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1 Εισαγωγή: 
Ως ιχθυολόγος επισκεπτόµενος συχνά την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου 

εντυπωσιάστηκα από τον πλούτο των αλιευµάτων που είναι διαθέσιµα στον εµπορικό 

τοµέα και έχουν οικονοµική σηµασία για τον άνθρωπο. Συζητώντας µε τον καθηγητή 

µου κ. Γεώργιο Χώτο, που θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την πολύτιµη βοήθεια 

που µου προσέφερε µέσω των συγγραµάτων του και τις καθολικές οδηγίες σε όλη τη 

διάρκεια των σπουδών µου, καταλήξαµε ότι είναι ένα ωραίο και χρήσιµο θέµα να 

παρουσιαστούν τα αλιεύµατα σε µια εργασία µε φωτογραφίες και επεξηγήσεις, καθώς 

δεν υπάρχει παρόµοια εργασία προσπάθησα να αποτυπώσω τα εκφορτούµενα είδη µε 

φωτογραφίες και επεξηγήσεις. Το υλικό µου το απέκτησα καθ’όλη τη διάρκεια της 

πρακτικής άσκησης (στο χώρο της ιχθυόσκαλας) και µετέπειτα µε καθηµερινές 

επισκέψεις, χρησιµοποιόντας κάµερα. Υπήρξαν αρκετές δυσκολίες, διότι πολλά από 

τα κάτωθι αλιεύµατα δεν ήταν διαθέσιµα όλους τους µήνες του χρόνου, αυτό 

σηµαίνει πως για να φωτογραφίσω το επιθυµητό αλίευµα έπρεπε να περιµένω 

αρκετούς µήνες. Επιπλέον έπρεπε να αναπτύξω καλές σχέσεις µε τους ιχθυέµπορες 

και να συζητήσω µε αυτούς. Βιολογικές πληροφορίες άντλησα από τη Fishbase, τη 

F.A.O, την I.U.C.N, από το σύγγραµα ιχθυολογία (Νεόφυτου), από το σύγγραµα 

υδατοκαλλιέργειες ευρύαλων ψαριών Λαβράκι και Τσιπούρα (Γ. Χώτος και Ι. 

Ρογδάκης), από το σύγγραµα καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές ζωικών οργανισµών 

(Κλαουδάτος), από τα ψάρια της Ελλάδος (κλείδες προσδιορισµού, Κασπίρης), από 

τα δεκάποδα των Ελληνικών θαλασσών (πτυχιακή διατριβή, Παπαηλία Αντιγόνη), 

από τη sealifebase, από την παραλλακτικότητα των πληθυσµών αχινού στον 

Παγασητικό κόλπο και στις Σποράδες (µεταπτυχιακή διατριβή, Λόλας Αλέξιος) και 

από την ανατοµία και συστηµατική σουπιάς (Νταϊλιάνης). Συνέλεξα επίσης 

στατιστικά στοιχεία ποσοτήτων ανά µήνα για το έτος 2018 προκειµένου να 

αποτελέσουν και βάση για µελλοντικές µελέτες άλλων ερευνητών. Η πτυχιακή αυτή 

εργασία εκπονήθηκε µε καθολική µελέτη και συστηµατική παρακολούθηση των 

αλιευµάτων. Τέλος, όντας ιχθυολόγος θα ήθελα η πτυχιακή µου εργασία να δώσει 

γνώση και κίνητρο καθώς επίσης να αφήσει ένα όµορφο στίγµα στην καταγραφή των 

εγχώριων αλιευµάτων. 

I) Τι είναι η µορφολογία-µορφοµετρία; 
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Οι µορφοµετρικοί (φαινοτυπικοί) χαρακτήρες προέρχονται από τη σύνθετη 

επίδραση του γενότυπου και των περιβαλλοντικών παραγόντων και είναι κάτω από 

την επίδραση της φυσικής επιλογής (Dobzansky, 1970). Εξωτερική µορφολογία είναι 

τα χαρακτηριστικά και οι αναλογίες (ύψος-µήκος-πλάτος) που φέρει το σώµα ενός 

είδους. 

II) Τι είναι ο οικότοπος/ενδιαίτηµα; 

Ο φυσικός χώρος στον οποίο ζει το ψάρι και περιλαµβάνει το περιβάλλον του 

είναι το ενδιαίτηµα του. Μέσα στο ενδιαίτηµα υπάρχουν φυσικοί και βιολογικοί 

πόροι τους οποίους το ψάρι χρησιµοποιεί για να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, οι 

οποίοι συνολικά αποτελούν τον οικολογικό του θώκο. 

 

III) Τι είναι η διατροφή/τροφή και τροφικές συνήθειες; 

Τα ψάρια, όπως και όλοι οι ζωικοί οργανισµοί, απαιτούν κατάλληλη τροφή 

προκειµένου να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν. Γενικά, η αναζήτηση της τροφής 

από τα ψάρια συνδέεται µε µεταναστεύσεις (µικρές ή µεγάλες, κάθετες ή οριζόντιες), 

καθώς επίσης και αύξηση της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς µεταξύ των ειδών. 

Η φυσική τροφή των ψαριών προέρχεται από διάφορους φυτικούς και ζωικούς 

οργανισµούς που ζουν µέσα στο νερό, καθώς και από µη υδρόβιους (έντοµα που ζουν 

εκτός του νερού). Οι φυσικοί αυτοί τροφοδότες προσφέρουν µια µεγάλη ποικιλία 

τροφής στα ψάρια που περιλαµβάνει πολλά είδη θρεπτικών στοιχείων. 

Μεγάλη σηµασία στη µελέτη της διατροφής των ψαριών έχει η έννοια του 

τροφικού επιπέδου. Η µελέτη της παραµέτρου αυτής οδηγεί στον προσδριορισµό της 

θέσης ενός είδους στο τροφικό πλέγµα ενός οικοσυστήµατος. 

IV) Τι είναι η αναπαραγωγή; 

Οι αναπαρωγικές συνήθειες των ψαριών διαφέρουν πολύ από είδος σε είδος 

και επηρεάζονται πάρα πολύ από τις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η 

θερµοκρασία του νερού, το µήκος της ηµέρας, οι βροχοπτώσεις, τα διαθέσιµα της 

τροφής κ.λπ. Γενικά κάθε ψάρει προσπαθεί να αναπραχθεί σε χρονική στιγµή που θα 

έχει την πιθανότητα να µεγιστοποιήσει την επιβίωση των απογόνων του. Τα ψάρια 
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διακρίνονται σε ωοτόκα (oviparous) τα οποία είναι και τα πολυαριθµότερα και σε 

ζωοτόκα ή ωοζωοτόκα (viviparous ή ovoviviparous).  

Στα τελεόστεα η αυγοπαραγωγή ελέγχεται τόσο από ενδογενείς παράγοντες 

(γοναδοτροπικές ορµόνες) οι οποίοι εισάγουν και µεσολαβούν για αλλαγές, πριν την 

αναπαραγωγή, στις ωοκύστεις και στη σπεραµοτογένεση, όσο και εξωγενείς 

παράγοντες (θερµοκρασία, φωτοπερίοδος, η φύση του υπόβαθρου στο χώρο της 

αναπαραγωγής (spawning substrate) και τα διάφορα χηµικά και φυσικά ερεθίσµατα 

που δέχεται το ψάρι.) που καθορίζουν πότε οι ενδογενείς θα αρχίσουν να 

λειτουργούν. Συνεπώς υπάρχει πλήρης συγχρονισµός µεταξύ ενδογενών και 

εξωγενών παραγόντων όπου ελέγχεται η αναπαραγωγική διαδικασία των ψαριών. 

V) Τι είναι γεωγραφική εξάπλωση; 

Η γεωγραφική εξάπλωση προσδίσει την γεωγραφική κατανοµή των ειδών, 

δηλάδη σε ποια µέρη της γης διαβιούν τα είδη. 

Στη γεωγραφική κατανοµή των ψαριών µεγάλη σπουδαιότητα έχουν οι 

κλιµατικές (γεωγραφικές) ζώνες. Η γη είναι χωρισµένη σε τρεις γεωγραφικές ζώνες 

πανίδας. 

Α) Αρκτογή η Μεγαγή: Η ζώνη αυτή διαιρείται σε τέσσερις υποζώνες (περιοχές). 

1. Αιθιοπική περιοχή: Περιλαµβάνει την Αφρική εκτός από την οροσειρά του 

Άτλαντα στη Β.∆ Αφρική. Στην ζώνη αυτή περιλαµβάνεται και ένα τµήµα της Ν. 

Αραβίας. 

2. Ανατολική περιοχή: Περιλαµβάνει την Τροπική Ασία και επιπλέον µερικές από 

τις Ευρωπαϊκές νήσους στα Νοτιοανατολικά. 

3. Παλαιοαρκτική περιοχή: Σε αυτή υπάγονται οι Εύκρατες περιοχές και η 

παγωµένη Ευρωασία και το επιπλέον µέρος της Β.∆ Αφρικής. 

4. Νεοαρκτική περιοχή: Αποτελείται από τη Β. Αµερική και µερικές περιοχές του 

Μεξικού. 

Β) Νεογή ή Νεοτροπική: Η ζώνη αυτή αποτελείται από τη Νεοτροπική περιοχή (Ν. 

και Κ. Αµερικη) και το υπόλοιπο του τροπικού Μεξικού. 
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Γ) Νοτογή: Στη ζώνη αυτή περικλείεται η περιοχή της Αυστραλίας. 

 

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) 

Υπέρκλαση: Χορδωτά (Chordata) 

2 Κλάση: Οστεϊχθύες (Osteichthyes) 

 

2.1 Tάξη: Anquilliformes 
 

Χέλι, Anguilla Anguilla. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Anguilliformes 

Οικογένεια: Anguillidae 

Γένος: Anguilla 

Είδος: Anguilla Anguilla (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Muraena Anguilla (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Common eel (UK), Anchidda (Italy), Anguilla (Spain). 

 

Εικόνα 1. Χέλι, Αnguilla anguilla. Photo by Frenopoulos. 
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Eικόνα 2. Συλλογή των ιχθυδίων σε µονάδα εκτροφής και προπάχυνσης χελιού. 

Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Είναι το µόνο είδος από τα χελόµορφα που διαβιούν στα ευρωπαϊκά γλυκά 

νερά. Το σώµα του έχει σχήµα οφιοειδές µε πάρα πολύ γλοιώδες δέρµα, µέσα στο 

οποίο είναι βυθισµένα µικρά και ελλειπτικού σχήµατος λέπια. Το ζεύγος, όµως, των 

κυκλικών πλευρικών πτερυγίων βοηθά στη µακροσκοπική αναγνώριση του. 

Έχει συνεχόµενα ραχιαίο, εδρικό και ουραίο πτερύγιο, ενώ λείπουν τα 

κοιλιακά. Οι βραγχιακές σχισµές είναι πολύ µικρές και βρίσκονται ακριβώς µπροστά 

από τη βάση των πλευρικών πτερυγίων. Η κάτω σιαγόνα προεξέχει και τα δόντια του 

στόµατος είναι µικρά και µε αµβλεία επιφάνεια. 

Τα θηλυκά χέλια µεγαλώνουν µέχρι 160 εκατοστά µήκος και 6 κιλά βάρος, 

ενώ κανένα αρσενικό δεν έχει καταγραφεί πάνω από 55 εκατοστά µήκος µέχρι 

σήµερα. Η πορεία ανάπτυξης τους εξαρτάται από το ποσό της τροφής και τις τιµές 

της θερµοκρασίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χειµώνα παραµονής τους στα γλυκά 

νερά πετυχαίνουν µήκος περίπου 8 εκατοστά. Κατά το δεύτερο χειµώνα αποκτούν 

µήκος 17-19 εκατοστά οπότε αναπτύσσονται και τα λέπια. Συνήθως ζουν 20-25 

χρόνια. 

Τα χέλια πριν από το στάδιο της αναπαραγωγικής ωριµότητας έχουν γενικά 

στις πλευρές κίτρινο χρώµα και ονοµάζονται κιτρινόχελα, στη ραχιαία περιοχή 

λαδοκαστανό ή γκριζοκαστανό, ενώ στην κοιλιακή περιοχή γκριζοκίτρινο. Τα 

χρώµατα αυτά τα έχουν όσο χρόνο παραµένουν στα γλυκά νερά. Στην ηλικία, όµως 

των 4-10 χρόνων, όπου επέρχεται η γεννητική ωριµότητα, αλλάζουν το χρωµατισµό 
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τους. Αποκτούν αργυρό στις πλευρές και στην κοιλιά και ονοµάζονται αργυρόχελα 

και σκούρο γκριζοπράσινο χρωµατισµό στη ραχιαία περιοχή. 

Οικότοπος:  

Είναι ευρύαλο και ευρύθερµο είδος. Ζει από 3 ως 700 µέτρα αλλά συνήθως 

κυµαίνεται από 3 ως 40 µέτρα βάθος. Τα νεαρά άτοµα κατοικούν σε ποτάµια, ρυάκια, 

εκβολές ποταµών και σε λιµνοθάλασσες. Ζουν στον πυθµένα, κάτω από πέτρες, στη 

λάσπη ή σε σχισµές πετρωµάτων. Ζουν µόνα τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους. 

Παρόλα αυτά συναντάµε κοπάδια των µικρών χελιών λόγο αλλαγών 

περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής που ζουν. 

 Όταν λοιπόν τα χέλια βρίσκονται στην περίοδο ανάπτυξης και έχουν 

ολοκληρώσει το ταξίδι τους τότε ενστικτωδώς αρχίζουν να ταξιδεύον αντίθετα προς 

το ρεύµα των ποταµών για να φτάσουν σε λίµνες και ρυάκια. Στον ποταµό Μπάν, 

στην βόρεια Ιρλανδία, οι ψαράδες έχουν τοποθετήσει σκάλες φτιαγµένες από άχυρα 

ώστε να µπορούν να σκαρφαλώσουν και να πέσουν σε ειδικές δεξαµενές όπου 

καταµετρούνται 20.000.000 χέλια κάθε χρόνο. 

∆ιατροφή : 

Παρατηρήθηκε πως το Ευρωπαϊκό χέλι τρέφεται µε οργανισµούς που 

βρίσκονται στον πυθµένα. Επιπρόσθετα σε δύο Βρετανικούς ποταµούς βρέθηκε στο 

στοµάχι τους, ψάρια και οργανισµοί εκτός νερού όπως σκουλήκια. Πιο 

συγκεκριµένα, βρέθηκαν ολιγόχαιτοι, λάρβες διπτέρων και τριχόπτερα. Επίσης 

παρατηρήθηκε πως κατά την περίοδο της µετανάστευσης η τροφοληψία σταµατάει. 

Κατά την µεταµόρφωση από λεπτοκέφαλο σε προνύµφη τα χέλια δεν τρέφονται µε 

οργανισµούς αλλά απορροφούν διαλυµένη οργανική ύλη διαµέσου της επιθηλιακής 

επιφάνειας. Επίσης η υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες και οι βενθικές 

τροφικές συνήθειες του χελιού το καθιστά ευάλωτο στη βιοσυσσώρευση ρύπων, όπως 

βαρέα µέταλλα και οργανικές µολύνσεις καθώς καταστρέφει τα όργανα τους, τους 

µειώνει την ικανότητα µετανάστευσης και την ικανότητα γεννητικής ωρίµανσης. 

Αναπαραγωγή:  

Ο χώρος αναπαραγωγής όλων των χελιών είναι η θάλασσα των Σαργασσών 

(Γιοχένες Σµίτ), µία περιοχή στο βόρειο Ατλαντικό γεµάτη φύκια. Τόσο τα 
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αµερικανικά όσο και τα ευρωπαϊκά χέλια γεννούν τα αυγά τους εκεί σε βάθος 400-

700 µέτρα. Ύστερα οι αµερικανικές και ευρωπαϊκές προνύµφες παίρνουν 

διαφορετικές κατευθύνσεις κάπου κοντά στις Βερµούδες για να γυρίσουν στην 

περιοχή όπου ξεκίνησαν οι γονείς τους. Όσον αφορά τα αµερικανικά χέλια, το ταξίδι 

είναι απόσταση 1.600 χιλιόµετρα και απαιτείται ένας χρόνος για να καλυφθεί αυτή η 

απόσταση, ενώ τα ευρωπαϊκά χέλια ταξιδεύουν 5.200 χιλιόµετρα περίπου και το 

ταξίδι διαρκεί σχεδόν τρία χρόνια ή και παραπάνω. Εκπληκτικό γεγονός αποτελεί ο 

ρυθµός αύξησης των χελιών (αµερικανικό και ευρωπαϊκό) επειδή µέχρι να φτάσουν 

στον προορισµό τους έχουν το ίδιο µέγεθος. Η γαµετογένεση εµφανίζεται στην 

περίοδο της µετανάστευσης.  Όταν το γεννητικό σύστηµα ωριµάσει τότε η διάµετρος 

του µατιού αυξάνεται για να βλέπει στα βαθιά νερά, τα εντόσθια αρχίζουν να 

ατροφούν και οι γεννητικοί αδένες µεγαλώνουν. Το θηλυκό γεννάει από 10 ως 20 

εκατοµµύρια αυγά και το αρσενικό τα γονιµοποιεί. Ύστερα µόλις εκκολαφθούν τα 

αυγά τα οποία επιπλέουν, γεννιούνται τα χέλια µε πρώτη τους µορφή να είναι οι 

λεπτοκέφαλοι και µε την πάροδο του χρόνου µεταµορφώνονται σε υαλοειδές χέλια. Η 

γεννοβολία συµβαίνει από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το χέλι κατανέµεται στον Ατλαντικό ωκεανό, στη Βαλτική θάλασσα, στη 

Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα και κάποιοι πληθυσµοί στην Ισλανδία. 

Επίσης παρατηρήθηκαν στην Ασία σε πολλά ποτάµια και ρυάκια καθώς και στη 

Νότια και Κεντρική Αµερική σε γλυκά νερά. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σµέρνα, Muraena helena. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Εγχελύµορφα (Αnguilliformes) 

Οικογένεια: Muraenidae 

Γένος: Muraena 

Είδος: Muraena helena (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Muraena bettencourti (Osorio, 1911) 

Κοινά ονόµατα: Morena (Spain), Μoray (UK), Mureene (Italy). 

 

Eικόνα 1. Σµέρνα, Muraena helena. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Η σµέρνα διαθέτει επίµηκες σώµα, οφιοειδές, πλευρικά συµπιεσµένο µε 

στενόµακρο ρύγχος. Τα ρουθούνια έχουν σωληνωτό σχήµα, ξεπερνούν το ρύγχος και 

επεκτείνονται κάτω από το δέρµα, φέροντας στην άκρη τους παλµώδη βλέφαρα, τα 

οποία ρυθµίζουν την κυκλοφορία του νερού στην οσφρητική µοίρα. Ο µηχανισµός 

αυτός της προσδίδει ισχυρή όσφρηση. Έχει µεγάλο στόµα, του οποίου το άνοιγµα 

ξεπερνά τις 90º. Τα µάτια της είναι µικρά και οι σιαγόνες προεκτείνονται µέχρι το 

πίσω µέρος των οφθαλµών, ενώ παράλληλα φέρουν µεγάλα, κωνικά και κοφτερά, 

δηλητηριώδη δόντια, τοποθετηµένα σε µία σειρά. Στην πάνω σιαγόνα φέρει 2 ή 3 

δόντια στην προγναθιαία σειρά και µικρά στην ινιακή. Τα βραγχιοκαλύµµατα είναι 

µαλακά και διάσταλτα, επιτρέποντας να φαίνονται µικρά βραγχιακά στόµια. ∆ε  
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φέρει πλευρικά ή κοιλιακά πτερύγια, ενώ το ραχιαίο, το ουραίο και το εδρικό είναι 

ενωµένα και περιβάλλονται από επιδερµικό ιστό. Το µέγιστο µήκος της φτάνει στο 

1,5m. 

