ολοθούρια ή τα αγούρια 

τηε θάλαασαε. Αυτά ανήκουν στα εχινόδερμα και φτάνουν μέχρι 30 πόντουε σε 

μήκοε Βρίσκονται σε όλεετιε θάλασσεε και μπορούμε να τα πιάσουμε με καμάκι ή με 

τα χέρια μαε άφοβα. Αφού πιάσουμε αρκετά μ'ενα κοφτερό μαχαίρι κόβουμε τιε δύο 

άκρεε και κατόπιν τα σχίζουμε κατά μήκοε. Μετά μ'ενα κουταλάκι βγάζουμε την 

άσπρη πέτσα που έχουν στο εσωτερικό τουε. Η άσπρη αυτή πέτσα είναι ένα 

πρώτηε τάξεωε δόλωμα για σαργούε καιτσιπούρεε.

Πολλοί χρησιμοποιούν για δόλωμα ζυμάρι» το οποίο είναι ζυμωμένο με τυρί ή 

ψωμοτύρι, το οποίο είναι κατάλληλο για να αλιεύσουμέ κεφάλουε , σπάρουε, 

γοβιούε, κ,λ.π.

Σε ορισμένεε περιοχέε οι κέφαλοι τσιμπούν με όρεξη στο ψωμοτύρι. Με 

αυτό το τρόπο μπορούμε να αλιεύσουμε με παραγάδια ούγενεε, λιθρίνια roinoupcs 

κ,λ,π. Τέλοε ορισμένοι «περίεργοι» ψαράδεε που αναζητούν κάθε τόσο 

καινούργια δολώματα
--------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

χρησιμοποιούν και j

ποιοτηταε και

απόδοοηε απ'αυτά

είναι κατώτερη

στ αγκίστρια τουε j
ι

που προαναφεραμε. 

Πάντωε

γεγονόε είναι ότι

Επάνω αριστερά ο τρόπος που αγκιστρώνουμε το καβουράκι. Κάτω δεξιά, ο 
τρόπος που δολώνουμε τη ζωντανή γαρίδα.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ 
_____________ ΓΑΡΙΔΑΣ (εικ. 15)_________

χρησιμοποιούν για δολώματα χοιρινό λίποε, πέτσεε, από ψημένο κρέαε και διάφορα 

φρούτα. Όπωε ρόγεε σταφυλιού, φλούδεε πορτοκαλιού κ.ά. Όλα αυτά βέβαια 

ανήκουν στιε ιδιορρυθμίεε κάποιων ψαράδων. Εδώ αναφέρουμε τη Μαλάγρα.



Η μαλάγρα είναι το υλικό που κινητοποιεί την όσφρηση των ψαριών και τα 

προσελκύει στο pepos που αλιεύουμε. Είναι ένα μίγμα από ζυμάρι βρωμοτύρια 

σάπια φρούτα σαρδέλεε και άλλεε βρώμικεε και αποσυντεθειμένεε ουσίεε. Αυτό το 

μίγμα το κάνουμε μπαλάκια και το τυλίγουμε σένα τσουβαλόπανο για να μην 

διαλύεται και το ρίχνουμε στο νερό για να προσελκυσουμε τα ψάρια. Πολλέε φορέε 

τη ρίχνουμε διαλυμένη στο νερό. Τη μαλάγρα τη χρησιμοποιούμε κυρίωε σε 

περιπτώσειε που ψαρεύουμε κέφαλουε και λαβράκια με καλάμι ή πολυάγκιστρο ή 

σπάρουε και άλλα ψάρια με πεταχτάρι. Επίσηε τη χρησιμοποιούμε στουε κιουρτούε 

καιστακοφινέλια.

Έναε ψαράε πρέπει να ξέρει να δολώνει τ'αγκίστρια. Ενα καλό δολωμένο 

αγκίστρι και λίγη δεξιστεχνία και προσοχή μαε δίνουν ένα πετυχημένο ψάρεμα.

Στη συνέχεια θα αναφέρουμε ενδεικτικά πωε μπορούμε να δολώσουμε 

ορισμένα αγκίστρια.

Φ ΚΑΡΤΣ1ΝΕΣ
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ϋταν δολώνουμε καρτσινα στο αγκίστρι μαε πρέπει να προσέξουμε τα εξηε : 

Αφού κόψουμε το κεφάλι και μαε μένει το έντερο, το περνάμε στο αγκίστρι

μαε απο το κομμένο μεροε έτσι ώστε να καπυφυει και το πίσω μεροε του εντερου 

να σκεπάζει την άκρη του αγκιστριού. Αυτό το δόλωμα πρέπει να μπαίνει 

προσεκτικά στο αγκίστρι για να μην φαίνεται αυτό. Έτσι μένει σταθερά δολωμένο 

και επιπλέον προσε λκύει τα ψάρια.

♦  ΣΚ«.ΟΥΛΗΚ1Α

Σ'αυτήν τη περίπτωση πρέπει να περνάμε στην άκρη του αγκιστριού λίγο πιο 

κάτω από το κεφάλι του σκουληκιού, ώστε το υπόλοιπο μεροε του αγκιστριού να 

περάσει κατά μήκοε του σώματοε του σκουληκιού χωρίε η αγκυλωτή άκρη να 

χαλάσει την πέτσα του. Έτσι το σκουλήκι διατηρείται αρκετή ώρα ζωντανό και 

προκαλεί τη προσοχή των ψαριών. Αν περάσουμε το αγκίστρι στο κεφάλι του 

σκουληκιού τότε αυτό ψοφάει αμέσωε.



♦  ΖΥΜΑΡΙ

Πρέπει να είναι σφιχτό και να καλύπτει o ñó γύρα το αγκίστρι
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Φ ΓΑΡΙΔΑ ΖΩΝΤΑΝΗ

Τη γαρίδα τη ζωντανή τη δολώνουμε ολόκληρη από την ουρά npos το 

κεφάλι αλλά ψοφάει αμεσωε μόλιε αγκιατρωθεί Γαυτό για να τη διατηρήσουμε 

ζωντανή προσέχουμε να μην τρυπήσουμε το κεφάλι τηε ή το καλύτερο να τη 

δέσουμε πάνω στο αγκίστρι με κλωστή.

♦  ΖΩΝΤΑΝΟ ΨΑΡΑΚΙ

Πρέπει σε αυτή τη περίπτωση να περάσουμε το ψαράκι στο αγκίστρι από το 

κόκαλο που βρίσκεται κοντά στην ουρά για να μείνει ζωντανό. Αν το περάσουμε από 

τη κοιλιά ή τη ογσνδυλική στήλη τότε το ψαράκι θα ψοφήσει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ: Μερικά καλά δολώματα που προτιμούν ορισμένα από τα πιο

γνωστά ψάρια των Θαλασσών μαε.
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4.2 ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Υπάρχουν τόσα πολλά είδη ψεύτικων δολωμάτων που κατασκευάζουν οι 

διάφορεε εταιρείεε σε όλο το κόσμο, και αξίζει το κόπο να επισημάνουμε όσα 

τουλάχιστον χρησιμοποιούνται με επιτυχία στιε θάλασαεε τηεχώραεμαε.

Τα τεχνητά δολώματα τα επινόησε ο άνθρωποε για να.ξεγελάσει την όραση 

των ψαριών. Τα περισσότερα απ'αυτά είναι φτιαγμένα με τέτοια τελειότητα ώστε 

το ομοίωμάτουε να μη διαφέρει από το φυσικό δόλωμα.

Από τη σωστή και πετυχημένη κατασκευή του τεχνητού δολώματοε 

εξαρτάταιτο τράβηγμα των ψαριών και το πιάσιμό τουε.

Για να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα πρέπει το δόλωμα με το αγκίστρι

να βρίσκεται σε κίνηση. Γιατί μόνο τότε ένα ψεύτικο δόλωμα μπορεί να ξεγελάσει 

τσ ψάρια. Μ'αυτό τον τρόπο δίνει την εντύπωση του ζωντανού ψαριού 

μ'αποτέλεσμα το ψάρι που το βλέπει από μακριά να ξεγελιέται τρέχει το αρπάζει

και αγκιστρώνεται.

Στην αγορά σήμερα κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία και σε πολλούε 

τύπουε τέτοια δολώματα. Αυτά τα χρησιμοποιούμε για ψάρεμα που κάνουμε με 

συρτή αφρού και βυθού, με ζόκα τσαπάρι και με καλάμια στιε λίμνεε και τα ποτάμια.

Ειδικότερα για ψάρεμα στα ποτάμια καί τιε λίμνεε για τιε πέοτροφεε και τιε 

πέρκεε χρησιμοποιούμε τα γυαλιστερά μεταλλικά κουταλάκια που μοιάζουν με 

πραγματικά κουταλάκια Η λαβή είναι πολύ πλακωτή. Είναι δε επαργυρωμένα απ'τη 

μια όψη και επίχρυσα από την άλλη. Σε κάθε άκρη τουε υπάρχουν περασμένα δυο 

αγκίστρια με διπλέε άκρεε. Μ'αυτά μπορούμε να ψαρεύουμε σε ήσυχα ποταμίσια 

νερά με βάρκα με την οποία σέρνουμε τα κουταλάκια με μεσηνέζα 30-40 μέτρα 

μήκοε. Μόλιε ταντιληφθούν οι πέρκεε και τα άλλα σαρκοφάγο ψάρια ορμάνε 

καταπάνω τουε, ξεγελασμένα και πιάνονται στα σίγουρα.



Αλλά για τΐ3 ηέστροφεβ και τα άλλα ψάρια των ποταμών και των λιμνών 

χρησιμοποιούμε και ψεύτικεε μύγεε και πεταλούδεε. Αυτέε κυκλοφορούν σε 

διάφορουε τύπουε, μεγέθη και χρωματισμούε.

Στο τσαπάρι τώρα στη θάλασσα χρησιμοποιούμε γλαρόφτερα ή φτερά 

παγωνιού. Επίσηε ------------------------------------------------------------------------------------ -
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¡Μερικάτεχνητά δολώματα που κυκλοφορούν ατο εμπόριο, 
i Πρόκειται για διάφορα ψεύτικα ψαράκια που τα χρησιμοποιούμε στιεξύλινα.

κατασκευή tous I συρτέβ και για το ψάρεμα στα γλυκά νερά. (Εικ. 16). 

είναι τόσο πετυχημένη που tous εξασφαλίζει μια εγγυημένη απόδοση.

Τα κουταλάκια είναι σχεδόν όλα φτιαγμένα από καλό μέταλλο και 

κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη και χρωμστισμούβ. Επίσηε κυκλοφορούν και 

κουταλάκια φωσφόρου για ημερήσιο και νυχτερινό ψάρεμα.

Το: ψαράκια που και αυτά είναι απομιμήσειε διαφόρων ψαριών κυκλοφορούν 

σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών και χρωματισμών.

Πολλά από αυτά είναι πιο τελειοποιημένα μιαε και έχουν μπροστά μια 

γλώσσα που με αυτή ρυθμίζονται ώστε να πηγαίνουν σε διάφορα βάθη χωρίε να



μαγκώνουν. Εηίσηε με αυτό τον τρόπο ρυθμίζουμε τη σύρτη αφρού χωρίε να 

χρειάζεται να βάλουμε κανένα μολύβι.

Τα ψαράκια τηε συρτήε κατά το σύρσιμο στο βυθό κάνουν τιε κινήσειε που 

κάνουν τα πραγματικά ψάρια μέσα στο νερό.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ -ΧΤΑΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΓΑΡΙΔΕΣ
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Στιε συρτέε ακόμη χρησιμοποιούμε και πλαστικά καλαμάρια τα οποία τα 

βρίσκουμε σε διάφορα μεγέθη καιπολυποίκιλουεχρωματισμούε.

Τα μεγαλύτερα από αυτά τα χρησιμοποιούμε για το ψάρεμα τηε σφυρίδαε και 

άλλων μεγάλων ψαριών. Τα μεσαίου μεγέθουε τα χρησιμοποιούμε γιασυρτέε και 

τα πιο μικρά τα χρησιμοποιούμε για τ'αφρόψαρα. Παράλληλα στιε συρτέε μαε 

μπορούμε να βάλουμε και πλαστικά χταπόδια που τα βρίσκουμε σε ποικιλία 

χρωμάτων και μεγεθών.

Μέσα στο κεφάλι tous υπάρχει ένα μολύβι το οποίο συνδέεται μένα σύρμα 

στην άκρη του οποίου δένεται ένα αγκίστρι ή μια σαλαγγιά. Η αρματωσιά είναι 

ακριβώε η ίδια όπωε καιοτιεάλλεε συρτέε. Τα χταπόδια μεγάλου μεγέθουε τα 

χρησιμοποιούμε για τα φαγκριά, κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Ιουνίου μέχρι 

μέσα Αυγούστου. Επί πλέον μπορούμε να τα βρούμε στα καταστήματα ειδών 

αλιείαε και διάφορα πλαστικά ποντικάκια απομιμήσειε πραγματικών τα οποία τα 

δένουμε σε συρτέε, ή καλάμια γιατο ψάρεμα παβρακιών.

Επίσηε υπάρχουν και π λαστικέε γαρίδεε για τα αφρόψαρα. Υπάρχουν βέβαια 

και άλλα πλαστικά δολώματα όπωε είναι λαστιχένιοι βάτροκοι λουρίδεε από άσπρο 

δέρμα γυάλινεε χάντρεε και ξύλινα ομοιώματα ψαριών και οι επινοήσειε τέτοιων 

ψεύτικων δολωμάτων που είναι ομοιώματα φυσικών οργανισμών.

Συμπερασματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι η επιτυχία είναι 100 % σίγουρη 

με τέτοια ψεύτικα δολώματα. Αλλά σίγουρο είναι ότι μ'αυτά αποφεύγουμε την 

αναζήτηση των φυσικών δολωμάτων που πολλέε φορέε τα βρίσκουμε δύσκολα. Και 

το πιο σημαντικό τα ψεύτικα δολώματα αρκετέε φορέε μαε εξασφαλίζουν πολλά 

και μεγάλα ψάρια.
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5. ΨΑΡΟΤΟΠΟΙ

ΤΟ Κεφάλαιο αυτό ουντάχθηκε από πληροφορίε? που συ Π λέχθηκαν από 

διάφορου? ψαράδεε. Είναι λίγοι αυτοί που πραγματικά ξέρουν το είδοε του κάθε 

ψαρότοπου που έχουν επιλέξει για ψάρεμα.

Το σίγουρο είναι ότι κάθε ερασιτέχνη? ψαράβ πρέπει να γνωρίζει να 

ξεχωρίζει κάθε ψαρότοπο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διέπει.

Ψαρότοπο? γενικά σημαίνει κάθε βυθό? που λόγω τη? διαμόρψωσήε του και 

του μικρού σχετικά βάθουε του, που επιτρέπει τη διέλευση των ακτινών του 

φωτόε : και ευνοεί την ανάπτυξη τηε χλωρίδα? και τηβ πανίδα? καί φυσικά 

παρουσιάζει μεγάλεε συγκεντρώσει αποθεμάτων ψαριών. 0 κάθε ψαρότοποε έχει 

τα δικά του χαρακτηριστικά σύσταση, β λάστηση και τα δικά του ψάρια.

Σε άλλον ψαρότοπο βλέπουμε φύκια κοράλλια λάσπη, πέτρεε και σε 

άλλον βλέπουμε άμμο, βρόχια αλλού είναι ομαλώε και αλλού είναι ανώμαλο?. Όλοι 

οι ψαρότοποι μικροί ή μεγάλοι πλούσιοι η φτωχή παρουσιάζουν αλιευτικό 

ενδιαφέρον, άλnos μεγάλο και άλnos μικρό.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πολλοί ψαρότοποι ήταν πολύ καλή ψαρότοποι

στο παρελθόν ενώ τώρα θεωρούνται άδειοι δηλαδή μεταφορικά θα λέγαμε ότι δεν 

υπάρχει ούτε λέπι Αυτό βασικά οφείλεται στη ρύπανση κατά πρώτο λόγο και μετά 

στα: πολλά αλιευτικά εργαλεία και στου? αθέμιτου? τρόπου? ψαρέματα? που 

χρησιμοποιούν ορισμένοι ασυνείδητοι ψαράδε?. Πριν μερικά χρόνια ο Ιαριονικό?

ήταν ένα? από του? πιο αξιόλογου? ψαρότοπου? τη? χωρά? pas, με κάθε λογή?

ψάρι. Σήμερα όσοι έχετε δοκιμάσει να ψαρέψετε κοντά στι? ακτέδ του Σαρωνικού 

οπωσδήποτε θα απογοητευτείτε.

Μπορεί να έχουν υποοτεί μεταβολέ? κάποιοι ψαρότοποι αυτό δεν σημαίνει ότι

έχουν ε ξ α φ α ν ισ τ ε ί τ α  ψ άρια  από  « u to u s .
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5.1 ΕΙΔΗ ΨΑΡΟΤΟΠΩΝ

Οι ψαρότοποι ανάλογα με την ιδιομορφία t o u s , τη βλάστηση, τη σύστασή 

t o u s  και τα ψάρια που συγκεντρώνουν διακρίνονται σε ορισμένεε κατηγορίεε . 

KaBévas ψαρότοποε έχει τα δικά του χαρακτηριστικά Πρακτικά εμείε t o u s  

ξεχωρίζουμε στα εξήε είδη:

»ΑΠΟΧΕΣ

«ΤΡΑΓΑΝΕΣ

«ΤΡΟΚΑΔΕΣ

«ΞΕΡΕΣ

©ΦΥΚΙΜΕΣ

•ΜΠΑΓΚΟΥΣ

•ΑΜΜΟΣΟΥΡΕΣ

Στη συνέχεια αναλύουμε tous προαναφερθέντεε ψαρότοποι« ώστε να 

μπορούμε να ξεχωρίζουμε όλα τα αλιευτικά πεδία που πρόκειται να ψαρέψουμε για 

να έχουμε πιο αποδοτικά αποτελέσματα.

ΑΠΟΧΕΣ

Απόχη ονομάζουμε το μέροε εκείνο του βυθού, όπου τελειώνει το 

κατέβασμα απ'τα ρηχά npos τα βαθιά. Δηλαδή εκεί που τελειώνουν τα βράχια 

κι αρχίζει ο στρωτό s βυθόβ. Η απόχη είναι αντίστοιχη με το ριζοβούνι τη s ξηράε, 

όπου τελειώνει το βουνό και αρχίζει ο κάμποε.

Η απόχη είναι μια στενή λουρίδα του βυθού, παράλληλη με την ακρογιαλιά. 

Εκεί που έχουμε κρεμαστέ s παραλίεδ δηλαδή κατεβαίνουν απότομα οι anôxcs 

είναι κοντά και αμμοστρωμένεε ακτέε βρίσκονται μακριά από τη στεριά και σχεδόν 

δεν υπάρχουν.

Η απόχη είναι πολύ σημαντική και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρων για tous 

ψαράδεε γιατί εκεί υπάρχουν οι πιο πολλέεφωλιέε των ψαριών και παράλληλα είναι 

ένα σταυροδρόμι από το οποίο περνάνε όλα σχεδόν τα ψάρια του βυθού.

Στη απόχη βρίσκουμε πολλά - πετρόψαρα ôncos :po<poùs, στήρε8, πέρκεβ, 

xdvous, σκορπίνεε κ,ά. Προσφέρεται για παραγάδια, δίχτυα και ψαροντούφεκο.
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ΤΡΑΓΑΝΕΣ

Οι τραγάνεε είναι σχετικά ομαλοί βυθοί που βρίσκονται κοντά στιε αηόχεε. 

Τιε βρίσκουμε άλλοτε ανάμεσα σε αμμοσυρέε, φυκιάδεε. Τιε τραγάνεε τιε 

διακρίνουμε από ορισμένα υδρόβια χόρτα που φυτρώνουν στο βυθό τουε. Όπωε το 

άσπρο θαλασσινό τριφύλλι και τα ασβεστωμένα κλαδάκια με φύλλα.

Μοιάζουν με πεδιάδεε, που δεν έχουν πέτρεε ή άμμο, αλλά σε ορισμένα 

σημεία τουε βλέπουμε να έχουν μικρούε βώλουε, που είναι ψαχνόπετρεε. Ακόμα 

έχουν μικρέε τούφεε από σκληρά σφουγγαράκια με καστανά και κόκκινα χρώματα. 

Οι τραγάνεε είναι οι πιο καλοί ψαρότοποι των ψαράδων τηε καθετήε, αλλά και 

αυτών που ψαρεύουν με παραγάδια. δίχτυα ζόκεε, πεταχτάρια συρτέε και 

ψαροντούφεκο.

Σ'αυτά τα θαλασσινά λιβάδια βόσκουνε πολλά λυθρίνια, χάνου καβουράκια 

μπαλάδεε αλλά και συναγρίδεε.. μπαρμπούνια και άλλα ψάρια.

Οιτροκάδεε είναι οι πιο όμορφη ψαρότοποι και πλούσιοι σε υλικό. Μοιάζουν 

με τιε τραγάνεε, αλλά ο βυθόs τουε είναι λιγότερο στρωτόε και σκεπάζεται από 

σκληρέε πέτρεε που έχουν κόκκινο χρώμα. Σ'αυτέε φυτρώνουν και τα κόκκινα 

φύκια που μαζί με τα κοράλλια και τα έντονα κόκκινα ψάρια τουε δίνουν ένα 

φαντασμαγορικό υποβρύχιο θέαμα. Στιε τροκάδεε μπορούμε να συναντήσουμε 

πάρα πολλά όμορφα ζώα. Όπιοε καβουράκια; κόκκινεε γαρίδεε, αχιβάδεε, φαγκριά, 

αστακοΰε, συκιούε, λυθρίνια συναγρίδεε, σφυρίδεε κ.ά Προσφέρονται για

ψαροτούφεκο, ζόκα κάθετη, σύρτη, παραγάδια και δίχτυα.

Όταν οιτροκάδεε έχουν υπέδαφοε από βράχουε, αλλά βρίσκονται καθισμένεε 

οε λάσπη ή περιστοιχίζονται από λασπώδη βυθό, τιε λέμε λασποτροκσδεε. Αυτέε 

φιλοξενούν βλάχουε, μπακαλιάρουε , σαλάχια χριστόψαρα και άλλα ψάρια τηε 

λάσπηε ή τηε άμμου. Αυτά τα ψάρια είναι μεγάλα αλλά κατώτερηε ποιότηταε και 

νοστιμιάε από τα ψάρια που βρίσκουμε στιε τροκάδεε.

ΞΕΡΕΣ
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ΞΕΡΕΣ

Ξέρεε λέμε tous βυθούε που είναι γεμάτοι βρόχια ακανόνιστα με ανοίγματα 

ανώμαλα. Βρίσκονται στα ρηχά και στα βαθιά ή κοντά στο γιαλό και ανοιχτά. Αυτέε 

που βγαίνουν πάνω από το νερό σαν νησάκια λέγονται σκόπελοι, ενώ οι άλλεε που 

μόλιε αγγίζουν την επιφάνειατηε θάλασσαε(του νερού) λέγονται<χοιράδεε>.

Ρυπάνσειε και μολύνσειε του θαλάσσιου περιβάλλοντοε, παράνομη αλιεία 

υπεραλίευση στον ίδιο πάντα ψαρότοπο, ραγδαία αύξηση των ερασιτεχνών αλιέων.

που έχουν ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια και tous επαγγεπματίεε ψαράδεε.