Το είδος αυτό διακρίνεται από µεγάλη ποικιλία χρωµατισµών. Γενικά, το 

σώµα της φέρει ανοιχτό ή σκούρο καστανό χρωµατισµό, µε διάφορα στίγµατα 

ακανόνιστου σχήµατος, µαύρου, κίτρινου ή άσπρου χρώµατος. Τα βραγχιακά 

ανοίγµατα, καθώς και η γωνία του στόµατος έχουν µαύρες παρυφές. 

Οικότοπος:  

Ζει σε βραχώδεις βυθούς µε κοιλώµατα και βλάστηση, κοντά στις ακτές, σε 

ρηχά νερά, συνήθως από 1 ως 30 µέτρα φτάνοντας µέχρι και τα 100 µέτρα. Πολλές 

φορές οι µικρές σµέρνες βγαίνουν έξω εκεί που σκάει το κύµα. Από τα καλύτερα 

ενδιαιτήµατα του είδους αυτού είναι τα ναυάγια. Είναι µοναχικό είδος που δηµιουργεί 

µικρές επικράτειες. Πρόκειται για ένα νυχτόβιο θηρευτή που δραστηριοποιείται από 

το σούρουπο και µετά. 

∆ιατροφή:   

Η σµέρνα τρέφεται µε κεφαλόποδα, µικρά ψάρια, καρκινοειδή και 

υπολλείµατα νεκρών ψαριών. Αγαπηµένη της τροφή είναι το χταπόδι. Έχει 

διαπιστωθεί πως όταν φάει και αποσύρεται στο θαλάµι της, ανοίγει διάπλατα το 

στόµα της και αφήνει µικρές κόκκινες γαρίδες του είδους Stenopus spinosus να 

καθαρίσουν την οδοντοστοιχία της. 

Αναπαραγωγή:  

Η αναπαραγωγική της δραστηριότητα δεν είναι αρκετά γνωστή. Πιστεύεται 

ότι είναι ερµαφρόδιτο ψάρι και ζευγαρώνει σε ζεστά νερά. Γεννά περίπου 60.000 

αυγά στη θάλασσα τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  

Βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα και στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό. 

Πιο συγκεκριµένα στη Σενεγάλη, στο Πράσινο Ακρωτήρι, κοντά στην δυτική 

Πορτογαλία και στις Αζόρες. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μουγγρί, Conger conger. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Anguilliformes 

Οικογένεια: Congridae 

Γένος: Conger 

Είδος: Conger conger (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Conger verus (Risso, 1826) 

Κοινά ονόµατα: European conger (UK), Congre de Europe (FR), Congrio comun 

(Spain). 

 

Εικόνα 1. Μουγγρί, Conger conger. Photo by Bradley Coates (Australianmuseum). 

Μορφολογία: 

Το µουγγρί διαθέτει οφιοειδές σώµα, στρογγυλό και ελαφρά συµπιεσµένο στο 

µπροστινό τµήµα και περισσότερο στην περιοχή µετά την έδρα. Η έδρα βρίσκεται 

λίγο πριν τη µέση του σώµατος του. Το κεφάλι είναι πεπλατυσµένο µέχρι στο πίσω 

µέρος των µατιών και το ρύγχος είναι στρόγγυλο, ελαφρά προτεταµένο. Οι οφθαλµοί 

είναι µικροί. Εµφανίζει προγναθισµό της πάνω σιαγόνας και το άνοιγµα του στόµατος 

φτάνει στο ίδιο ύψος µε το πίσω άκρο του οφθαλµού. Τόσο στην πάνω όσο και στην 

κάτω σιαγόνα φέρει µια εξωτερική σειρά δοντιών πυκνά τοποθετηµένων, µεγάλων 

και µυτερών, τα οποία σχηµατίζουν µια κοφτερή επιφάνεια και µια εσωτερική σειρά 

από µικρά, κωνικά και βελονοειδή δόντια. Στην προγναθιαία και στην ινιακή περιοχή 

τα δόντια είναι µεγάλα και κωνικά. Τα βραγχιακά ανοίγµατα είναι µακριά σαν 
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σχισµές, προεκτείνονται προς τα κάτω µέχρι την κοιλιακή περιοχή και είναι 

τοποθετηµένα χαµηλότερα από το ύψος της πλευρικής γραµµής, σε σχήµα 

ηµισεληνοειδές. Στην πλευρική γραµµή φέρει 44-47 πόρους στο τµήµα που βρίσκεται 

πριν από την έδρα και 6 πριν από τα πλευρικά πτερύγια. Τα πλευρικά πτερύγια είναι 

στενόµακρα, ενώ το ραχιαίο, το εδρικό και το ουραίο είναι ενωµένα µεταξύ τους. Η 

έδρα βρίσκεται πριν από το δεύτερο µισό του σώµατος του, το οποίο δεν καλύπτεται 

από λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος ανέρχονται, αντίστοιχα, στα 3 µέτρα και στα 

110 κιλά, ενώ τα θηλυκά άτοµα είναι συνήθως µικρότερα από τα αρσενικά. 

Η ραχιαία περιοχή και το πάνω µέρος των πλευρών φέρουν µπεζ ή ανοιχτό 

καστανό χρωµατισµό, ενώ το κάτω µέρος τους καθώς και η κοιλιά εµφανίζουν 

άσπρο. Οι παρυφές των µονών πτερυγίων είναι µαύρες. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό και ωκεανόδροµο είδος. Ζει σε περιοχές µε βραχώδεις βυθούς 

γεµάτους τρύπες, αλλά και σε αµµώδεις βιότοπους. Μπορεί να βρεθεί σε περιοχές 

από 0-1100 µέτρα βάθος. Τα νεαρά άτοµα του είδους βρίσκονται συχνά σε παράκτια 

ρηχά ύδατα, ενώ µεταναστεύουν σε πιο βαθιά νερά όταν ωριµάσουν. 

∆ιατροφή: 

Το µουγγρί είναι νυχτόβιος κυνηγός, που καραδοκεί περιµένοντας τη λεία του. 

Η διατροφή του αποτελείται από ψάρια, µαλάκια και οστρακόδερµα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του Conger conger, λαµβάνει χώρα κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Ωριµάζει σεξουαλικά σε ηλικία 5-15 ετών. Συγκεκριµένα, τα 

αρσενικά άτοµα ωριµάζουν, όταν το µήκος τους φτάσει γύρω στα 75 εκατοστά, και 

τα θηλυκά, όταν το µήκος τους φτάσει περίπου δύο µέτρα. Ένα ώριµο θηλυκό 

παράγει 3-8 εκατοµµύρια αυγά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το Conger conger, απαντάται στον Ατλαντικό ωκεανό: από την Ισλανδία ως 

τη Σενεγάλη, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.2 Τάξη: Atheriniformes 
 

Σουβλίτης, Atherina hepsetus.  

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Atheriniformes 

Οικογένεια: Atherinidae 

Γένος: Atherina 

Είδος: Atherina hepsetus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Atherina athaerina (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Pejerrey (Spain), Cheunau (Italy), Cornaru (France). 

 

Εικόνα 1. Atherina hepsetus, Σουβλίτης. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει σώµα επίµηκες, κυλινδρικό, µε µικρό κεφάλι και µεγάλα 

µάτια. Η πάνω σιαγόνα προεξέχει της κάτω και τα χείλη είναι λεπτά. Τα λέπια είναι 

κυκλοειδή και τοποθετηµένα κατά τρόπο ώστε να σχηµατίζουν επιµήκεις σειρές. 

Στην πλευρική γραµµή φέρει 44-52 λέπια και κάθε βραγχιακό τόξο έχει 21-39 

βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων πτερυγίων και του 

εδρικού είναι αντίστοιχα, D1 VII-X, D2 I/10-12 και Α Ι/11-13. Το µέγιστο µήκος του 
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σώµατος του ανέρχεται στα 15 εκατοστά, όµως συνήθως κυµαίνεται στα 7-9 

εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός που συνήθως εµφανίζει ο σουβλίτης είναι πράσινος ή 

κυανοπράσινος στη ραχιαία περιοχή, άσπρος στην κοιλιακή και ασηµένιος στις 

πλευρές. Φέρει µικρά µαύρα στίγµατα στο πίσω άκρο από κάθε λέπι. Επίσης, κατά 

µήκος των πλευρών, από το κεφάλι µέχρι το ουραίο πτερύγιο, φέρει µια µεγάλη 

χαρακτηριστική ασηµένια λουρίδα, η οποία µερικές φορές υπογραµµίζεται από µία 

άλλη µαύρου στίγµατος. 

Οικότοπος: 

Ο σουβλίτης ζει σε παράκτια ύδατα, είναι ευρύαλο είδος και εµφανίζεται σε 

λιµνοθάλασσες και σε εκβολές ποταµών. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε κωπήποδα και µε βενθικά καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική διαδικασία του Atherina hepsetus, λαµβάνει χώρα από τον 

Ιανουάριο ως τον Απρίλιο. Τα αυγά του είδους προσκολλώνται στις πέτρες και στα 

φύκια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, από την Ισπανία ως το Μαρόκο καθώς 

επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Αθερίνα, Atherina boyeri. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Atheriniformes 

Οικογένεια: Atherinidae 

Γένος: Atherina 

Είδος: Atherina boyeri ( Risso, 1810) 

Κοινά συνώνυµα: Hespetia boyeri (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Pejerrey (Spain), Cheunau (Ita), Cornaru (Fra). 

 

Εικόνα 1. Atherina boyeri, Αθερίνα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Συνήθως αυτή η οικογένεια έχει λεπτό και επίµηκες σώµα, καλυµµένο µε 

λέπια, σε ορισµένα κυκλοειδή και σε άλλα κτενοειδή. Τα µάτια τους είναι µεγάλα και 

φέρουν δύο ραχιαία πτερύγια. 

Το είδος αυτό εµφανίζει µεταβλητότητα στα µορφολογικά χαρακτηριστικά, 

ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζει. Το σώµα του είναι 
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επίµηκες, κυλινδρικό µε µικρό κεφάλι και µεγάλα µάτια. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 

20-40 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιάιων πτερυγίων και 

του εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 VII-XI, D2 I/8-16 και AI/10-18. Tα λέπια είναι 

κυκλοειδή, τοποθετηµένα σε επιµήκεις σειρές και ο αριθµός τους κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής φτάνει στα 60-65. Το µέγιστο µήκος φτάνει στα 20 cm, αλλά 

συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 8 και 10 cm. 

Το είδος αυτό εµφανίζει κυανό ή κυανοπράσινο χρωµατισµό στη ραχιαία 

περιοχή, ασηµένιο στις πλευρές και λευκό στην κοιλιά. Φέρει µικρά µαύρα στίγµατα 

στο πίσω άκρο από κάθε λέπι. Επίσης κατά µήκος των πλευρών του, από το κεφάλι 

µέχρι το ουραίο πτερύγιο, φέρει µια µεγάλη χαρακτηριστική ασηµένια λουρίδα, η 

οποία κάποιες φορές υπογραµµίζεται από µία άλλη µαύρου χρώµατος. Πληθυσµοί 

που ζουν σε λιµνοθάλασσες φέρουν στην πλάτη καστανό ή  γκριζοκάστανο 

χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Η αθερίνα είναι ευρύαλο είδος, οι ενήλικες βρίσκονται συχνά σε υφάλµυρα 

νερά και πιο σπάνια σε γλυκά νερά. Εµφανίζονται συνήθως σε κοπάδια καθώς 

ορισµένοι πληθυσµοί πραγµατοποιούν µεταναστεύσεις στις εκβολές των ποταµών. 

Επίσης ζουν σε ρηχά νερά από 2 εως 20 µέτρα. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε µαλακόστρακα, σκώληκες, µαλάκια και προνύµφες ψαριών. 

Αναπαραγωγή:  

Οι µήνες αναπαραγωγής της αθερίνας είναι από τον Απρίλιο µέχρι τον 

Ιούλιο. Βεβαίως ανάλογα µε την περιοχή και τις κλιµατικές συνθήκες που µπορεί να 

διαφοροποιούνται χρόνο µε τον χρόνο δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχουν 

αποκλίσεις. Ο γενικός κανόνας όµως είναι ο παραπάνω. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό: Πορτογαλία και Ισπανία προς 

Νουαντχίπου (Μαυριτανία) και τη Μαδέρα και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Ορισµένοι πληθυσµοί βρέθηκαν στην Αζοφική θάλασσα, Μαύροι θάλασσα και 

Κασπία θάλασσα.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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2.3 Τάξη: Clupeiformes 
 

Γαύρος, Engraulis encrasicolus. 

Οµοταξία: Aκτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Clupeiformes 

Οικογένεια: Engraulidae 

Γένος: Engraulis 

Είδος: Ε.encrasicolus  (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Engraulis amara 

Κοινά ονόµατα: Amplovo (FRA), Acciuga (ITA), Anxova (SPAIN). 

 

Εικόνα 1. Γάβρος, Engraulis encrasicolus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει µεγάλα µάτια και  µυτερό ρύγχος. ∆ιαθέτει επίµηκες, αδύνατο σώµα, µε 

µεγάλο στόµα και υπογναθισµό της κάτω σιαγόνας, ενώ το άνοιγµα του φτάνει µέχρι 

το πίσω µέρος των οφθαλµών. Η κοιλία του είναι στρογγυλεµένη και δε φέρει καρίνα 

από οστέινες πλάκες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 
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πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D III/15-18 και A III/16-20. Τα λέπια αποσπώνται πολύ 

εύκολα και ο αριθµός τους στην πλευρική γραµµή ανέρχεται στα 45-50. Το µέγιστο 

µήκος του σώµατος του φτάνει στα 22 cm, ενώ το σύνηθες κυµαίνεται στα 10-15 cm. 

Στη ραχιαία περιοχή το είδος αυτό φέρει κυανές και πράσινες αποχρώσεις, 

ενώ στις πλευρές και στην κοιλιά ασηµένιες. Τα βραγχιοκαλύµµατα του καλύπτονται 

από χρυσαφιές ανταύγιες και µια µαύρη κηλίδα. Επίσης στο πάνω µέρος των 

πλευρών του εµφανίζονται µαύρα στίγµατα, τα οποία δηµιουργούν µια συνεχή 

λουρίδα. Οι παρυφές του ουραίου πτερυγίου είναι µαύρες. 

Οικότοπος:  

Ζει σε ζεστές περιοχές σε κοπάδια και περισσότερο στον αφρό ειδικά άνοιξη 

και καλοκαίρι. Το χειµώνα παραµένει στο βυθό σε βάθος 100-200 µέτρα. Όταν 

ζεσταίνει ο καιρός πλησιάζει τις ακτές για να αφήσει τα αυγά του όπου επιπλέουν 

µαζί µε το πλαγκτόν. 

∆ιατροφή: 

Ο γαύρος τρέφεται  µε πλαγκτονικούς οργανισµούς, µε µικρά µαλακόστρακα 

και µε γόνο άλλων ψαριών. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται από Απρίλιο ως Νοέµβριο µε κορύφωση τους πιο ζεστούς 

µήνες. Τα αυγά είναι ελλειψοειδή ως οβάλ και εκκολάπτονται από 24-65 ώρες. Ο 

γαύρος είναι πελαγικός γεννήτορας. Η γαµετογένεση είναι συνεχής µε πολλαπλή 

αναπαραγωγή. Οι κορυφές της αναπαραγωγής βρίσκονται τους θερµότερους µήνες, 

γεγονός που καθιστά αυτό το είδος καρποφόρο την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα όρια 

της ωοτοκίας εξαρτώνται από τη θερµοκρασία εποµένως στις βόρειες περιοχές είναι 

πιο περιορισµένη η αναπαραγωγή. Η αναλαγία φύλου ανέρχεται στο 45% θηλυκά, 

55% αρσενικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό, Νότια Αφρική, Μεσόγειος θάλασσα, 

Μαύρη θάλασσα, Αζοφική θάλασσα και στον κόλπο του Σουέζ. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Στρογγυλοσαρδέλα, Etrumeus sadina. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Clupeiformes 

Οικογένεια: Dussumieriidae 

Γένος: Etrumeus 

Είδος: Etrumeus sadina (Mitchill, 1814) 

Κοινά συνώνυµα: Etrumeus teres (Dekat, 1842) 

Κοινά ονόµατα: Red-eye round herring (UK), Sardina canarela (Spain), Chadine 

(France). 

 

Εικόνα 1. Etremeus sadina, στρογγυλόσαρδέλα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η στρογγυλοσαρδέλα διαθέτει επίµηκες σώµα, µε µεγάλο στόµα και 

στρογγυλό ρύγχος. Επίσης τα πτερύγια του είδους αυτού δεν είναι πολύ µεγάλα, τα 

κοιλιακά πτερύγια είναι µικρά και αδύνατα καθώς επίσης το ουραίο πτερύγιο είναι 

ισόλοβο. Ο αριθµητικό τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου 

είναι, αντίστοιχα D 15-18 και A 10-13. Τα λέπια του έχουν κυκλοειδή σχήµα. Το 
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µέγιστο µήκος του σώµατος του φτάνει στα 33 εκατοστά, ενώ το σύνηθες κυµαίνεται 

στα 20-25 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός του είδους είναι µπλε σκούρος στη ράχη και ασηµένιος στην 

κοιλιά και στα πτερύγια. 

Οικότοπος: 

Είναι πελαγικό είδος, που σχηµατίζει κοπάδια σε βάθος µέχρι 150 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε πλαγκτονικούς µικροοργανισµούς (κρίλ και κωπήποδα). 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοτόκο, γονοχωριστικό είδος µε πελαγικά αυγά. Η αναπαραγωγική 

περίοδος του είδους αυτού στη Μεσόγειο θάλασσα δεν είναι ακόµα γνωστή, ενώ στον 

κόλπο του Σουέζ πραγµατοποιείται από Ιανουάριο ως Μάιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα (είναι λεσσεψιανός µετανάστης, εισήλθε 

στη Μεσόγειο από την Ερυθρά θάλασσα), στον κόλπο του Άντεν, στον βορειοδυτικό 

Ατλαντικό και στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό ωκεανό. 
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Σαρδέλα, Sardina pilchardus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Clupeiformes  

Οικογένεια: Clupidae 

Γένος: Sardina 

Είδος: Sardina pilchardus  (Walbaum, 1792) 

Κοινά συνώνυµα: Clupea pilchardus (Walbaum, 1792) 

Κοινά ονόµατα: Sadduzza (ITA), Sardine (FRA), Sardina (SPAIN). 

 

Εικόνα 1. Sardina pilchardus, σαρδέλα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

H σαρδέλα έχει επίµηκες σώµα, µε υποκοιλιακή, οδοντωτή, µη αιχµηρή 

καρίνα. Εµφανίζει προγναθισµό της κάτω σιαγόνας. Μπροστά και πίσω από τα µάτια 

φέρει λιπώδη µεµβράνη. Η πάνω παρυφή στο άνοιγµα του βραγχιοκαλύµµατος είναι 

στογγυλεµένη, χωρίς σάρκωση και προεξοχή. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 45-110 

βραγχιάκανθες. Η αρχή του κοιλιακού της πτερυγίου είναι πίσω από την αρχή του 

ραχιαίου καθώς οι δύο τελευταίες ακτίνες του εδρικού είναι µακρύτερες σε σχέση µε 

τις άλλες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων Α II/12-23. Έχει ανοµοιόµορφα και 

µεγάλα λέπια, εύκολα αποσπώµενα, όπου στα µεγαλύτερα και πιο ηλικιωµένα άτοµα 
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καλύπτονται από ένα στρώµα µικρότερων λεπιών. Ο αριθµός στους στην πλευρική 

γραµµή φτάνει στα 32. Το µέγιστο µήκος που φτάνει είναι 25 cm, ενώ συνήθως 

κυµαίνεται µεταξύ 15 και 20 cm. 

Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι µπλέ ή µπλέ-πράσινος στη ραχιαία 

περιοχή και στις πλευρές ασηµένιος µε χρυσαφένιες ανταύγιες, ενώ η περιοχή της 

κοιλιάς φέρει ασηµόλευκο χρωµατισµό. Το κατώτερο τµήµα του βραγχιοκαλύµµατος 

φέρει 3-5 διάστικτες, διασκορπισµένες, λεπτές λουρίδες και µία µαύρη κηλίδα. 

Επίσης, κατά µήκος του πάνω µέρους των πλευρών φέρει σκούρα στίγµατα, ενώ 

κάποιες φορές µπορεί να έχει και δεύτερη ή ακόµη και τρίτη σειρά κάτω από την 

πρώτη. 

Οικότοπος: 

Η σαρδέλα προτιµάει να ζει κοντά στην ακτή, συναντάται σε κοπάδια σε 

βάθη από 25µ-55µ, όλα τα είδη σαρδέλας όπως το είδος Sardina pilchardus, 

σχηµατίζουν κοπάδια µε ιδιαίτερη σφιχτή δοµή. Ο σχηµατισµός κοπαδιών είναι 

συνηθισµένος στα ψάρια (25%). Περίπου 80% όλων των ειδών ψαριών 

παρουσιάζουν τη φάση του σχηµατισµού κοπαδιών κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Ο σχηµατισµός κοπαδιών θεωρείται αποτελεσµατικός τρόπος µετακίνησης. Κατά τη 

διάρκεια της ηµέρας µπορεί να κατέλθει ακόµα και σε βάθος 100 µέτρα, 

ανεβαίνοντας στα 10-40 µέτρα τη νύχτα. Επίσης συναντάται σε θαλασσινό, 

υφάλµυρο και σε γλυκά εσωτερικά ύδατα και είναι συνήθως ωκεανόδροµο ψάρι. 

Κάποια είδη είναι ανάδροµα, δηλαδή µεταναστεύουν από το θαλάσσιο περιβάλλον 

στα εσωτερικά ύδατα. 

∆ιατροφή: 

Η σαρδέλα πραγµατοποιεί ηµερήσια κάθετη µετανάστευση για να 

καταναλώσει τροφή. Τρέφεται µε γόνο ψαριών, µε πλαγκτονικούς οργανισµούς µε 

µικρότερα ψάρια και µε µικροσκοπικά οστρακοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται σε βάθος 20-25 µέτρων σε οµάδες, τόσο κοντά σε ακτές όσο 

και στην ανοιχτή θάλασσα. Παράγει 50.000-60.000 αυγά µε µέση διάµετρο 1.5mm. 

Tα αυγά αφήνονται αφύλακτα στην ανοιχτή θάλασσα ή στον πυθµένα. Η 
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αναπαραγωγή λαµβάνει χώρα τον Απρίλιο στις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, τον 

Ιούνιο µε Αύγουστο στη Βόρεια και Μαύρη θάλασσα, από Σεπτέµβριο µέχρι Μάιο 

στις ακτές της Μεσογείου και Νοέµβριο µε Ιούνιο στις Αφρικανικές ακτές της 

Μεσογείου. Η γενετική ωρίµανση επιτυγχάνεται σε µήκος 10-15 cm. Η µέγιστη 

ηλικία που έχει καταγραφεί είναι 15 χρόνια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η γεωγραφική εξάπλωση περιλαµβάνει τις εξής περιοχές: 1) 

Βορειοανατολικός Ατλαντικός ωκεανός: Ιρλανδία και Βόρεια Θάλασσα, 2) Νότια του 

κόλπου Γκορέ στη Σενεγάλη, 3) Μεσόγειος θάλασσα (συναντάται σε όλη την 

Ελλάδα), 4) Θάλασσα του Μαρµαρά, 5) Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.4  Τάξη: Cypriniformes 
 

Γωβιός, Gobio gobio. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Cypriniformes 

Οικογένεια: Cyprinidae 

Γένος: Gobio  

Είδος: Gobio gobio (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Cyprinus gobio (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Gudgeon (UK), Gobio (Spain), Gobione (Italy). 

 

Εικόνα 1. Γωβιός, Gobio gobio. Photo by V.Tachos. 

Μορφολογία: 

Το είδος έχει σώµα επίµηκες, κάπως αποστρογγυλεµένο, µεγάλο κεφάλι και 

µεγάλους ελαφρά προεξέχοντες οφθαλµούς. Φέρει ένα ζευγάρι µικρών µυστάκων, το 

στόµα είναι κοιλιακό και τα χείλη πολύ λεπτά. Τα λέπια είναι µέτριου µεγέθους και 

υπάρχουν 38-44 κατά µήκος της πλευρικής γραµµής. Τα φαρυγγικά δόντια 

βρίσκονται σε δύο σειρές µε τύπο 5+ (2-3): (2-3)+ 5. Το σύνηθες µήκος είναι 10-15 

εκατοστά το οποίο πετυχαίνεται στο 2-3 χρόνο της ηλικίας του και µέγιστο 20 
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εκατοστά, ενώ το µέγιστο βάρος είναι 200 γραµµάρια. Τα θηλυκά είναι συνήθως 

µεγαλύτερα των αρσενικών της ίδιας ηλικίας. Σπάνια ζουν πάνω από 5 χρόνια. 

Στη ραχιαία περιοχή φέρει υποπράσινο ή καστανογάλανο χρωµατισµό, ωχρό 

στις πλευρές όπου υπάρχει µια σειρά κηλίδων µαύρου χρώµατος, ενώ η κοιλιακή 

περιοχή είναι άσπρη. Τα µονά πτερύγια φέρουν µαύρα στίγµατα. Τα 

βραγχιοκαλύµµατα έχουν χρυσίζων χρωµατισµό ο οποίος εκτείνεται σε µια επιµήκη 

ταινία σε κάθε πλευρά. Μια κυανή ανταύγεια διαχωρίζει τη ράχη από την κοιλιακή 

περιοχή. 

Οικότοπος: 

Ζει σε ρηχά νερά, κοντά στην ακτή σε φύκια και άµµο. Κολυµπάει ως τα 25 

µέτρα περίπου. Ο γωβιός µπορεί και ζει σε υφάλµυρα και γλυκά νερά, είναι 

βενθοπελαγικό και ποταµόδροµο είδος. Συναντάται σε λιµνοθάλασσες, σε ποτάµια 

ακόµα και σε ορισµένες λίµνες. Αντέχει σε θερµοκρασιακές µεταβολές από 2 ως 

18ºC. Ο G.gobio συναντάται αρκετές φορές σε κοπάδια πολυάριθµων ατόµων. 

Επίσης έχει τη δυνατότητα εκποµπής ήχων, το οποίο είναι ένα µέσο επικοινωνίας για 

την αλλαγή της θερµοκρασίας και τις περιόδου αναπαραγωγής, όπου ποικίλλει 

µεταξύ των ψαριών του είδους. Επιπλέον, οι λάρβες και τα νεαρά άτοµα 

εµφανίζονται στον πυθµένα και στους αµµώδεις βιότοπους µε χαµηλή ροή νερού. 

∆ιατροφή:  

 Τρέφεται µε µικρά µαλάκια, καρκινοειδή και προνύµφες εντόµων. Γενικά η 

τροφοληψία πραγµατοποιείται την ηµέρα αλλά αν απειληθούν από άλλους κυνηγούς 

τότε δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται τους καλοκαιρινούς µήνες. Ο 

γωβιός αναπαράγεται µέσα στην ίδια τη λιµνοθάλασσα. Τα θηλυκά άτοµα ωριµάζουν 

γεννητικά πιο γρήγορα από τα αρσενικά. Για παράδειγµα ένα θηλυκό σε κατάλληλες 

περιβαλλοντικές συνθήκες ωριµάζει στα 9 T.L (total length) ενώ το αρσενικό στα 10 

µε 13 T.L. Τα αυγά απελευθερώνονται στη στήλη του νερού και µε τη ροή του νερού, 

αυτά καταβυθίζονται και προσκολλώνται στον πυθµένα. 
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Γεωγραφική εξάπλωση:  

Απαντάται στη Μεσόγειο και στη Βαλτική θάλασσα. Επίσης υπάρχει σε 

πολλές περιοχές της Ευρώπης: Στη Φιλανδία, στη Σκωτία, στην Ιρλανδία, στην 

Ιταλία, στην Ουαλία και σε πολλά άλλα µέρη της Ευρώπης. Επίσης έχει βρεθεί σε 

πολλά ποτάµια όπως ο ∆νείστερος στην Ουκρανία, στον ∆νείπερο στην Ουκρανία 

(Κίεβο) στον ∆ούναβη στην Ουγγαρία και σε άλλους ποταµούς. Επιπρόσθετα είναι 

πολύ γνωστό είδος στις ελληνικές λιµνοθάλασσες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2.5 Τάξη: Salmoniformes 
 

Σολοµός, Salmo salar. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Salmoniformes 

Οικογένεια: Salmonidae 

Γένος: Salmo 

Είδος: Salmo salar (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Trutta salar (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Atlantic salmon (UK), Atlantisk laks (Norway), Lax (Sweden). 

 

Εικόνα 1. Σολοµός, Salmo salar. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό είναι ο τυπικός αντιπρόσωπος της οικογένειας Salmonidae ή 

σαλµονειδών. Χαρακτηριστικό γνώρισµα της οικογένειας είναι το τορπιλοειδές 

σχήµα του σώµατος τους, που είναι το τυπικό σχήµα των ψαριών που 

χαρακτηρίζονται σαν έξοχοι κολυµβητές. 

Ο σολοµός έχει σώµα επίµηκες, µε κάπως πεπιεσµένες πλευρές, στενό ουραίο 

µίσχο (caudal peduncle) και ισόλοβο πτερύγιο. Το στόµα του είναι σχετικά µεγάλο 

και το µήκος των χειλιών του φτάνει µέχρι τον οφθαλµό, ποτέ όµως πίσω από αυτό. 
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Υπάρχουν 10-13 λέπια µεταξύ της βάσης του ραχιαίου πτερυγίου και της πλευρικής 

γραµµής, 10-12 ακτίνες στο ραχιαίο πτερύγιο και 8-11 στο εδρικό. Επίσης υπάρχουν 

15-20 κυλινδρικές βραγχιάκανθες σε κάθε βραγχιακό τόξο και λίγα δόντια σε 

ασταθείς σειρές στην υπερώα. 

Ο χρωµατισµός του σολοµού ποικίλει µε την ηλικία και εποµένως µε τα 

διάφορα στάδια εξέλιξης του. Στο στάδιο smolt και των ώριµων ατόµων, έχουν στη 

ραχιαία περιοχή πράσινο ή γαλάζιο χρωµατισµό, ασηµένιες πλευρές και στην 

κοιλιακή περιοχή άσπρο χρωµατισµό. Όταν τα ώριµα άτοµα φτάνουν στις περιοχές 

αναπαραγωγής, αποκτούν σκουρότερο, συνήθως καστανό χαλκέρυθρο χρωµατισµό, 

µε κόκκινα στίγµατα και σκούρα πτερύγια. Όταν γεννήσουν αποκτούν πολύ σκούρο 

χρωµατισµό και πολλές φορές εµφανίζουν σειρές από βαθύ κόκκινο χρώµα. Τα 

τέλεια ιχθύδια (στάδιο parr), έχουν σκούρο χρωµατισµό στη ραχιαία περιοχή µε 8-11 

σκούρες λουρίδες και ένα κόκκινο σηµάδι µεταξύ τους. Στο κύριο βραγχιοκάλυµµα 

πιθανό να φέρουν 1-4 µαύρες κηλίδες. 

Οικότοπος: 

Είναι είδος που ανήκει στα ανάδροµα ψάρια, µε αποτέλεσµα η ανάπτυξη του 

στο γλυκό νερό να είναι πολύ µικρή, ενώ στη θάλασσα πολύ µεγάλη. Σε µερικές 

λίµνες όπου δεν υπάρχει διέξοδος προς τη θάλασσα, προέκυψαν µη µεταναστευτικές 

φυλές, οι οποίες έχουν νανώδη µορφή και µερικά πήραν τοπικές ονοµασίες. Ο 

σολοµός προτού µεταναστεύσει στη θάλασσα, διέρχεται από δύο στάδια µε ανάλογο 

χρωµατισµό. 

• Parr, όπου  το ψάρι φτάνει στα 15 εκατοστά και 

• Smolt, όπου το ψάρι φτάνει στην ηλικία των δύο χρόνων και είναι 

έτοιµο να µεταναστεύσει στη θάλασσα. 

Μετά τον πρώτο χρόνο παραµονής του στη θάλασσα αποκτά µήκος 50-65 

εκατοστά και βάρος 1,5-3,5 κιλά, ενώ το δεύτερο χρόνο αποκτά µήκος 90-110 

εκατοστά και βάρος 8-13 κιλά. Αφού παραµείνει στη θάλασσα 1-4 χρόνια ωριµάζει 

και είναι έτοιµο για την επιστροφή στα γλυκά νερά για αναπαραγωγή. Το µέγιστο 

µήκος και βάρος που φτάνει το αρσενικό είναι στα 1,5 µέτρα και στα 36 κιλά, 

αντίστοιχα, ενώ το θηλυκό σπάνια φτάνει στα 120 εκατοστά και το βάρος του στα 20 

κιλά. Η πιο συνηθισµένη ηλικία που ζουν είναι 5-7 έτη και η µέγιστη 
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καταγεγραµµένη είναι 10 έτη. Επιπλέον,  ο σολοµός µπορεί να βρεθεί σε ποτάµια 

όπου η θερµοκρασία είναι πάνω από 10ºC (για 3 µήνες τον χρόνο), αλλά δεν 

ξεπερνάει τους 20ºC (για περισσότερο από µερικές βδοµάδες κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού). 

∆ιατροφή: 

Τα νεαρά άτοµα τρέφονται µε υδρόβια έντοµα, µαλάκια, καρκινοειδή και 

ψάρια. Οι ενήλικες στο θαλασσινό περιβάλλον τρέφονται µε καλαµάρια, γαρίδες και 

ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Κατά την έναρξη της σεξουαλικής ωριµότητας και σε ηλικία περίπου 5-6 ετών 

επιστρέφει στα γλυκά νερά για αναπαραγωγή. Η περίοδος µετανάστευσης από τη 

θάλασσα στα γλυκά νερά, διαρκεί από τον Ιούνιο ως τον Νοέµβριο. 

Η κατάλληλη θερµοκρασία για να γεννήσει είναι 6-10 ºC σε ποτάµια µε 

χαλίκια στον πυθµένα, ρέοντα ύδατα και καλά οξυγονωµένα νερά. Το θηλυκό 

επιλέγει µια περιοχή κατάλληλη (riffles area) σε βάθος από 0,1 ως 0,3 µέτρα και 

συνολικό βάθος του ποταµού (pool) από 0,5 ως 3 µέτρα. Το θηλυκό δηµιουργεί µια 

λακούβα, γυρνώντας το σώµα της πλάγια και µε απότοµες κινήσεις πάνω και κάτω 

χωρίς να ακουµπάει τις πέτρες. Αυτό το είδος γεννάει σε ζευγάρια. Το αρσενικό 

φυλάει και προστατεύει το θηλυκό από τα άλλα αρσενικά. Το θηλυκό απελευθερώνει 

µεταξύ 8,000 και 25,000 αυγά. Πιο συγκεκριµένα από 500 ως 2,000 αυγά ανά 1 κιλό 

σωµατικού βάρους. Τα γονιµοποιηµένα αυγά βυθίζονται στον πυθµένα και 

καλύπτονται µε χαλίκια είτε από το θηλυκό είτε από το αρσενικό. Η γεννοβολία 

ολοκληρώνεται σε 2-3 ηµέρες αφού το θηλυκό έχει σκάψει σε πολλές περιοχές και 

έχουν γονιµοποιηθεί τα αυγά του. Η περίοδος της γεννοβολίας διαρκεί 1-2 

εβδοµάδες. Τα αυγά εκκολάπτονται την άνοιξη συνήθως µετά από 70-160 ηµέρες. 

Μετά την εκκόλαψη, τα νεογέννητα ψάρια ως 1 µήνα (alevins) πηγαίνουν σε 

βαθύτερες και πιο σκοτεινές περιοχές. Μετά την απορρόφηση του λεκιθικού σάκου 

τότε το salmon alevin θα µετακινηθεί σε πιο ρηχά νερά. Επιπρόσθετα, η θνησιµότητα 

των alevins ανέρχεται από 14-61 % τους πρώτους µήνες.    

Μετά την αναπαραγωγή αρκετά αρσενικά πεθαίνουν, όπως και κάποια 

θηλυκά, ενώ το 10-40 % των θηλυκών επιβιώνουν και επιστρέφουν στην θάλασσα ή 
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µένουν όλο τον χειµώνα στο ποτάµι. Τα θηλυκά είτε θα επιστέψουν για αναπαραγωγή 

είτε θα µείνουν στη θάλασσα για 18 µήνες πριν ξανά γυρίσει στα γλυκά νερά. Τα 

θηλυκά που επιστρέφουν µόνο το 0,3-6% αναπαράγεται για δεύτερη συνεχόµενη 

χρονιά. Μερικά από αυτά θα αναπαραχθούν την 3η 
ή 4η χρονιά που θα ακολουθήσει. 

Ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις αναπαράγονται για 6 συνεχόµενες αναπαραγωγικές 

περιόδους. 

 

Εικόνα 2.  

Η εικόνα απεικονίζει την riffle area και την pool area, όπου ο σολοµός 

επιλέγει την τοποθεσία για αναπαραγωγή. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ο σολοµός του ατλαντικού κατανέµεται στη θάλασσα του Μπάρεντς, στον 

βόρειο ατλαντικό ωκεανό, στη βόρεια Νορβηγική θάλασσα, στη Βαλτική θάλασσα 

καθώς βρίσκεται στη βόρεια περιοχή της Πορτογαλίας και κάποια παρουσία του 

είδους στο Βισκαϊκό κόλπο. Επίσης εµφανίζεται στην Ισλανδία και στην νότια 

Γροιλανδία. Επιπλέον απαντάται στις ακτές του Καναδά, στον κόλπο Χάντσον και 

στη θάλασσα του Λαµπραντόρ. 
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Ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss. 