Αλλά και η αλιευτική νομοθεσία δεν προστατεύει πάντα τον ενάλιο πλούτο 

μαε αφού επιτρέπει την αλιεία την εποχή τηε αναπαραγιογήε,. Ακόμα και η αδυναμία 

των αρμοδίων οργάνων για την αποτελεσματική πάταξη για την κάθε είδουε 

παράβαση., πρέπει να συγκαταλεχθεί στιε αιτίεε ελάττωσηε των ελληνικών

αλιευμάτων.

ηΠαράλληλα άλλα ιδρύματα προσπαθούν να αυξήσουν την θαλάσσια θιομάζ 

δημιαυργώνταε τεχνητούε βιότοπουε σε βυθούε άγονουε ή απογυμνωμένουε από 

την ανθρώπινη κακοποιό δράση. Αυτοί οι τεχνητή βιότοποι δημιουργούνται με τη 

πόντιση σε σχετικά μικρά βάθη( 5 -30 μέτρα) και σε βυθό αμμώδη, άμμο λασπώδη ή 

αμμοφυκώδη, πάντοτε όμωε επίπεδο ή μικρήε κλίσηε διαφόρων στερεών 

αντικειμένων, ΰπωε είναι κομμάτια βράχων, κοίλα κυβικά ή κυλινδρικά

κατασκευάσματα από σκυρονομιαμα

Μ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τεχνητέε ξέρεε επάνω στιε οποίεε 

αρχίζουν να αναπτύσσονται διάφοροι φυτικοί οργανισμοί αλλά και ζωική. Οι

οργανισμοί που αναπτύσσονται σε αυτέε τιε περιοχέε συγκροτούν μια νέα 

βιοκοινωνία στην άλλοτε άγονη περιοχή όπου υπήρχε μόνο άμμοε.

Η συμβολή των τεχνητών βιότοπων στην αύξηση τηε αλιευτικήε παραγωγήε.

όπωε άλλωστε απέδειξαν και τα εκτελουμένα εδώ και 45 χρόνια σχετικά πειράματα 

αε διάφορεε χώρεε (Η.ΠΛ Καναδάε, Ιαπωνία Αυστραλία Ν,Αφρική και πρόσφατα 

στιε Μεσογειακέε χώρεε όπωε Ελλάδα Ισπανία, Ιταλία,και Μονακό)



Αλλά as δώσουμε μερικέβ πληροφορίες σχετικέ s με τη δημιουργία τεχνητών 

ιχθύ άτοπων ή ξερών με την πόντιση παλαιών λάστιχων αυτοκινήτων, τρακτέρ κ.λ.π, 

όπωε έγινε οτο Σαρωνικό κόλπο κοντά στο Πρασονήσι το 1972, και στο κόλπο 

Καασάνδραε τηε Χαλκιδικήε το 1977.

Τα λάστιχα δένονται περίπου ανά 5 ή 10 περίπου, ανάλογα με τον όγκο tous 

και το συνεργείο και τα πλωτά μέσα που διαθέτουμε είτε το ένα δίπλα στο άλλο 

είτε να σχηματίζουν μεγάλουε κυλίνδρουε, είτε λοξά ώστε να σχηματίζουν 

πυραμίδεε ή πολύεδρα.

Για το. δέσιμό τουε χρησιμοποιείται σχοινί από νάιλον, που είναι άσηπτο ή 

παλιά ηλεκτρικά καλώδια.

Για να βυθίζονται ευκολότερα και να παραμένουν σταθερά στο βυθό πρέπει 

να έχουν τρυπηθεί σε τρία ή το πολύ τέσσερα σημεία( για να ξεφεύγει ο αέραε που 

περικλείουν) και να tous έχει προσδεθεί σαν έρμα καμιά πέτρα ή καλλίτερα, 

τσιμεντόπλινθοε.

Βυθοί καταλληλότεροι είναι οι αμμώδειε ή αμμοπασπώδειε βάθουε 50 - 30 

μέτρο: με ομαλή κλίση, στουε onoious δεν διενεργειται αλιεία με τράτεε, δράγεε
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κ. λ.π.

Ο βαθμιαίοε σχηματισμό?, επίφυτηε βιομάζαε επάνω σε λάστιχα αρχίζει σε 

λίγεε εβδομάδεε και προσελκύει ολοένα και περισσότερα ψάρια του βυθού ή του 

μέσου βάθουε, που ανήκουν σε διάψορεε οικογένειεε όπωε:

Σπαρίδεεί Σπάροι Σαργοί Χαρακίδεε, Τσιπούρεε, Φαγκριά κ.ά.)

Περκίδεε( Πέρκεε, Χάνοι Ροψοί Β λόχοι κ.ά.)

Σκορπιδεε( Σκόρπιοι)

Μουρραινίδεε( Σμέρνεε, Μουγριά)

Λαβρίδεε( διάφορα είδη από χειλούδεε)

Προσελκύονται ακόμη διάφορα άλλα είδη όπωε Κεφαλόποδα Καρκινοειδή, 

Εχινοειδή κ.ά. Σχηματίζεται έτσι επάνω στον άλλοτε έρημο βυθό μια νέα 

βιοκοινωνία που προσφέρει στουε ψαράδεε επαγγελματίεε και ερασιτέχνεε πολλά



από τα νόστιμα μέΠητηε, που πιάνονται με όΑα σχεδόν τα γνωστά μέσα αΠιείαε , 

εκτάε βέβαια από τράτεε και γρίπουε.
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6. ΤΡΟΠΟΙ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ

Σ'αυτό το κεφάλαιο μιλάμε με απλά λόγια για τα βασικά ψαρέματα και nws 

μπορεί ya ασχοληθεί évas ερασιτέχνηε ψαράε. Θα προσπαθήσουμε με συνοπτικό 

τρόπο να παρουσιάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιείται κάθε εργαλείο και πωε το 

χρησιμοποιούμε.

Θα δώσουμε ορισμένα στοιχεία yia ψάρια που αλιευονται με νέεε μέθοδοι.

6.1 ΠΕΤΑΧΤΑΡΙ

Ενα από τα συνηθισμένα και τα πιο γνωστά ; 

ψαρέματα είναι και αυτό με' το πεταχτάρι. Το | 

πεταχτάρι φαίνεται να είναι τόσο απλό στην I 

λειτουργία του όσο και στην κατασκευή του.

Μοιάζει με την κάθετη σε γενικέε γραμμές 

αλλά έχει λιγότερο μολύβι μικρότερα αγκίστρια και 

πιο κοντό παράμαλλα, Γίνεται από μεσηνέζα 30αρα 

ή40άρα η μάνα η αρματωσιά και ταπαράμαλο: από : 

25άρια μεσηνέζα. Στην άκρη τηε σρματωσιάε υπάρχει ΐ 

ένα μολύβι σχετικά μικρό, ένα στριφτάρι πιο πάνω και 

τα παράμαλλα συνήθωε έχουν 20 -30 πόντουε.)
ι

μάκροε και αγκίστρια μικρά για να πιάνουμε εύκολα \ 

τα μικρά ψάρια. Το ρίχνουμε από βράχια ή ακρογιαλιέε \ 

ομαλέε. Τα ψάρια όταν αντιληφθούν το πεταχτάρι | 

πιάνουν αμέσωε το δόλωμα πηγαίνουν λίγο προβ τα ; 

πίσω και αμέσωε προε τα εμπρόε αντίθετα. Όταν \

αντιληψθούμε ότι το ψάρι <τσίμπησε> τότε με μια ; |
τ i Αρματωσιά πετοχταριού | 

i ( εικ. 17) I
κίνηση απότομη τραβάμε το πεταχτάρι και 

καρψιόνουμε το ψάρι

Με το πεταχτάρι χρησιμοποιούμε τα έξηε δολώματα: καρτσίνεε, ζωντανέδ 

γαρίδεε, ζωντανέ3 λασπογαρίδεε, σκουλήκια, καλαμάρια, σουπιά, πορψύρεε κά.



Όσου αναφορά τα αλιεύματα είναι τα εξήε: Σπάρουε, τσιπούρες χάνουε, 

χειλούδεε, πέρκεε, μουρμούρεε, σαργαύε, σάλπεε, γύλουε, γοβιούθ, και λαβράκια

Το οποιοδήποτε δόλωμα που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι σε άριστη 

κατάσταση

ΟΙ περιοχέε που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πεταχτάρι είναι σε μια 

περιοχή του Μαλιακοά στο νησάκιτου Αη' Νικόλα. Σε μια συνέντευξη που πήραμε 

από το έμπειρο ψαρά Τριαντάφυλλο Στουρνάρα συμπεράναμε ότι μπορούμε να 

φτιάξουμε πεταχτάρια από μια χοντρή μάνα κατά τρόπο και με τετράνωνη 

μολυβήθρα. Αλλα αξ ιό πονά μέρη που αξίζει τον κόπο να αλιεύσει κάποιοε 

ερασιτεχνικά είναι και οι περιοχέε στο λιμανάκι του Αη Νικόλα, το Βαθύκοιλο, η 

περιοχή Ντάπεε στον εθνικό δρόμο Αθήναε Θεσσαλονίκηε λίγο πριν τα διόδια τηε
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Πελασγίαε, στην Κάτω Βασιλική Ναυπακτίαε

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πεταχτάρι δεν είναι αποδοτικό. Εδώ μπορούμε 

να εκφράσουμε την αντίθεσή μαε και να δηλώσουμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε 

φρέσκο δόλωμα και ψαρέψουμε με επιδεξιότητα και προσοχή τότε τα ψάρια που θα 

πιάσουμε θα είναι ικανοποιητικά.

Με το πεταχτάρι οι ώρεε που μπορούμε να ψαρέψουμε είναι πολύ πρωί ή 

νωρίε το απόγευμα ή πο πλέε φορέε ψαρεύουμε και νύχτα.

Η καλύτερη εποχή για ψάρεμα με πεταχτάρι είναι από το Μάιο έωε τον 

Οκ.τώμβρη που τα νερά είναι ζεστά και τα ψάρια γιαπώνουν.

6, 2 ΨΑΡΕΜΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ

Το καλάμι το χρησιμοποιούμε για να ψαρεύουμε κοντά στιε ακτέε.

Απτήν αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν το καλάμι στο ψάρεμα. Πολλοί βέβαια 

συνεχίζουν αυτή την παράδοση και στιε μέρεε μαε. Έτσι λοιπόν δένονταε μια 

νάιλον μεσηνέζα ένα αγκίστρι ένα μολύβι ή ένα φελλό μπορούμε άνετα να 

ψαρέψουμε με το καλάμι

Πάνω στα καλάμια προσαρμόζουμε τα μηχανάκια για το άνετο πέταγμα και 

μάζεμα τη ε μεσηνέζαε. Την μεσηνέζα μπορούμε να την πετάξουμε πολλά μέτρα 

μακριά με τη βοήθεια αυτών των μεχανακιών.
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Το μηχανάκι όπωε είδαμε αποτελείται από το 

καρούλι που είναι μεταλλικό, το φρένο, τον συλλέκτη, 

ή πικ -απ( έναε μεταλλικόε δακτύλιοε που μαγεύει τη 

μεοηνέζα πάνω ατο καρούλι), το διανομέα το 

πολλαπλασιαστή και τη λαβή. Τα καλάμια μπορούμε να 

τα διακρίνουμε σε πολλέε κοτηνορίεε ανάλογα με την 

αντοχή του νήματοε.

Οι κατηγορίεε είναι 12, 20, 30, 50, 80, και 130 

λιμπρών. Η κατηγορία κάθε καλαμιού πρέπει να 

αναγράφεται πάνω στο καλάμι ωε εξήε: Τα αρχικά 

μπροστά Ι.Ο ΡΑ και μετά ο ανάπογοε αριθμόε 

κατηγορίαε.

Με καλάμια ψαρεύουμε διάφορα ψάρια όπωε 

κέφαπουε , σπάρουε, πέρκεε, τσιπούρεε, χειλούδεε, 

λαβράκια κ,λ.π. Μπορούμε να ψαρέψουμε μ'αυτά στην 

ακτή ή από σκάφοε χοντρά ψάρια. Το πέταγμα τηε 

πετονιάε από τη ξηρά είναι μια πολύ διαδεδομένη 

μορφή ψαρέματοε και αν πάρουμε υπόψη αυτό που πολύ ψαράδεε πιστεύουν ότι 

κ,απόε θεωρείται αυτόε που μπορεί να τη πετάει μακριά.

Αν χρησιμοποιηθεί η σωστή μυϊκή δύναμη το δόλωμα μπορεί να φτάσει σε μια 

απόσταση γύρω στα 130-150 μέτρα μακριά. Το πάν είναι το στυ λ και ο συντονισμόε 

των κινήσεων.

Στην αρχή το καλάμι βρίσκεται ακριβώε πίσω. Είναι η σωστή θέση στο πρώτο 

στάδιο.

Θα πρέπει η πετονιά να είναι ελεύθερη. Αλλά με το χέρι μαε κρατάμε το 

μηχανάκι ώστε να μην ξετυλίγεται.

Μετά κρατώνταε κόντρα με το αριστερό, δίνουμε μια ώθηοη με το δεξι και 

αρχίζουμε να σηκώνουμε το καλάμι κατευθείαν πάνω από το κεφάλι μαε.

Καλάμι { εικ. 18)



Με τη πίεση που δίνουμε και με τη ταχύτητα το καλάμι διαγράφει μία τροχιά 

λυγίζονταε αρκετά. Και σ' αυτό το στάδιο κρατάμε τη πετονιά.

Τελικά με τη φόρα που του δίνουμε έρχεται μπροστά ενώ ταυτόχρονα 

αφήνουμε Το καρούλι, και το βαρίδι με τη φόρμα που έχει πάρει πετιέται μακριά. 

Χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιοε συντονισμόε στιε κινήσειε μαε.

6. 3 ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛΑΓΠΑ
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"ο ψάρεμα με τη σαλαγγιά 8α μπορούσαμε νατό εντάζουμε στο ψάρεμα μι

ϋ

καλάμι ή καθετή. Όμωε επειδή έχει ιδιομορφία και Γ
|

κατά κύριο λόγο επειδή η σαλαγγιά περισσότερο |
I

βοηθάει σ' αυτό , το απομονώνουμε για να |
ί

ασχοληθούμε ξεχωριστά με κάποιεε λεπτομέρειεε. |
ί ι

Το ψάρεμα με σαλαγγιά γίνεται συνήθωε σε { 

ήρεμα νερά από την ακτή συνήθωε. Η σαλαγγιά είναι |
ι 1

μια άγκυρα σε μικρογραφία. Αποτελειται από 3 - Α |
I

αγκίστρια τοποθετημένα ράχη με ράχη. Το στέλεχοε | 

τηε σαλαγνιάε καταλήγει σε ένα μικρό δακτύλιο | 

όπου δένουμε γερά τη μεσηνέζα.

Λίγο πιο πάνω από τη σαλαγγιά στη μεσηνέζα
ί

δένουμε ένα αγκίστρι και στη συνέχεια τη μεαηνέζα |
?

την δένουμε σε ένα καλάμι ή την κρατάμε με το χέρι |
!

και ψαρεύουμε σαν καθετή κρεμαστά. Το ψάρεμα με 

σαλαγγιά γίνεται συνήθωε τέλοε του Μάη με 

φθινόπωρο που τα ψάρια γυαλώνουν κοπαδιαστά 

στον αφρό. Ψαρεύουμε σε λιμάνια σε ακτέε διάφορα μικρόψαρα αλλά 

περισσότερουε κέφαλουε και λαβράκια

Στο αγκίστρι που βρίσκεται πάνω από τη σαλαγγιά δολώνουμε μια σαρδέλα ή 

φρίσσα. Παράλληλα στο μέροε που έχουμε επιλέζει να ψαρέψουμε ρίχνουμε μερικά

Φ

Αρματωσιά για το ψάρεμα μϊ 
σαλαγγιά (εικ.13)_________



κομμάτια μαλάγρα. Όταν τα ψάρια πλησιάσουν και τσιμπήσουν το δόλωμα, πρέπει 

απότομα και γρήγορα να τραβήξουμε το καλάμι με τη σσλαγγιά προε τα πάνω. 

Πολλοί το στέλεχοετηε σαλαγγιάε ή την ίδια τη σαλαγγιάτην καλύπτουν ολόκληρη 

με ζυμάρι. Επίσηε το ψαροδόλωμα ορισμένοι δεν το αγκιστρώνουν αλλά το 

περνάνε μέσα σε μια θηλειά που κάνουν λίγο πάνω απ' τη σαλαγγιά. Όμωε κάθε τόσο 

που θα αλλάζουμε το δόλωμα θα κάνουμε και θηλείεε που θα φθείρουν τη μεσηνέζα 

και κάποια στιγμή μπορεί να κοπεί γι'αυτό καλύτεροε τρόποε για το δόλωμα είναι 

το αγκίστρι που προαναφέραμε. Με τιε μεγαλύτερεε σαλαγγιέε που χρησιμοποιούμε 

καρφώνουμε τα ψάρια απέξω όπου,τύχει και καλό ,είναι να επιδιώκουμε να τα 

καρφώνουμε καλά, γιατί σε περίπτωση αποτυχίαε μπορεί να τρομάξουν τα ψάρια 

που θα βρίσκονται στο ίδιο κοπάδι.

Το ψάρεμα με τη σαλαγγιά μπορεί να γίνει μέρα και νύχτα. Θέλει ιδιαίτερη 

προσοχή το ψάρεμα με τη σαλαγγιά.
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6 .  4  Τ Ο  Π Ο Λ Υ Α Γ Κ Ι Σ Τ Ρ Ο

Το πολυάγκιστρο είναι ένα εργαλείο που δεν χρειάζεται επι&εξιοτητα στο. 

κράτημα τπε μεσηνέζσε ή ιδιαίτερη προσοχή και τεχνική ώστε να μπορέσουμε να

αγκιστρωσουμε το ψάρι.

Είναι ένα εργαλείο που αποτεπείται από 10 ή συνήθωε 12 αγκίστρια 5, 6 

νούμερο, δεμένα το καθένα στη σειρά σ'ένα στριφτάρι στην άλλη άκρη του 

δένεται η μάνα. Τα παράμαλλα είναι φτιαγμένα από μεσηνέζα νούμερο 30 ή ΊΟ 

όπωε είναι η μάνα. Τα παράμαλλα πρέπει να προσέξουμε να είναι όσο γίνεται 

μικρά και παράλληλα το κάθε ένα λίγο ψιλότερο απ' το δέσιμο του 

προηγούμενου. Τα παράμαλλα δένονται όπιοε το τσαπαρί. Κάνουμε ένα κόμπο στην 

άκρη και μια θηλειά στη μάνα περνάμε μέσα το παράμαλλο πάλι με θηλειά που 

γίνεται μ'ένα απλό στρίψιμο και σφίγγουμε τιε δυο 8ηλιέε, ώστε να δεθεί καλά και 

σωστά ο κόμποε του παράμαλλου να μην ξεφύγει από τη μάνα. Το κάθε αγκίστρι 

πρέπει να είναι οε αντίθετη φορά από το άλλο.



Καλό είναι να μάθουμε να φτιάχνουμε πολυάγκιστρο παρά να το αγοράζουμε. 

Το πολυάγκιστρο το χρησιμοποιούμε για να αλιεύσουμε κέφαλουε σάλπεε,

________________  μελανούρια, γόπεε,

σαργοί και σπάνια 

τσιπούρεε.

Όσο αναφορά το 

δόλωμα που

χρησιμοποιούμε είναι 

συνήθωε ψωμί ή ζυμάρι 

ειδικά φτιαγμένο με 

αλεύοι και κατάλοιπαI

από σαρδέλεε παστέε ή 

άλλεε ουσίεε ήτροφέε.
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Το πολυάγκιστρο ( εικ.20)

Από συνομιλιεε που είχαμε με ψαράδεε και από την πείρα που είχαν 

συμπεράναμε ότι το καλύτερο δόλωμα για το πολυάγκιστρο είναι το ψωμί ούτε πολύ 

μπαγιάτικο ούτε πολύ φρέσκο. Κόβουμε μια φέτα η οποία να περιέχει ψύχα και κόρα, 

την οποία αρχίζουμε από το τελευταίο αγκίστρι νατό καρφώνουμε φτάνονταε έτσι 

στη αρχή. Όταν τελειώσουμε μέ το κάρφωμα του δολώματοε τότε βρέχουμε όλο το 

πολυάγκιστρο στη θάλασσα . μέχριε ότου αρχίσει να βαραίνει στη συνέχεια το 

αφήνουμε να πέσει όλο μέσα στη θάλασσα και το κρατάμε έωε ότου «τσιμπήσει».

Πολλοί ψαράδεε με πείρα τοποθετούν στο στριφτάρι κοντά ένα φελλό 

πλαστικό, με νερό για βάροε και για σημαδούρα ή τρυπητή μολυβήθρα για να 

κρατάνε το ψωμί ακίνητο και άλλοι με διαφορετική μολυβήθρα για να κρατάνε το 

ψωμί πατωμένο. Η ομολογία κάποιου ψαρά ότι ένα καλοκαίρι ψάρευε στον κόλπο 

του Μαλιακού με πολυάγκιστρο, χρησιμοποιώνταε ωε δόλωμα χωριάτικο ψωμί και για 

μαλάγρα σαρδέλεε παστέε. Η «  ψαριά» ήταν η καλύτερη όλων των εποχών 

ομολόγησε.
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Πεζόβολο ξεικ. 21)

6.5  ΠΕΖΟΒΟΛΟ

Το πεζόβολο είναι ένα στρογγυλό κομμάτι διχτυού 

με ψιλά μάτια, στην άκρη του οποίου υπάρχουν πολλά 

μακρόστενα μολύβια περασμένα με σχοινί. Το σχοινί 

συνδέεται με τα μολύβια με' άλλα πιο λεπτά σχοινάκια 

που λέγονται οτίγγοι.

Όταν μετά από το ρίξιμο και το δίπλωμα του 

πεζόβολου, τον τραβήξουμε από το κέντρο, οι στίγγοι 

σηκώνουν το σχοινί με τα μολύβια προδ τα μέσα και έτσι 

σχηματίζεται μια σακούλα όπου κλείνονται τα 

παγιδευμένα ψάρια.

Όταν είναι να τον ρίξουμε, του πιάνουμε από το κέντρο τον σηκώνουμε ψιλά 

και του αιωρούμε. Στη συνέχεια τον πιάνουμε με το ένα χέρι πιο χαμηλά και τον 

εκσφενδονίζουμε στο νερό. Με τον πεζόβολο ψαρεύουμε σε ρηχά νερά , σε 

στρωτού3 και καθαρού* βυθούδ.

Τα αλιεύματα που πιάνουμε είναι κυρίωδ κεφαπόπουλα λαπίνεδ. σπάρουε, 

σάλπεδ, γοβιούβ, γλώοσεε και άλλα ψ άρια των ρηχών υδάτων.

Το ψάρεμα με .πεζόβολο χρησιμοποιείται από αρχαιότατων χρόνων αλλά 

απαγορεύεται όταν το μάτι του διχτυού είναι πο πύ μικρό.

6 . 6  Κ Α Θ Ε Τ Η

Η κάθετη αποτελείται από δύο βασικά τμήματα. Τη μεσηνέζα ή καλύτερα τη

μάνα π ου το μάκροε τη δ φτάνει τι$ 45 - 50 οργιέε και την αρματωσιά. Σπηω άκρη τη 5 

μάναε δένουμε ένα μικρό στριφτάρι και σ' αυτό την αρματωσιά που οπωσδήποτε 

αποτελείται από ψιλή μεαηνέζααπ ΰτιτηδ μάναδ.