Πέστροφα των λιµνών, Salmo trutta. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Salmoniformes 

Οικογένεια: Salmonidae 

Γένος: Oncorhynchus  

Είδος: Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) 

Συνώνυµα: Salmo mykiss (Walbaum, 1792) 

Κοινά ονόµατα: Mayu’artaq (Alaska), Regnbagslax (Sweden), Trucha (Spain). 

 

Eικόνα 1. Ιριδίζουσα πέστροφα, Oncorhynchus mykiss. Photo by Frenopoulos. 
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Εικόνα 2. Salmo trutta (πέστροφα των λιµνών). Photo by Tveskov. 

 

 

Μορφολογία του είδος Oncorhynchus mykiss: 

Το είδος αυτό της πέστροφας εισήχθηκε από τη Β. Αµερική σε πάρα πολλές 

χώρες και είναι αυτό που εκτρέφεται τεχνητά. Το σχήµα του σώµατος του µοιάζει µε 

αυτό της ευρωπαϊκής πέστροφας. Το κεφάλι συνήθως είναι µικρό σε σχέση µε το 

µέγεθος του, αλλά µπορεί να ποικίλλει µε το στάδιο ωριµότητας και το φύλο. Το 

ουραίο πτερύγιο είναι περισσότερο εγκολπωµένο από την πέστροφα των λιµνών 

(Salmo trutta m. Lacustris). Τα λέπια είναι πάρα πολύ µικρά και έχει 15-16 µεταξύ 

της βάσης του ραχιαίου πτερυγίου και της πλευρικής γραµµής. Ο αριθµός των 

ακτίνων των πτερυγίων είναι D IV/10, A III/10, P I/12, VII/9, ενώ ο αριθµός των 

λεπιών της πλευρικής γραµµής 135-150. Επίσης υπάρχουν 16-22 βραγχιάκανθες µε 

κάθε βραγχιακό τόξο. 

Η ανάπτυξη της ιριδίζουσας πέστροφας είναι ταχεία εφόσον τρέφεται µε 

κατάλληλη τροφή. Τον πρώτο χρόνο το µήκος φτάνει κάτω από τις ευρωπαϊκές 

συνθήκες εκτροφής 10-15 εκατοστά, ενώ στη χώρα µας µε το µεγάλο µήκος της 

περιόδου ανάπτυξης 17-22 εκατοστά. Το µέσο µήκος της στη φύση είναι 25-35 

εκατοστά µε µέγιστο τα 70 εκατοστά. 

 Είναι ψάρι µε λαµπερούς και άφθονους χρωµατισµούς. Ο χρωµατισµός του 

προς τη ραχιαία περιοχή είναι σκούρος κυανοπράσινος ή γκριζοπράσινος. Οι πλευρές 
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έχουν ωχρό χρωµατισµό µε έντονη ροδόχροη ή πορφυροειδή ιριδίζουσα λουρίδα, η 

οποία υπάρχει κατά µήκος κάθε πλευράς από την κεφαλή µέχρι την ουρά. Η κοιλιακή 

περιοχή είναι φωτεινότερη και συνήθως ασηµένια. Το κεφάλι, η ραχιαία περιοχή, οι 

πλευρές, το ραχιαίο, λιπώδες και ουραίο πτερύγιο καλύπτονται από µικρές σκούρες 

κηλίδες. Τα πλευρικά και κοιλιακά πτερύγια έχουν έντονο φωτεινό καστανόγκριζο ή 

ροδοχρίζοντα χρωµατισµό. 

Μορφολογία του είδος Salmo trutta m. lacustris: 

Το µέγεθος του είναι µικρότερο σε σύγκριση µε το µεταναστευτικό είδος 

Salmo trutta m. fario, αλλά δε διαφέρει στα κύρια µορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα 

χείλη της πάνω σιαγόνας εκτείνονται πολύ πίσω από το τελευταίο άκρο των 

οφθαλµών και είναι σχετικά µεγάλα. Ο αριθµός των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D III/8-12 και Α ΙΙΙ/8-9. Ο αριθµός των 

πυλωρικών τυφλών είναι 55-60 και ο αριθµός των βραγχιακανθών σε κάθε βραγχιακό 

τόξο είναι 19-22. 

Μεταξύ των ατόµων του είδους αυτού υπάρχουν άτοµα µε σκούρο ή ασηµένιο 

χρωµατισµό, καθώς επίσης και µε διάσπαρτα µικρά µαύρα στίγµατα στις πλευρές. 

Οικότοπος: 

Η ιριδίζουσα πέστροφα είναι αυτόχθον είδος στα εσωτερικά νερά της 

περιοχής του Ειρηνικού της Βόρειας Αµερικής από την Αλάσκα ως το Μεξικό. Μέχρι 

το 1874 είχε εισαχθεί σε όλα τα εσωτερικά νερά των ηπείρων εκτός της Ανταρκτικής, 

αρχικά για εµπλουτισµό των ορεινών ρεόντων υδάτων λιµνών και ποταµών και στη 

συνέχεια για υδατοκαλλιεργητικούς σκοπούς. Είναι γνωστό πως έχει µεγάλες 

προσαρµοστικές ικανότητες και είναι ικανή να καταλάβει διάφορα οικοσυστήµατα. Η 

ποικιλία γνωστή ως ατσάλινο κεφάλι (Steelhead), που ως ανάδροµο είδος περνά 

µεγάλο µέρος της ζωής του στους ωκεανούς αλλά επιστρέφει να αποθέσει τα αυγά 

του σε καλά οξυγονωµένα νερά ποταµών µε χαλικώδη πυθµένα, έχει ταχύτατη 

ανάπτυξη φθάνοντας σε χρονικό διάστηµα 3 χρόνων στο βάρος των 7 ως 10 κιλά. 

Αντίθετα η ιριδίζουσα που παραµένει στα γλυκά νερά αποκτά βάρος 4 ως 5 κιλά στο 

ίδιο χρονικό διάστηµα.  

Το είδος αυτό ανέχεται θερµοκρασιακές διαφορές από 0 ως 27ºC, η ανάπτυξη 

της ευνοείται από θερµοκρασίες κάτω των 21ºC. Η πέστροφα είναι ανθεκτική σε 
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µεγάλες διακυµάνσεις της αλατότητας από το καθαρό νερό µέχρι το θαλασσινό των 

35 psu, δεδοµένου ότι είναι ένα ανάδροµο ψάρι και πολλά είδη πέστροφας 

µεταναστεύουν στη θάλασσα για αναζήτηση τροφής. Επίσης στις εκτρεφόµενες 

πέστροφες η αντοχή στις αυξηµένες τιµές αλατότητας εξαρτάται από την ηλικία που 

πραγµατοποιείται ο εγκλιµατισµός τους. Η συνηθισµένη ηλικία εγκλιµατισµού των 

πεστροφών είναι µεταξύ 6 και 8 µήνες. Όσον αφορά το pH, οι πέστροφες προτιµούν 

διακυµάνσεις των τιµών του pH από 6,4 ως 8,4 µε ιδανικές τιµές 7 και 7,5. 

Επιπρόσθετα η πέστροφα έχει ανάγκη µεγάλων ποσοτήτων διαλυµένου στο νερό 

οξυγόνου, το νερό εκτροφής πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8,5 ως 9 mg/l, το δε 

εξερχόµενο νερό από το υδροστάσιο εκτροφής δεν πρέπει να περιέχει λιγότερα από 

5,5 mg/l διαλυµένο οξυγόνο. 

Tα εκτρεφόµενα είδη είναι δύο Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) καθώς 

και το αυτόχθονο είδος Salmo trutta trutta. 

Από τα πιο πάνω δύο εκτρεφόµενα είδη προτιµάται η πρώτη για τους κάτωθι 

λόγους: 

1.  Προσαρµόζεται καλύτερα στις συνθήκες αιχµαλωσίας 

2. Αντέχει σε µεγαλύτερο εύρος θερµοκρασιών 10 ως 24 ºC έναντι της 

Salmo trutta trutta. 

3. Έχει λιγότερες απαιτήσεις σε διαλυµένο οξυγόνο 

4. Έχει µεγαλύτερη αντοχή στις ασθένεις 

5. Παρουσιάζει µεγαλύτερη αντοχή στις µεγάλες ιχθυοφορτίσεις. 

6. Παρουσιάζει ταχύτερη ανάπτυξη. 

7. Παρουσιάζει µικρότερα ποσοστά κανιβαλισµού. 

8. Εκµεταλλεύεται τη φυσική ροή που αναπτύσσεται στον πυθµένα των 

υδροστασιών.  

∆ιατροφή:  

Στη φύση η ιριδίζουσα πέστροφα τρέφεται µε ποικιλία από υδρόβιους 

οργανισµούς και χερσαία ασπόνδυλα (έντοµα). Στη θάλασσα κυνηγάει ψάρια και 

κεφαλόποδα. Όσον αφορά την διατροφή τους στην αιχµαλωσία είναι εντελώς 

διαφορετική. Φαίνεται ότι κάθε οµάδα από ιριδίζουσες πέστροφες είναι ικανή να 

µεταναστεύσει ή τουλάχιστον να προσαρµοστεί στο αλµυρό νερό, εάν εκεί βρίσκει 
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ευκαιριακά περισσότερη τροφή. Στην ενταντική εκτροφή τρέφονται µε σύµπηκτες 

τροφές (pellets) που κάλυψαν πλήρως τις διατροφικές ανάγκες του είδους. 

Αναπαραγωγή:  

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους Oncorhynchus mykiss 

πραγµατοποιείται από Ιανουάριο µέχρι Μάιο και µετέπειτα συνεχίζει από Οκτώβριο 

ως ∆εκέµβριο. Όσον αφορά το Salmo trutta trutta αναπαράγεται από τον Οκτώβριο 

ως τον Ιανουάριο. 

Η περίοδος αναπαραγωγής εξαρτάται από τις τοπικές κλιµατολογικές 

συνθήκες, τη θερµοκρασία του νερού, τους γεννήτορες κ.ά. Γενικά µπορούµε να 

πούµε ότι η µεν Salmo trutta trutta αρχίζει την αναπαραγωγική της περίοδο µε τη 

µείωση της θερµοκρασίας των νερών των λιµνών και ποταµών ενώ η Oncorhynchus 

mykiss µε την αύξηση της. 

Στις βόρειες κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ η ιριδίζουσα πέστροφα 

απελευθερώνει αυγά στη διάρκεια όλου του χρόνου, καθώς έπειτα από πολλά χρόνια 

εκτροφής και την εφαρµογή προγράµµατος επιλογής γεννητόρων έγινε δυνατή η 

σταδιακή προσαρµογή  των γεννητόρων σε διαφορετικές µεταβαλλόµενες και 

ελεγχόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες (Cain and Garling, 1993). Τα αυγά της 

πέστροφας είναι λιθόφιλα γιατί απελευθερώνονται στα χαλίκια του πυθµένα, η 

επώαση των αυγών και το διάστηµα που απαιτείται µέχρι να απορροφηθεί ο 

λεκιθικός σάκος των εκκολαπτόµενων ιχθυδίων γίνεται στη θερµοκρασία από 10 ως 

12 ºC. 

Τεχνητή αναπαραγωγή: 

Η τεχνητή αναπαραγωγή της πέστροφας περιλαµβάνει: 

• Τεχνητή γονιµοποίηση. 

• Επώαση των γονιµοποιηµένων αυγών και εκκόλαψη 

• Εκτροφή προνυµφικών σταδίων µέχρι την απορρόφηση του λεκιθικού 

σάκου που καλύπτει χρονική διάρκεια 2-3 µήνες. 

∆ιαφοροποιήσεις φύλων: 

Στα θήλεα άτοµα λίγο πριν την απελευθέρωση των αυγών ο γεννητικός πόρος 

είναι διευρυµένος και ερυθρός. Τα άρρενα άτοµα παρουσιάζουν έντονες αποχρώσεις 
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αργυρόχρου χρωµατισµού και στα γηραιότερα το σαγόνι κάµπτεται προς τα άνω. Τα 

θήλεα άτοµα είναι πλέον εύρωστα των αρρένων. 

Γεωγραφική εξάπλωση : 

Οι κύριες περιοχές παραγωγής της ιριδίζουσας πέστροφας είναι η Ευρώπη, η 

Β.Αµερική, η Χιλή, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Όσον αφορά τις πέστροφας που ζουν 

ελεύθερες στη φύση κατανέµονται στον Καναδά, στον Ποταµό Μισισιπή, στο Ρίο 

Γκράντε, στη Χερσόνησο της Καµτσάτκας και στην Οχοτσκική θάλασσα. Επίσης 

απαντάται στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην ∆ανία, στην Ισπανία, στην Γερµανία, στην 

Νορβηγία, η οποία αποτελεί κύρια χώρα παραγωγής σε παγκόσµιο επίπεδο και στην 

Τουρκία.  
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2.6 Τάξη: Beloniformes 
 

Ζαργάνα, Belone belone. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Βελονόµορφα (Beloniformes) 

Οικογένεια: Belonidae 

Γένος: Belone 

Είδος: Belone belone (Linneaus, 1760) 

Συνώνυµα: Belone acus 

Κοινά ονόµατα: Ache (ITALY), Aguja (SPAIN), Zargana (TURKEY). 

 

Εικόνα 1. Ζαργάνα, Belone belone. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η ζαργάνα διαθέτει λεπτό σώµα, µακρύ, επιµήκεις σιαγόνες, όπου η κάτω 

προεξέχει της πάνω. Φέρει δόντια µεγάλου µεγέθους, αραιά τοποθετηµένα στην 

ινιακή περιοχή, ενώ τα άτοµα µε µήκος µικρότερο των 20 cm δε φέρουν καθόλου 

δόντια. Το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο βρίσκονται τοποθετηµένα στο πίσω µέρος 

του σώµατος, πλησίον του πιο λεπτού ουραίου µίσχου. Η πλευρική γραµµή 

διακρίνεται στο κάτω µέρος των πλευρών. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 25-40 
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βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα στα 90cm και στα 1,3 kg. 

Στη ραχιαία περιοχή, όπως και στις πλευρές, φέρει λαµπερό κυανοπράσινο 

χρωµατισµό, ενώ το κάτω µέρος των πλευρών, καθώς και η κοιλιά διακρίνονται από 

έντονο ασηµί χρώµα µε κίτρινα στίγµατα. Η ιδιαιτερότητα του είδους αυτού έγκειται 

στο γεγονός ότι στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης φέρει πράσινες και κυανές 

αποχρώσεις. 

Οικότοπος: 

Zεί σε θαλάσσια και υφάλµυρα ύδατα του Ατλαντικού ωκεανού, της 

Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας. Το ψάρι κολυµπάει κοντά στην επιφάνεια του 

νερού. Μεταναστεύει από τη βόρεια θάλασσα σε πιο ρηχά νερά τον Απρίλιο και τον 

Μάϊο. Το φθινόπωρο επιστρέφουν στην ανοιχτή θάλασσα από όπου ξεκίνησαν.  

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον: 

Είναι αρπακτικό ψάρι, µε τα δόντια πιάνει και συγκρατεί τα µικρά ψάρια, τα 

σκοτώνει και τα καταπίνει. Τρέφεται µε ζωοπλαγκτόν και πελαγικά οστρακόδερµα. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται τον Μάϊο και τον Ιούνιο σε περιοχές σε φύκια. Αλλά η 

κοπαδιαστή εµφάνιση αυτού του ψαριού εµφανίζεται τον Σεπτέµβριο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα, Μαύρη θάλασσα και στην Αζοφική 

θάλασσα, στις γειτονικές περιοχές του Ατλαντικού ωκεανού (Μαδέρα, Κανάριοι 

Νήσοι, Αζόρες, Πράσινο Ακρωτήριο). 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Βελονίδα, Belone svetovidovi. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Βελονόµορφα (Βeloniformes) 

Οικογένεια: Belonidae 

Γένος: Belone 

Είδος: Belone svetovidovi (Collette and Parin, 1970) 

Κοινά ονόµατα: Aguglia (Italy), Aguja (SPAIN), Aiguille (France). 

 

Εικόνα 1. Βελονίδα, Belone svetovidovi. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει πολύ λεπτό, µακρύ και πλευρικά συµπιεσµένο σώµα. 

Φέρει επιµήκεις σιαγόνες, από τις οποίες η κάτω παρουσιάζει χαρακτηριστικό 

προγναθισµό. Τα δόντια είναι µικρά και απουσιάζουν από την ινιακή περιοχή. Το 

ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο βρίσκονται τοποθετηµένα στο πίσω µέρος του 

σώµατος, κοντά στον ουραίο µίσχο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων τους είναι, 

αντίστοιχα, D I/16-19 και A I/20-23. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 38-52 

βραγχιάκανθες. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 60 εκατοστά. 



49 

 

Στη ραχιαία περιοχή και στις πλευρές φέρει λαµπερό κυανοπράσινο 

χρωµατισµό, ενώ στο κάτω µέρος των πλευρών, καθώς και στην κοιλιά εµφανίζεται 

ένας έντονος ασηµένιος χρωµατισµός. 

Οικότοπος: 

Η βελονίδα είναι παράκτιο, επιπελαγικό είδος. Την συναντάµε από την ακτή 

µέχρι και την ανοιχτή θάλασσα ως και 15 µέτρα βάθος. Κατά τους ζεστούς µήνες του 

έτους, το είδος αυτό σχηµατίζει κοπάδια που κατακλύζουν τις ακτές πολλών 

περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου. 

∆ιατροφή: 

Το Belone svetovidovi, είναι ένας ικανότατος κυνηγός και συλλαµβάνει τη 

λεία της µε ξαφνικές πλάγιες κινήσεις του ραµφοειδούς στόµατος της τρέφεται 

κυρίως µε µικρά ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς 

µήνες. Τα αυγά προσκολλώνται σε διάφορα αντικείµενα στην επιφάνεια της 

θάλασσας. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από την Ιρλανδία ως Γιβραλτάρ και 

στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Νανοχελιδονόψαρο, Parexocoetus mento. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Beloniformes 

Οικογένεια: Exocoetidae 

Γένος: Parexocoetus 

Είδος: Parexocoetus mento (Valenciennes, 1846) 

Κοινά συνώνυµα: Exocoetus mento (Valenciennes, 1846) 

Κοινά ονόµατα: African sailfish flyingfish (UK), Pez volador (Spain), Exocet voilier 

africain (France). 

 

Εικόνα 1. Parexocoetus mento, νανοχελιδονόψαρο. Photo by zukan.com 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει επίµηκες σώµα, συµπιεσµένο, µε στρογγυλεµένη κοιλιά και 

η κάτω σιαγόνα προεξέχει της πάνω. Φέρει σχετικά µεγάλα µάτια, ψηλά 

τοποθετηµένα. Το ραχιαίο πτερύγιο είναι ψηλό, µε µακρύτερες τις µεσαίες ακτίνες, 

ενώ τα πλευρικά είναι µακριά και δε φτάνουν πίσω από το εδρικό. Αντίθετα, τα 

κοιλιακά πτερύγια είναι µεσαίου µεγέθους και είναι τοποθετηµένα λίγο πιο πίσω από 

το κέντρο του σώµατός του. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 
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εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D 9-12 και Α 10-12. Ο αριθµός των λεπιών της 

πλευρικής γραµµής φτάνει στα 15-20, ενώ το µέγιστο µήκος του στα 12 εκατοστά. 

Το πάνω µέρος των πλευρών του Parexocoetus mento φέρει ιριδίζων 

κυανοπράσινο χρωµατισµό, ενώ το υπόλοιπο µέρος των πλευρών και η κοιλιά 

ασηµένιο. Επίσης το ραχιαίο πτερύγιο φέρει µαύρα στίγµατα, ενώ τα πλευρικά και το 

ουραίο εµφανίζουν γκρι χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Συναντάται σε επιφανειακά ύδατα στη θάλασσα. Είναι ωκεανόδροµο είδος και 

ζει σε εύρος βάθους 0-20 µέτρα. Πολλές φορές θα παρατηρηθεί να πετάει για µεγάλη 

απόσταση πάνω από την επιφάνεια του νερού. Η ικανότητα του αυτή το βοηθά να 

ξεφεύγει από τους επίδοξους θηρευτές του. 

∆ιατροφή: 

Οι τροφικές συνήθειες του είδους αυτού είναι µικρά ψάρια και ζωοπλαγκτόν. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αυτού λαµβάνει χώρα κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Τα αυγά του έχουν µακριά κολλώδη νήµατα για να 

προσκολληθούν σε πλωτά αντικείµενα κοντά στην επιφάνεια του νερού. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον Ινδικό ωκεανό, στην Αραβική θάλασσα, στην 

Ερυθρά θάλασσα, στον κόλπο της Βεγγάλης, στο δυτικό Ειρηνικό ωκεανό: Ιαπωνία 

ως βόρειο Αυστραλία και πράγµατι στη Μεσόγειο θάλασσα, µέσω της διώρυγας του 

Σουέζ (λεσσεψιανός µετανάστης). 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.7 Τάξη: Zeiformes 
 

Χριστόψαρο, Zeus faber. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Zeiformes 

Οικογένεια: Zeidae 

Γένος: Ζeus 

Είδος: Ζeus faber (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Ζeus japonicas (Valenciennes, 1835) 

Κοινά ονόµατα: Dorede (FRA), Cetola (ITA), John Dory (UK). 

 

Εικόνα 1. Zeus faber, χριστόψαρο. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το χριστόψαρο διαθέτει βαθύ σώµα, πλευρικά συµπιεσµένο. Το κεφάλι του 

είναι µεγάλο και φέρει οστέινες πλάκες και αγκάθια, ενώ τα µάτια του είναι 

τοποθετηµένα ψηλά. Έχει µεγάλο στόµα και είναι τοποθετηµένο λοξά µε 

προεξέχουσα την πάνω σιαγόνα, έχει µικρά κωνικά δόντια. Τα πλευρικά πτερύγια 

είναι κοντά και τα κοιλιακά είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά στο µήκος, ενώ στη 
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βάση των ραχιαίων και των εδρικών φέρει δύο σειρές οστέινων πλακών. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και των εδρικών πτερυγίων είναι, 

αντίστοιχα , D1 IX-XI, D2 20-25 και Α1 ΙΙΙ-V, A2 20-25. To σώµα καλύπτεται από 

πολύ µικρά, ατροφικά λέπια που το κάνουν να φαίνεται σαν γυµνό. Η πλευρική 

γραµµή, πάνω από τα πλευρικά πτερύγια, είναι τοξοειδής. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος φτάνουν στα 90 cm και στα 6 kg, αντίστοιχα, ενώ συνήθως το µήκος του 

κυµαίνεται στα 20-50 cm και το βάρος στα 1-2,5 kg. H µεγαλύτερη ηλικία του είναι 

στα 12 έτη. 

Το χρώµα του είναι  γκριζόχρωµο, µε χρυσαφένιες και καστανές ανταύγιες, 

ενώ στο µέσο των πλευρών φέρει µια µαύρη κηλίδα, περιµετρικά κίτρινη. Η 

µεµβράνη που ενώνει τις σκληρές ακτίνες του πρώτου εδρικού πτερυγίου καθώς και 

του κοιλιακού έχει µαύρο χρωµατισµό, ενώ του πρώτου ραχιαίου είναι σκούρη. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό ψάρι µε εύρος βάθους από 5-400 µέτρα, συνήθως κυµαίνεται 

από 50-150 µέτρα. Είναι γενικά µοναχικό ψάρι και δεν προτιµάει το κοπάδι. 

Απαντάται σε αµµώδη ή λασπώδη υποστρώµατα, αν και νεαρά άτοµα παρατηρούνται 

συχνά και σε βραχώδεις βυθούς. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια, κεφαλόποδα και µαλακόστρακα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους στον ανατολικό Ατλαντικό λαµβάνει 

χώρα τον Ιούνιο και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, καθώς επίσης στα Ελληνικά 

ύδατα αναπαράγεται κατά τους µήνες της άνοιξης. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από Νορβηγία ως νότια Αφρική, στη 

Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα, στον δυτικό Ειρηνικό: Ιαπωνία, Κορέα, 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και στον Ινδικό ωκεανό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.8 Τάξη: Mugiliformes 
 

Κέφαλος, Mugil cephalus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Mugiliformes 

Οικογένεια: Mugilidae 

Γένος: Mugil 

Είδος: Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Arnion cephalus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Flathead grey mullet (UK), Llissa llobarrera (Spain), Capozzo (Italy). 

 

Εικόνα 1. Κέφαλος, M.cephalus. Photo by Hamid Badar. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες σώµα, µε σχετικά µεγάλο κεφάλι. Η άκρη 

των µατιών του καλύπτεται  από διαφανή λιπώδη µεµβράνη. Το στόµα του φτάνει 

µέχρι το πίσω µέρος των ρουθουνιών του και το πάνω χείλος του είναι λεπτό. 

Υπάρχει σαφής διαχωρισµός πρώτου και δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου. Το µήκος των 

ακτίνων του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου µειώνεται από την πρώτη προς την 

τελευταία. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 IV, D2 I/7-9 και A III/8-9. Τα λέπια είναι µεγάλα και 
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καλύπτουν όλο το σώµα του. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, 

στα 120 εκατοστά και στα 8 κιλά. 

Ο γενικός χρωµατισµός του σώµατος του κέφαλου είναι γκρίζος µε µπλε, 

πράσινες ή κίτρινες αποχρώσεις, ενώ επιπλέον φέρει επιµήκεις λουρίδες, λιγότερο ή 

περισσότερο τονισµένες. Στο βραγχιοκάλυµµα φέρει κίτρινη κηλίδα που δεν είναι 

πολύ ευδιάκριτη. 

Οικότοπος: 

Ο κέφαλος είναι βενθοπελαγικό και κατάδροµο είδος. Βρίσκεται σε βάθος από 

0-120 µέτρα, αλλά συνήθως απαντάται από 5-10 µέτρα. Προσαρµόζεται πολύ καλά 

στα γλυκά νερά. Αντέχει θερµοκρασιακές µεταβολές από 4 ως 32ºC. O κέφαλος 

µπορεί να βρεθεί σε παράκτια νερά µέχρι και 1 µέτρο βάθος. Επίσης εισέρχονται σε 

εκβολές ποταµών και σε λιµνοθάλασσες. Κολυµπάει σε οµάδες 10 ατόµων και 

παραπάνω πάνω από πυθµένα µε λάσπη ή άµµο και σε πυθµένα µε λιβάδια από 

φύκια. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε τροφικά υπολείµµατα, πλαγκτονικούς και βενθικούς 

οργανισµούς, ενώ τα ενήλικα άτοµα στα γλυκά νερά τρέφονται και µε φύκη. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται στη θάλασσα και όχι στα γλυκά 

νερά. Αναπαράγεται από τον Ιούλιο µέχρι τον Οκτώβριο. Τα αυγά του ψαριού είναι 

πελαγικά µε σφαιρικό σχήµα. Επίσης τα θήλυ άτοµα απελευθερώνουν 5 ως 7 

εκατοµµύρια αυγά/κιλό σωµατικού βάρους και η γεννητική τους ωριµότητα 

εµφανίζεται στον 7ο ως 8ο χρόνο της ζωής τους στα νερά της Γουιάνας (Keith et al., 

2000). Στις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες η εµφάνιση της γεννητικής τους 

ωριµότητας πραγµατοποιείται τον δεύτερο χρόνο της ζωής τους µε πολύ µικρότερο 

αριθµό όπου ανέρχεται στο 1 εκατοµµύριο αυγά/κιλό βάρους. Επιπλέον από τις 

γονάδες των ώριµων θηλυκών ατόµων (µπάφες) παρασκευάζεται το αυγοτάραχο, 

προϊόν µε µεγάλη εµπορική αξία, ανάλογη του χαβιαριού. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Είναι κοσµοπολίτικο είδος στα παράκτια ύδατα των τροπικών, υποτροπικών 

και εύκρατων ζωνών. Απαντάται στον ανατολικό Ειρηνικό: Καλιφόρνια ως Χιλή, 

στον δυτικό Ειρηνικό: Ιαπωνία ως Αυστραλία, στον δυτικό Ατλαντικό: από Καναδά 

ως Βραζιλία και στον Κόλπο του Μεξικού. Επίσης βρίσκεται στον ανατολικό 

Ατλαντικό: από τον Βισκαϊκό κόλπο ως τη Νότια Αφρική, συµπεριλαµβανοµένης της 

Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. Έχουν παρατηρηθεί πληθυσµοί του είδους και 

στην Οχοτσκική θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Βελάνισσα, Mugil labrosus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Mugiliformes 

Οικογένεια: Mugilidae 

Γένος: Mugil 

Είδος: Mugil labrosus (Risso, 1827) 

Συνώνυµα: Chelon labrosus (Risso, 1827) 

Κοινά ονόµατα: Thicklip grey mullet (UK), Bosiga (Italy), Llissa vera (Spain). 

 

Εικόνα 1. Βελάνισσα, M.labrosus. Photo by Johnny Jensen. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, µε σχετικά µεγάλο κεφάλι. Το 

µήκος του στόµατος του δε φτάνει κάτω από το µπροστινό τµήµα του ρουθουνιού. Τα 

χείλη του προεξέχουν και το πάνω είναι πολύ χοντρό. Φέρει λιπώδη µεµβράνη, όχι 

πολύ καλά αναπτυγµένη, η οποία δεν σκεπάζει ποτέ το µάτι. Οι τρεις πρώτες ακτίνες 

του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου είναι περίπου ισοµεγέθεις, ενώ η τέταρτη µικραίνει 

απότοµα. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου 

είναι, αντίστοιχα D1 IV, D2 I/7-9 και Α ΙΙΙ/8-9. Τo µέγιστο µήκος και βάρος του 

φτάνουν, αντίστοιχα, στα 75 εκατοστά και στα 4,5 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του 

είναι γύρω στα 40 εκατοστά. 
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Το σώµα της βελάνισσας φέρει ασηµένιες, καθώς και πρασινωπές 

αποχρώσεις, µε εµφανείς επιµήκεις ασηµένιες λουρίδες. Συχνά φέρει µια σκούρα 

κηλίδα στη βάση των πλευρικών πτερυγίων. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό, πελαγικό και κατάδροµο είδος. Η βελάνιτσα βρίσκεται σε 

παράκτια ύδατα και ζει σε κοπάδια. Ζει σε βάθος από 2 ως 100 µέτρα. Συνήθως το 

συναντάµε ως τα 50 µέτρα βάθος. Αντέχει σε θερµοκρασιακές µεταβολές από 4 ως 

32ºC. Προσαρµόζεται στα γλυκά νερά εύκολα αφού χαρακτηρίζεται ευρύαλο είδος. 

Βρίσκεται σε λιµνοθαλάσσιες περιοχές. Παρατηρήθηκε µετανάστευση προς τα 

βόρεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού καθώς αυξάνονται οι θερµοκρασίες. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε τροφικά υπολείµµατα, πλαγκτονικούς και βενθικούς 

οργανισµούς. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται στην ανοιχτή θάλασσα για την 

απελευθέρωση των αυγών τους στις αρχές του χειµώνα. Όπως και τα περισσότερα 

εκτρεφόµενα είδη κλειστού τύπου λιµνοθαλασσών (valli) επιδεικνύουν έντονο 

αρνητικό ρεοτακτισµό. Τα αυγά της βελάνιτσας είναι σφαιρικά και πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Κατανέµεται από την Ισλανδία ως τη Σενεγάλη και το Πράσινο Ακρωτήριο. 

Επίσης υπάρχει στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. 
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Μυξινάρι, Liza aurata. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Mugiliformes 

Οικογένεια: Mugilidae 

Γένος: Liza 

Είδος: Liza aurata, (Risso , 1810) 

Συνώνυµα: Chelon auratus, (Risso, 1810) 

Kοινά ονόµατα: Galupe (Spain), Golden mullet (UK), Cefalo dorato (Ita). 

 

Εικόνα 1. Liza aurata, Μυξινάρι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το µυξινάρι διακρίνεται από το επίµηκες σώµα του και το σχετικά µικρό 

κεφάλι. Το µήκος του στόµατος του εκτείνεται πίσω από τα ρουθούνια και το πάνω 

χείλος είναι λεπτό. Φέρει διαφανή µεµβράνη, η οποία καλύπτει ελάχιστα το µάτι. Οι 

πρώτες, προς τη ραχιαία περιοχή ακτίνες των πλευρικών του πτερυγίων είναι 

µεγαλύτερες, µε αποτέλεσµα να δίνουν µυτερή αίσθηση. Κατά µήκος της πλευρικής 

γραµµής φέρει 40-46 λέπια. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 



63 

 

εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D1 IV, D2 I/7-9 και Α ΙΙΙ/8-9. Το µέγιστο µήκος 

του ανέρχεται περίπου στα 60 cm. 

Το είδος αυτό εµφανίζει στην πλάτη γκρίζες, καθώς και µπλε αποχρώσεις, 

ενώ στις πλευρές και στην κοιλιά ανοιχτόχρωµες ή ασηµένιες. Πάνω στο 

βραγχιοκάλλυµα φέρει µια χρυσίζουσα κηλίδα, η οποία απουσιάζει πλήρως από τη 

βάση των πλευρικών πλευρικών πτερυγίων. Εµφανίζει στις πλευρές επιµήκεις 

γραµµώσεις που εκτείνονται από την κεφαλή µέχρι την ουρά και φτάνουν µέχρι την 

κοιλιακή χώρα. 

Οικότοπος: 

Τα ενήλικα άτοµα βρίσκονται σε κοπάδια, εισέρχονται στις λιµνοθάλασσες 

και στις εκβολές των ποταµών. Τα νεαρά άτοµα µετακινούνται στα παράκτια ύδατα 

των λιµνοθαλασσών και στις εκβολές ποταµών κατά τη διάρκεια του χειµώνα και 

ειδικά την άνοιξη. Το µυξινάρι είναι ευρύαλο και ευρύθερµο είδος. Βρίσκονται κοντά 

σε φύκια και βραχώδη πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Κύρια τροφή τους είναι τα µαλάκια και τα µικρά καρκινοειδή καθώς είναι 

θρυµµατοφάγο και ενίοτε τρέφεται µε πλαγκτόν. Παρατηρήθηκε πως τα νεαρά άτοµα 

τρέφονται µε ζωοπλαγκτόν. 

Αναπαραγωγή:  

Η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται στη θάλασσα, από τον Ιούλιο ως τον 

Νοέµβριο. Τα αυγά είναι πελαγικά και δεν προσκολλούνται σε φύκια ή άλλους 

βιοτικούς  και αβιοτικούς παράγοντες (βράχια, άµµος).  

Γεωγραφική εξάπλωση: 

 Εµφανίζεται στον Ανατολικό Ατλαντικό: Σκωτία, στο Πράσινο Ακρωτήριο. 

Στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης στα παράκτια ύδατα από τη νότια 

Νορβηγία έως το Μαρόκο. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Lisa aurata

ΜΗΝΕΣ

ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ



65 

 

Μαυράκι, Liza ramada. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Mugiliformes 

Οικογένεια: Mugilidae 

Γένος: Liza 

Είδος: Liza ramada (Risso, 1827) 

Συνώνυµα: Chelon ramada (Risso, 1827) 

Κοινά ονόµατα: Thinlip grey mullet (UK), Cap-pla (Spain), Caosteo (Italy). 

 

Εικόνα 1. Μαυράκι, L.ramada. Photo by De sanctis. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες σώµα, µε σχετικά µεγάλο κεφάλι, το οποίο 

είναι πιο πλατύ ανάµεσα στα µάτια, µε κοντό και αµβλύ ρύγχος. Το στόµα του είναι 

µικρό και η άκρη του εκτείνεται µέχρι πίσω από τα ρουθούνια. Φέρει χαρακτηριστικά 

λέπια σε όλο το βραγχιοκάλυµµα. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων 

και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 IV, D2 I/7-10 και Α ΙΙΙ/8-9. Τα λέπια 

του είναι µεγάλα και εκτείνονται µέχρι την άκρη του ρύγχους. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος του ανέρχονται στα 50 εκατοστά και στα 3 κιλά, αντίστοιχα. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του µαυρακιού είναι γκρίζος στην πλάτη και πιο 

ανοιχτόχρωµος στις πλευρές και στην κοιλιά. Φέρει σκούρου χρώµατος επιµήκεις 
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λουρίδες κατά µήκος της ραχιαίας περιοχής, ενώ στο βραγχιοκάλυµµα υπάρχει µια 

ελαφρά τονισµένη χρυσή κηλίδα. 

Οικότοπος: 

Είδος που εισέρχεται στις λιµνοθάλασσες αλλά και τα ποτάµια, όπου 

αναπτύσσεται πολύ καλά. Χαρακτηρίζεται ευρύαλο και ευρύθερµο είδος. Επιλέγει να 

κολυµπάει ως 60 µέτρα βάθος αλλά συνήθως βρίσκεται ως τα 20 µέτρα. Είναι 

βενθοπελαγικό ψάρι, το οποίο κολυµπάει κοντά στις ακτές σε κοπάδια πολυάριθµων 

ατόµων. Τα νεαρά ψάρια αποικούν στην παράκτια ζώνη και σε εκβολές ποταµών. 

∆ιατροφή: 

Το είδος αυτό τρέφεται µε φύκια, βενθικούς και πλαγκτονικούς οργανισµούς 

και πολλές φορές έχουν βρεθεί στα στοµάχια των ψαριών τροφικά υπολείµµατα. Τα 

είδη της οικογένειας mugilidae χαρακτηρίζονται ως ιζηµατοφάγα ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Το L.ramada αναπαράγεται το φθινόπωρο και στις αρχές του χειµώνα, όταν 

τα αρσενικά έχουν αποκτήσει ολικό µήκος 25 ως 27 εκατοστά και τα θηλυκά 25 ως 

30 εκατοστά. Το εµπορικό βάρος του ψαριού είναι 700 ως 800 γραµµάρια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τις ακτές της 

Νορβηγίας ως το Πράσινο Ακρωτήρι, συµπεριλαµβανοµένης της Μεσογείου και της 

Μαύρης θάλασσας. 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Γάστρος, Liza saliens. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Mugiliformes 

Οικογένεια: Mugilidae 

Γένος: Liza 

Είδος: Liza saliens (Risso, 1810) 

Συνώνυµα: Chelon saliens (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Leaping mullet (UK), Cefalo verzelata (Italy), Galva (Spain). 