Η αρματωσιά τηδ καθετή3 συνήθωδ γίνεται ωδ εξήδ. Στην άκρη τηδ δένουμε 

ένα βαρίδι και κατά διαστήματα οε απόσταση μιαδ πιθαμήδ δένουμε συνήθωδ 3 

παράμαλλα με αγκίστρια. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν μια άλλη αρματωσιά, η οποία 

αποτελείται από ένα επίμηκεε βαρίδι που έχει δυο τρύπεδ. Το κρεμάμε από τη μια 

τρύπα και ψηλότερα δένουμε τα δυο παράμαλλα. Το τρίτο παράμαλλο το δένουμε



απευθείσβ πάνω στη δεύτερη τρύπα του 

βαριδιού. Το μέγεθοε και το μήκοε του 

παράμαλλου που θα δέσουμε, εξαρτάται από 

το είδοε του ψαριού που θέλουμε να 

πιάσουμε. Η κάθετη πρέπει να είναι 

τυλιγμένη πάνω σε μεγάλο φελλό ή σανίδι 

ώστε να τσακίζει λιγότερο και να τυλίγεται 

πιο άνετα.

'Οταν τη τυλίγουμε δεν πρέπει να τη 

σφίγγουμε γιατί χάνει η μεσηνέζα την

| ελαστικότητα που έχει και πολλέε φορέε
|

| στραβώνει το φελλό.

Τα δολώματα που χρησιμοποιούμε για
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την κάθετη είναι φυσικά και ιδιαίτερα αθερινα γαρίδα, πορφυρεε, καρισινεε, κ. Ά. 

Μπορούμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε και ψεύτικα δολώματα αλλά είναι πολύ 

δύσκολο να αλιεΰσουμε πολλέε ποσότητεε ψαριών. Με τη κάθετη ψαρεύουμε 

πέρκεε, χάνου 3, μουρμοΰρεε, σπάρουε, σκορ π ιού 3, λιθρίνια φαγκριά κ. Ά. Πρέπει 

να προσέξουμε ότι όταν τη ρίχνουμε οτο βυθό πρέπει να κρστάμε τη μάνα ακίνητη, 

γιατί με την παραμικρή κίνηση φέρνουμε τη καθετή προε τα πάνω.

6.7 ΣΥΡΤΕΣ ΑΦΡΟΥ ΚΑί ΒΥΘΟΥ

Η συρτή χωρίζεται σε δυο κατηγορίεε. Στη συρτή σφρού και στη συρτή

βυθού.

Η συρτή γενικά αποτελείται από μια μεσηνέζα μεγαλύτερη πολλέε φορέε 

από 20 οργιέε, στην άκρη τηε οποίαε υπάρχει ένα ή περισσότερα όπου βάζουμε το 

φυσικό ή τεχνητό δόλωμα που χρειάζεται.

Τη συρτή αφρού την χρησιμοποιούμε για να ψαρέψουμε στον αφρό και σε 

μεσόνερα. Ψαρεύουμε ααφρίδια, κολιούε, σκουμπριά ζαργάνεε, γουψάρια 

παλαμίδεε, τόνουε, μαγιάτικο, λούτσουε, λαβράκια ξιφίεε κ.ά



Η μάνα σε μια τέτοια περίπτωση αποτελείται από 40άρα και πάνω μεσηνέζα 

ανάλογα με το ψάρι που θέλουμε να πιάσουμε. Η αρματωσιά είναι από 30άρα 

μεσηνέζα η οποία δένεται πάνω στη μάνα με στριφτάρι. Το στριφτάρι είναι 

απαραίτητο και βασική προϋπόθεση να δουλεύει σωστά για να μην μπλέκει η 

μεσηνέζα. Στην άκρη τηε αρματωσιάε δένουμε ένα αγκίστρι ή περισσότερα ή 

σαλαγκιά. Το δόλωμα που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι φυσικό ή τεχνητό.

Το φυσικό είναι από ψάρι ψόφιο ή ζωντανό(Σαρδέλα γαρίδα καλαμάρι κ. Α.). 

Το τεχνητό μπορεί να είναι άσπρο φτερό, κουταλάκι ή ψαράκι. Το κουταλάκι μοιάζει 

σχεδόν με την επιφάνεια του κουταλιού' που τρώμε.:

Η ταχύτητα τηε βάρκαε πρέπει να είναι σταθερή γύρω στα 3 -4  μίλια ώστε να 

μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλή ψαριά. Μια άλλη λεπτομέρεια που πρέπει να 

αναφέρουμε είναι και η εξήε. Ανάλογα με το βάθοε που θέλουμε να ψαρέψουμε 

πρέπει να χρησιμοποιούμε και βαρίδια. Αν το δόλωμα είναι τεχνητό και βαρύ δεν 

χρειάζεται βαρίδια. Αν όμωε είναι ελαφρύ χρησιμοποιούμε ένα ή περισσότερα, 

ανάλογα με τη ταχύτητα τηε βάρκαε μαε. Στο φυσικό δόλωμα δεν χρησιμοποιούμε 

βαρίδια. Τα βαρίδια που χρησιμοποιούμε στη συρτή είναι σπιράλ ή δετά , αλλά 

προτιμότερο είναι πρώτα μια και μπαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο τηε μασενέζαε 

και βγαίνουν εύκολα.

Με ειδικέε συρτέε φτιαγμένεε από γερά υλικά ψαρεύουμε το χειμώνα τιε 

παπαμίδεε και στιε αρχέε του καλοκαιριού τατονόπουλα.

Η συρτή του βυθού σέρνεται πστωτά και αυτό απαιτεί γνώση του βυθού, πείρα
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και υπομονή.

Με τη συρτή του βυθού ψαρεύουμε ιδιαίτερα τιε σφυρίδεε, συναγρίδεε, 

στήρεε, τουε ροφούε, κά. Αποτελείται και αυτή από τα ίδια εργαλεία που έχει η 

συρτή βυθού με τη μόνη διαφορά είναι πιο γερά και πιο χοντρά. Η μάνα αποτελείται 

από ΘΟάρα μεσηνέζα που φτάνει τα 200 μέτρα και η αρματωσιά από ΘΟάρα ή 70άρα 

μεσηνέζα.

Το δό λωμα μπορεί να είναι και εδώ φυσικό και τεχνητό.

Το φυσικό δόλωμα μπορεί να είναι έναεγύλοε, χάνοε, κέφαλοε ή σκορπιούε.



Το τεχνητό μπορεί να είναι κοταλάκι ψαράκι, χταπόδι ή καλαμάρι αλλά 

μεγαλύτερα σε μέγεθοε από αυτά που χρησιμοποιούνται στη συρτή αφρού.

6. 8 ΖΟΚΑ- ΠΥΡΟΦΑΝΙ -ΤΣΑΠΑΡΙ

Η Γοκα είναι ένα απλό εργαλείο που χρησιμοποιείται από ορισμένουε 

ψαράδεε που είναι επιδέξιοι.

Αποτελείται από ένα αγκίστρι που είναι ενσωματωμένο σ' ένα κομμάτι

μολυβιού που κατ' επέκταση 

μοιάζει με ψεύτικο ψαράκι. Το 

μολυβένιο σαράκι είναι 

περασμένο σαν δόλωμα στη 

' I λαβή του αγκιστριού. Η ζοκα 

/ .. πρέπει να είναι, λεία και

Μ  | γυαλισμένη γιατί σαυτή τη 

λεπτομέρεια οφείλεται το 

| μεγαλύτερο μέροε τηε εηιτυχίαε 

I κοτατο ψάρεμά μ αυτή.

Στο πάνω μέροε τηε ζόκαε υπάρχει μιατρυπα για να δένουμε τη μεαηνέζα και 

στο κάτω μέροε βρίσκεται το αγκίστρι. Στην αγορά κυκλοφορούν πολλά μεγέθη, το 

μέγεθοε που θα χρησιμοποιήσουμε εξαρτάται από το ψάρι και το βάθοε που θα 

ψαρέψουμε. Και εδώ το παράμαλλο πρέπει να είναι λεπτό και ποτέ μεγαλύτερο από 

35άρι.

Ψαρεύουμε από τη βάρκα κρεμαστά, ανεβοκατέβαζαντάε την σιγά- σιγά στο 

νερό, την αυγή ή την νύχτα με φεγγάρι.. Ψαρεύουμε πάνω από ξέρεε και τραγάνεε. 

Τα ψάρια που αλιεύουμε είναι τσιπούρεε, σαργούε, λυθρίνια σπάρουε, κ,ά. Για τα 

χοντρά ψάρια χρησιμοποιούμε αγκίστρια από 3 - 8  νούμερο και πρόσθετο φυσικό 

δόλωμα δηλαδή καραβίδα γαρίδα ή ψαροδόλι.
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Ζόκα (εικ.23)



Aw θέλουμε με τη ζόκα ya πιάσουμε μεγάλο και καθαρό ψάρι πρέπει ya 

χρησιμοποιούμε ζωντανό δόλωμα το οποίο μπορεί να είναι κεφαλόπουλο, xávos, 

σκορπιόε, καιγύλοε.

Το ψάρι που θα δολώσουμε πρέπει να προσέξουμε να μην το σκοτώσουμε 

τρυπώνταε το έτσι σ ένα ευαίσθητο σημείο. Γι' αυτό περνάμε τη ζόκα από τα δυο 

χείλη του ψαριού και μετά το αγκίστρι ή στη ράχη ψηλά ή στο μέροε πεπτικήε 

οπήε. Στα δύο αυτά σημεία δεν καρφώνουμε το αγκίστρι αλλά το ράβουμε με 

προσοχή περνώνταε τη βελόνα κάτω από το δέρμα του ψαριού.

Πυροφάνι Γίνεται από την ακτή και από τη βάρκα. Ο έναε κρατάει την λάμπα και ο 

áñ ños το καμάκι. Γίνεται με φεγγάρι. Την λάμπα την τοποθετούμε σε μια βάση που 

βρίσκεται στο ποδόστημα τηε βάρκαε. Μέσα από την τρύπα τηε ππώρηε βρίσκεται 

αυτόε που χειρίζεται το καμάκι και ένα ánnos που λάμνει τα κουπιά σιγά - σιγά. 

Πολλέε φορέε χρησιμοποιούμε και απόχη.

Τσαπαοί Είναι ένα από τα αποδοτικά
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εργαλεία του ψαρά . Δεν θέλει δόλωμα {

εκτόε βέβαια από τα φτερά και την κόκκινη |
ι

κλωστή που βρίσκονται δεμένα στ' 

αγκίστρια. Στόχοε του ψαρά είναι τα 

αφρόψαρα και ιδιαίτερα τα κοκκάλια τα 

σαφρίδια οι κολιοί οι παλαμίδεε, τα ρ ικια 

κ.ά.

Αποτελείται από μια αρματωσιά, τη 

μολυβήθρα και το νάιλον. Η νάιλον είναι 

συνήθωε 60άρα ή 70άρα που στην άκρη τη$ 

έχει μια παραμάνα με στριφτάρι που πάνωτηε δένεται η αρματωσιά. Η μολυβήθρα 

έχει βάροε 150 - 200 γραμμάρια ώστε να πηγαίνει με αρκετή τοχύτητα στο βυθό 

παρασύρονταε την αρματωσιά. Πρέπει να είναι σε άψογη κατάσταση ώστε να 

προσελκύει τα ψάρια από μακριά.

'σαπσρί (εικ.24)



Η αρματωσιά αποτελείται από 6 ή.8 αγκίστρια δεμένα σε παράμαλλα που 

απέχουνε το ένα από το άλλο περισσότερο από μια σπιθαμή, για να μην μπλέκονται 

μεταξύ tous, την ώρα που ψαρεύουμε ανεβοκατεβάζονταε το τσαπαρί στο νερό. 

Πολλοί χρησιμοποιούν αρματωσιά με παραπανίσια αγκίστρια Το καλύτερο είναι να 

χρησιμοποιούμε αρματωσιά με λίγα αγκίστρια.

Σε νάιλον 30άρα 35άρα ή 40άρα μήκουε 25 πόντουδ δένουμε τα αγκίστρια 

12άρια ή 13άρια και στην άκρη -τηε κάνουμε κόμπο.

Σ' ένα άλλο κομμάτι νάιλον νούμερο 30 ή ΊΟ κάνουμε στην άκρη του μια 

θηλειά απ' όπου 8α περάσουμε τη μολυβήθρα στην άλλη άκρη θα κάνουμε ακόμα 

μια θηλειά για να την περάσουμε στη παραμάνα που βρίσκεται στην ΘΟάρα ή 70άρα 

νάιλον που προαναφέραμε.
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Στο κομμάτι νάιλον που 8α δέσουμε τα παράμαλλα κάνουμε ισάριθμεε με τα

αγκίστρια θηfilés σε τέτοια απόσταση ώστε να μην μπερδεύονται óncos είπαμε

παραπανω

1τΐ3 θηλιέε αυτέε περνάμε την άκρη του παράμαλλου με τον κόμπο και 

σφίγγονταβ κοιτάζουμε να έχουμε καλά το παράμαλλο. Για πιο σιγουριά δένουμε το

παράμαλλο μέσα στην κάθε θηλειά νάιλον.

Στο κάθε αγκίστρι και συγκεκριμένα στο μέροε του παράμαλλου που είναι 

δεμένο, θα δέσουμε ένα φτερό από γλάρο ή πάπια ή αγριόχηνα. Θα προσπαθήσουμε 

την φυσική καμπύλη που έχει κάθε φτερό να συμβαδίζει με την καμπύλη του 

αγκιστριού. Αυτό θα το πετύχουμε καλύτερα όταν πλέον θα έχουμε δέσει το φτερό 

πάνω στο αγκίστρι και τη νάιλον και τσακίζουμε λίγο το φτερό μπροστά και 

κάνουμε πίσω του δυο ακόμα θηλιέε πάνω erro αγκίστρι και τη νάιλον. Πρέπει το 

φτερό να σκεπάσει το αγκίστρι. Στον κόμπο του φτερού και του αγκιστριού 

δένουμε και μια κόκκινη κλωστή για να φαίνεται μεσ' το νερό σα μάτι ψαριού. Μέσ 

τη θάλασσα που ψαρεύουμε, τα φτερά με την κόκκινη κλωστή μοιάζουν σαν μικρά

ψάρια που κολυμπούν γρήγορα.

Με το ανεβοκατέβασμα γίνεται μια παλινδρομική κίνηση (ημικυκλική), με την 

οποία ελεύθερα και τεντωμένα αγκίστρια παρουσιάζονται στα ψάρια,Σε όλη την



διάρκεια που ψαρεύουμε με το τααπαρί πιάνουμε ψάρια είτε τα ανεβάζουμε, είτε το 

κατεβάζουμε.

6.9 Φ ΕΜ ΑΡΙΑ, ΚΟΦΙΝΕΛΑ-ΚΙΟΥΡΙΟΙ, ΑΣΤΑΚΟ ΠΑΓΙΔΕΣ,

ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

Το ψάρεμα με φελλάρια γίνεται συνήθωε το καλοκαίρι και μπουνάτσα και 

βάρκα. Τα φεΠΠάρια ή φελλά είναι εργαλεία του σφρού με ακανόνιστο γεωμετρικό

σχήμα πολύ διαδεδομένα οτουε 

επαγγελματίεε αλλά και σταυβ ερασιτέκνεε 

ψαράδεε. Έχουν πάχοε συνήδωε τρία 

δάκτυλα και διάμετρο δεκαπέντε πόντουε 

περίπου . Και επειδή συμβαίνει ηολλέε ψορέε 

οι πλάκεε αυτέε των φελλών να 

παρουσιάζουν σκασίματα , καλό είναι να τιε 

δένουμε περιφερειακά με μεοηνέζα για να 

έχουμε σιγουριά.
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ΦεΑΛάρια (εικ25)

¿.ns ηπακεε αυτε$ ανοίγουμε τρυπεε, για να περνάμε τη μεσηνεζα η μια 

κλωστή μεταξωτή περίπου 10 πόντου* και δένουμε ένα αγκίστρι και την άλλη άκρη 

rns ¡στερεώνουμε στην επιφάνεια του φελλού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξέχει 

πάντα από τη θάλασσα μ' ένα ξυπαράκι ή ένα σπιρτόξυλο.

Ρίχνουμε τα φελλάρια στη θάλασσα απομακρυνόμαστε λιγάκι και 

περιμένουμε να τσιμπήσει. Τότε οι φελλοί ανεβοκατεβάζουν

Κσφινέλα - κιούρτοι Τα  _;

κοψινέλα ή κύρτοι είναι δυο εργαλεία ι 

με πολλέε ομοιότητεε αλλά και με ! 

κάποιεε διαφορέε. Και τα δυο I 

εκτελούν την ίδια εργασία

«παγιδεύουν» τα ψάρια. ΟΙ κυρτοί |
, , , ι

είναι γνωστοί απο tous opxmous οι ι
- 7 - , !οποίοι tous κατασκεύαζαν απο ι

J ΚοφινέΛα(εικ.26)
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σπάρτα και λυγαριέε, όηωε αναφέρει ο Onniavos

Κιούρτος(εικ.27)

Το κοφίνελο είναι 

εργαλείο που μοιάζει σαν φάκα.

Ο κιούρτο 3

κατασκευάζεται με διαφορετικό 

μέγεθσε από το κοφίνελο, από 

σύρμα πλεγμένο, ενώ το 

κοφίνελο κατασκευάζεται από 

βέργε3 λυγαριάβ, καλάμι ή. 

βούρλα

Το κοφίνελο το

χρησιμοποιούμε για ψάρεμα πάνω στο από το βυθό και πιάνουμε αρκετά μικρόψαρα. 

Το ρίχνουμε στη Θάλασσα το βράδυ και σηκώνουμε το πρωί ή τα ρίχνουμε το πρωί και 

τα σηκώνουμε το σούρουπο. Για να έχουμε εξασφαλισμένη την ψαριά πρέπει να 

έχουμε τα κοφινέλια και tous κιούρτουβ τοποθετημένα σε βαθιά νερά με φύκια η 

πασπη.

Αλιεΰουμε στέρεε, ροφούε και άλλα βυθόψαρα ενώ με tous κιούρτο us 

σλιεύουμε αστακούβ, χταπόδια σαργούβ, μυλοκόπια κέφαλουε, ούγενεε, σπάρουβ 

κ.ά.

Αστακοπαγίδεε_____ Είναι ειδικέβ παγίδεβ που χρησιμοποιούνται για να

αλιεύσουμε αστακού s και γίνονται από λυγαριά ή σύρμα.

Μια αστακοπαγίδα κατασκευάζεται από φτηνά υλικά.

V. Ο σκελετόε τη3 είναι από dexion διαστάσεων 100 χ 53 χ53 cm.

V. Το περίβλημα από πλαστικό πλέγμα με μάτι περίπου 2 εκατ. Ελλη νίκη s 

κατασκευήε, που πουλιέται με το μέτρο στα καταστήματα

V.Ta δυο στόμια εισόδου των αστακών αποτελούνται και αυτά από 

πλαστικά καλαθάκια που τουε έχουν αφαιρεθεί οι πυθμένεε ύψουε 25 - 30 cm, 

εξωτερικού ανοίγματοε 28 - 30 cm και εσωτερικού 12 -14cm.



*'/. Σαν πόρτα για την εισαγωγή του δοπώματοε και την αφαίρεοη του 

αΠιεύματοε χρησιμοποιούμε μια σχισμή σε σχήμα Π, που ανοίγουμε σε μια από τιε

μεγαλύτερε? 

πλευρέ? τη? 

αστακοπαγίδα 

s σε

δισστάσει? 25 

- 20 crn.

Τ ο

πορτάκι αυτό 

ανοίγει και
I

| κλείνει 

i εύκολα χάρη
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Έ ν α ς νέο; τύπος αστακοπακίδας
όπως ακριβώς τον περιγράφει ο κ. Μ. Ιωάννοι·

Αστακοπαγίδα (εικ.28)
στην ελαστικότητα και αν δεκτικότητα του πλαστικού μέσου(π λέγματοε) και

υιερεωνε ιαι αι κρατίκτα» κιΐειυ ιο με*, ά την* εΐοο.νωνη *.συ ουΓίΐύϋατυο με 

κομματάκια καλωδίου ή κπιπ?.

ι α &οπϋματα που χρησιμοποιούν είναι υΐαψορα. Αποτελεσματικά είναι τα 

φρέσκα ψσρια( μαριδεε, κολιοί σαφρίδισ κ,λ.π).. ενώ μεγαλύτερηε διάρκεια? είναι τα 

κομμάτια παστού μπακαλιάρου, ρέγκεε, κεφαλάκια ποδαράκια και εντόσθια από 

σφάγια όπωε παρατήρησαν Αμερικανοί ψαράδεε που θεωρούν επίσηε πρακτικέε και 

μεγάλη?, διάρκεια? περίπου μια? εβδομάδα? τι? κονσέρβε? σαρδέλα? τρυπημένε? σε

οιάφορα σημεία.

Συμπληρωματικά μέσα προσέλκυση? θεωρούνται και τα άσπρα πανιά που 

συχνά χρησιμοποιούν οι Έ λ ληνέ? ψαράοε? ακόμη και στα αστακοδίχτυα του?.

Τέλο? στη Ιαπωνία: χρήσιμο ποιούν μικρά λευκά ή έγχρωμα υποβρύχια φώτα.

Οι αστακοπαγίδε? αυτέ? μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλέ? στη σειρά 

μα£ί(50 - 200 κομμάτια) σαν τα παραγάδια δεμένε? κατά αραιά 5ίαστήματα{ 30- 50 

οργιέ?). Πάνω στο κοινό σκοινί τη μάνα εφοδιασμένο με τι? κοτάλληλε? και 

απαραίτητε? σημαδούρεε κατά προτίμηση πλαστικέ? και τι? σχετικέ? σαβούρε? στα



άκρα t o u s . Για την καλύτερη καταβύθισή t o u s  μ π ο ρ ο ύ μ ε  μ έσ α  σε κάθε 

αστακοπανίδα να προσδεθούν πέτρεε ή άμμοε ή πλαστικοί σάκκοι papous 8-10 

κιλών.
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Παραγάδια Παρανάδι είναι το αλιευτικό ερναλείο, με πο λ λά αγκίστρια 

που αποτελείται από έναν μακρύ βαμβακερό νήμα την μάνα πάνω στην οποία και σε 

αποστάσεΐθ 3-4 μέτρα δένονται άλλα μικρά νήματα τα παράμαλλα τα οποία φέρουν 

αγκίστρια που δολώνονται. Καλύτερα παραγαδίσιο δόλωμα είναι το ζωντανό. 

Διακρίνουμε τέσσεριε κατηγορίεε παραγαδιών:

V.Τρίχινα 

Υ. Ψιλά 

ν.Σκαθαρωτά:

V. Χοντρά

Εκτ03 από αυτά αναφέρουμε τα σκυλοπαράγαδα που έχουν συρμάτινα 

παράμαλλα και πολύ χοντρά αγκίστρια χρησιμοποιούνται δε για το ψάρεμα των 

πολύ μεγάλων και δυνατών ψαριών.

Τέποετααφροπαράγαδσ που ξεχωρίζουν από το γεγονόε ότι στη μάνα και 

αε αποστάοεΐ3 6 -? οργιών δένονται φε πλάγια να επιπλέουν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΑΔΙΩΝ .

ΤΑ ΨΙΛΑ: Τα ψιλά παραγάδια αποτελούνται από μικρά αγκίστρια και είναι πιο 

αποδοτικά. Μ' αυτά ψαρεύουμε σε νερά βάθουε 2 μέτρων και περισσότερο.