 

Εικόνα 1. Γάστρος, L.saliens. Photo by Otel. 

Μορφολογία: 

Ο γάστρος διαθέτει επίµηκες σώµα και φαρδύ κεφάλι µε µυτερό ρύγχος. Η 

άκρη του στόµατος του εκτείνεται µέχρι µπροστά και κάτω από τα ρουθούνια, ενώ το 

εύρος της σχισµής του είναι ίσο µε το διάστηµα µεταξύ των µατιών του. Το πάνω 

χείλος του είναι λεπτό και η λιπώδης µεµβράνη στο µάτι δεν είναι πλήρως 

αναπτυγµένη. Οι τρεις πρώτες ακτίνες του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου του είναι 

µεγάλες, ενώ η τελευταία είναι πολύ µικρότερη. Επιπλέον χαρακτηριστικό του 

αποτελεί το γεγονός ότι στην περιοχή της µασχάλης των πλευρικών πτερυγίων δε 

φέρει λέπια. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 43-47 λέπια. Ο αριθµητικός 
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τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 IV, 

D2 I/8, A III/9. Το µέγιστο µήκος του ανέρχεται στα 30 εκατοστά. 

Το είδος αυτό φέρει στην πλάτη µπλε, καθώς και γκρίζους χρωµατισµούς, ενώ 

στα πλευρά και στην κοιλιά ασηµένιο. 

Οικότοπος: 

Το είδος αυτό προτιµά τα θαλασσινά και υφάλµυρα νερά. Αντέχει σε 

θερµοκρασιακές µεταβολές από 4 ως 32ºC. Απαντάται στα παράκτια ύδατα σε 

αµµώδης και λασπώδης πυθµένα και κολυµπάει σε κοπάδια. Τα ιχθύδια 

µετακινούνται σε λιµνοθάλασσες και εκβολές ποταµών, το καλοκαίρι και το 

φθινόπωρο. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε τροφικά υπολείµµατα, πλαγκτονικούς και βενθικούς οργανισµούς 

και ορισµένα ενήλικα άτοµα τρέφονται µε φύκη. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται στη θάλασσα τους καλοκαιρινούς µήνες. Τα αυγά του L.saliens 

είναι πελαγικά. Η γεννητική ωριµότητα πραγµατοποιείται όταν το αρσενικό φτάσει 

16-20 εκατοστά και το θηλυκό 17-22 εκατοστά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα, στην Αζοφική 

θάλασσα, και στη Κασπία θάλασσα. Επίσης συναντάται από τη Γαλλία ως το 

Μαρόκο. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.9 Τάξη: Perciformes 
 

Κοκκάλι, Caranx rhonchus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Caranx 

Είδος: Caranx rhonchus (Geoffroysaint-Hilaire, 1817) 

Συνώνυµα: Decapterus rhonchus (Geoffroysaint-Hilaire, 1817) 

Κοινά ονόµατα: False scad (UK), Jurel real (Spain), Carango ronco (Italy). 

 

Εικόνα 1. Κοκκάλι, Caranx rhonchus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει λεπτό, επίµηκες σώµα, µε σχετικά µεγάλο κεφάλι και 

µεγάλα µάτια. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού 

πτερυγίου του είναι, D1 VIII, D2 I/28-32 και A III/25-28. Τόσο η τελευταία ακτίνα 

του δεύτερου ραχιαίου όσο και η τελευταία ακτίνα του εδρικού πτερυγίου είναι 

αποµακρυσµένες και ενώνονται µε µια µεµβράνη µε την προτελευταία. Το 

καµπυλωτό τµήµα της πλευρικής γραµµής καταλήγει κάτω από το µέσο του δεύτερου 
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ραχιαίου πτερυγίου. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής, τα λέπια είναι 45-55 και 

στο ευθύ τµήµα φέρει 24-32 οστέινες πλάκες. Το µέγιστο µήκος του ανέρχεται στα 60 

εκατοστά, ενώ το σύνηθες στα 30 εκατοστά. 

Το είδος αυτό στο ανώτερο τµήµα του σώµατος και του κεφαλιού του φέρει 

πρασινωπό ή λαδί χρωµατισµό, κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει µια έντονη 

κιτρινωπή λουρίδα οµοιόµορφου σχήµατος. Στο κατώτερο τµήµα του σώµατος του 

φέρει υπόλευκο προς ασηµένιο χρωµατισµό. Επιπρόσθετα φέρει µικρή κηλίδα στο 

άκρο του κύριου βραγχιοκαλλύµατος. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος που ζει σε εύρος βάθους: 30-200 µέτρα, ενώ 

συνήθως καταδύεται ως τα 50 µέτρα. Επίσης απαντάται σε υφάλµυρα ύδατα και 

ανέχεται θερµοκρασία µεταξύ 15ºC και 22ºC. Επιπλέον το Caranx rhonchus 

βρίσκεται τόσο στην επιφάνεια της θάλασσας όσο και στον πυθµένα πάνω από 

αµµώδη υπόστρωµα. Επιλέγει να εισέλθει σε λιµνοθάλασσα και σε εκβολές των 

ποταµών, κάτι που το χαρακτηρίζει ευρύαλο είδος. Επανειληµµένα σχηµατίζει 

κοπάδια µε ψάρια του ίδιου είδους και κολυµπάνε παράλληλα της ακτογραµµής. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, µαλακόστρακα και κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό αναπαράγεται τους θερµότερους µήνες του έτους και τα αυγά 

του είναι πελαγικά, συνήθως η αναπαραγωγική περίοδος λαµβάνει χώρα  από 

Απρίλιο ως Σεπτέµβρη στη Μεσόγειο θάλασσα. Όσον αφορά τον ανατολικό 

Ατλαντικό, η αναπαραγωγική διαδικασία του C.rhonchus εκτείνεται µέχρι τον 

Νοέµβριο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό: από τον Βισκαϊκό κόλπο ως τη 

Ναµίµπια, καθώς επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σαµπανιός, Trachurus trachurus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Trachurus 

Είδος: Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Scomber trachurus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Atlantic horse mackerel (UK), Sauro (Italy), Xurelo (Spain). 

 

Εικόνα 1. Trachurus trachurus, Σαµπανιός. Photo by Stergiou. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι λεπτό, επίµηκες µε σχετικά µεγάλο κεφάλι. 

Στα µάτια φέρει λιπώδη µεµβράνη και σε κάθε βραγχιακό τόξο υπάρχουν 41-48 

βραγχιάκανθες. Το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο του είναι σχεδόν συµµετρικό µε το 

εδρικό, ως προς το σηµείο έκφυσης, ενώ µπροστά από το εδρικό φέρει δύο ακτίνες 

ενωµένες µε αυτό µε µεµβράνη. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και 

του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 I-VIII, D2 I/30-36 και A II/24-32. Η 

πλευρική γραµµή παρουσιάζει καµπύλη στο µπροστινό τµήµα του σώµατός του, όπου 

φέρει 33-40 λέπια, που σχηµατίζουν οστέινες πλάκες. 
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Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 70 εκατοστά και 

στα 2 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος είναι γύρω στα 30 εκατοστά. 

Ο σαµπανιός στο πάνω µέρος του σώµατός του, καθώς και του κεφαλιού, 

φέρει γκριζόµαυρο ή γαλαζοπράσινο χρωµατισµό, ενώ στα κατώτερα µέρη του άσπρο 

ή ασηµένιο. Επιπλέον, φέρει µια µικρή µαύρη κηλίδα στην πάνω γωνία του κύριου 

βραγχιοκαλύµµατος 

Οικότοπος: 

Είναι πελαγικό και ωκεανόδροµο είδος. Τα ενήλικα άτοµα σχηµατίζουν 

κοπάδια σε παράκτιες περιοχές καθώς επίσης απαντάται πάνω από αµµώδη πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, γαρίδες και κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος και παράγει πελαγικά αυγά µε σφαιρικό σχήµα. 

Ένα ώριµο θηλυκό γεννά 140.000 αυγά. Η προ-λάρβα έχει µήκος µόλις στα 5 mm. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στον ανατολικό Ατλαντικό, στην Νότια 

Αφρική και στον κόλπο του Μαπούτο. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ασπροσαύριδο, Trachurus mediterraneus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Trachurus 

Είδος: Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) 

Συνώνυµα: Caranx trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) 

Κοινά ονόµατα: Mediterranean horse mackerel (UK), Chicharro (Spain), Sauru jancu 

(Italy). 

 

Εικόνα 1. Ασπροσαύριδο, T.mediterraneus. Photo by Sarp. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του ασπροσαύριδου είναι λεπτό, επίµηκες µε σχετικά µεγάλο 

κεφάλι. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου 

είναι, αντίστοιχα, D1 VIII, D2 I/29-35 και Α ΙΙΙ/26-39. Το καµπυλωτό τµήµα της 

πλευρικής του γραµµής τελειώνει κάτω από την όγδοη ακτίνα του δεύτερου ραχιαίου 

πτερυγίου και φέρει 39-48 σκληρά λέπια, ενώ ο αριθµός των οστέινων πλακών στο 

ευθύ τµήµα ανέρχεται στις 35-44. Το µέγιστο µήκος του είναι γύρω στα 60 εκατοστά. 
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Το είδος αυτό στο ανώτερο τµήµα του σώµατος και του κεφαλιού του φέρει 

γκριζόµαυρο η γαλαζοπράσινο χρωµατισµό. Τα υπόλοιπα 2/3 του σώµατος και του 

κεφαλιού του είναι συνήθως ωχρά, υπόλευκα ή ασηµένια. Επίσης φέρει µικρή µαύρη 

κηλίδα στο άκρο της πάνω γωνίας του κύριου βραγχιοκαλύµµατος. 

Οικότοπος: 

Το ασπροσαύριδο  είναι πελαγικό και ωκεανόδροµο είδος που ζει σε 

υφάλµυρα νερά, αλλά απαντάται αρκετές φορές κοντά στον πυθµένα. Το εύρος 

βάθους του Trachurus mediterraneus είναι από 10 ως 500 µέτρα, ενώ το σύνηθες 

είναι 5-250 µέτρα βάθος. Τους καλοκαιρινούς µήνες το συναντάµε, συνήθως, σε 

βάθος όχι µεγαλύτερο από 100 µέτρα, ενώ το χειµώνα µεταναστεύει σε πιο βαθιά 

νερά, σε βάθος µέχρι και 500 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρότερα ψάρια (γαύρο, σαρδέλα), µαλακόστρακα και 

κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή του είδους λαµβάνει χώρα κατά της άνοιξη και τα αυγά του 

είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτά απαντάται  στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μαυροσαύριδο, Trachurus picturatus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Trachurus 

Είδος: Trachurus picturatus (Bowdich, 1825) 

Συνώνυµα: Seriola picturata (Bowdich, 1825) 

Κοινά ονόµατα: Blue jack mackerel (UK), Sauru niru (Italy), Jurel (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μαυροσαύριδο, Trachurus picturatus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει λεπτό, επίµηκες σώµα, µε σχετικά µεγάλο κεφάλι και 

µεγάλα µάτια. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού 

πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D1 VIII, D2 I/30-35 και A III/27-30. H τελευταία 

ακτίνα του δεύτερου ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι αποµακρυσµένη και 

ενώνεται µε µια µεµβράνη µε την προτελευταία. Το καµπυλωτό τµήµα της πλευρικής 

του γραµµής καταλήγει κάτω από το µέσο του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου, ενώ τα 

λέπια στο τµήµα αυτό είναι 52-58. Στο ευθύ τµήµα φέρει 39-46 οστέινες πλάκες. Το 

µέγιστο µήκος του ανέρχεται στα 75 εκατοστά. 
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Ο χρωµατισµός του µαυροσαύριδου γενικά είναι γκριζόµαυρος. Στο κατώτερο 

τµήµα του σώµατος του φέρει υπόλευκο προς ασηµένιο χρωµατισµό. Επιπλέον φέρει 

µικρή µαύρη κηλίδα λίγο πάνω από τη γωνία του κύριου βραγχιοκαλύµµατος. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και ωκεανόδροµο, ζει από 300 ως 400 µέτρα, ενώ 

συνήθως απαντάται από 100 ως 250 µέτρα. Τα ενήλικα άτοµα βρίσκονται σε βαθιά 

ύδατα και πραγµατοποιούν πολλές µεταναστεύσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Τα 

νεαρά άτοµα βρίσκονται σε ρηχότερα ύδατα, παράλληλα των ακτογραµµών. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά ψάρια και γαρίδες. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται από Ιανουάριο ως Μάιο και τα αυγά του είδους αυτού είναι 

πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τον Βισκαϊκό κόλπο ως τη 

Μαυριτανία και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μαυρόλιτσα, Trachinotus ovatus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Trachinotus 

Είδος: Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Gasterosteus ovatus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Pompano (UK), Arciola (Italy), Palometa (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μαυρόλιτσα, Trachinotus ovatus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι βαθύ, πλευρικά πολύ συµπιεσµένο, µε µικρό 

κεφάλι και δυνατό ηµισεληνοειδές ουραίο πτερύγιο. Το στόµα είναι µικρό και το 

άνοιγµα του φτάνει µέχρι το µπροστινό άκρο του µατιού του. Φέρει µικρά δόντια και 

στις δύο σιαγόνες, τα οποία βρίσκονται τοποθετηµένα σε στενές σειρές που σταδιακά 

λεπταίνουν προς τα πίσω. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 32-50 βραγχιάκανθες. Το 

δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο είναι συµµετρικό µε το εδρικό, ως προς το σηµείο έκφυσης. 

Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, 

αντίστοιχα, D1 VI, D2 I/23-27 και A III/22-25. Η πλευρική του γραµµή είναι λεπτή 
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και αµυδρά τοξοειδής στο τµήµα πάνω από τα πλευρικά πτερύγια, ενώ στο υπόλοιπο 

τµήµα της είναι ευθεία. ∆ε φέρει οστέινες πλάκες. 

Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 70 εκατοστά και 

στα 3 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του είναι γύρω στα 35 εκατοστά. 

Στο πάνω µέρος του σώµατος η µαυρόλιτσα φέρει σκουροπράσινο 

χρωµατισµό και στις πλευρές ασηµένιο µε κίτρινες αποχρώσεις. Στις πλευρές 

εµφανίζει 3-5 σκούρες, κάθετα τοποθετηµένες, επιµήκεις µεγάλες κηλίδες. Οι 

παρυφές του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου, καθώς και οι άκρες του ουραίου 

είναι µαύρες. 

Οικότοπος: 

Η µαυρόλιτσα είναι παράκτιο και επιπελαγικό είδος, το οποίο κολυµπάει από 

50 ως 200 µέτρα βάθος, καθώς επίσης ζει σε υφάλµυρα ύδατα. Συνήθως, κινείται σε 

µικρές οµάδες πολύ κοντά στην ακτή, σε αµµώδεις βυθούς µε καθαρά νερά. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε βενθικούς οργανισµούς, όπως µαλάκια, µαλακόστρακα (γαρίδες 

και καβούρια) και µικρά ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική διαδικασία λαµβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς µήνες. Τα 

αυγά του Trachinotus ovatus  και οι λάρβες, του εν λόγω είδους, είναι πελαγικά. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το 2018. 
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Λίτσα, Licha amia. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Lichia 

Είδος: Lichia amia (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Caranx amia (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Leerfish (UK), Alice mezzana (Italy), Palometon (Spain). 

 

Εικόνα 1. Λίτσα, Lichia amia. Photo by De Sanctis. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει πλευρικά συµπιεσµένο σώµα, µε µεγάλο άνοιγµα στο 

στόµα, το οποίο φτάνει µέχρι την πίσω άκρη του µατιού. Φέρει και στις δύο σιαγόνες 

µικρά και αιχµηρά δόντια, τοποθετηµένα σε δύο σειρές. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 

9-16 βραγχιάκανθες. Το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο είναι συµµετρικό µε το εδρικό, ως 

προς το σηµείο έκφυσης και εµφανίζουν δρεπανοειδή µορφή. Ο αριθµητικός τύπος 

των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D1 VII, D2 

I/19-21 και A III/17-21. Τα λέπια του είναι µικρά, ωοειδούς ή λογχοειδούς σχήµατος. 
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Η πλευρική γραµµή είναι έντονα ακανόνιστη, ελικοειδής και τοξοειδής στο τµήµα 

πάνω από τα πλευρικά πτερύγια. 

Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 2 µέτρα και στα 50 

κιλά, µε πιο κοινό µήκος περίπου τα 90 εκατοστά. 

Στη ραχιαία περιοχή εµφανίζει καστανές αποχρώσεις, ενώ στο µέρος κάτω 

από την πλευρική γραµµή εµφανίζει ασηµένιο-άσπρο χρωµατισµό. Τα πτερύγια 

έχουν απαλό καφέ χρωµατισµό και οι λοβοί του ραχιαίου, καθώς και του εδρικού 

πτερυγίου είναι µαύροι. Τα ανήλικα άτοµα φέρουν µεγάλες καστανόµαυρες κηλίδες 

στις πλευρές. 

Οικότοπος: 

Η λίτσα είναι ένα ως επί το πλείστον παράκτιο είδος που απαντάται σε 

επιφανειακά νερά σε βάθος µέχρι και 50 µέτρα, ενώ δεν διστάζει να διανύσει πολλά 

χιλιόµετρα για ένα ταξίδι προορισµού, για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται 

ωκεανόδροµο είδος. Συνήθως απαντάται πάν από αµµώδη υπόστρωµα. 

∆ιατροφή: 

Η λίτσα είναι εξαιρετικός και γρήγορος κυνηγός και δεν διστάζει να εισέλθει 

σε πολύ ρηχά νερά ή ακόµη και σε λιµάνια, για να συλλάβει τη λεία της. Τρέφεται, 

ως επί το πλείστον, µε ψάρια, τα οποία κυνηγάει µε θεαµατικό τρόπο στην επιφάνεια 

του νερού. 

Αναπαραγωγή: 

Το Lichia amia, αναπαράγεται τους καλοκαιρινούς µήνες στη Μεσόγειο 

θάλασσα, από Σεπτέµβριο ως Νοέµβριο στον ανατολικό Ατλαντικό. Τόσο τα αυγά 

όσο και οι λάρβες της λίτσας είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο 

θάλασσα, στον δυτικό Ινδικό ωκεανό και στη Νότια Αφρική. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ταινιόλιτσα, Campogramma glaycos. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Campogramma 

Είδος: Campogramma glaycos (Lacepede, 1801) 

Συνώνυµα: Centronotus glaycos (Lacepede, 1801) 

Κοινά ονόµατα: Vadigo (UK), Lirio (Spain), Cerviola imperiali (Italy). 

 

Εικόνα 1. Τανιόλιτσα, Campogramma glaycos. Photo by Henk Heessen. 