Πιάνουμε μικρά και μεγάλα ψάρια 2- 3 κιλά. Ανάλογα με το βάθοε που 8α 

ρίξουμε το δόλωμα και με το κατάλληλο δόλωμα. Τα αλιεύματα είναι:λιθρίνια, 

συναγρίδες σπάρους σαργούς χάνους γοβιούε, αλλά και τα αφρόψαρα την ώρα 

που τα ρίχνουμε. Τη μέρα με ήλιο συνήθωε καλοκαίρι και φθινόπωρο, στα ρηχά 

πιάνουμε ποπλέε πέρκεε. Το χειμώνα σε φύκια στα ρηχά πάλι πιάνουμε μικρέε 

στήρες σπάρουε, κακκάλια.

Για δόλωμα χρησιμοποιούμε οουπιές μύδια σαλιγκάρια και καραβίδεε. Τα

αγκίστρια είναι συνήθωε 4J5 ή 14 και νούμερο 15.



ΤΑ ΜΕΝΤΖΑΉ ΣΚΑΘΑΡΩΤΑ : Έχουν μεγαλύτερα αγκίστρια νούμερο 2,3 ή 

12,13. Ψαρεύουμε σε βαθιά νερά και πάνω σε πάγκουε που συγκεντρώνονται αρκετά 

ψάρια. Πιάνουμε συναγρίδεε, φαγκριά τσιπούρεε, ααργούε, στήρεε, σψυρίδεε και 

μυΡιοκοπάκια. Η μάνα γίνεται από νούμερο 70 ή 80 και τα παράμαλλα από νούμερο 

50 ή 60.
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Με τη μάντρα ψαρεύουμε συνήθωε το πρωί σούρουπο και τη νύχτα χωρίε 

φεγγάρι. Γ ια δολώματα χρησιμοποιούμε αθερίνα σκουμπρί ξαργάνσ και πορφύρεε.

ΤΑ ΚΟΝΤΡΑ: Χρησιμοποιούνται σε μεγάλα βάθη για χοντρά ψάρια. Η μάνα σε 

αυτά είναι 100 - 120 νούμερο και τα παράμαλλα είναι νούμερο 70 - 90. Τ  αγκίστρια

είναι 6, 7, 8, και 3 νούμερο. Μ "αυτά ψαρεύουμε τη' νύχτα και τα σηκώνουν το πρωί. 

Πιάνουν μεγάλα ψάρια όπωε οφυρίδεε, κορώματα φαγκριά σελάχια συναγρίδεε, 

μυλοκόπιακ.ά. Για δολώματα χρησιμοποιούν ξωντανέε τσερούπεε, γόπεε, χταπόδι

,εΡ¡ινι γ αβρό, και κ,ε φαπόπου λα.

ΠΑΡΑ! ΑΔ) ΓΙΑ γ.ΙΦ!ΕΣ: Μπορούμε να φτιάξουμε ένα παραγάδι Ιταλικού

!

Iι
ίIι

I________Τμήμα παραγαδιού αφρού για ξιψίες(εικ.29)___________
τύπου για ξιφίεε. Τα χαρακτηριστικά του δίνονται παρακάτω.

ν.Το μήκοε του παραγαδιού πρέπει να είναι 5-10 χιλιόμετρα.

ν.Η μάνα από χοντρό νάιλον Νο 220, συγκροτείται από σφαιρικούε πλωτήρεε

που κικά διαστήματα συγκρατούν όρθια καλάμια μπαμπού με σημαιούλεε.



ν.Η μάνα από χοντρό νάιλον Νο 220, συγκροτείται από σφαιρικούε ηλωτήρεε 

που καπά διαστήματα συγκροτούν όρθια καλάμια μπαμπού με σημσιούλεε.

V. Παράμαλλα από νάιλον Νο 150, μήκουβ 2 - δοργιέε δεμένα κάθε 15-20
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οργιεε.

V, Αγκίστρια μεγάλα μήκουε 10 cm( Νο 0 )

V. Για δόλωμα χρησιμοποιούμε σουπιά, σαφρίδι, σαρδέλα, φρίσσα. Καλύτερο 

είναι το ζωντανό.

V.H καλάδα γίνεται το σούρουπο, καλύτερα κοντύσε ξέρεε. 

χάΤο πεβάριαμστην αυγή.

8.10 Δ!ΧΤΥΑ

Τα δίχτυα είναι πλέγματα κατασκευασμένα, από νήματα βαμβακερά 

μεταξωτά καννάβινσ ή νάιλον, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη των 

διαφόρων αλιευμάτων.

Υπάρχουν πολλέε τεχνικέε κατασκευέε των διχτυών που διαφέρουν, τόσο 

στο είδοε των κόμπων, όσο και στη μορφή των νημάτων.

Ανάλογα: με τα μέγεθοε των ματιών tous, τα δίχτυα διακρίνονται σε:

V. Δίχτυα με μικρά μάτια για το ψάρεμα τη$ ρέγκαε, τηε σαρδέπαε, του 

γαύρου, κ.π.π.

V. Δίχτυα με μέτριο: μάτια για το ψαρεμάτων σκουμπριών και άλλων ψαριών με 

το ίδιο μέγεθοε

V. Δίχτυα με μεγάλα μάτια για το μιάρεμο: των γλωσσοειδών.

Η μεγάλη ποικιλία των διχτυών ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση tous, 

ταξινομούνται σε 11 κατηγορίεε:

"'/■Σ υρόμενα  στο βυθό δίχτυα.

V.Κυκλικά δίχτυα.

V. Δίχτυα ρίψη s ή εκτοξευόμενα.
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V-Δίχτυα που βυθίζονται κρεμασμένα ατα νερό. 

ν.Γρίπαιήτράτεε.

V. Καρτέρια δίχτυα.

V. Ειδικά απλάδια.

Λ/.Διχτυ(ιίτέε ιχθυοπανίδεε ή νταλιάνια.

V. Δίχτυα νια ψάρια που έχουν την συνήθεια να πηδούν.

V. Ειδικά δίχτυα.

6.11 ΓΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΦΡΑΓΜΑΤΑ.

Περιλαμβάνεται το ψάρεμα με ιχθυοπαγίδεε και φράγματα που δεν είναι, 

κατασκευασμένα από δίχτυα. Κατασκευάζονται! από καλάμια ξύλα και άλλα υλικά.
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7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΨΑΡΑ

Τα ψάρια ανάλογα με την εποχή καιτιε καιρικέε συνθήκες πολλέε φορέε, 

αλλάζουν τόπο διαμονήε. Παρακάτω 8α επιχειρήσουμε να δώσουμε ένα ημερολόγιο 

των ψαριών που μπορούμε να βρούμε σε κάθε εποχή. Βέβαια αυτά τα στοιχεία δεν 

εκφράζουν παγιυμένεε απόψειε. Όμωε μπορούμε να πούμε αναμφίβολα σύμφωνα με 

τιε απόψειε πολλών ψαράδων και έμπειρων είναι ορισμένα ψάρια όλο το χρόνο που 

δεν εγκαταλείπουν τα παράλιά μαε και εμφανίζονται συχνά.

Αυτά είναι οι σαρδέλεε, τα σκουμπριά οι κολιοί οι παλαμίδεε, τασαφρίδια 

τα κοκκάλια. οι τόνοι κ.λ;π.

As δούμε τι ψάρια μπορούμε να ψαρέψουμε αναλυτικά κάθε μήνα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ : Βρίσκουμε χειλούδεε, μικρού® νοβισός πιο ανοιχτά 

βρίσκουμε μελανοόρια φρίσσες συναγρίδες μαρίδες και γόπεε. Επ.ίσηε με 

τσαπαρί μπορούμε αυτό το καιρό να πιάσουμε κοκκάλια. Όμω® και τα χταπόδια και 

τιε σουπιέε και τα καλαμάρια μπορούμε αυτό το μήνα να τα βρούμε άφθονα.

Teños μπορούμε να βρούμε αρκετά πετρόψαρα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ : Βρίσκουμε oouniés. καλαμάρια, λίτοεε. γοφάρια και

σαοοίδια • ?

ΜΑΡΤΙΟΣ: Στο Βόρειο Ευβοικό υπάρχουν πολλέδ παλσμίδεβ, ακόμη αρχίζουν 

να κάνουν την εμφάνιση tous οι τόνοι, ιέ  nos αυτό το μήνα μπορούμε να 

ψαρέψουμε κεφαλόπου λα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ: Κάνουν την εμφάνιση tous o yaúpos η σαρδέλα; η μαρίδα η 

μ αίνου λα, anápous σαργό us, vonéous, μπαλάδεδ και σκαθάρια.

Με τη συρτή μπορούμε να ψαρέψουμε συναγρίδεδ και λυθρίνια 

ΜΑΙΟΣ: Βρίσκουμε πολλά πετρόψαρα γαρίδες και καπόνια. Ακόμη οι σπάροι 

οι μαινουλες και τα μαγιάτικα εμφανίζονται. Entons κάνουν την εμφάνιση tous οι 

τόνοι σε κοπάδια

ΙΟΥΝΙΟΣ: Αυτό το μήνα βρίσκουμε άφθονα, ψάρια και ψαρεύονται τα 

σκουμπριά τα οαφρίδια οι τόνοι οι σαρδέλες τα φαγκριά τσιπούρες, και άλλα 

πολλά.
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'/ ΙΟΥΛΙΟΙ: Ψαρεύουμε με κάθετη, τσαπαρί ζόκα και σύρτη. Πολλά τα ψάρια

Γόπωε τόνοι κοκκάρια σαφρίδια σαρδέλεε και σκουμπριά. Επίσηε τα πετρόψαρα οι

βλόχοι οι ροφοί οι σφυρίδεε, οι στήρεε, τα φαγκριά και οι αυναγρίδεε. Άφθονοι

είναι ακόμη οι σπάροι σαργοί πέρκεε, κουταομούρεε, χάνοι χειλούδεε, γοφάρια

ξκρίεε και σκυλόψαρα(αε ανοιχτά νερά).

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Εμφανίζονται οι ζαργάνεε και υπάρχουν σε αφθονία οι τόνοι

τα μαγιάτικα οι κουταομούρεε;’ οι σπάροι τα λιθρίνια οιτσιποΰρεε, τα φαγκριά τα

κακκάλια τα σαφρίδια οι κολιοί τα σκουμπριά και πολλά μεγάλα και πολλά

πετρόψαρα. Ακόμη κατά διαστήματα εμφανίζονται οι γπώσσεε και λίγα μουγγριά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ : Εμφανίζονται τα χέλια, τα λαβράκια τα μπαρμπούνια οι

ούγενεε. Οι τσιπούρεε και οι σπάροι έχουν αρκετό πάχοε και είναι νοστιμότατοι.

Επίσηε υπάρχουν αρκετέε μουρμουρεα χειλούδεε, πέρκεε, σελώαα και διάφορα

πετρόψαρα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Ψαρεύονται οι γόπεε, οι σάππεε, τα μπαρμπούνια τα λυθρίνια 

οι ζαργάνεα οι ααρδέλεε, οι κολιοί οι πύχνεε, οι ούγενεε. οι μαρίδεε, και τα 

χταπόδια. Ακόμα οιτοιπούρεα τα λαβράκια και οι κέφαλοι είναι πολλοί. Αρχίζουν να

εμφανίζονται οι παπαμίδεε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ : Υπάρχουν λαβράκια τσιπούρεε, οι κέφαλοι. οι σπάροι και οι 

χειλούδεε! Αυτό το μήνα αφθονούν τα μούγγρίά τα χταπόδια και οι σουπιέε. Ακόμα

υπάρχουν τα σκουμπριά οι λύχνοι οι ζαργάνεε και τα μπαρμπούνια.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Τα ψάρια είναι λιγοστά. Μόνο οι μαρίδεε, οι γόπεε, οι 

μπαλάδεε, οι λύχνοι λίγεε ζαργάνεε και σαρδέλεε εμφανίζονται Υπάρχουν σε 

αφθονία χταπόδια σουπιέε και καλαμάρια.

Πέρα από αυτά υπάρχουν και τα διάφορα θαλασσινά που βέβαια είναι λιγοστοί 

οι ερασιτέχνεε ψαράδεε που επιδιώκουν αποκλειστικά να τα ψαρέψουν. Όμωε 8α 

πρέπει να σημειώσουμε ότι ορισμένα θαλασσινά αφθονούν σε μερικέε περιοχέε τηε 

χώρα$ μα.8.

Πα παράδειγμα- τα μεγάλα μύδια που τα βρίσκουμε στο Θερμαϊκό, στη 

Χαλκιδική, και στη Καβάλα όλο το χρόνο. Πσντωε από ότι λένε οι διάφοροι ψαράδεε η
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καλύτερη εποχή για να βρούμε μύδια στρείδια αχιβάδεε, καλόγνωμες, πίννεε, κ.λ.π

είναι οι μήνεείανουάριοε, Φεβρουάριος και Μάρτιοε.

: Όμωε και το καλοκαίρι πολλοί με καταδύσεις που κάνουν πιάνουν πολλά

κυδώνια και μύδια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Είδη ψαριών και δολώματα που προτιμούν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
Ψάρια του γλυκού νερού (Οστεϊχθύες)

α/α Ελληνική
ονομασία

Επιστημονική
ονομασία

Ξένη
ονομασία

Ο ικογένεια

1.- Αβραμίδα
μικρή

A bram is b licca
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-A b ra m is  bjorkna, Linnaeus, 1758 
-  B licca  b jiorkna, Linnaeus, 1758

Cyprinidae

2. Αλβούρνος
κοινός

A lburnus a lburnus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-A lb u rn u s  lucidus, Heck

α γγλ . Bleak 
γα λ. A b le tte  
γερμ . Laube

Cyprinidae

3. Απρων Aspro asper
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-Z in g e l asper, Aspro apron

γα λ. Apron, Souer 
Tambour, Roi de Doubs

Percidae

4. Aspro streber — Percidae

5. Aspro streber ba lcan icus, Karaman — Percidae

6. Aspro zingel Percidae

7. Ασπρόψαρο
(άσπιος,
ακ-σαζάν
άσπρος
κυπρίνος)

A sp ius aspius
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο: 
-A s p iu s  rapax

γαλ. Aspe
γερ μ . Rapfen, Schied ·

Cyprinidae

8. Ατσερίνα Acerina cernua
Linnaeus, 1758

α γγλ . Pope 
γαλ. Grem ille, Perche 

gougonniere 
γερμ . Kaulbarsch 
ιταλ. Acerina

Percidae

9. Βαβούκι Rhodeus amarus,
Linnaeus, 1758

αγγλ. B itte rling  
γαλ. Bouvière, Peteuse, 

Rosiere. 
γερμ . B itte rling

Cyprinidae

10. Γαδίνα Vim ba vimba
Linnaeus, 1758

— Cyprinidae

11. Γλίνι
(τίνκα)

Tnca tinea
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-T in e a  vulgaris, Cuvier, 1817

αγγλ. Tench 
γαλ. Tanche 
γερμ . Schleie 
ιταλ. Tinea

Cyprinidae

12. Γουλιανός
(γλανός)

S ilu rus g lan is 
Linnaeus, 1758

αγγλ. Sheat fish , C atfish, 
. weis

γαλ. S ilure glane, sa lute 
γερμ . W ells

S iluridae

13. Γουλιανός του  
Α ρ ισ τοτέλη
(γλανίδι)

S ilu rus a ris to te les
Agassiz, 1856
Συνώνυμο: -P a ra s ilu ru s  aristote les

Siluridae



α/α Ελληνική
ονομασία

Επιστημονική
ονομασία

Ξένη
ονομασία

Ο ικογένεια

14. Γουρνάρα R utilus a lburnoides hellen icus
S tephanidis, 1929

— Cyprnidae

15. Γριβάδι
(κυπρίνος, 
κάρπα, σαζάνι)

Cyprinus caprio
Linnaeus, 1758

αγγλ. Carp 
γαλ. Carpe 
γερμ . Karpfen 
ιταλ. Carpa com m une

Cyprin idae

16. Γριβάδι γυμνό
(κυπρίνος 
γυμνός ή τη ς  
Βοημίας)

Cyprinus carp ió  nudus Cyprinidae

17. Γριβάδι κοινό
(κυπρίνος κοινός)

Cyprinus carp ió com m unis — Cyprinidae

18. Γριβάδι
λεπιδωτό
(κυπρίνος 
λεπ ιδω τός ή 
τη ς  Γαλικίας)

Cyprinus carp ió var-specularis Cyprinidae

19. Γωβιρς κοινός Gobio gobio
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-G o b io  fluv ia tiis , C.V.

αγγλ. Gudgeon 
γαλ. Gonjon
γερ . Gressling, G ründling 
ιταλ. Gobione

Cyprinidae

20. Δρομιτσα
(υποείδος
τσιρωνιού)

Rutilus rubilio,
Bonaparte

"

Cyprinidae

21. Δροσίνα
(υποείδος
τσιρωνιού)

Rutilus rub ilio  ohridanus
Karaman,-1925

Cyprinidae

22. Θύμαλος Thym allus thym allus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: 
-T h y m a llu s  vulgaris 
-T h y m a llu s  vex illife r

αγγλ. Crayiing 
γαλ. Ombre de riviere, 

Ombre com m un, 
Ombrette 

γερμ . Asche 
ιταλ. Temolo

Saimonidae

23. Ίδη μελανή Idus idus Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L e u c is c u s  idus
- Id u s  melanotus, Linnaeus, 1758 
-  Idus orfus 
- Id u s  m iniatus

αγγλ. Id
γαλ. Ide m elanote 
γερμ . Aland,

N erfling, Orfe

Cyprinidae

24. Καλαμίθρα Scardin ius graecus
Stephanidis, 1937

— Cyprinidae

25. Κέφαλος
γνήσιος

Leuciscus leuciscus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-S q u a liu s  leuciscus, Linnaeus, 1758

αγγλ. Chub 
γαλ. Vandoise 
γερμ . Hasel

Cyprinidae



ala Ελληνική
ονομασία

Επιστημονική
ονομασία

Ξένη
ονομασία

Ο ικογένεια

26. Κ έφαλος
κοινός

Leuciscus cephalus 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-S q u a liu s  cephalus, 

Linnaeus, 1758

αγγλ. Chub
γαλ. Chevaine, cabot,
mennier
γερμ. Döbet, A ife l, Abt, 

d ickkopf 
ιταλ. Cavedano

Cyprinidae

27. Κ οκκινοφ τέρα Scardinius erythrophthalm us 
Linnaeus, 1758

αγγλ. Rudd, Red-eye 
γαλ, Rotengle,

Gardon rouge 
γερμ . Rotfeder, Rötel, 

M aifisch 
ιταλ. Scandola

Cyprinidae

28. Κορεγόνος
κοινός

Coregonus lavaretus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-  Coregonus wartm anni, Bloch

αγγλ. W hite fish  powan 
γαλ. Lavaret
γερ . B lanfelschen, A lbeli 

A lbock, Edelfisch 
ιταλ. Coregono azzuro

Salmonidae

29. Λεστιά
(αβραμιδα
μεγάλη)

Abram is brama
Linnaeus, 1758

αγγλ. Bream,
Bronze bream 

γαλ. Breme, P latonn, 
Neuchâtel

γερ μ . Blei, Brachsen, 
Brachsmen

Cyprinidae .

30. Κυπρίνος του  
Νείλου

Cyprinus n ilo ticus  
Linnaeus, 1758

— Cyprinidae

31. Λ ευκ ίο κο ς
αυστριακός

Leuciscus m eidingeri
Heck
Συνώνυμα: κανένα

γαλ. Gardon 
γερμ . Perlfisch

Cyprinidae

32. Λευκίσ κος 
του  Δούναβη

Leuciscus virgo 
Heck
Συνώνυμα: κανένα

γαλ. Gardon 
γερμ . Frauennerfling

Cyprinidae

33. Λευκίσ κος
οξύρρυγχος

Leuciscus rostra tus
Heck
Συνώνυμο:
-S q u a liu s  rostratus, Heck

γαλ. Siege Cyprinidae

34. Λιπαριά Alosa alosa 
Linnaeus, 1.758 
Συνώνυμα:
-C lu p e a  alosa, Linnaeus, 1758 
-A lo s a  vulgaris, Cuvier, 1817

αγγλ. A llice  shad 
γαλ. Grande alose, 

Poisson de mai 
γερμ . M aifisch, A lse

Clupeidae

35. Λότα
ποταμίσια

Lota lota
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-G a d u s  lota, Linnaeus, 1758 
- L o ta  vulgaris, Cuvier, 1817

αγγλ. Burbot, Eelpout 
γαλ. Lotte, Motelle, 

Barbotte
γερμ . Triische, Gnapne, 

Ruttê
ιταλ. B otta trice

Gadidae
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36. Μπριάνα
ποταμίσια

Barbus m erid ionalis
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-  Barbus caninus, Bonaparte
-  Barbus petengi, Heck

α γγλ . Barbel 
γαλ. Barbeau canin, 

Barbeau tra ité  
γερμ . Sem ling 
ιταλ. Stornazza

Cyprinidae

37. Πέρκα
ποταμίσια
(περκί - 
περκόχανο)

Perea fluv ia tilis
Linnaeus, 1758

α γγλ . Perch 
γα λ. Perche 
γερμ . G lusbarsch

Percidae

38. Πέστροφα
λιμνίσια

Salmo lacustris
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-S a lm o  lemanus 
-S a lm o  ferox
-S a lm o  tru tta  lacustris, Linnaeus  
(όταν θεωρείται υποείδος)

αγγλ. Lake trou t 
γαλ. T ru ite  de lac 
γερμ. Seeforelle, 

Schwebforelle 
G rundforelle 

ιταλ. Trota dl lago

Salmonidae

39. Πέστροφα
ποταμίσια

Salmo (ario
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S a lm o  tru tta  fa rio  
(όταν θεωρείται υποείδος)

αγγλ. R iverfront, 
γα λ. T ru ite  de riviere 
γερμ . Bachforelle 
ιταλ. T ro tta  dl finm e

Salmonidae

40. Πέστροφα
καναδική

Salmo namaycush
W albaum
Συνώνυμο:
-  Cristivom er namaycush, W albaum

αγγλ. Great lake trout, 
M ackinaw trout, 
Namaycush

γαλ. Saumon namaycush, 
Tru ite  Canadienne 

γερμ . Am erikanische 
Seeforelle

41. Πέστροφα
ίρις
(ιριδίζουσα)

Salmo irideus
Gibb
Συνώνυμο:
-S a lm o  gairdneri, Richardson

α γγλ . Rainbow trou t 
γα λ. Tru ite  arc-en-ciel 
γερμ . Regenbogenforelle 
ιταλ . Trotta iridea,

Trotta arcobaleno

Salmonidae

42. Π εταλούδα Carassius carassius  
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Carassius vulgaris, 

Linnaeus, 1758

α γγλ . Crusian carp, 
γαλ. Carassin  
γερμ. Karansche

Cyprinidae

43. Πλατίκα
(υποείδος
τσιρωνιού)

Rutilus ru tilus  doyranensls
Karaman, 1925

Cyprinidae

44. Πλατίτσα Albournoides b ipuncta tus
Bloch
Συνώνυμο:
— Spirlinus b ipuncta tus, 

Bloch

γαλ. Spirlln, 
ab le tte  grise 

γερμ . Schneider

Cyprin idae 1
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45. Ποταμο·
λάβρακο

Lucioperca lucioperca
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S tiz o s te d ío n  lucioperca, 

Linnaeus, 1758 
-L u c io p e rc a  Sandra 
-S a n d e r  lucioperca

αγγλ. Pike-perch, 
Zander 

γαλ. Sandre 
γερμ. Zander, Schill

Percidae

46. Σαμβελλίνος 
τω ν Ά λπ εω ν

Salvellinus alpínus 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S a lm o  alpínus 
-S a lm o  umbla 
-S a lv e llin u s  sa lve llinus

αγγλ. Charr 
γαλ. Omble Chevalier 
γερμ. Scesalbling, 

Salbling, Ritter, 
Rôtel κ.λπ. 