Μορφολογία: 

Η ταινιόλιτσα εµφανίζει σώµα τορπιλοειδές, πεπλατυσµένο στη µέση και 

ηµισεληνοειδούς µορφής ουραίο πτερύγιο. Τα δόντια της είναι µεγάλα, αραιά και 

τοποθετηµένα σε µια σειρά. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 13-17 βραγχιάκανθες. Η 

βάση του εδρικού πτερυγίου είναι µικρότερη σε µήκος σε σχέση µε τη βάση του 

δεύτερου ραχιαίου. Επίσης τα πλευρικά πτερύγια είναι πολύ µεγαλύτερα από τα 

κοιλιακά. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου 

είναι, αντίστοιχα, D1 VI-VII, D2 I/26-28 και Α ΙΙΙ/23-24. Η πλευρική γραµµή είναι 

λεπτοκαµωµένη, τοξοειδής πάνω από τα πλευρικά πτερύγια και γίνεται ευθεία προς 

τα πίσω. Το µέγιστο µήκος και βάρος της φτάνουν, αντίστοιχα, στα 60 εκατοστά και 

στα 3 κιλά. 
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Ο χρωµατισµός των ενήλικων ατόµων στη ραχιαία περιοχή είναι 

γκριζοπράσινος και στην κοιλιακή άσπρος. Οι πλευρές φέρουν ροζ απόχρωση και 

κατά µήκος της πλευρικής γραµµής υπάρχουν λοβοειδείς σχηµατισµοί. Τα πτερύγια 

φέρουν γκρίζο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και απαντάται από 15 ως 50 µέτρα βάθος. 

Απαντάται σε επιφανειακά νερά, παράλληλα της ακτογραµµής. Συνήθως βρίσκεται 

πάνω από αµµο-βραχώδη υπόστρωµα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται, ως επί το πλείστον, µε επιπελαγικά ψάρια. Το campogramma 

glaycos, είναι γρήγορος και εξαιρετικός κυνηγός, όπου µπορεί να φτάσει ως τα πολύ 

ρηχά νερά για να αµειφθεί τη λεία του. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Τόσο τα αυγά όσο και οι 

λάρβες του είδους είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό: από τη βόρεια θάλασσα ως τη 

Σενεγάλη, καθώς επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μαγιάτικο, Seriola dumerili. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Seriola 

Είδος: Seriola dumerili (Risso, 1810)  

Συνώνυµα: Caranx dumerili (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Amberjack (UK), Leccia (Italy), Cirvia  (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μαγιάτικο (Μανάλι),  Seriola dumerili. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του µαγιάτικου είναι αδύνατο και τορπιλοειδές. Η µορφή του 

κεφαλιού στον αυχένα εµφανίζεται έντονα καµπυλωτή και οι παρυφές της πάνω 

σιαγόνας είναι φαρδιές. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 11-19 βραγχιάκανθες. Οι πρώτες 

ακτίνες του εδρικού πτερυγίου είναι ψηλότερες από τις υπόλοιπες, µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζει καµπύλη, ενώ η βάση του είναι µικρότερη από αυτή του ραχιαίου. Οι 

λουρίδες στον ουραίο µίσχο είναι εµφανείς και το ουραίο πτερύγιο εµφανίζει 

ηµισεληνοειδή µορφή. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του 

εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 VIII, D2 I/30-35 και Α ΙΙΙ/18-22. 
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Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 190 εκατοστά και 

στα 80 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται στα 110 εκατοστά. 

Τα ενήλικα άτοµα του είδους αυτού διακρίνονται από τις µπλε ή τις λαδί 

αποχρώσεις στη ραχιαία περιοχή, ενώ στις πλευρές και στην κοιλιά φέρουν ασηµένιο 

χρωµατισµό, ο οποίος µερικές φορές µπορεί να είναι καστανός ή ροζ. Η µεµβράνη 

µεταξύ των ακτίνων τόσο του ραχιαίου πτερυγίου όσο και του εδρικού είναι ελαφρά 

χρωµατισµένη. Τα ενήλικα άτοµα φέρουν πέντε σκούρες λουρίδες στις πλευρές και 

µια επιπλέον στο τέλος του ουραίου µίσχου. 

Οικότοπος: 

Είναι ωκεανόδροµο και υφαλόφιλο είδος, το οποίο ζει σε βάθος από 2 ως 360 

µέτρα, αλλά συνήθως κυµαίνεται από 20 ως 70 µέτρα. Το είδος αυτό συχνάζει σε 

υφάλους και σπάνια εισέρχεται στις παράκτιες περιοχές. Μπορεί να βρεθεί είτε µε το 

κοπάδι είτε µόνο του µέσα στη θάλασσα. Επίσης τα περισσότερα νεαρά άτοµα 

εµφανίζονται κοντά στην επιφάνεια του νερού όπου υπάρχουν πλωτά αντικείµενα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε σαφρίδια ή κοκκάλια και µερικές φορές µε καλαµάρια ή 

θράψαλα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται τους καλοκαιρινούς µήνες, 

συνήθως αρχίζει από Μάϊο και τελειώνει τον Αύγουστο σε θερµοκρασίες από 19 ως 

24 βαθµούς κελσίου. Ένα µεγάλο θηλυκό γεννάει αυγά µε διάµετρο 1.121 mm, τα 

οποία µπορεί να εκκολαφθούν από 35 ως 50 ώρες. Οι προνύµφες που θα βγουν από 

το αυγό τους έχουν µήκος 3.639 ± 0.012 mm. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στον Ινδο-δυτικό ωκεανό, στον Περσικό 

κόλπο, στην νότια Ιαπωνία, στον δυτικό Ατλαντικό (από τον Καναδά ως την 

Βραζιλία) και στον ανατολικό Ατλαντικό (από την Βόρεια θάλασσα ως το Μαρόκο).  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Seriola dumerili

ΜΗΝΕΣ

ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ



91 

 

Τραχούρι, Caranx crysos. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Caranx 

Είδος: Caranx crysos (Mitchill, 1815) 

Κοινά συνώνυµα: Caranx pisquetus (Cuvier, 1833) 

Κοινά ονόµατα: Blue runner (UK), Carangido (Italy), Serell (Spain). 

 

Εικόνα 1. Caranx crysos, Τραχούρι. Photo by Nerlovic. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό εµφανίζει βαθύ, σχεδόν τορπιλοειδές σώµα και πλευρικά 

πεπλατυσµένο. Έχει µεγάλα µάτια µάτια, ελαφρώς στρογγυλεµένο ρύγχος µε έντονες 

χειλικές αυλακώσεις. Επίσης τα πλευρικά πτερύγια εµφανίζουν δρεπανοειδή µορφή 

και είναι µεγαλύτερα από τα κοιλιακά. Έχει ηµισεληνοειδές ουραίο πτερύγιο. Η 

πλευρική γραµµή είναι πλήρης µε καµπύλη προς τη ράχη και έχει µικρά κυκλοειδές 

λέπια. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού είναι, 

αντίστοιχα, D1 VII-IX, D2  22-25 και A 3/19-21. Το µέγιστο µήκος και βάρος του 

φτάνουν, αντίστοιχα, στα 70 εκατοστά και 5 κιλά. 
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Ο χρωµατισµός στη ραχιαία περιοχή είναι γαλαζοπράσινος ή γκριζοπράσινος 

και στην κοιλιακή περιοχή άσπρος. Οι πλευρές φέρουν κίτρινη απόχρωση. Τα 

πτερύγια φέρουν γκριζοκίτρινο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι ευρύαλο και υφαλόφιλο είδος. Επίσης είναι παράκτιο είδος, µε πελαγική 

συµπεριφορά, που απαντάται σε κοπάδια σε βάθος µέχρι και 100 µέτρα, συνήθως, 

όµως, µέχρι 30 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, γαρίδες, καβούρια και άλλα ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική διαδικασία του είδος είναι εκτεταµένη και 

πραγµατοποιείται από Ιανουάριο ως Αύγουστο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στο ανατολικό Ατλαντικό, από την Πορτογαλία ως την Ανγκόλα 

καθώς επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Αλογοκοκκάλι, Pseudocaranx dentex. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Carangidae 

Γένος: Pseudocaranx 

Είδος: Pseudocaranx dentex (Bloch and Schneider, 1801) 

Συνώνυµα: Trachurus imperialis (Rafinesque, 1810) 

Κοινά ονόµατα: White trevally (UK), Carango dentice (Italy), Jurel (Spain). 

 

Εικόνα 1. Αλογοκοκάλι ή γουργούλι ή καραγκίδα, Pseudocaranx dentex. Photo by 

Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει βαθύ, πλευρικά συµπιεσµένο σώµα, µικρά µάτια, 

στρογγυλό ρύγχος και προγναθισµό της άνω σιαγόνας, καθώς επίσης εµφανίζει 

έντονες χειλικές αυλακώσεις. Το πλευρικό πτερύγιο είναι µακρύ και εµφανίζει 

δρεπανοειδή µορφή και έχει στηθιαίο κοιλιακό πτερύγιο. Έχει δυνατό ηµισεληνοειδές 

ουραίο πτερύγιο. Η πλευρική γραµµή εµφανίζει καµπύλη προς τη ράχη και είναι 

πλήρης. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 57-78 µικρά λέπια. Ο αριθµητικός 

τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D1 IX, 

D2 25-26 και Α ΙΙΙ/21-22, καθώς επίσης φέρει 21-22 σπόνδυλους. Το µέγιστο µήκος 
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και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στο 1,20 µέτρα και στα 18 κιλά, µε πιο κοινό 

µήκος περίπου τα 40-45 εκατοστά. 

Στη ραχιαία περιοχή εµφανίζει πρασινωπές και λαδί αποχρώσεις. Στο τέλος 

του κύριου βραγχιοκαλύµµατος εµφανίζει ένα µαύρο στίγµα. Κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής εµφανίζει µια κίτρινη-χρυσαφί λουρίδα, η οποία ξεκινάει αµυδρά 

και γίνεται εντονότερη κατά µήκος του σώµατος του. Στην κοιλιακή περιοχή 

εµφανίζει ασηµένιο-άσπρο χρωµατισµό. Τα πτερύγια έχουν απαλό πράσινο 

χρωµατισµό 

Οικότοπος: 

Είναι παράκτιο είδος, που απαντάται, κυρίως, σε βάθος µικρότερο των 30 

µέτρων, αν και µπορεί να βρεθεί και σε µεγαλύτερο βάθος, µέχρι τα 200 µέτρα. 

Σχηµατίζει µεγάλα κοπάδια και η παρουσία του είναι πιο έντονη σε περιοχές µε ξέρες 

ή ναυάγια, καθώς επίσης απαντάται και σε αµµώδη πυθµένα. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται, κυρίως, µε πλαγκτονικούς µικροοργανισµούς και βενθικά 

ασπόνδυλα, ενώ σπάνια θα κυνηγήσει κάποιο ψάρι, όπως κολιό, γαύρο, σαρδέλα, 

αθερίνα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική διαδικασία του είδους πραγµατοποιείται κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Τα αυγά είναι πελαγικά όπως και οι λάρβες του Pseudocaranx 

dentex. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον δυτικό Ατλαντικό, στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, στη 

Νότια Αφρική, κοντά στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και βεβαίως 

στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Μαρίδα, Spicara smaris. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Centracanthidae 

Γένος: Spicara 

Είδος: Spicara smaris (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Maena smaris (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Picarel (UK), Cacce (Italy), Caramel (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μαρίδα, Spicara smaris. Photo by Frenopoulos. 

Γενικές πληροφορίες της οικογένειας Centracanthidae :  

H οικογένεια αυτή περιλαµβάνει είδη που συναντώνται συχνά στις ελληνικές 

θάλασσες (µαρίδες, µένουλες, τσέρουλες, κ.λ.π.) και κατέχουν µεγάλο εµπορικό 

ενδιαφέρον. Έχουν σώµα επίµηκες, µε ένα ραχιαίο πτερύγιο και πιρουνωτό το 

ουραίο. Το στόµα προεκτείνεται σηµαντικά και είναι οπλισµένο µε µικρά και µυτερά 

δόντια, τα οποία βρίσκονται τοποθετηµένα σε περισσότερες από µια σειρές. ∆ε 

φέρουν  αγκάθια στο βραγχιοκάλλυµα, ούτε δόντια στην υπερώα (το άνω τοίχωµα 

της στοµατικής κοιλότητας). Τα λέπια τους είναι είτε κτενοειδή είτε κυκλοειδή. Η 

πλειονότητα των ειδών της οικογένειας αυτής φέρουν κτενοειδή λέπια. Είναι 
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κοπαδιάρικα, ψευδοµεταναστευτικά είδη των παράκτιων περιοχών και παρουσιάζουν 

σεξουαλικό διµορφισµό ή φυλετικό διµορφισµό (µέγεθος σώµατος, πτερύγια, 

οδοντοφυΐα, εξωτερικοί σχηµατισµοί, χρωµατισµός, µεριστικοί χαρακτήρες). 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, αποστρογγυλεµένο και πλευρικά 

συµπιεσµένο. Εµφανίζει διαφοροποίηση στο σχήµα µεταξύ αρσενικών και θηλυκών 

ατόµων. ∆ιαθέτει µέγαλα µάτια και προτεταµένο στόµα. Ο αριθµητικός των ακτίνων 

του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XI-XII/10-11 και Α 

ΙΙΙ/9. Ο αριθµός των λεπιών της πλευρικής γραµµής κυµαίνεται στα 70-80, ενώ το 

µέγιστο µήκος του φτάνει στα 20 cm, µε µεγαλύτερα τα αρσενικά. 

Ο γενικός χρωµατισµός του σώµατος της µαρίδας είναι γκρίζος ή καστανός. 

Οι πλευρές είναι πιο ανοιχτόχρωµες και φέρουν 7-8 επιµήκεις, χρυσαφί-µπλε 

λουρίδες, καθώς και 8 φαρδιές, εγκάρσιες, καφέ λουρίδες. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργούνται κηλίδες περισσότερο ή λιγότερο τετράγωνες. Επίσης στις πλευρές 

φέρει µαύρη σχήµατος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου. Το ραχιαίο πτερύγιο φέρει 

στην άκρη πορτοκαλί χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Ζει σε τεράστια κοπάδια, κυρίως σε περιοχές πλούσιες µε βλάστηση και σε 

αµµολασπώδεις βυθούς. Το εύρος βάθους της µαρίδας είναι από  15-300 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε πλαγκτονικούς οργανισµούς και µικρά ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγονται σε αµµώδεις πυθµένας όπου υπάρχουν και οι φωλιές του. Το 

αρσενικό παραµένει κοντά στα αυγά µέχρι να την στιγµή της εκκόλαψης ώστε να τα 

προστατεύει από θηρευτές. Η αναπαραγωγική περίοδος εµφανίζεται από Φεβρουάριο 

ως Μάιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Εµφανίζεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα και στον ανατολικό 

Ατλαντικό ωκεανό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κόκκινη µαρίδα, Centracanthus cirrus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Centracanthus 

Είδος: Centracanthus cirrus (Rafinesque, 1810) 

Συνώνυµα: Smaris royeri (Bowdich, 1825) 

Κοινά ονόµατα: Curled pickerel (UK), Asineddu (Italy), Caramel imperial (Spain). 

 

Εικόνα 1. Κόκκινη µαρίδα, C.cirrus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η κόκκινη µαρίδα διαθέτει επίµηκες σώµα, µε αιχµηρό ρύγχος, µεγάλο στόµα 

και µεγάλα µάτια. Το ραχιαίο πτερύγιο παρουσιάζει στο µέσον έντονη καµπύλη. Τα 

πλευρικά πτερύγια είναι µεγαλύτερα από τα κοιλιακά και ο αριθµητικός τύπος των 

ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XII/9-10 και Α 

ΙΙΙ/9-10. Ο αριθµός των λεπιών της πλευρικής γραµµής κυµαίνεται στα 85-90 και το 

µέγιστο µήκος της µπορεί να φτάσει στα 30 εκατοστά. 
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Στο πάνω µέρος των πλευρών της φέρει κόκκινο, ενώ στο κάτω λευκό 

χρωµατισµό. Στις πλευρές φέρει πολυάριθµες επιµήκεις χρυσοκίτρινες ή καφετιές 

λουρίδες περισσότερο ή λιγότερα ασυνεχείς. 

Οικότοπος: 

Η κόκκινη µαρίδα ζει στη θάλασσα και είναι βενθοπελαγικό είδος, επίσης 

κολυµπάει µεταξύ 10 και 480 µέτρα, ενώ συνήθως βρίσκεται ως τα 200 µέτρα όπου 

τελειώνει η ευφωτική ζώνη. Επιπλέον το είδος αυτό απαντάται σε βραχώδη πυθµένα. 

Τις περισσότερες φορές συχνάζει µαζί µε το κοπάδι της. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε πλαγκτονικούς οργανισµούς και µικρά καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Έλεγχος του χρόνου και της ηλικίας αναπαραγωγής: 

Στα τελεόστεα η αυγοπαραγωγή ελέγχεται τόσο από ενδογενείς παράγοντες οι 

οποίοι εισάγουν και µεσολαβούν για αλλαγές, πριν την αναπαραγωγή, στις ωοκύστεις 

και στη σπερµατογένεση, όσο και εξωγενείς παράγοντες που καθορίζουν πότε οι 

ενδογενείς θα αρχίσουν να λειτουργούν. Συνεπώς υπάρχει πλήρης συγχρονισµός 

µεταξύ ενδογενών και εξωγενών παραγόντων όπου ελέγχεται η αναπαραγωγική 

διαδικασία των ψαριών. Στους ενδογενείς περιλαµβάνονται οι διάφορες 

γοναδοτροπικές ορµόνες, ενώ στους εξωγενείς κυρίως η θερµοκρασία του νερού, η 

φωτοπερίοδος, η φύση του υπόβαθρου στο χώρο της αναπαραγωγής και τα διάφορα 

χηµικά και φυσικά ερεθίσµατα που δέχεται το ψάρι (κοινωνικοί παράγοντες). 

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες (φωτοπερίοδος και θερµοκρασία) � 

Σύστηµα αισθήσεων (όραση, όσφρηση, όργανα αντίδρασης στις θερµοκρασίες, 

κεντρικό νευρικό σύστηµα) � Υποθάλαµος � Γοναδοτροπικά κύτταρα υπόφυσης 

�1. Γοναδοτροπικές ορµόνες. 1 
α) Γοναδοτροπικές ορµόνες � όρχεις � ανδρογόνα. 

1 β) Γοναδοτροπικές ορµόνες � ωοθήκες � οιστρογόνα. Οιστρογόνα και ανδρογόνα 

� ∆ευτερεύοντα σεξουαλικά χαρακτηριστικά. 
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Η αναπαραγωγή του είδους Centracanthus cirrus πραγµατοποιείται κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού και έτσι τους µήνες αυτούς τα ψάρια πλησιάζουν κοντά 

στην ακτή. Η κόκκινη µαρίδα ωαποθέτει στο πέλαγος. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Κατανέµεται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τον Βισκαϊκό κόλπο ως την 

Μαυριτανία καθώς και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μένουλα, Spicara maena. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Centracanthidae 

Γένος: Spicara 

Είδος: Spicara maena (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Sparus maena  (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Blotched picarel (UK), Xucla vera (Spain) , Garizzo (Italy). 