ιταλ. Salmerino

Salmonidae

47. Σαλβελίνος 
τω ν πηγών
(σολομός τω ν 
πηγών)

Salve llinus fon tina lis
M itche ll
Συνώνυμα:
κανένα

αγγλ. Brook trout, 
Spekted trou t 

γαλ. Salmon de fonta ine , 
Omble de fon ta ine  

γερμ . Am erikam scher 
Bachsaibling

Salmonidae

48. Σαρδελομάνα A losa fa lax
Lasepéde
Συνώνυμα:
-A lo s a  finta, Cuvier, 1817 
-C lu p e a  fa llax 
-C lu p e a  fin ta  
-  Paralosa fa llax '

α γγλ . Twaite shad 
γαλ. Alose fin te  
γερμ . Finte 
ιταλ. Cheppia

Clupeidae

49. Σολομός 
του  Δούναβη

Salve llinus hucho
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο:
-S a lm o  hucho, Linnaeus, 1758

γαλ. Saumon de Danube 
γερμ . Huchen

Salmonidae

50. Σολομός
Sebaco

Salm o sebaco αγγλ. Salmon sebaco 
γαλ. Saumon sebaco

Salmonidae

51. Σολομός
κοινός
(Ατλαντικού)

Salm o salar
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: Κανένα

αγγλ. Salmon · 
γα λ. Saumon 
γερμ . Lachs, Salm 
ιταλ. Salmone 
ισπαν. Salmon

Salmonidae

52. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus tshaw itscha αγγλ. King salmon 
Chinook salmon, 
B lack salmon, 
Chub Salmon

Salmonidae

53. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus keta αγγλ. Chum salm on, 
Dog salmon

Salmonidae

54. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus gorbuscha αγγλ. Pink salmon 
Hamback salm on

Salmonidae



55. Σολομός
Ειρηνικού

Oncorhynchus kisuch OYYA. Silver salmon, 
Jack salmon, S ilversides

Saimonidae

56. Σολομός
Ειρηνικού

Oncorhynchus masou ayyA. Cherry salm on, 
Japanese salm on

Saimonidae

57. Σολομός
Ειρηνικού

Oncorhynchus nerka ayyk . Sock-eye 
(red) salm on

Saimonidae

58. Στουργιόνι
μεγάλο
(ο ξύρρυγχος - 
μουρούνα ■ 
μυρσίνη - 
ξυρίχι)

Acipenser sturio
Linnaeus, 1758
Συνώνυμα:
Κανένα

OYYA. Sturgeon 
yak. Esturgeon d' 
Europe occidenta le 
Yspp. Stör 
ion. Esturión 
pcoo. B a ltisk ll osetr

Acipenseridae

59. Στουργιόνι
Α δριατικής
(ο ξύρρυγχος ■ 
μουρούνα)

Acipenser nacarii
Bonaparte, 1830 
Συνώνυμα:
-A c ip e n s e r nasus, Heckel, 1851 
-A c ip e n s e r nardoi, Heckel, 1851

ayyk . A dria tic  sturgeon 
yaA. Esturgeon 

Adria tique

Acipenseridae

60. Στουργιόνι
ασ τερο ειδές
(ο ξύρρυγχος - 
μουρούνα)

Acipenser stellatus
Pallas, 1771 
Συνώνυμα:
-A c ip e n s e r pelops, Pallas, 1811 
-A c ip e n s e r s te lla tus  donensis, 

Lovetzky, 1834

ayyA. Starry sturgeon 
yak. Esturgeon etoilée 
yepp. Sternhausen 
ion. Esturión astre llado 
pcoo. Sevruja

Acipenseridae

61. Στουργιόνι
γιγάντιο
(μουρούνα)

Huso huso
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Huso inchthyocolla ,

Bonaparte, 1846
-A c ip e n s e r va lisnerii, M olin, 1853 
-A c ip e n s e r huso, Boderleln, 1881

o y yA. Beluga 
yak. Beluga 
yep|i. Hausen 
ion. Beluga 
pcoo. Beluga

Acipenseridae

62. Στουργιόνι
μικρό
(σ τερλέτος)

Acipenser ruthenus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: Κανένα

uYYÁ. Sterlet 
YaA. Sterlet 
yepp. S terlet

Acipenseridae

63. Στουργιόνι 
του Δούναβη

Acipenser gueldenstaedti
Brandt, 1883 
Τρία υποείδη:
1. A. gueldenstaedti co lch icus, M a rti
2. A. gueldenstaedti gue ldenstaedti,

Brandt
3. A. gueldenstaedti persicus, Borodin

o y yA. Danube sturgeon 
yaA. Esturgeon du Danube 
ion. Esturión del Danubia 
iiaA . S torione di Danubio 
pcoo. Chernomorsko- 

azovskyi osetr

Acipenseridae

64. Στουργιόνι με
κροσσωτά
γένια

Acipenser nudiventris
Lovetzky, 1828 
Συνώνυμα:
-A c ip e n s e r glaber, 

F itz inger & Heckel, 1826

ayyk . F ingerbarbel 
sturgeon 

pcoo. Ship

Acipenseridae

65. Σύρτι
(συρτάρι)

Chondrostoma nasus
Linnaeus, 1758

yep ii. Nasse Cyprinidae
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66. Chondrostom a toxostom a
V allo t
Συνώνυμα:
-  Chondrostom a soetta,

Bonaparte, 1835
-  Chondrostom a rhodanensis, B loch

γαλ. Soffie  
ιταλ. A lle tta , Lasca

Cyprinidae

67. — Chondrostom a genei, Bonaparte ιταλ. Lasca di Gêné Cyprinidae

68. Τσίπα
(λευκάσπιος)

Leucaspius stym pha licus
Cuvier, 1829
και
Leycaspius thesproticus

Cyprinidae

69. Τσιρόνι R utilus ru tilus  ,
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L e u c is c u s  ru tilus, Linnaeus, 1758 
-G a rd o n u s  ru tilus , Linnaeus, 1758

αγγλ. Roach · 
γαλ. Gardon comm un 
γερμ. Plöze, Rötel

Cyprinidae

70. Τσιρόνι
Πρέσπας

R utilus rub ilio  prespensis
Karaman, 1926

— Cyprinidae

71. Τούρνα
(λούτσος του 
γλυκού νερού- 
γουβλί)

Esox lucius
Linnaeus, 1758

αγγλ. Pike 
γαλ. Brochet 
γερμ. Hecht 
ιταλ. Luccio

Esocidae

72. Φοξίνος
κοινός
(τσίμα)

Phoxinus phoxinus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-P h o x in u s  laevis, Agassiz

αγγλ. M innow 
γαλ.. Vairon 
γερμ. Elritze 
ιταλ. Sanguinerola, 

Fregarola

Cyprinidae

73. Χέλι
ευρωπαϊκό
(γκλαβίτσι, 
καβάτσα - 
καθαρόχελο)

A ngu illa  anguilla
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-M u ra e n a  anguilla, Linnaeus, 1758 
-A n g u il la  vulgaris, Shaw, 1803 
-A n g u il la  acu tirostris , Risso, 1826 
-A n g u il la  la tirostris , Risso, 1826 
-A n g u il la  canariensis, 

Valenciennes, 1843 
-A n g u il la  cuvieri, Kaup, 1856 
-A n g u il la  brevirostris,

Cistem as, 1877

αγγλ. European Eel 
γαλ. Anguille  European 
γερμ. Aal

Anguillidae

74. Χέλι
αμερικάνικο

A ngu illa  rostra ta
Linnaeus, 1758

αγγλ. Am erican eel 
γαλ. Anguille d ‘ Amérique 
γερμ . Am ericanische aal

Anguillidae

75. Χειροκόβα
(υποείδος

τσιρονιού)

R utilus rub iliio  y lik iensis 
S tefanid is, 1939

Cyprinidae
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76. Χορτοφάγος
κυπρίνος

Ctenopharyngodon idella
Valenciennes

— Cyprinidae

77. Χορτοφάγος
κυπρίνος
(ασπροκυπρίνος)

H ypophtha lm ichthys m o litrix Cyprin idae

78. Χορτοφάγος
κυπρίνος
(μαρμαρο
κυπρίνος)

Hypophtha lm ichthys nobilis Cyprinidae

79. Χρυσόψαρο
ιταλικό

Carassius auratus g ibelio
Linnaeus, 1758

αγγλ. Crucian capr 
γαλ. Carassin 
γερμ . Karausche

Cyprinidae

80. Χρυσόψαρο Carassius carassius auratus 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-C a ra s s iu s  auratus, Linnaeus, 1758

αγγλ. Goldfish 
γαλ. Poisson rouge . 
γερμ . Gold fisch  
ιταλ. Pesce dorato  de lla  

China

Cyprinidae

81. Χωματίδα
(Πλατιχθύς)

Pleuronectes flessus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-P le u ro n e c te s  luscus, Pallas, 1811
-  Platessa flessus var. marmorata, 

Nordmann, 1840
-P le u ro n e c tu s  ita licus,

G under, 1861
-F le s s u s  passrer, A pos io lld is , 1883
-  P latichthys flesus luscus,

Norman, 1934

αγγλ. Flounder 
γαλ. Flet 
γερμ . Flunder

Pleuronectidae
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1. Αβαδίρα
(μπακαλιάρος 
κίτρ ινος 
- πολλάχιος)

Pollachius po llach ius
Linnaeus, 1758

αγγλ. Pollack 
γαλ. Lieu jaune 
ισπ. Abadejo 
ρωσ. Lyur

Gadidae

2. Αγριόσαλπα
άσπρη
(γερμανός - 
προσφυγό
πουλα)

S iganus rivu latus
Forsskal, 1775 
Συνώνυμα:
-  Scarus (Siganus) rivulatus, 

Forsskal, 1755
— Teuthis sigana, W steinitz, 1927

αγγλ. Merbled sp ine foo t 
γαλ. Sigan marbré, 

Cordonnier marbré 
ισπ. Sigan jaspeado

Siganidae

3· Αγριόσαλπα
μαύρη
(γερμανός - 
προσφυγό
πουλα)

S iganus luridus
RGppel, 1828 
Συνώνυμα:
-  Am phacanthus luridus, 

Riippel, 1828

αγγλ. Dusky sp ine foo t 
γαλ. Sigan sombre, 

Cordonnier sombré 
ισπ. Sigana nebuloso

Siganidae

4. Αθερίνα
(αθερινός)

A therina (A therina) hespetus,
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: Κανένα

γαλ. A therine 
αγγλ. Sand sm elt

A therin idae

5. Αθερίνα
(αθερινός - 
σουβλί)

A therina (Hepsetia) boyeri,
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-A th e r in a  mouchon, Cuvier, 1829 
-A th e r in a  risso, Valenciennes, 1835 
-A th e r in a  pontica, Eichwald, 1838 
-  Hepsetia boyeri,
■ Jordan  <5 Hubbs, 1919 
-A th e r in a  bonapartei,

Svetovidov, 1964

γαλ. Atherine A therin idae

6. Αλογάκι 
της θάλασσας
(ιππόκαμπος)

H ippocam pus hippocam pus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
—Sygnathus hippocampus, 

Linnaeus, 1758 
-H ip p o c a m p u s  heptagonus, 

Rafinesque, 1829 
-H ip p o c a m p u s  brevirostris,

Cuvier, 1829
-H ip po ca m pu s  europeus, Poll, 1947

αγγλ. See-horse 
γαλ. H ippocampe à 

museau court 
ισπ. Caballo marino

Sygnathidae

* Στις ελληνικές θάλασσες έχουν βρεθεί και προσδιοριστεί, ύστερα από εργασίες ελλήνων και ξένων 
ιχθυολόγων (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32,33,34,35,36,37) 447 είδη από τα οποία 1 ανήκει απα άγναθα, 63 στους χονδριχθύες και 383 στους
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7. Αλογάκι της  
θάλασσας
(ιππόκαμπος)

Hippocampus ramulosus
Leach, 1814
Συνώνυμα:
-  H ippocam pus long irostris , 

Schinz, 1822
-H ip p o c a m p u s  gu ttu la tus, 

Cuvier, 1827
-H ip p o c a m p u s  h ippocam pus 

m icrostephanus, 
Slastenenco, 1937

-H u p p o ca m p u s  gu ttu la tus  
gu ttu la tus, Ginsburg, 1937

αγγλ. See-horse 
γαλ. H ippocam pe 

m ousheté
ion . C aba lllto  de mar

Sygnathidae

8. Ανθίας A n th ias anth ias 
Linnaeus 1758 
Συνώνυμο:
-A n th ia s  sacer, Bloch, 1792

αγγλ. S w a llow ta il sea 
perch

γαλ. Barbier h ironste lle  
γερμ . Rötling 
ιταλ. C astagnola rossa 
ισπ. Très co las

Serranidae

9. Αρνόγλωσσα
αυτοκρα-
τορική

A rnoglossus im peria lis
Rafinesque, 1810 
Συνώνυμα:
-  Bothus Im perialis, 

Rafinesque, 1810 
-A rn o g lo s s u s  lophotes, 

Günther, 1862

αγγλ. Scaldfish 
γαλ. A rnoglosse im peria l 
ισπ. Serrandel im perial

Bothidae

10. Αρνόγλωσσα Arnoglossus kessleri
Schm idt, 1915 
Συνώνυμα:
-  P leuronectes grohmanni, 

Bonaparte, 1837 
-A rn o g lo s s u s  grohmanni, 

Ben Tuvia, 1937

γαλ. Fausse lim ande 
ισπ. Peluda

Bothidae

11. Αρνόγλωσσα Arnoglossus laterna
W albaum, 1792 
Συνώνυμα:
-  P leuronectes laterna,

Walbaum, 1792
-  Pleuronectes conspersus, 

Canestrini, 1861
-A rn o g lo s s u s  laterna m acrostom a, 

Kyle, 1913

αγγλ. Sca ld fish  
γαλ. Fausse lim ande 
γερμ. Lammzunge 
ισπ. Serrandel

Bothidae

12. Αρνόγλωσσα Arnoglossus rueppelli
Cocco, 1844 
Συνώνυμα:
— Peloria rueppeli, Cocco, 1844
-  D olfusina rueppelli, 

Chabanaud. 1932

ιταλ. Suacia c ianche tta Bothidae
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13. Αρνόγλωσσα Arnoglossus thori
Kyle, 1913 
Συνώνυμα:
-P le u ro n e c te s  grohmanni, 

Bonaparte, 1837 
-  A rnoglossus m olton li, 

Torchio, 1961

ιταλ. Svacia c ianche tta  
ισπ. Peludilla

Bothidae

14. Ασημόψαρο
(ήλιος ■
σπαθόψαρο
σπετσάς)

Lepidopus caudatus
Euphrasen, 1788 
Συνώνυμα:
-  T rich iurus caudatus, 

Euphrasen, 1788
-  Lepidopus argenteus, 

Bonnaterre, 1788
-L e p id o p u s  guanianus, 

Lacepede, 1800
-  Z iphotheca tetradens, 

M ontagu, 1811

Trich iuridae

15. Βασιλάκης Capros aper
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-Z e u s  aper, Linnaeus, 1758 
-P e re a  pusilla, Brünich, 1768

αγγλ. Boarfish 
γαλ. Sanglier 
ισπ. Galleta

Cyprinidae

16. Βελάνισσα
(βελάντζα  · 
σεράνι)

Chelon labrosus
Risso, 1826 
Συνώνυμα:
-M u g i l  labrosus, Risso, 1826 
— M ugil cheio, Cuvier, 1829 
-M u g i l  curtus, Yarrell, 1835 
-M u g i l  septentrionalis,

Günther, 1861
-M u g i l  provensalis (nec Risso), 

Lozano Rey, 1935 
-C re n im u g il labrosus

αγγλ. Th ick lip  grey 
mullet

γαλ. Mulet lippu

M ugilidae

17, Βελονίδα Scom beresox saurus
W albaum, 1792 
Συνώνυμα:
-  Esox saurus,

Walbaum, 1792 
— Scomberesox camperi, 

Lacepede, 1803 
-S co m b e re so x  equirostrum, 

Lesueur, 1821 
-S co m be re so x  storeri,

De Kay, 1842 
-S co m b e re so x  rondoletii, 

Valenciennes, 1846

αγγλ. A tla n tic  saury 
γαλ. Balaou a tlan tique  
ισπ. Paparda del 

A tlan tico

Scombere-
socidae
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18. Βλάχος Polyprion amaericanus
Schneider, 1801 
Συνώνυμα:
— Am phiprion americanus, 

Schneider, 1801
-  Polyprion cernium, 

Valenciennes, 1824

αγγλ. W reckfish, 
Stone bass 

γαλ. Cernier comm un 
ισπ. Chema 
ιταλ. Lucerna

Serranidae

19. Γάβρος Engraulis encrasico lus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Clupea encrasicolus, Linnaeus, 1758 
— Engraulis encrasicholus, Cuvier, 1817 
-S to le p h o ru s  encrasicholus,

Sm itt, 1855
-E n g ra u lis  encrasicholus a tlan ticus  

Pusanov, 1926
-  Engraulis encrasicholus 

m aeotlcus, Pusanov, 1926
-E n g ra u lis  russoi, Dulzetto, 1947

αγγλ. Européen anchory 
γαλ. Anchois européen 
γερμ. Sardelle 
ion. Boquerón 
ρωσ. Khamsa

Engranlidae

20. Γαδίκουλος
(γουρλομάτης-
μπακαλιάρος)

G adiculus argenteus
Guichenot, 1850 
Συνώνυμα:
-M erlangus argenteus, Vaillant, 1888

αγγλ. Silvery pout 
γαλ. Merlan argenté 
ισπ. Faneca plateada

Gadidae

21. Γαϊδουρόψαρο Antonogadus m egalokynodon
Kolom batovic, 1894 
Συνώνυμα:
-  M ote lla  m egalakynodon, 

Kolom batovic, 1894 
-M o te lla  tric irrha ta , Vaillant, 1888 
-G a id ro p s a ru s  barbatus, Buen. 1934 
-O n o s  m egalokynodon,

Dieuzeide & Roland, 1960 
-G aidropsarus biscayensis, Bini, 1971

αγγλ. Mediterranean 
bigeye rockling 

γαλ. Motel le

Gadidae

22. Γαϊδουρόψαρο G aidropsarus m editerraneus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-G a d u s  mediterraneus,

Linnaeus, 1758
-G a d u s  tric irra tus, Brünhlch, 1768 
— G uidropsarus m uste llaris, 

Rafinesque, 1810 
-G a d u s  fuscus, Risso, 1810 
-G a d u s  argenteolus,

M ontagu  1818
-M u s te la  fusca, Cuvier, 1829 
-O n o s  mediterraneus, Collett, 1892 
-O n o s  sella i, Cipria, 1939

α γγλ . Shore rockling 
γαλ. M ote lle  de 

Mediterranée

Gadidae
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23. Γαϊδουρόψαρο G aidropsarus vu lgaris 
C loquet, 1824 
Συνώνυμα:
-M u s te la  vu lgaris, Cloquet, 1824 
-O n o s  m aculata, Risso, 1826 
-M o te lla  trlc lrra ta , Nilson, 1832 
-G a id ro p sa ru s  argenteolus,

Collett, 1903
-Gaidropsarus tricirratus, Buen, 1934

αγγλ. Three-bearded 
rockling

γαλ. M ote lle  comm une

Gadidae

24. Γαϊτανούρι
(γραβανάς-
φιάμουλα)

Thalassom a pavo
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  pavo, Linnaeus, 1758 
- J u l is  turcica , Risso, 1826 
- J u l is  pavo, Valenciennes, 1839

αγγλ. Ornate wrasse 
γαλ. G irelle paon 
ισπ. Fredi

Labridae

25. Γόσ τρος
(κεφαλάς)

Lisa saliens
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-M u g i l  saliens, Risso, 1810 
-M u g i l  (Liza) saliens, Popov, 1929 
-  Lisa (Protomugil) saliens,

Popov, 1930

αγγλ. Leaping m ulet 
γαλ. M ulet sauteur

Mugilidae

26. Γιλάρι
(χιλιάρι)

Parophidion vassali
Risso, 1810 
Συνώνυμο:
-  Ophidion vassali, Risso, 1810

O phidiidae

27. Γλώσσα
κοινή

Solea vulgaris
Quensel, 1806 
Συνώνυμα:
-S o le a  solea, Jordan & Goss, 1889 
-S o le a  vu lgaris typica,

Chabanaud, 1927 
-S o le a  vu lgaris vulgaris,

Torcchio, 1971

αγγλ. Common sole, 
Dover sole 

γαλ. Sole com m une 
γερμ . Zeezunge 
ion. Lenguado com m un

Soleidae

28. Γλώσσα
αιγυπτιακή

Solea aegyptiaca
Chabanaud, 1927 
Συνώνυμα:
-S o le a  vu lgaris  aegyptiaca, 

Chabanaud, 1927

αγγλ. Egyptian Sole 
γαλ. Sole d ‘ Egypte

Soleidae

29. Γλώσσα
Α δρ ια τικής

Solea im part
Bennette, 1831 
Συνώνυμα:
-S o le a  lascaris (nec Risso), 

Canestrini, 1862 
-P e g u s a  impar, Binl, 1968 
-  Pegusa im par impar, 

Tortonese, 1971

αγγλ. A dria tic  sole 
γαλ. Sole A dria tique

Soleidae
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30. Γλώσσα
λασκαρίδα

Solea lascaris
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-  Pleuronectes lascaris, Risso, 1810 
-S o le a  pegusa, Yarrell, 1829 
-S o le a  scríba, Valenciennes, 1839 
-Solea (Pegusa) lascaris, £ unther; 1862 
-P e g u s a  lascaris, Bini, 1968

αγγλ. Sand sole 
γαλ. Sole pole 
γερμ. Sandzunge 
ισπ. S ortijo

Soleidae

31. Γλώσσα
κηλιδωτή

Solea kleinii
Bonaparte, 1833 
Συνώνυμα:
-  Rhombus kle in ii, Risso, 1826 
-P e g u s a  kle in ii, Chanabaud, 1927
-  Pegusa (Synapturichthys) k le in ii, 

Chanabaud, 1929

αγγλ. K le in 's sole 
γαλ. Sole tachetée

Soleidae

32. Γλώσσα Solea nasuta
Pallas 1811 
Συνώνυμα:
-  Pleuronectes nasutus, Pallas, 1811 
-S o le a  lascaris nasuta,

Svedovidov, 1964 
-P e g u s a  nasuta, Bini, 1968
-  Pegusa impar nasuta, Tortonese, 1971

αγγλ. Snouted sole 
ιταλ. S og lio la  nasuta

Soleidae

33. Γλώσσα μικρή 
κίτρινη

Buglossidium luteum
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-P le u ro n e c te s  lu teus , Risso, 1810 
-S o le a  lutea, Bonaparte, 1833
— Monochirus minutus, Parnell, 1837 
-S o le a  boscanion, Chanabaud, 1926
-  Monochirus boscanion, Chabanaud, 1927

αγγλ. Solenette 
γαλ. Petite sole jan ie  
γερμ. Zwergrunge 
ισπ. Tam bor

Soleidae

34. Γλώσσα
σφηνώδης

Dicologoglossa cuneata
(de la Pylase), Moreau, 1881 
Συνώνυμα:
-S o le a  cuneata, Moreau, 1881 
-S o le a  angulosa, Kaup, 1858 
-D ic o lo g lo s s a  cuneata, 

Chabanaud, 1927

αγγλ. Wedge sole 
γαλ. Céteau 
ισπ. Acedro

Soleidae

35. Γλώσσα Microchirus ocellatus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  P leuronectes ocellatus, 

Linnaeus, 1758
-S o le a  oculata, Risso, 1826 
-S o le a  ocella ta, Günther, 1862
-  Monochirus ocellatus,

Fowler, 1936

αγγλ. Four-eyed sole 
γαλ. Sole ocellée 
ισπ. Tam bor real

Soleidae
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36. Γλώσσα M icroch irus variegatus
Donovan, 1808 
Συνώνυμα:
-  P leuronectes variegatus,

Donovan, 1808
-  Pleuronectes m icrochirus, 

Delaroche, 1809
-P le u ro n e c te s  m angili, Risso, 1810 
-S o le a  m angilii, Bonaparte, 1833 
-M o n o c h iru s  lingula, Costa, 1847 
-S o le a  varlegata, Gunther, 1862

αγγλ. Thick-back sole 
γαλ. Sole-perdrix 

commune 
ιστι. Golleta

Soleidae

37. Γλώσσα M onochirus hispidus 
Rafinesque, 1814 
Συνώνυμα:
-  Pleuronectes trichodacty lus, 

Nardo, 1827
-S o le a  monochir, Bonaparte, 1833

αγγλ. W hiskered sole 
γαλ. Sole velue 
ισπ. Soldato

Soleidae

38. Γόπα
(βώπα-γούπα)

Boops boops
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  boops, Linnaeus, 1758 
- B o x  vulgaris, Valienciennes, 1830

αγγλ. Bogue 
γαλ. Bogue 
ισπ. Boga

Sparidae

39. Γουρλομάτης
(χρυσόψαρο)

A rgentina sphyreana
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-A rg e n tin a  s ilus  junior,

Risberg, 1835
-O s m e ru s  hebridicus, Yarrell, 1835 
-G o n io s o m a  argentlnum ,

Costa, 1844 
-A rg e n tin a  yarrelli,

Valenciennes, 1848

αγγλ. A rgentine 
γαλ. Petite argentine

Argentin idae

40. Γουρλομάτης C hlorophtha lm us agassizi 
Bonaparte, 1840 
Συνώνυμα:
-  Hyphalonedrus chaiybeius, 

Goode, 1881
-P e lo p s ia  Candida, Facciola, 1883 
-C h lo ro p h th a lm u  : productus, 

Gunther, 1887
-A u lo p u s  agassizi, Vailant; 1888

αγγλ. Shorthnose 
greeneye

Chlorophthal-
midae

41. Γουρουνό-
ψαρο

Batistes caro linensis
Gmelin, 1789 
Συνώνυμα:
-  B a lis tes capriscus, Gmelin, 1789 
-B a lis te s  buvina,

Lacepède, 1803

α γγλ . Grey trigge rfish  
γαλ. Ba liste  cabri 
ιταλ. Pesce ba lis ta  

Ton. Pejepuerco b lanco

Balistidae
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42. Γοφάρι
(γουφάρι)

Pomatomus saltator
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Gasterosteus sa lta trix ,

Linnaeus, 1758
-  Perca lophar, Forsskal, 1775 
-G o n e n io n  serra, Rafinesque, 1810
-  Scomber sypterus, Pallas, 1814 
-T em n od o n  salta tor, Cuvier, 1829 
-S p a ra c to d o n  nalnal,

Rochebrune, 1880
-  Pomatomus sa lta trix , Goode, 1884

αγγλ. B luefish 
γαλ. Tassergal 
ton. Anjova, Anchova 

de banco 
ρωσ. Lufar 
γερμ. B laufisch

Pomatomidae

43. Γ ρέντζος Oedalechilus labeo
Cuvier, 1829 
Συνώνυμα:
-  Mugil labeo, Cuvier, 1829
-  Mugil provensalis, Risso, 1810
-  Lisa (Oedalechilus) labeo, 

Fowler, 1904
-  Lisa labeo, De Buen, 1935
-  Mugil (Oedalechilus) labeo, 

Bini, 1965

αγγλ. Boxlip m ulle t 
γαλ. Mulet labeon

Mugilidae

44. Γύλος
(Ιλάρι-
πουρπουριά)

Coris julis
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  ju lis , Linnaeus, 1758 
- J u l is  g iofredi, Risso, 1826 
- J u l is  vulgaris, Fleming, 1828 
- J u l is  azorensis, Fowler, 1920

αγγλ. Rainbow wrasse 
γαλ. G irelle 
ton. Ju lia

Labridae

45. Γωβιοδάκι Aphia mimuta
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-  A therina m inuta, Risso, 1810 
-C o b iu s  pellucidus, Nardo, 1824
-  Aphia  m erid ionalis, fl/'sso, 1826
-  Gobius albus, Parnell, 1818
-  Brachyochirus aphya, Bonaparte, 1846 
-A p h ia  m inuta, Sm itt, 1833

αγγλ. Transparent goby 
γαλ. Nonnat 
ιταλ. Rossetto 
ton. Chanquete

Gobiidae

46. Γωβιός
τετρά-
κηλιδω τός
(κωβιός)

Deltentosteus quadrim aculatus
Valenciennes, 1837 
Συνώνυμα:
-  Gobius quadrim aculatus, 

Valenciennes, 1837 
-G o b iu s  scag ioctus, Nardo, 1847 
-D e lte n to s te u s  aphia,

Lozano Rey, 1960 
-G o b iu s  m aculatus, Cams, 1893

αγγλ. Four-spotted goby 
γαλ. Gobie ä q ua tre  

taches
ιταλ. Chiozzetto 

quadrim acula to  
ion. Gombit

Gobiidae
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47. Γωβιός
(κωβιός)

Deltentosteus colonianus
Risso, 1826 
Συνώνυμα:
-  Gobius co lon ianus, Risso, 1826 
-G o b iu s  lich tenste in ii,

αγγλ. Toothed goby 
γαλ. Gobie coionien 
ιταλ. Chiozzetto dentu to  
ion. Borriqriet

Gobiidae

Steindachner, 1883 _. .

48. Γωβιός
(κωβιός)

Gobius bucchichi,
Steindachner, 1870 
Συνώνυμα:
— G obius lynx, Kessler, 1874

αγγλ. B ucch ich 's goby 
ιταλ. Chiozzo rasposo

Gobiidae

49. Γωβιός
μεγάλο-

κέφ αλος
(κωβιός)

Gobius cobitis
Pallas, 1811 
Συνώνυμα:
-G o b iu s  linbatus, 

Valenciennes, 1837
-  Gobius gu tta tus, 

Valenciennes, 1837
-  Gobius exanthem atosus, 

Rathke, 1837
-  Gobius cap ito , Moreau, 1881

αγγλ. G iant goby 
γαλ. Gobie céphalote 
ιταλ. Chiozzo testone 
ion. Cabo de roca

Gobiidae

50. Γωβιός
κοκκινό-
γλωσσος
(κωβιός)

Gobius cruentatus
Gmelin, 1789 
Συνώνυμα:
-G o b iu s  rubens, Cams, 1893

αγγλ. red-muthed goby 
γαλ. Gobie ensanglanté 
ιταλ. Ghiozzo boccarossa 
ion. Gobit

Gobiidae

51. Γωβιός
(κωβιός)

Gobius fallax
Sarato 1889 
Συνώνυμα:
-  G obius au ta tus var ruginosa, 

Kolom batovic, 1891
-  G obius bucc ich ii form a fa llax, 

Nlnni, 1938

αγγλ. Sarato's goby Gobiidae

52. Γωβιός Gobius geniporus
Valenciennes, 1837 
Συνώνυμα:
Κανένα-

αγγλ. Slender goby 
γαλ. Gobie á goues 

poreuses
ιταλ. Ghiozzo geniporo r

Gobiidae

53. Γωβιός
μαύρος
(κωβιός)

Gobius niger
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  G obius jozo, Linnaeus, 1758 
-G o b iu s  nebulosus,

Risso, 1810
-  G obius long irad ia tus,

Risso, 1826
-  Bathygobius jozo, Fowler, 1936 
-G o b iu s  n iger jozo,

P alom bi & Santare lli, 1961

αγγλ. B lack goby 
γαλ. Gobie noir 
ιταλ. Ghiozzo nero 
ion. Chaparrudo

Gobiidae
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54. Γωβιός Knipowitschia caucásica
Kawrajsky in Berg, 1916 
Συνώνυμα:
-  Pom atoschistus causasicus, 

Kaw ra jsky in  Berg, 1916
-  Bubyr caucasicus, lljin , 1930
-  Kn ipow itsch ia  penkoranika, 

Gheorghlev, 1964

Gobiidae

55. Γωβιός Knipowitschia panizzae
Verga, 1841 
Συνώνυμα:
-G o b iu s  pianizzae, Verga, 1841 
-G o b iu s  pygmaeus, Holly, 1929
-  Padogobius panizzai, Berg. 1933
-  Pom atoschistus panizzae,

Bini, 1969

αγγλ. Laggoon goby Gobiidae

56. Γωβιός
(με μεγάλα 
λέπια)

Lesueurigobius friesii,
Malm, 1874 
Συνώνυμα:
-  Gobius fries ii, Malm, 1874 
-G o b iu s  macrolepis, Scharff, 1891 
-G o b iu s  fries ii friesii,

D eBuen, 1923
-  Lesueuria fries ii, lljin , W O

αγγλ. Fries' goby 
γαλ. Gobie á grandes 

éca illés
ιταλ. Ghiozzetto a grosse 

squame

Gobiidae

57. Γωβιός Ode buenia baleárica  
Pellegrin & Fage, 1907 
Συνώνυμα:
-  Eleotris balearicus, 

Pellegrin  & Fage, 1907 
-G o b iu s  liechtenste in i, 

Kolom batovic, 1891

αγγλ. Coralline goby 
ιταλ. Chiozzetto delle  

Baleari

Gobiidae

58. Δράκαινα
αράχνη

Tracbinus araneus
Cuvier, 1819 
Συνώνυμα:
-T ra c h in u s  lineatus (nec Schneider), 

Risso, 1810

αγγλ. Spotted weever 
γαλ. Vive araignée 
ιταλ. T rachino ragno

Trachinidae

59. Δράκαινα
ακτινωτή

Trachinus radiatus
Cuvier, 1829 
Συνώνυμα:
-  Pseudotrachinus radiatus, 

Bleeker, 1861

αγγλ. Streaked weever 
γαλ. vive rayée 
ιταλ. T rach ino di fondo

Trachinidae

60. Δράκαινα
μεγάλη
(βαρσάμι)

Trachinus draco
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: 
-T ra c h in u s  lineatus, 

Schneider, 1801

αγγλ. Greater weever 
γαλ. Grande vive 
ιταλ. T rach ino dragone 
ισπ. Escorpión

Trachinidae
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61. Δράκαινα
μικρή
(βαρσάμι)

Echiichthys vipera
Cuvier, 1829 
Συνώνυμα:
-T ra c h in u s  vipera, Cuvier, 1829

αγγλ. Lesser weever 
γαλ. Petite vive 
ιταλ. Trachino vipera

Trachinidae

62. Ζακέττα Citharus linguatuia
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Pleuronectes linguatuia,

Linnaeus, 1758
-  Pleuronectes m acrolepidotus, 

Bloch, 1787
-  H ippoglossus citharus, Risso, 1826
-  C itharus macrolepidotus,

Bieekes, 1862
-  Eucitharus linguatu ia, Gill, 1889

αγγλ. Spotted flounder 
γαλ. Feuille 
ion. Solleta

Citharidae

63. Ζαμπαρόλα
(ζαχαρίας) -

Aphanius fasciatus
Nardo, 1827 
Συνώνυμα:
-A p h a n iu s  nanus, Nardo, 1827 
-  Lebias fasciata,

H um bold t & Valenciennes, 1833 
-C y p rin o d o n  calarinatus 

Valenciennes, 1846 
-C yprinodon fasciatus, Gunther, 1866

αγγλ. Pastrica 
ιταλ. Nono

Cyprinodon-
tidae

64. Ζαργάνα
(βελόνι)

Belone belone
Linnaeus, 1761 
Συνώνυμα:
-  Belone acus, Risso, 1826
-  Belone euxini, Gunther, 1866
-  Belone gracilis, Lowe, 1839 

(υ π ά ρ χ ο υ ν  3 υποε ίδη  απ ό  τα οπο ία  μόνο το π ρ ώ τ ο  α
π α ν τ ά  στις ελλη ν ικές  θάλασσες κ α ι στη Μ εσ ό γε ιο :

1. Belone belone gracilis, 1839
2. Belone belone belone
2. Belone belone euxini, GOnther, 1866

αγγλ. Garfish 
γαλ. Orphie 
ισπ. Aguia

Belonidae

65. Ζαργάνα
(βελόνι)

Belone svedovidovi
C olle tte  & Parin, 1970

αγγλ. Garfish 
γαλ. Orphie 
ισπ. Aguia

Belonidae

66. Ζαργάνα
(βελόνι)

Tylosurus acus imperialis
Rafinesque, 1810 
Συνώνυμα:
-E s o x  im peria lis,

Rafinesque, 1810
-T y lo s u ru s  cantra in ii, Cocco, 1833
-  Belone im peria lis, Moreau, 1881 
-T y lo s u ru s  im peria lis,

D ‘ Ancona, 1931
-  S trongylura acus, Fowler, 1936

αγγλ. Agujon needlefish 
γαλ. A igu ille  voyeuse 
ισπ. Marao ojon

Belonidae
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67. Ημίρραμφος Hemiramphus far
Forsskal, 1775 
Συνώνυμα:
-  Esox far, Forrskal, 1775
-  Esox m arginatus, Forsskal, 1775
-  Hemiramphus com m ersonni, 

Cuvier, 1829
-  Hemiramphus fascia tus,

Bleeker, 1853
-  Hemiramphus m arginatus, 

Weber & De B lau fo rt, 1922
-  Farhians far,

Ben Tuvia & Steinitz, 1952

αγγλ. Ita lfleak  
γαλ. Demi-bec 
ισπ. Agujeta

Hemiramphidae

68. Κακαρέλλος
(καραγκιόζης · 
- σαργός 
μαυρο- 
κέφαλος)

Diplodus vulgaris
E. Geoffrey.Saint-H ilaire, 1817 
Συνώνυμα:
-  Sargus vulgaris,

E. G eoffrey Saint-H ilaire, 1817
-  Sargus salviani,

Valenciennes, 1830

αγγλ. Common two- 
banded sea bream 

γαλ. Sar â tê te  noire 
ιστΐ. Sargo m ojarra

Sparidae

69. Καλιακούδα
(σκιάς)

Sciaena umbra
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: ·
-  Coracinus cha lc is, Pallas, 1814
-  Corvina nigra, Cuvier, 1836 
-C o rv in a  umbra, Pletschm ann, 1906
-  Johnius umbra, Fowler, 1936

αγγλ. Browh meagre 
γαλ. Corb noir,

Corb commun 
ισπ. Corvallo

Sciaenidae

70. Καλκάνι Psetta maxima
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Pleuronectes maximus, 

Linnaeus, 1758
-  Pleuronectes turbot,

Lacepède, 1802
-S c o p h th a lm u s  m aximus, 

Rafinesque, 1810
-  Rhombus maximus, Cuvier, 1817

αγγλ. Turbot 
γαλ. Turbot 
ισπ. Rodaballo 
ρωσ. T jurbo

Scophthalmidae

71. Καλογριά
(καλογρίτσα - 
καστανάκι)

Chromis chromis
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  chrom is,

Linnaeus, 1758
-  Chrom is castanea, Cuvier, 1814 
-H e iia s te s  lim batus, 

Valenciennes, 1838 
-H e iia s te s  chrom is,

Günther, 1862

αγγλ. Damsel fish  
γαλ. Castagnole

Pomacentridae
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72. Καττονάκι Lep ido trig la  cavillone
Lacepéde, 1801 
Συνώνυμα:
-T r ig la  cavillone, Lacepéde, 1801 
- T r ig la  aspersa, Cuvier, 1829 
-  Lepido trig la  aspera, Günther, 1860

αγγλ. Large-scaled 
gurnard 

γαλ. Cavillone 
ion. Cabete

Trig lidae

73. Καπονάκι Lep ido trig la  dieuzeidei
Audoin , 1973 
Συνώνυμα: Κανένα

αγγλ. Spiny gurnard 
γαλ. Grondin de Dieuzeide 
ισπ. Cabete espinudo

Triglidae

74. Καπόνι
(κο ύ κο υ λο ς-
κούκος)
κόκκινο

A sp itrig la  cuculus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-T r ig la  cuculus, Linneaus, 1758 
- T r ig la  p m , Bloch, 1793

αγγλ. Red gurnard 
γαλ. Grondin rouge 
ισπ. Arete

Triglidae

75. Καπόνι
σκοτεινόχρωμο

A sp itrig la  obscura
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
- T r ig la  obscura, Linnaeus, 1758 
- T r ig la  lucerna, Brünnich, 1768 
- T r ig la  cucu lus (nec Linnaeus), 

fíisso , 1826
-  C helidon ichthys obscurus, 

Richards, 1968

αγγλ. Longfin gurnard 
γαλ. Grondin sombre 
ισπ. Arete aleton

Triglidae

76. Καπόνι
γκρίζο
(κούκος)

E utrig la  gurnardus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
- T r ig la  gurnardus, Linnaeus, 1758 
-  Trig la m ilvus, Lacepéde, 1801

αγγλ. Grey gurnard 
γερμ. Grondin g ris

Triglidae

77. Καπόνι
(ζαφειρίτσα)

Trig la  lucerna
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  T rig la  hirudo, Bloch, 1785
-  T rig la  corvus, Rafinesque, 1810 
- T r ig la  poeciloptera, Cuvier, 1829 
- T r ig la  corax, Bonaparte, 1834 
-C h e lid o n ic h th y s  lucernus,

Richards, 1968

αγγλ. Tub gurnard 
γαλ. Grondin perlon 
ισπ. Bejel

Triglidae

78. Καπόνι λύρα Trig la  lyra
Linnaeus, 1758 
Συνώ νυμα: Κανένα

αγγλ. Piper gurnard 
γαλ. Grondin 
ισπ. Garneo

Trig lidae

79. Καπόνι
(κούκος)

T rig loporus lastoviza 
B rünnich, 1768 
Συνώνυμα:
- T r ig la  lastoviza, Brünnich, 1768 
-C u c u lu s  lineatus, Pennant, 1769 
- T r ig la  lineata, Gmelin, 1789 
-T r ig lo p o ru s  lineata, Smith, 1934

αγγλ. Streaked gurnard 
γαλ. Grondin cam ard 
ισπ. Rubio

Triglidae
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80. Καρβούνι
(κάρβουνά -
λεκατίκη
τάσκα-τονάκι)

Euthynnus a lle tte ra tus
Rafinesque, 1810 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r a lle tteratus,

Rafinesque, 1810 
-S c o m b e r quadripuncta tus,

E. Geoffrey Saint-H ila ire , 1817 
-T h y n n u s  thunnina, Cuvier, 1832 
-G ym n o s a rd a  a lle tte ra ta , Zei, 1963

αγγλ. L ittle  tunny 
γαλ. Thonine 
γερμ . Thonine 
ισπ. Bacoreta

Scombridae

81. Κατσούλα
(κατεργάρα - 
π α π α γά λο ς· 
τσατσάρα- 
χτέν ι)

Xyrichthys novacula
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα
-C o ryp ha e n a  novacula,

Linnaeus, 1758 .
-N o v a c u la  coryphaena, Risso, 1826 
-X y r ic h th y s  cu ltra tus,

Valenciennes, 1841 
-N o v a c u la  cu ltra ta , Günther, 1862 
-  Hem ipteronotus novacula, 

Linnaeus, 1758

αγγλ. Cleaver wrasse 
γαλ. Rason 
ion. Raô

Labridae

82. Κατουρλίδα
(σακκοράφα)

Sygnathus acus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S y g n a th u s  typhle, Bloch, 1794 
-S y g n a tu s  rubescens, R isso, 1810 
-S y g n a th u s  acus rubescens, 

Tortonese, 1970

Sygnathidae

83. Κερατάς
(κερατόψαρο)

Peristedion cataphractum
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-T r ig la  cataphracta, Linnaeus, 1758 
-  Peristedion malarmat, Lacepéde, 1801 
-P e ris te d io n  malarma, Risso, 1810

αγγλ. Armed gurnard 
γαλ. M alarm at 
ion . Malurmado

Peristediidae

84. Κεφαλόπουλο
(κέφαλος - 
μακόπουλο- 
γομβύλι - 
μπάφα - 
στειράδι)

M ugil cephalus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-M u g i l  provencialis, Risso, 1810 
- M u g i l  cephalus cephalus, 

Cadenat, 1954

αγγλ. Flathead grey 
m ulle t

γαλ. M ulet â grosse tête

M ugilidae

85. Κίχλα
(σουβλομύτικο)

Sym phodus (Symphodus) ros tra tus
Bloch, 1797 
Συνώνυμα:
-  Lutjanus rostratus, Bloch, 1797
-  Symphodus fulvescens, 

Rafinesque, 1810
-C o r ic u s  lam arckii, Risso, 1826 
-Coricus rostratus, Valenciennes, 1839 
-Crenilabrus rostratus, Günther, 1862 
-S y m p h o d u s  scina, Jordan, 1891

γαλ. Sublaire 
ισπ. Grivieta

Labridae
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86.

i

Κολαούζος
(π ιλότος - 
να υκρά της - 
κολλησόψαρο)

N auctates ductor
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-G a s te ro s te u s  ductor,

Linnaeus, 1758
-  Coryphaena pentadactyla, 

Linnaeus, 1758
-  Naucrates fanfarus,

Rafinesque, 1810
-  Nauclerus abbreviatus, Lowe, 1840

αγγλ. Pílotefish 
γαλ. Poisson p ilo te  
ion. Pez p ilo to

Carangidae

87. Κοκκάλι Caranx hippos
Linnaeus, 1758
-S c o m b e r hippos, Linnaeus, 1766 
-S c o m b e r carangus, β/οοΛ, 1787 
-C a ra n x  carangus, Cuvier, 1833 
-C a ra n g u s  hippos, Gill, 1863

αγγλ. Crevalle ja ck  
γαλ. Carangue crevalle  
ion. Caballa 

Jurel com m un

Carangidae

88. Κοκκάλι
(σούρος)

Caranx crysos
M itch ill, 1815 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r crysos, M itch ill, 1815 
-C a ra n x  fusus,

E . G eoffrey Saint-Hilaire, 1817

αγγλ. Blue runner 
γαλ. Carangue, Coubali 
ion. Jurel, Co jinua negra

Carangidae

89. Κοκκάλι
(σούρος)

Caranx rhonchus
E. Goeffrey Saint-H illa ire, 1817 
Συνώνυμα:
-  Caranx suareus 

[nee  Risso apud  Cuv. Val. 1833), 
A posto lid is , 1883 

-C a ra n x  angolensis Fowler, 1920 
-Decapturus rhonchus. Norman 1935

αγγλ. False scad 
γαλ. Cométe coussu t 
ion. M ascarella real, 

Jurel real

Carangidae

90. Κοκκάλι Pseudocaranx dentex 
Schneider, 1801 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r dentex, Schneider, 1801 
-S c o m b e r cord ila , Bonnaterre, 1788 
-C a ra n x  luna,

£  G eoffrey Saint-H illa ire, 1817 
-C a ra n x  dentex, Cuvier, 1833 
-Caranx guaza, Jordan & Evermann, 1896 
-C a ra n x  ascensionis, Fow ler, 1936

αγγλ. Guelly Jack 
γαλ. Carangue dentue 
ion. Jurel dentón

Carangidae

91. Κολλητσίδα Diplecogaster bimaculata bim aculata
Bonnaterre, 1788 
Συνώνυμα:
-  M irbe llia  destontain ii,

Canestrin i, 1864
-  Lepidogaster couchii, Kent, 1883
-  M irbe lia  maculata, De Buen, 1926

αγγλ. Two-spotted 
c ling fish

γαλ. Lepadogastére á 
deux tashes

Gobiesocidae
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92. Κολιός Scom ber japonicus
H outtuyn, 1782 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r colias, Gmelin, 1789 
-S c o m b e r pneumatophorus. 

Delaroche, 1809
-P n eum a topho rus  co lias, Poil, 1947 
-S c o m b e r (Pneumatophorus) 

japon icus colias, Tortonese, 1958 
-S c o m b e r (Pneumatophorus) 

japonicus, Bini, 1965

αγγλ. Chub m ackerel 
γαλ. Maquereau espagnol 
ισπ. Estornino

Scombridae

93. Κοπάνι
(κοπανέλι - 
βαρελάκι - 
τερ νέτα  - 
τουμπαρέλι)

A uxis  rochei
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r rochei, Risso, 1810 
-S c o m b e r bisus, Rafinesque, 1810 
- A u x is  vulgaris, Cuvier, 1832 
- A u x is  bisus, Moreau, 1881 
- A u x is  thazard

(nec Lacepède 1801), Sm itt, 1893

αγγλ. Bulle t tuna  
γαλ. Bonitou 
γερμ. Unechter bonito , 

M akre lthunfisch 
ισπ. Melva

Scombridae

94. Κουτσομούρα
(μπαρμπούνι 
τη ς  λάσπης)

M ulfus barbatus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-M u l lu s  ruber, Lacepède, 1801 
-M u l lu s  fuscatus, Rafinesque, 1810

αγγλ. Red m ullet, 
S tripped m ulle t 

γαλ. Rouget de vase, 
Surm ulet

ισπ. Salm onette  de fango

Mullidae

95. Κρανιάς Argyrosom us regius
Asso, 1801 
Συνώνυμα:
-  Perea regia, Asso, 1801
-  Cheilod ipterus acqulla,

Lacepède, 1803
-A rg y ro s o m u s  procerus,

De La Pyhie, 1835
-  Sciaena umbra (nec Lin),

Cuvier, 1814
-S c ia e n a  aqulla, Cuvier, 1817 
-A rg y ro s o m u s  aquila,

Jordan & Thompson, 1911
-  John ius holo lepidotus

(part, nec Lacepede, Fowler. 1936) 
-J o h n iu s  regius, Lozano Rey, 1952

αγγλ. Meagre 
γαλ. Maigre com m un 
ισπ. Corvina

Sciaenidae

96. Κρεμμύδι Apogon (Apogon) im berbis
Συνώνυμα: Linnaeus, 1758
-M u l lu s  imberbis, Linnaeus, 1758 
-A p o g o n  ruber, Lacepède, 1801 
-A p o g o n  rex-mullorum, Cuvier, 1828 
- A m ia  imberbe, Fowler, 1936

αγγλ. Cardinal fish
γαλ. Castagnole rouge, 

Coq, Roi des rougets 
γερμ . M eerbarbenkôning 
ιταλ. Re d i tr ig lie  
ισπ. Salm onete real

Apogonidae
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97. Κυνηγός
(λαγός)

Coryphaena h ippurus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-C o ryp h a e n a  ¡mperialís, 

Rafinesque, 1810 
-  Lampugus sículus, 

Valenciennes, 1833

α γγλ . Common 
Dolphin-fish

γαλ. Coryphene commune 
ισπ. Dorado com m un

Coryphaenldae

98. Λαπίνα
(κόσσυφος - 
κατραβάνος)

Ctenolabrus rupestris 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  rupestris, Linnaeus, 1858 
-  C renilabrus rupestris,

Thompson, 1837 
-C te n o la b ru s  marginatus, 

Valenciennes, 1839 
-C te n o la b ru s  su illus , Jordan, 1839

αγγλ. G oldsinny wrasse 
γαλ. Rouquie 
ion . Grivieta

Labridae

99. Λαπίνα
(φ αγανέλλι - 
χειλού)

Sym phodus (Crenilabrus) c inereus
Bonnaterre, 1788 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  cinereus, Bonnaterre, 1788 
-  Labrus griseus, Gmelin, 1789 
-L u t ja n u s  massa, Rlsso, 1810 
-C renilabrus cornubicus, Risso, 1826 
-C re n ila b ru s  massa, Risso, 1826 
-C re n ila b ru s  griseus, Günther, 1862

γαλ. Rouquie 
ισπ. Tort roquer

Labridae

100. Λαπίνα
(χειλού)

Symphodus (Crenilabrus)
m editerraneus, Linnaeus 1758
Συνώνυμα:
-P e rc a  mediterránea,

Linnaeus, 1758
-L a b ru s  serpentinus, 

Bonnaterre, 1789 .
-L a b ru s  unim aculatus,

Gmelin 1789
-  Lu tjanus brunnicch ii, 

Lacepéde, 1802
-  Lutjanus mediterraneus,

Risso, 1810
-C re n ila b ru s  mediterraneus, 

Risso, 1826
-C re n ila b ru s  pictus, Lowe, 1841

αγγλ. A x illa ry  W rasse 
γαλ. C renilabre rouquie 
ion. Tordo de roca

Labridae

101. Λαπίνα
(χειλού)

Sym phodus (Crenilabrus) 
m elanocercus, Risso, 1810 
Συνώνυμα:
— Lutjanus melanocercus,

Risso, 1810
-C re n ila b ru s  coeruleus, Risso, 1826

γαλ. Rouquie 
ion. Tort

Labridae
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102. Λαπίνα
(χειλού)

Symphodus (Crenilabrus) m elops
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Labrus melops, Linnaeus, 1758
-  Labrus gibbosus, Bonnaterre, 1788

αγγλ. Corkwing 
γαλ. Crenilabre 
ion. Tordo

Labridae

103. Λαπίνα
(χειλού)

Symphodus (Crenilabrus) ocellatus
Forsskal, 1775 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  ocella tus, Forsskal, 1775 
-  Labrus olivaceus, Bonnaterre, 1788 
-L u t ja n u s  ocellatus, Lacepède, 1802 
-L a b ru s  persp ic illa tus, Pallas, 1811 
-C re n ila b ru s  oce lla tus, Risso, 1826 
-C re n ila b ru s  (Crenilabrus) 

ocellatus, Facciola, 1916

γαλ. Crénilabre 
ion. Tordo

Labridae

104. Λαπίνα
(λάμπαινα - 
χειλού)

Symphodus (Crenilabrus) roissali
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-L u t ja n u s  ro issali, Risso, 1810 
-L a b ru s  capistratus, Pallas, 1811 
-C re n ila b ru s  tlg rinus, Risso, 1826 
-C re n ila b ru s  quinquem acula tus, 

Valenciennes, 1839 
-S ym p h o d u s  (Crenilabrus) 

quinquem aculatus, Faccio la, 1916

γαλ. Langaneu 
ισπ. Tort

Labridae

105. Λαπίνα
(κόσσυφος · 
χειλού)

Symphodus (Crenilabrus) tinea
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  tinea, Linnaeus, 1758 
-L a b ru s  pavo, Brünnich ius, 1768 
-C re n ila b ru s  tinea, Risso, 1826 
-C re n ila b ru s  pavo,

Valenciennes, 1839 
-C re n ila b ru s  (Crenilabrus) pavo, 

Faccio la, 1916

αγγλ. Peacock wrasse 
γαλ. C rénilabre paon 
ion. Señorita

Labridae

106. Λαυράκι κοινό Dlcentrarchus labrax
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-P e re a  labrax, Linnaeus, 1758 
-  Labrax lupus, Cuvier, 1828 
-M o ro n e  labrax, Boulenger, 1895

αγγλ. European seabass 
γαλ. Bar comm un 
ιταλ. Branzino, Sp lgola  
ion. Lubina 
γερμ. Seebarsch

Moronidae

107. Λαυράκι
κηλιδωτό

Dicentrarchus punctatus
Bloch, 1792 
Συνώνυμα:
-S c ia e n a  punctata, Bloch, 1792 
-L a b ra x  punctatus, Günther, 1863 
-M o ro n e  punctata, Boulenger, 1895

αγγλ. Spotted seabass 
γαλ. Bar tacheté 
ion. Baila 
γερμ. Seebarsch

Moronidae
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108. Λ ιθρίνι κοινό Pagellus erythrinus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  erythrinus, Linnaeus, 1758 
-P a g e llu s  rostratus, Lowe, 1837

αγγλ. Common pandora 
γαλ. Pageot com m un 
ισπ. Bieca 
γερμ . Seebarsch

Sparidae

109. Λιθρίνι
π έλαγους

Pagellus bogaraveo
Brünnich, 1768 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  bogaraveo, Brünnich, 1768 
-S p a ru s  centrodontus,

Delaroche, 1809 
-  Pagellus breviceps,

Valenciennes, 1830 
-P a g e llu s  centrodontus,

Gunther, 1859

αγγλ. Red seabream 
γαλ. Dorade rose 
ισπ. Goraz

Sparidae

110. Λιμάνδη Limanda limanda 
Linnaeus, 1758

αγγλ. Dab 
γαλ. Limande 
ρωσ. Limanda 
ισπ. Limanda nord ica

Pleuronectldae

111. Λίτσα Lich ia amia
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r amia, Linnaeus, 1758 
-S c o m b e r aculeatus, Bloch, 1793 
-C a ra n x  amia, Lacepède, 1801 
-H ypacan thus amia, Tortonese, 1947

αγγλ. Leerfish 
γαλ. Liche 
ισπ. Palometon

Carangidae

112. Λίτσα Campogramma glaycos
Lacepède, 1801 
Συνώνυμα:
-C e n tro n o tu s  glaycos,

Lacepède, 1801
- L ic h ia  vadigo, Valenciennes, 1832 
-  Campogramma vadigo,

Regan, 1903

αγγλ. Vadigo 
γαλ. Liche lirio , 

Liche vadigo 
ισπ. Lirio

Carangidae

113. Λίτσα Trach inotus ovatus 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-G a s te ro s te u s  ovatus,

Linnaeus, 1758 
-C e n tro n o tu s  ovalis,

Lacepède, 1801 
-C a ra n x  glaucus,

Lacepède, 1801
- L ic h ia  glauca, Gunther, 1869 
-T ra c h in o tu s  glaucus, Regan, 1903 
-C ae ss io m o ru s  glaucus,

Fowler, 1936

αγγλ. Derbio, Pompano
γαλ. Palomine
ion. Pampano bianco

Carangidae
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114. Λούτσος
(σφύραινα)

Sphyraena sphyraena
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Esox sphyraena, Linnaeus, 1758 
-S p h yra e na  vulgaris, Cuvier, 1829

αγγλ. Barracuda 
γαλ. Brochet de mer 
ισπ. Espetón

Sphyraenidae

115. Λύχνος Uranoscopus scaber
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-C o t tu s  anostomus, Pallas, 1811

αγγλ. Stargazar 
γαλ. Rascasse b lanche 
ισπ. M iracie lo

Uranoscopidae

116. Μ αγιάτικο
(μανάλι)

Serióla dumerili
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-C a ra n x  dumerili, Risso, 1810 
-T ra c h u ru s  a lic io lus, 

Rafinesque, 1810 
-S e r ió la  purpurescens, 

Temmink & Schlegel, 1844 
-S e r ió la  simplex,

Ram say & Ogilby, 1887 
-S e r ió la  rhombica, Sm ith, 1959

αγγλ. Greater am berjack 
γαλ. Serióle couronnée 
ισπ. Pez de limon

Carangidae

117. Μαρίδα
(σμαρίδα - 
γαμιάς)

Spicara smarts
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  smaris, Linnaeus, 1758 
-S p a ru s  alcedo, Risso, 1810 
-S m a r is  smaris, Risso, 1826 
-S m a r is  vulgaris, Valenciennes, 1830 
-S m a r is  alcedo, Valenciennes, 1830 
-S m a r is  maurii, Bonaparte, 1836 
-S m a r is  alcedo, Faccio la, 1918 
-S m a r is  gracilis, Bonaparte, 1836

ιταλ. Zerro 
ισπ. Caramel

Centracanthidae

118. Μαυροσαύριδο Trachurus mediterraneus
Steindachner, 1868 
Συνώνυμα:
-  Caranx trachurus var.

mediterraneus, Steindachner, 1868 
-C a ra n x  trachurus, Cuvier, 1833 
-T ra c h u ru s  trachurus 

mediterraneus, De Buen, 1935 
-T ra c h u ru s  m editerraneus 

mediterraneus, Aleev, 1956 
-T ra c h u ru s  furnestin i,

Dardignac & Vincent, 1958

αγγλ. M editerranean 
horse r .mackerel 

γαλ. Chinchard de la 
Mediterranée, 
Chinchard á queue 
jaune

ισπ. Jurel m editerráneo

Carangidae

119. Μαυρόψαρο Centrolophus nlger Gmeli 1875 
Συνώνυμα:
-  Perca nigra, Gmelin, 1879 
-C e n tro lo p h u s  liparis, Risso, 1826 
-Centro lophus pompilus, Cuvier, 1833 
-C entro lophus maoticus, Ogilby, 1833

αγγλ. B lack fish  
γαλ. Centrolophe no ir 
ισπ. Rom erillo

Centrolophidae
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120. Μ ελανούρι Oblada melanura
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμο: . . .
-S p a ru s  melanurus, Linnaeus, 1758

αγγλ· Suddled bream 
γαλ· Oblade 
ion. Oblada

Sparidae

121. Μ ένουλα Spicara maena
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  maena, Linnaeus, 1758 
-S p a ru s  osbeck, Lacepede, 1802 
-S p a ru s  tricuspidatus, Spinola, 1807
-  Maena jusculum , Cuvier, 1829
-  Maena vulgaris, Valenciennes 1839 
-M a e n a  maena, Facciola, 1918
-  Spicara maena maena,

Tortonese, Sertorio, Bauchot, 1973

γολ . Mendole 
ιταλ. Menola

Centracanthidae

122. Μ ουγγρί Conger conger
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-M u ra e n a  conger, Linnaeus, 1758 
-A n g u il la  conger, Shaw, 1803 
-C o n g e r niger, Risso, 1826 
— Conger vulgaris, Yarrell, 1831 
-  Conger rubescens, Ranzani, 1840

αγγλ· Conger eel 
γολ . Congre 
ισπ. Congrio

Congridae

123. Μουρμούρα
(μ ο υ ρ μ ο ύ ρ ι- 
βασιλόψαρο)

Lithognathus mormyrus 
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  mormyrus, Linnaeus, 1758 
-P age llus  mormyrus, Linnaeus, 1758

αγγλ· Striped sea bream 
y a  λ. Marbré 
ion . Herrera

Sparidae

124. Μουσμούλι Pagellus acarne 
Risso, 1826 
Συνώνυμα:
-P a g ru s  acarne, Risso, 1826 
-  Pagellus owenii, Gunther, 1859

αγγλ· Axila ry sea bream 
γολ. Pageot acarné 
ion . A ligóte

Sparidae

125. Μ πακαλιάρος
Μ εσογείου
(μερλούτσος)

M erlucius m erlucius
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-G a d u s  merlucius, Linnaeus, 1758 
-G a d u s  ruber, Lacepede, 1803
-  M erlucius sm iridus,

Rafinesque, 1810
-M e r lu c iu s  vulgaris, Fleming, 1818
-  hfdronus merluccius. Minding. 1832 
-M e r lu c iu s  linnei, Malm, 1877
-  M erlucius merlucius a tlan ticus , 

Cadenat, 1950
-  M erlucius merlucius 

mediterraneus, Cadenat, 1950

αγγλ. Hake 
γολ. Merlu b lanc 
ισπ. Merluza 
γερμ_ Seechecht 
ιταλ. Nasello, Merluzo

Merlucidae
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126. Μπακαλιάρος
Ατλαντικού

Gadus morhua
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-  Gadus callarias, Linnaeus, 1758

αγγλ. Cod
γαλ. Morue, Cabillaud 
ion . Bacalao 
pcoo.Treska 
ιταλ. Baccalaro

Gadidae

127. Μπακαλιάρος
μαύρος

Melanogrammus aeglefinus
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-G a d u s  aeglefinus, Linnaeus, 1758

α γγλ . Haddock 
γαλ. Eglefin, Morue noire 
ρωσ. Piksha

Gadidae

128. Μπακαλιάριος
κίτρινος
(αβαδίρα - 
πολλάχιος)

Pollachius pollachius
Linnaeus 1758 
Συνώνυμο:
-G a d u s  po llach ius

αγγλ. Pollack 
γαλ. Lieu jaune 
ρωσ. Lyur 
ισπ. Abadejo

Gadidae

129. Μπακαλιαράκι
(σίκος)

Trisopterus minutus
Linnaeus 1758 
Συνώνυμο: Gadus m inutus

α γγλ . Poor-cod 
γαλ. Capelan 
ισπ. Capellán

Gadidae

130. Μπάλάς Dentex (Polysteganus) macrophthalmus
Bloch, 1791
Συνώνυμα:
-  Sparus m acrophthalm us,

Bloch, 1791
-  Dentex m acrophthalm us, 

Valenciennes, 1830
-  Dentex m acrophthalm us 

opsophthalm us, Ananiad is, 1950

α γγλ . Large-eye dentex 
γα λ. Denté aux gros yeux 
ισπ. Cachucho

Sparidae

131. Μπαρμπούνι
(πετρομπάρ·
μπουνο)

M ullus surm uletus
Linnaeus 1758 
Συνώνυμο:
-  M ullus barbatus surm uletus, 

Day, 1880-84

α γγλ . S triped red m u lle t 
γαλ. Rouget de roche 
ισπ. Salm onete de roca

Mullidae

132. Μπεκάτσα
(σαλπιγκτής - 
τρομπέτα)

Macroramphosus scolopax
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-  Balistes scolopax, Linnaeus, 1758
-  Centriscus scolopax,

Linnaeus, 1758
-C e n tr is c u s  squam osus, B loch 1785
-  C entriscus g rac ilis , Lowe, 1839
-  M acroram phosus grac ilis ,

Fowler, 1936

αγγλ. Snipe fish , 
Trum pet fish  

γαλ. Bécasse de rner 
ισπ. Trom petero

Macro-
ramphosidae

133. Μυλοκόπι
(παντελής)

Umbrina cirrosa Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S c ia e n a  cirrosa, Linnaeus, 1758
-  Johnius cirrhosus, Schneider, 1801
-  Coracinus boops, Pallas, 1814 
-U m b rin a  vulgaris, Cuvier, 1830 
-A s p e r in a  improvise,

O stroum off, 1896

α γγλ . Shi drum 
γα λ. Ombrine com m une, 

Ombrine co tié re  
ισπ. Verrugato com m un

Sciaenidae
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134. Μ υξινάρι Lisa aurata 
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-  M ugil auratus, Risso, 1810
-  Mugil chelo (nec Cuvier), Lowe, 1837
-  M ugil maderensis, Lowe, 1839
-  M ugil (Lisa) auratus, Borcea, 1934

α γγλ . Golden grey m u lle t 
γα λ. M ulet doré

Mugilidae

135. Ν ταούκι Merlangius merlangus euxinus 
Nordmann, 1840 
Συνώνυμα:
-  Gadus euximus, Nordmann, 1840
-  Odontogadus merlangus euxinus, 

Svedovidov, 1935

α γγλ . W hiting  
γαλ. Merlán 
ισπ. Merlán 
ρωσ. Merlang

Gadidae

136. Ξιφ ίας
(ξιφ ιός)

X iphias gladius 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: Κανένα

α γγλ . Sword fish  
γα λ . Espadón 
ισπ. Pez espador

Xiphiidae

137 Ο ρκύνι
(παλαμίδα
άσπρη)

Orcynopsis unicolor
G eoffrey Saint-H illa ire, 1817 
Συνώνυμα: Κανένα

α γγλ . Plain bonito  
γα λ. Palomete 
ισπ. Tasarte

Scombridae

138. Ούγαινα
(μυτάκι - 
σουβλομάτης)

D iplodus puntazzo
Gm elin, 1789 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  puntazzo, Gmelin, 1789 
-S p a ru s  acutirostris, Delaroche, 1809
-  Charax puntazzo,

Valenciennes, 1830
-  Sargus puntazzo, Steindachner, 1867
-  Puntazzo puntazzo, Fowler, 1936

α γγλ . Sharpsnout 
sea bream,

γαλ. Sar á museau pointu 
spra t

ισπ. Sargo picudo

Sparidae

139. Παλαμίδα
(παλαμίδα
κατσουβόνεια-
λακέρδα)

Katsuwonus pelamis
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Scomber pelam is, Linnaeus, 1758
-  Scomber pelamides, Lacepede, 1801 
-T h y n u s  vagans, Lesson, 1826
-  Euthynnus pelam is, Sm itt, 1893
-  Euthynnus (Katsuwonus) pelam is, 

Fraser - Brunner, 1950

α γγλ . Bonito Scombridae

140. Παλαμίδα σάρδα β λ έπ ε : ρίκι

141. Παλαμίδα
μ εξικάνικη

Sarda velox
Συνώ νυμο: Sarda orienta l is

α γγλ . Mexican bonito , 
S tripped bon ito

Scombridae

142. Παλαμίδα τη ς  
Καλιφόρνιας

Sarda lineolata α γγλ . C alifo rn ian bon ito  
γα λ. Pelamide, B onite  á 

dos rayé

Scombridae

143. Παλαμίδα της  
Χιλής

Sarda chiliensis α γγλ . Bonite  o f Chile Scombridae
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144. Παλαμίδα της  
Αυστραλίας

Sarda australis αγγλ. Austra lian  bon ito Scombridae

145. Παπαλίνα
(σκανδιναβική
σαρδέλα)

Sprattus sprattus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  C lupea sprattus, Linnaeus, 1758 
-C lu p a n o d o n  phalerica, Risso, 1826
-  Clupea latu lus, Cuvier, 1829
-  Clupea papalina,

Bonaparte, 1846
-S p ra te lla  pumila,

Valenciennes, 1847
-  M eletta vulgaris,

Valenciennes, 1847
-M e le tta  phalerica, Moreau, 1881
-  Clupea sulinae, Anf/pa, 1906
-  Spratella serdinka,

Nikolsky, 1923

αγγλ. Sprat 
γαλ. Sprat 
γερμ . Spratt 
ρωσ. Shprot 
ισπ. Espadin
σουηδ. Skarpslll, Vassbuk

νορβ. Bris ling 
δαν. B ris ling

Clupeidae

146. Πέρκα
(γραμματικός - 
πέρδικα)

Serranus scriba
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  Perea scriba, Linnaeus, 1758
-  Holocentrus argus, Spinola, 1807
-  Paracentropristis scriba,
. Fowler, 1936

αγγλ, Painted com ber 
γαλ. Serran ecritu re  
γερμ. S cchrlftbarsch  
ισπ. Serrano

Serranidae

147. Περκάκι
(καψομούλα - 
χανάκι)

Serranus hepatus
Linnaeus 1758 
Συνώνυμα:
-  Labrus hepatus, Linnaeus, 1758
-  Holocentrus siagonotus, 

Delaroche, 1809
-H o lo c e n tru s  adria ticus,

Nardo, 1827
-  Paracentropristis hepatus, 

Jordan & Eigenmann, 1890

αγγλ. Brown com ber 
γαλ. Tambour 
γερμ. Bentelbarsch 
ισπ. M erillo

Serranidae

148. Πεσκαντρίτσα
(βατραχόψαρο 
φ λά σ κα ■ 
σκλεμπού)

Lophius piscatorius
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:·
-B a tra c h u s  p iscatorius, 

Risso, 1810

αγγλ. Anglerfish 
γαλ. Baudroie 
ισπ. Rape

Lophiidae

149. Πεσκαντρίτσα
(βατραχόψαρο 
φλάσκα - 
σκλεμπού)

Lophius budegassa
Spinola, 1807 
Συνώνυμα:
Κανένα

αγγλ. Anglerfish  
γαλ. Baudroie 
ισπ. Rape

Lophildae



100
ala Ελληνική

ονομασία
Επιστημονική

ονομασία
Ξένη

ονομασία
Οικογένεια

150. Π ετρογω βιός Gobius paganellus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-G o b iu s  bicolor, Gmelin, 1789 
-G o b iu s  puntip innis,

Canestrini, 1861
-G o b iu s  (Macrogobius) paganellus, 

De Buen, 1930 
— Bathygobius paganellus,

Fowler, 1936

αγγλ. Rock goby 
γαλ. Gobie paganel 
ισπ. Bobi
ιταλ. Ghiozzo paganello

Gobiidae

151. Πίγγα Mycteroperca rubra 
Bloch, 1793 
Συνώνυμα:
-E p in e p h e lu s  ruber, Bloch, 1793 
-S e rra n u s  acutirpstris , 

Valenciennes, 1828 
-S e rra n u s  nebulosus, Coceo, 1833 
-S e rra n u s  tinea, Cantraine, 1835 

. -  M ycteroptera scirenga,
Jordan & Swain, 1884 

-  Epinephelus acutirostris , 
Doderlein, 1883

αγγλ. Comb grouper 
γαλ. Badeche rouge, 

Merou royal 
ιταλ. Cernia rossa 
ισπ. Gitano

Serranidae

152. Πισί Scophthalm us rhombus 
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-  P leuronectes rhombus,

Linnaeus, 1758
-  Rhombus laevis, Turton, 1802 
-R hom bus rhombus,Bonaparte, 1846 
-P s e tta  rhombus, Bonaparte, 1846
-  Bothus rhombus,

Jordan & Gilbert, 1883

αγγλ. Brill 
γαλ. Barbue 
ισπ. Remol 
ρωσ. Romb

Scophthalmidae

153. Πισί Bothus podas
Delaroche, 1809 
Συνώνυμα:
-  PLeuronectes podas,

Delaroche, 1809
-P le u ro n e c te s  mancus, Risso, 1810 
-B o th u s  rumulo, Rafinesque, 1810 
-R h o m b u s  podas, Bonaparte, 1833

αγγλ. Wide-eyed flounde r 
γαλ. Rombou podas 
ισπ. Podas

Bothidae

154. Ποντικόψ αρο
(ποντίκι)

Phycis b lennoides
Brünnich, 1768 
Συνώνυμα:
-G a d u s  blennoides, Brünnich, 1768 
-B le n n íu s  gadoides, Lacepéde, 1800
-  Phycis tinea, Schneider, 1801
-  Phycis furcatus, Flemming, 1828

α γγλ . Greater forkbeard 
γα λ. M ostelle de vase 
ισπ. Brotola de fango

Gadidae
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155.
.

Προσφυγάκι
(πρόσφυγας)

M icrom esistius poutassou
Risso, 1810 
Συνώνυμα:
-M a rla n g u s  poutassou, Risso, 1826 
-M a rla n g u s  albus, Yarrell, 1841 
-G a d u s  potasoa,

Duber & Koren, 1846 
-B oreogadus poutassou, Malm, 1877 
-G a d u s  poutassou, M oreau, 1881

αγγλ. Blue w h lting
γαλ. Poutassou...............
ισπ. B aca lad llla . 
ρωσ. Putassu

Gadidae

156. Ρέγγα Clupea harengus
Linnaeus, 1758
Συνώνυμα: Κανένα
Υπάρχουν 5 συνολικά υποείδη:
1. Clupea harengus harengus
2. Clupea harengus mem bras
3. Clupea harengus m arlsa lb i
4. Clupea harengus suw orow l
5. Clupea harengus pallas!
Τα μεν, 1 ■ 4 αφορούν υποείδη του 
Ατλαντικού και το  τελ ευ τα ίο , το  υ
ποείδος του Ειρηνικού

αγγλ. A tla n tic  herring 
γαλ. Hareng comm un 
γερμ. Hering 
ρωσ. Seld 
ισπ. Arenque 
ιταλ. Aringa

Clupeidae

157. Ρέγγα
κηλιδωτή

H erklots ichthys puncta tus
Rüppel, 1837

αγγλ. Spotted herring Clupeidae

158. Ρέγγα
Menhaten

Brevoortia tyranus 
Συνώνυμο: Breevoortia tyranus

αγγλ. Menhaten herring Clupeidae

159. Ρίκι
(τορίκι · 
το ρ ν έπ α  ■ 
παλαμίδα · 
σάρδα)

Sarda sarda
Bloch, 1793 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r sarda, Bloch, 1793 
-S c o m b e r pelamis,

Brünnich, 1768 
-S c o m b e r mediterraneus, 

Schneider, 1801
-T h y n n u s  sardus, Risso, 1826 
-P e la m y s  sarda, Cuvier, 1832 
-S a rd a  mediterránea,

Jordan & G ilbert, 1883

αγγλ. A tlan tic  bonito  
γαλ. Pelamide, Bonite â 

dos rayé 
γερμ. Bonito 
ισπ. Bonito a tlan tico

Scombridae

160. Ροφός Epinephelus guaza
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-L a b ru s  guaza, Linnaeus, 1758 
-P e rc a  gigas, Brünnich, 1768 
-S e rra n u s  gigas,

Valenciennes, 1828 
-C e rn a  gigas, Bonaparte, 1841 
-E p in e p h e lu s  gigas, Moreau, 1881 
-S e rra n u s  guaza, Fowler, 1936

αγγλ. Dusky grouper 
γαλ. Mérou noir ou 

sombre
ιταλ. Cernia bruna 
ισπ. Mero

Serranidae
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161. Ροφός
γκρ ίζος

Epinephelus caninüs
Valenciennes, 1843 
Συνώνυμα:
-S e rra n u s  caninus,

Valenciennes, 1843 
-C e rn a  canina, Doderlein, 1879 '

αγγλ. Dogfooth grouper 
γαλ. Méroù gris - 
ιταλ. Cernía ñera ... 
ion. Mero dentón, chem a

Serranidae

162. Σακκοράφα Sygnathus abaster 
Risso, 1826 
Συνώνυμα:
-S y g n a th u s  ethon, Risso, 1826 
-S y g n a th u s  fla ve sce n s ,.

Kaup, 1856
-S y g n a th u s  agassizi, Kaup, 1856 
-S y g n a th u s  algeriensis,

Playfair, 1870 .

Sygnathidae

163. Σαλιάρα - Âîdablennius sphynx
Valenciennes, 1836 
Συνώνυμα:
— Blennius sphynx,

■ Valenciennes, 1836

γαλ. Blennie sphinx 
ισπ. Dorm ilaga de roca

Blennidae

164. Σαλιάρα Blennius ocellaris
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα: 
-B le n n iu s  lepus, 

Lacepède, 1801

αγγλ. B itte rfy  b lenny 
γαλ. B lennie pap illon  
ion. Babosa

Blennidae

165. Σαλούβαρδος
(σαραβάνος - , 
μ ιχάλης ■ 
ποντικόψαρο)

Phycis phycis
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-B le n n iu s  phycis, Linnaeus, 1758 
-T in e a  marina, Walbaum, 1792
-  Phycis mediterraneus,

Delaroche, 1809
— Phycis iim batus,

Valenciennes, 1838

γαλ. M oste lle  de roche 
ισπ. B rotó la  de roca

Gadidae

166. Σάλπα Sarpa salpa
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  salpa, Linnaeus, 1758 
-  B.oops salpa, Risso, 1826 
- B o x  salpa, Valenciennes, 1830

αγγλ. Salema 
γαλ. Saupe 
ισπ. Salema

Sparidae

167. Σαπουνόψαρο Leiognathus klunzingeri,
Steindachner, 1898 
Συνώνυμα:
-  Equula klunzigeri. 

Steindachner, 1898
-  Leiognathus mediterraneus, 

Erazi, 1943

Leiognathidae
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168. Σ α ρ γός
κο ιν ός
(χαρακίδα)

D iplodus sargus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a ru s  sargo, Linnaeus, 1758 
-S a rg u s  rondeletti,

Valenciennes, 1830 
-S a rg u s  vetula, Valenciennes, 1830 
-S a rg u s  sargus, Cadenat, 1951

ο γγλ . W h ite  sea bream 
γολ . Sar comm um 
ion. Sargo

Sparidae

169. Σαργός με 
χ ο ν τρ ό  χείλη

D iplodus cervinus cervinus 
Lowe, 1841 
Συνώνυμα:
-C h a ra x  cervinus, Lowe, 1841 
-S a rg u s  cervinus, Doderlein, 1891 
-D ip lo d u s  trifasc ia tus ,

Lozano Rey, 1952

ογγλ . Zebra sea bream 
γολ. Sar â gros lèvres 
ισπ. Sargo breado

Sparidae

170. Σαρδέλα Sardina p ilchardus 
W albaum , 1792 
Συνώνυμα:
-A re n g u s  minor, Comide, 1788 
-C lu p é a  p ilchardus, W albaum, 1792 
-C lu p a n o d o n  sardina, Risso, 1826 
-A lo s a  senegalensis, Bennet, 1831 
-C lu p e a  la ticosta , Lowe, 1843 
- A lo s a  sardina, Moreau, 1881 
-S a rd in a  dobrogica, Antipa, 1916 
-S a rd in a  sardina, Chabanaud, 1926

αγγλ. European p ilchard 
γα λ. Sard ine c o m m u n e . 
γερμ . Sardine 
ιταλ. Sard ina 
icm. Sard ine europea 
ρωσΣ. Sardina

Clupeidae

171. Σαρδέλα
Ιαπωνίας

Sardinops m elanostic ta  
Συνώνυμα:
-  Clupea m elanosticta  
-S a rd in a  m elanostic ta  
-S a rd in o p s  sagax 
-S a g a x  m elanostic ta

αγγλ. Japan sardine 
γαλ. Sard ine du Japon 
ιταλ. Sard ina d l'G iapone

Clupeidae

172. Σαρδέλα Sardinops caerulea αγγλ. P ilchard Clupeidae
Καλιφόρνιας Συνώνυμα: Sardina caerulea

173. Σαρδέλα  
N o t . Α φ ρικής

Sardinops ocelata
Συνώνυμα: 
-S a rd in a  ocelata 
-S a rd in a  sagax

α γγλ . P ilchard, sardine Clupeidae

174. Σαρδέλα
Χ ιλής

Sardinops sagax 
Συνώνυμο:
-S a rd in o p s  sagax sagax

α γγλ . Sardine Clupeidae

175. Σαρδέλα
ινδική

Sardinops longiceps α γγλ . Sardine Clupeide

176. Σαρδέλα
Α υσ τραλίας

Sardinops neopilchardus
Συνώνυμα:
-S a rd in a  neopilchardus

α γγλ . Sardine Ciupeide
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177. Σαρδελομάνα Alosa ía llax n ilo tica
Ε. Geoffrey Saint-Híllaíre, 1808
Συνώνυμα:
-C lu p e a  n ilo tica ,

E  G eoffrey Saint-H ilaire, 1808 
-A lo s a  fin ta , Moreau, 1881 
-A lo s a  fin ta  algerientis,

Regan, 1916
-A lo s a  fin ta  n ilo tica , Regan, 1916 
-A lo s a  fin ta  rhodanensís,

Roule, 1924
-  Paralosa (N ilo tica) rhodanensís, 

Roule, 1928 
-A lo s a  fa lax bolivari,

Lozano Rey, 1929

αγγλ. Tw aite  shad 
γαλ. A lose fa in te  
γερμ. Finte 
ισπ. Saboga 
ρωσ. F inta

Clupeidae '

178. Σαβρίδι
(σάμπανιός)
μαυροσαύ-
ριδο)

Trachurus m editerraneus 
Steindachner, 1868 
Συνώνυμα:
-  Caranx trachurus, var.

mediterraneus, Steindachner, 1868 
-C a ra n x  trachurus, Cuvier, 1833 
-T ra c h u ru s  trachurus 

mediterraneus, De Buen, 1935 
-T ra ch u ru s  mediterraneus 

mediterraneus, Aleev, 1956 
-T ra c h u ru s  furnestin i,

Dardignac & Vincent, 1958

αγγλ. Mediterranean 
horse-mackerel 

γαλ. Chlnchard de la 
Mediterranée,' 
Chinchard á queue 
jaune

ισπ. Jurel mediterráneo

Cafangidae

179. Σαβρίδι
(σαμττανιός - 
λαμπ ούγα  - 
λαπόρδα)

Trachurus trachurus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S c o m b e r trachurus,

Linnaeus, 1758 .
-C a ra n x  trachurus, Lacepède, 1801 
-T rachurus saurus, Rafinesque, .1810 
-Trachurus vulgaris, Flemming, 1828 
-T ra c h u ru s  trachurus trachurus,

De Buen, 1935

αγγλ. A tlan tic  horse- 
mackerel

γαλ. Chinchard d ‘ 
Europe, Chinchard 
commun 

ισπ. Jurel

Carangidae

180. Σκαθάρι S p on d y lioso m a  can tharus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S p a m s  cantharus, Linnaeus, 1758
-  Cantharus cantharus, Linnaeus, 1758 
rS p a ru s  brama, Bloch . 1791.
-  Cantharus vu lgaris,

Valenciennes, 1830
-  Cantharus lineatus, Günther, 1959 
-C antharus orbicularis, Moreau, 1881 
-C a n th a ru s  brama, Moreau, 1881

α γγλ . B lack sea bream 
γαλ. Dorade grise 
ισπ. Pargo chopra

Sparidae
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181. Σκαρμός Synodus sauras
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S a lm o  sauras, Linnaeus, 1758 
-O s m e ru s  sauras, Lacepède, 1803 
-O s m e ru s  fesciatus, Risso, 1810 
-T ira s  marmoratus, Rafinesque, 1810 
-S a u ru s  fasciatus, Risso, 1826 
— A lp ism aris risso, Risso, 1826 
-S a u ra s  triv irgatus,

Valenciennes, 1839 
-S a u ru s  vulgaris, Cloquet, 1827 
-Synodus cinereus, Hildebrand, 1948

αγγλ. A tlan tic  lizardfish 
γαλ. Lézard 
ion. Pez de

San Francisco

Synodontidae

182. Σκάρος Sparinoma (Euscaras) cretense
Linnaeus, 1758
Συνώνυμα:
-S c a ru s  cretense, Linnaeus, 1758 
-S c a ru s  canariensis,

Valenciennes, 1838 
-S c a ru s  siculus, Coceo, 1846

αγγλ. Parrotfish 
γαλ. Perroquet

Scaridae

183. Σκορπίδι Scorpaena notata
Rafinesque, 1810 
Συνώνυμα:
-S co rp a e n a  ustulata, Lowe, 1840 
-S co rp a e na  scrofa  afim bia, 

Stastenenko, 1934 
-Scorpaena afimbia, Svetovidov, 1964

γαλ. Petite rascasse 
ιταλ. Scorfanotto  
ion. Escorpora

Scorpaenidae

184. Σκόρπιός
κόκκινος

Scorpaena elongata
Cadenat, 1943 
Συνώνυμα: Κανένα

γαλ. Rascasse rose 
ιταλ. Scorfano rosa

Scorpaenidae

185. Σκόρπιός Scorpaena loppei
Cadenat, 1943 
Συνώνυμα: Κανένα "

Scorpaenidae

186. Σκόρπιός Scorpaena maderensis
Valenciennes, 1833 
Συνώνυμα:
-S c o rp a e n a  madurensis, 

Valenciennes, 1833 
-S e b a s te s  maderensis, Lowe, 1841 
-S c o rp a e n a  (Helicolenus) 

maderensis, Fage, 1918 
-Helicolenus maderensis, De Buen, 1935

αγγλ. Madéira rockfish 
γαλ. Rascasse de Madere 
ιταλ. Scorfanetto  

squam oso 
ion. Poyo

Scorpaenidae

187. Σκόρπιός 
καφ έ ή 
μαύρος

Scorpaena porcus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-C o t tu s  m assiliensis, Gmelin, 1758 
-Scorpaena rascassa, Lacepède, 1801

α γγλ . B lack surp ion fish  
γαλ. Rascasse brune 
ιταλ. Scorfano nero 
ion. Rascacio

Scorpaenidae
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188. Σκόρπιός
κόκκινος

Scorpaena scrofa
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-Scorpaena barbata, Lacepede, 1801 
-S co rp a e na  lutea, Risso, 1810

αγγλ. Red scorp ion fish  
γαλ. Rascasse rouge 
ιταλ. Scorfano rosso 
ισπ. Cabracho

Scorpaenidae

189. Σκόρπιδομάνα Helicolenus dactylopterus 
dactylopterus, Delaroche, 1809 
Συνώνυμα:
-S co rp a e na  dactyloptera, 

Delaroche, 1809
-S e b a s te s  im peria lis, Cuvier. 1829 
-Sebastes dactylopterus, Günther. 1860
-  Helicolenus dactylopterus,

Goode & Bean, 1896
-  Helicolenus maderensis,

Goode & Bean, 1896

αγγλ. Rochfish 
γαλ. Rascasse du Nord 
ισπ. G allineta

Scorpaenidae

190. Σκουμπρί
κοινό

Scomber scom brus
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-Scom ber scomber, Bonnaterre, 1788 
-S c o m b e r puncta tus, Coush, 1867

α γγλ . A tla n tic  mackerel 
γαλ. Maquereau com m un 
γερμ . Makrele 
ισπ. Caballa 
ιταλ. Scombro

Scombridae

191. Σκουμπρί
κιτρ ινόστικτο
(ισπανικό)

Scomberomorus maculatus αγγλ. Spanish mackerel 
γαλ. Maquereau espagnol 
γερμ. Spanisch makrele

Scombridae

192. Σκουμπρί
βασιλικό
(γίγαντας) -

Scomberomorus cavalla αγγλ. King mackerel 
γαλ. Maquereau royal

Scombridae

193. Σκουμπρί 
βασιλικό ·

Scomberomorus regalis αγγλ. Cero, King 
mackerel, Great King -

Scombridae

194. Σκουμπρί
γουάχου
(τροπικών
θαλασσών)·-

Acanthocybium  solanderi αγγλ. Waho, Peto Scombridae

195. Σκυλόψαρο
ισπανικό

Gaieus melastomus
Rafinesque, 1810

αγγλ. B lack mouth 
catshark, B lack 
mouthed dog-fish 

γαλ. Chien espagnol 
γερμ. Fleckhai 
ισπ. Boca negra, 

P intarro ja boca negra 
ιταλ. Bocanera

Scyliorhinidae

197. Σκυλόψ αρο
μεγάλο
(γά τος - 
σκύλος)

Scyliorh inus s te lla ris .
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-S q u a lu s  s te lla ris , Linnaeus, 1758 
-Scyllium catulus, Müller & Rente. 1841

αγγλ. Nursehound 
γαλ. Grande roussete 
γερμ . G rosgefleckter 

katzenhai 
ισπ. A litan

Scyliorhin idae
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198. Σκυλόψ αρο S cylio rh inus canícula αγγλ. S m allspo tted Scyliorhin idae
μικρό
(γατάκι - 
σκυλάκι · 
κουτάβι)

Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
— Squalus canícula, Linnaeus, 1758 
-S c y U iu m  canícula, Cuvier, 1817 
-C a tu lu s  can icu lus, Garman, 1913

ca tshark
γαλ. Petite  roussete 
γερμ. K le inge lfle cke r 

katzenhai 
ισπ. P in ta rro ia

199. Σμαρίδα Centracanthus c irrus
Raflnesque, 1810 
Συνώνυμα:
-  Sm aris ins id ia to r, 

Valenciennes, 1830 
-S p ic a ra  royeri, Fowler, 1913

γαλ. P icarel quetteu r 
ισπ. Jerre t im peria l

Centracanthidae

200. Σμέρνα
ελληνική

M uraena helena
Linnaeus, 1758 
Συνώνυμα:
-M uraena  variegata, Rafinesque, 1810 
-M u ra e n a  gu tta ta , Risso, 1826
-  Muraena augusti, Kaup, 1856
-  Muraenophis helena, Fowler, 1936

αγγλ. M editerranean 
m oray

γαλ. Murène de 
M editerranée 

ισπ. Morena 
m editerránea

Muraenidae

201. Σμέρνα
καφετιά
(γυμνο-
θώρακας)

G ym nothorax un ico lo r
Delaroche, 1809 
Συνώνυμα:
-M u ra e n o p h is  unicolor,

Delaroche, 1809
-M u ra e n o p h is  c ris tin i, Risso, 1826 
-M u ra e n a  unicolor, Lowe, 1846 
-L y c o d o n tis  unico lor, Fowler, 1936

αγγλ. Brown moray 
γαλ. Murène brune 
ισπ. M orena luc ia

Muraenidae

202. Σολομός
κοινός
Α τλα ντικού

Salm o salar
Linnaeus, 1758
Συνώνυμα:
κανένα

αγγλ. Salmon 
γαλ. Saumon 
γερμ. Lachs, Salm 
ιταλ. Salmone 
ισπ. Salmon

Salmonidae

203. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus tshaw itscha αγγλ. King salmon, 
C hinook salm on, B lack 
sa lm on, Chub salm on

Salm onidae

204. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus keta αγγλ. Chum salm on, 
Dog salm on

Salmonidae

205. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus gorbuscha αγγλ. Pink salm on, 
Ham back salm on

Salm onidae

206. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus kisuch αγγλ. S ilver salm on,
Jack salm on, S irversides

Salm onidae

207. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus masou αγγλ. Cherry salm on, 
Japanese salm on

Salm onidae

208. Σολομός
Ειρηνικού

O ncorhynchus nerka αγγλ. Sock-eye (red) 
salm on

Salm onidae

107



108

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -  ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΞΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

1. Trawling gear in California. WXSCOFiELD..

2. Herkunei der magyariscenfischerei, Badapest J. JANCQ;

3. Τεχνολογία και. notom os sfisyxas αλιευμάτων. Παπαναστασίου.

4. ΟμοΠογίεα ψαράδων

5. Ψάρια και ψαρέματα τηε Ελλάδαε.

. 6. Αλιευτική Τέκνοfioyία I  ϋ (Σημειώσει) Δέσποινα Αβραμίδο.υ Τ.Ε.1 
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7. Πρακτικέ s Ασκησε is σε αλιευτικά σκάφη( Σημειώσει) Tswpyios 

Παραλικαδ. Τ.Ε.ί. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.