 

Εικόνα 1. Μένουλα, Spicara maena. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα της µένουλας είναι επίµηκες και πλευρικά συµπιεσµένο. Στο πίσω 

µέρος του κεφαλιού εµφανίζει κύρτωση, γεγονός που παρατηρείται ιδιαίτερα στα 

ενήλικα άτοµα. Τα µάτια της είναι µεγάλα και το στόµα προτεταµένο. Ο αριθµητικός 

τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου της είναι, αντίστοιχα, D 

XI/12 και Α ΙΙΙ/9-10. Ο αριθµός των κτενοειδών λεπιών κατά µήκος της πλευρικής 

γραµµής ανέρχονται στα 65-70. Το µέγιστο µήκος για τα θηλυκά φτάνει στα 20 

εκατοστά, ενώ για τα αρσενικά στα 25 εκατοστά. 
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Το είδος αυτό στις πλευρές φέρει µπλε και πράσινες αποχρώσεις, µε φωτεινές 

ανταύγιες και στο πάνω µέρος τους υπάρχει µια µαύρη κηλίδα, σχήµατος ορθογώνιου 

παραλληλόγραµµου. Κάτω από την πλευρική γραµµή εµφανίζει χρυσαφένιες κηλίδες 

µε ιριδίζουσες αποχρώσεις, που γίνονται εντονότερες κατά την περίοδο 

αναπαραγωγής. Στην περιοχή του βραγχιοκαλύµµατος φέρει τρεις χρυσές λουρίδες, 

ενώ στα πτερύγια του πορτοκαλί, µε µπλε στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Η µένουλα ζει στα παράκτια ύδατα, από 30 ως 130 µέτρα, το σύνηθες εύρος 

βάθους είναι από 5 ως 40 µέτρα. Ζει σε βραχώδεις και αµµώδεις βιότοπους καθώς 

επίσης σε περιοχές µε αµµώδη υπόστρωµα καλυµµένο µε λειµώνες Posidonia 

oceanica. 

∆ιατροφή: 

Η µένουλα τρέφεται µε ζωοπλαγκτόν και γόνο ψαριών. 

Αναπαραγωγή: 

Η µένουλα είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο είδος. Η αναστροφή του φύλου 

γίνεται στα 10,9 εκατοστά. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται στη 

Μεσόγειο θάλασσα Αύγουστο ως Οκτώβριο. Στο Αιγαίο πέλαγος συµβαίνει από 

Μάρτιο ως Ιούνιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο, Μαύρη θάλασσα, στον ανατολικό ατλαντικό και 

στις Κανάριες Νήσους.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Τσέρουλα, Spicara flexuosa. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Centracanthidae 

Γένος: Spicara 

Είδος: Spicara flexuosa (Refinesque, 1810) 

Συνώνυµα: Spicara chrysalis (Valenciennes, 1830). 

 

Εικόνα 1. Τσέρουλα, Spicara flexuosa. 

Μορφολογία: 

Η τσέρουλα έχει σώµα επίµηκες, πλευρικά συµπιεσµένο και αιχµηρό ρύγχος. 

Στο πίσω µέρος του κεφαλιού εµφανίζει κύρτωση, η οποία είναι εντονότερη στα 

ενήλικα άτοµα. Έχει µεγάλα µάτια και προτεταµένο στόµα µε χονδρά χείλη. Οι 

σκληρές ακτίνες του ραχιαίου της είναι περισσότερο ή λιγότερο κυρτές, ενώ ο 

αριθµητικός τύπος του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D 

XI/10-12 και Α ΙΙΙ/9-10. Η πλευρική γραµµή φέρει 65 µέχρι 70 κτενοειδή λέπια. Το 

µέγιστο µήκος φτάνει στα 18 εκατοστά για τα θηλυκά και στα 23 εκατοστά για τα 

αρσενικά. 
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Το σώµα του είδους αυτού φέρει κίτρινο ή καστανόγκριζο χρωµατισµό. Το 

ραχιαίο πτερύγιο είναι σκουρόχρωµο στις άκρες και µαύρο στο µπροστινό του τµήµα. 

Οικότοπος: 

Ζει στα ρηχά βραχώδη και λασπώδη υποστρώµατα σε εύρος βάθους από 30-

130 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε σαρδέλα, αθερίνα και άλλα µικρόσωµα ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η περίοδος ωοτοκίας πραγµατοποιείται από Μάρτιο ως Αύγουστο, όπου 

εναποθέτει τα αυγά της στο θαλάσσιο υπόστρωµα. Η τσέρουλα είναι πρωτόγυνο 

ερµαφρόδιτο είδος. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  

Το είδος αυτό απαντάται στη Μεσόγειο, τη Μαύρη θάλασσα, τον Ατλαντικό 

από την Πορτογαλία ως το Μαρόκο και τις Κανάριες Νήσους (Froese & Pauly 2011). 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μαυρόψαρο, Centrolophus niger. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Centrolophidae 

Γένος: Centrolophus 

Είδος: Centrolophus niger (Gmelin, 1789) 

Συνώνυµα: Perca nigra (Gmelin, 1789) 

Κοινά ονόµατα: Rudderfish (UK), Romerillo (Spain), Pompiru (Italy). 

 

Εικόνα 1. Μαυρόψαρο ή Χοντροσκαλίδρα, Centrolophus niger. Photo by De Sanctis. 

Μορφολογία: 

Έχει µικρό στόµα µε µεγάλα µάτια, έντονα κυρτό µέτωπο και αµβλύ µουσούδι 

(πλατύ). Το ραχιαίο του πτερύγιο είναι αρκετά µεγάλο, το οποίο εκτείνεται πιο 

µπροστά από το θωρακικό και φτάνει  λίγο πιο µπροστά από το ουραίο πτερύγιο. Ο 

αριθµητικός τύπος του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D V/37-

40 και A III/20-25. Μπορεί να φτάσει τα 150 εκατοστά σε µήκος αλλά το σύνηθες 

είναι 50-90 εκατοστά. 

Το χρώµα του είναι σκούρο καφετί µε µαύρο, µε ακόµα πιο σκούρο το 

θωρακικό και το κοιλιακό πτερύγιο. Τα νεαρά άτοµα φέρουν 2-4 σκούρους 

επιδερµικούς φραγµούς. 

Οικότοπος: 
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Είναι βαθυπελαγικό είδος, το οποίο ζει από 40 ως 1100 µέτρα, αλλά συνήθως 

κολυµπάει στα 300-700 µέτρα. Τα νεαρά άτοµα εµφανίζονται και στην επιφάνεια του 

νερού, ανάµεσα σε µέδουσες και σαλάχια. Σχηµατίζουν µικρές οµάδες ψαριών από 

τον Απρίλιο ως τον Μάιο. 

∆ιατροφή: 

Το µαυρόψαρο τρέφεται µικρά ψάρια, καλαµάρια, µεγάλα καρκινοειδή και 

ζωοπλαγκτόν. 

Αναπαραγωγή 

Η αναπαραγωγική περίοδος συµβαίνει από  αρχές Αυγούστου και τελειώνει 

τον Ιανουάριο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στον ανατολικό Ατλαντικό 

ωκεανό, στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, στο νοτιοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, στον 

Ινδικό ωκεανό, στο νότιο Ειρηνικό ωκεανό και στον Ανταρτικό ωκεανό. 
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Κορδέλα, Cepola macrophthalma. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Cepolidae 

Γένος: Cepola 

Είδος: Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Ophidion macrophthalmum (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Red bandfish (UK), Cipolla (Italy), Cinta (Spain). 

 

Εικόνα 1. Cepola macrophthalma, κορδέλα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα της έχει σχήµα οφιοειδές µε γλοιώδες δέρµα και µεγάλα µάτια. Το 

στόµα της είναι µεγάλο και λοξό και τα δόντια έχουν απόσταση µεταξύ τους. Έχει 

συνεχόµενα το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο. Το ουραίο απέχει πολύ µικρή 

απόσταση από τα άλλα δύο πτερύγια. Φέρει ένα ζεύγος θωρακικά και ένα ζεύγος 

κοιλιακά πτερύγια. Η πλευρική γραµµή είναι πλήρης, χωρίς καµπύλη και φτάνει 

µέχρι τις αρχές του ουραίου πτερυγίου. Το µέγιστο µήκος του είναι 70 εκατοστά. 

Το χρώµα του είναι ροζ στη ράχη, λευκό στην κοιλιά. Τα πτερύγια είναι ροζ 

µε κίτρινες αποχρώσεις. 
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Οικότοπος: 

Είναι βενθικό ψάρι και ζει σε αµµολασπώδη υποστρώµατα σε βάθος 15 ως 

100 µέτρα. Σχηµατίζει µικρά κοπάδια από ψάρια του ίδιου είδους ή ζει µοναχικά σε 

βαθιές τρύπες, όµως, µπορεί να συναντηθεί στα µεσόνερα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε οστρακόδερµα και µικρά ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

 Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους κυµαίνεται µεταξύ Μάρτιο και 

Νοέµβριο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από Βόρεια θάλασσα ως τη Σενεγάλη, 

επίσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Λούτσος, Sphyraena sphyraena. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sphyraenidae 

Γένος: Sphyraena 

Είδος: Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Esox sphyraena (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Barracuda (Spain), Becune (France), Aluzzi (Italy). 

 

Εικόνα 1. Λούτσος, Sphyraena sphyraena. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Τα είδη της οικογένειας αυτής είναι έντονα αρπακτικά, µε χαρακτηριστικό 

εκπρόσωπο το µπαρακούντα ( Sphyraena barracuda ). ∆ιαθέτουν τονισµένο επίµηκες 

σώµα, καλυµµένο µε µικρά κυκλοειδή λέπια. Το στόµα τους είναι µεγάλο και φέρει 

αιχµηρά δόντια. Έχουν δυνατή ουρά, βαθιά πιρουνωτή και ευδιάκριτη πλευρική 

γραµµή. Φέρουν δύο ραχιαία πτερύγια σαφώς διαχωρισµένα και πολύ µεγάλα µάτια. 

Στη µεσόγειο θάλασσα υπάρχουν τρία είδη, από τα οποία µόνο το ένα ευδοκιµεί στις 

ελληνικές θάλασσες. 
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Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες και δυνατό. Οι σιαγόνες είναι 

δυνατές και προτεταµένες µε µεγάλα, αιχµηρά και άνισα δόντια. Η κάτω σιαγόνα 

είναι µεγαλύτερη της πάνω. Φέρει δύο ραχιαία πτερύγια. Το εδρικό πτερύγιο είναι 

συµµετρικό του δεύτερου ραχιαίου. Το ουραίο πτερύγιο είναι έντονα πιρουνωτό και 

πολύ δυνατό, επιτρέποντας στο ψάρι να αναπτύσσει µεγάλες ταχύτητες. Ο 

αριθµητικός τύπος των κυκλοειδών λεπιών της πλευρικής γραµµής είναι 130-150. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων πτερυγίων και του εδρικού είναι, 

αντίστοιχα D1 V, D2 I/8-9 και A I-II/8. Το σύνηθες µήκος τους είναι από 80 εκατοστά 

ως 1 µέτρο. Σε µερικές περιοχές έχει πιαστεί ψάρι 2,40 µέτρα και 17 κιλά. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είναι γενικά ασηµένιος, ενώ στη ράχη 

φέρει περίπου 20-22 εγκάρσιες λουρίδες, χρώµατος καφέ ή γκρί, που σταµατούν στα 

µέσα των πλευρών. Συχνά φέρει δύο επιµήκεις σειρές από άσπρες κηλίδες. 

Οικότοπος: 

Ο λούτσος είναι πελαγικό ψάρι και κινείται κοντά στην επιφάνεια και 

βρίσκεται σχετικά κοντά στην ακτή. Τη νύχτα, µέρες χωρίς φεγγάρι κάθεται 

κοπαδιαστά ανάµεσα σε ποσειδωνίες. 

∆ιατροφή: 

Ο λούτσος τρέφεται µε γαύρο, σαρδέλα, ζαργάνα. Κυνηγάει συνήθως σε 

κοπάδι µε την τεχνική του εγκλωβισµού, όπου χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 

εντοπίζουν το µικρότερο κοπάδι που θα επιτεθούν, στη συνέχεια οι µισοί λούτσοι 

κλείνουν το δρόµο στα µικρότερα ψάρια και οι υπόλοιποι πραγµατοποιούν γρήγορες 

και στοχευµένες επιθέσεις για να συλλέξουν την τροφή τους.   

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό αναπαράγεται την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Μεγάλα κοπάδια 

πλησιάζουν τις ακτές µε απώτερο σκοπό την αναπαραγωγή και την εναπόθεση των 

αυγών τους. Τα κοπάδια αυτά αποτελούνται από µικρά αρσενικά σε µέγεθος και 

µεγαλύτερα θηλυκά.  

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Ανατολικό Ατλαντικό: Βισκαϊκός Κόλπο, Αγκόλα, συµπεριλαµβανοµένης 

της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, των Καναρίων Νήσων και των Αζόρων. 

∆υτικό Ατλαντικό: Βερµούδες και Βραζιλία. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι περιοχές 

που επισκέπτεται συχνότερα είναι η Χαλκιδική, η Ρόδος, οι Σποράδες, η Κως, η 

Σαµοθράκη, η Πάτµος. Πιο σπάνια περνά από Κυκλάδες και Κρήτη. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κουτσοµουρόλουτσος, Sphyraema chrysotaenia. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sphyraenidae 

Γένος: Sphyraena  

Είδος: Sphyraena chrysotaenia (Klunzinger, 1884) 

Κοινά συνώνυµα: Sphyraenella chrysotaenia (Klunzinger, 1884) 

Κοινά ονόµατα: Yellowstripe barracuda (UK), Picuda obtuse (Spain), Iskarmoz 

(Turkey). 

 

Εικόνα 1. Sphyraena chrysotaenia, κουτσοµουρόλουτσος. Photo by Pierpaolo 

Consoli. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι λεπτό, επίµηκες και εµφανίζει µια µικρύ 

κύρτωση µπροστά από τον ουραίο µίσχο. Έχει µεγάλους οφθαλµούς, οι σιαγόνες 

είναι δυνατές µε προέκταση της κάτω σιαγόνας. Φέρει δύο  ραχιαία πτερύγια, το 

εδρικό πτερύγιο είναι συµµετρικό δεύτερου ραχιαίου. Το ουραίο πτερύγιο είναι 

ισόλοβο, επιτρέποντας στο είδος αυτό να αναπτύσσει µεγάλες ταχύτητες. Η πλευρική 

γραµµή είναι πλήρης και οµοιόµορφη. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των 
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ραχιαίων πτερυγίων και του εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 V, D2 I/9-10 και Α Ι-ΙΙ/9. 

Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 33 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός στη ράχη του είναι καφέ µε γκρι αποχρώσεις. Οι πλευρές του 

εµφανίζουν κίτρινο-χρυσαφί χρώµα, ενώ η κοιλιά του είναι άσπρη. Τα πτερύγια του 

έχουν λεµονί χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι πελαγικό και παράκτιο είδος, που κινείται, συνήθως, σε µεγάλα κοπάδια 

από την επιφάνεια µέχρι και σε βάθος 50 µέτρων. Η παρουσία του είναι πιο έντονη 

κοντά σε κάβους, ξέρες, ναυάγια, ακόµα και µέσα σε λιµάνια. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια και πιο αραιά µε κεφαλόποδα και µαλακόστρακα. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι ωοτόκο και γονοχωριστικό 

είδος, καθώς τα αυγά του είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στην Ερυθρά θάλασσα, στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό και στη 

Μεσόγειο θάλασσα (λεσσεψιανός µετανάστης). 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μαύρη αγριόσαλπα, Siganus luridus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes  

Οικογένεια: Siganidae 

Γένος: Siganus 

Είδος: Siganus luridus (Ruppell, 1828) 

Συνώνυµα: Amphacanthus luridus (Ruppell, 1829) 

Κοινά ονόµατα: Dusky spinefoot (UK), Sigano nebuloso (Spain), Poisson lapin 

(France). 

 

Εικόνα 1. Μαύρη αγριόσαλπα, Siganus luridus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει σώµα ωοειδούς σχήµατος, πλευρικά συµπιεσµένο, µε 

κοντό κεφάλι. Στις σιαγόνες του φέρει δόντια τα οποία βρίσκονται τοποθετηµένα σε 

µια σειρά, καθώς και κοπτήρες αποτελούµενους από ένα ή δύο πλευρικά µυτερά 

άκρα. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 14-16 βραγχιάκανθες. Το ουραίο πτερύγιο είναι 

αποκοπτώµενο. Μπροστά από το ραχιαίο πτερύγιο εµφανίζεται ένα αγκάθι µε κλίση 

προς τα εµπρός. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XIV/10 και A VII/9. Φέρει κατά µήκος της πλευρικής 
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γραµµής 142-153 λέπια. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 35 εκατοστά, αλλά το 

σύνηθες κυµαίνεται στα 15-20 εκατοστά. 

Η µαύρη αγριόσαπλα εµφανίζει µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Στις πλευρές της 

εµφανίζει γκριζόµαυρες αποχρώσεις, διάστικτες µε λαδοπράσινα ή σκούρα καστανά 

στίγµατα. Τα πλευρικά πτερύγια είναι διάφανα, ενώ το ουραίο φέρει κάθετες σκούρες 

λουρίδες. 

Οικότοπος: 

Είναι υφαλόφιλο και θερµόφιλο είδος. Απαντάται σε βραχώδεις και αµµώδεις 

βιότοπος καθώς χαρακτηρίζεται βενθικό είδος. Είναι µεταναστευτικό είδος και συχνά 

δηµιουργεί κοπάδια. Απαντάται σε εύρος βάθος 5-40 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Το είδος αυτό είναι φυτοφάγο, που τρέφεται µε φύκια και άλγη. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αρχίζει το Μάιο και ολοκληρώνεται 

περί τα τέλη Αυγούστου. Ωριµάζει σεξουαλικά όταν το µήκος της είναι µεταξύ 12 και 

16 εκατοστά. Οι λάρβες τρείς ηµέρες µετά την εκκόλαψη τρέφονται µε ζωοπλαγκτόν 

και φυτοπλαγκτόν καθώς επίσης παραµένουν στα επιφανειακά ύδατα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στην Ερυθρά θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν. Επίσης συναντάται στον 

δυτικό Ινδικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα (λεσεψιανός µετανάστης). 
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Λαυράκι, Dicentrarchus labrax. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes) 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος: Dicentrarchus 

Είδος: Dicentrarchus labrax (Linneus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Labrax labrax (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Sea bass (UK) , Brancin ( ITA ), Bar (FRA). 

 

Εικόνα 1. Λαβράκι ιχθυοτροφείου, D.labrax. Photo by Frenopoulos. 
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Εικόνα 2. Λαβράκι άγριο. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είναι κοµψό και αποστρογγυλεµένο. Η γλώσσα του έχει 

οδοντικές σειρές και τα ινιακά του δόντια βρίσκονται τοποθετηµένα σε 

ηµισεληνοειδές σχηµατισµό. Στο πίσω µέρος του βραγχιοκαλύµµατος φέρει δύο 

ευδιάκριτα αγκάθια, καθώς και ένα στην κάτω παρυφή του προεπικαλυµµατικού. 

Μεταξύ των δύο ραχιαίων πτερυγίων υπάρχει ένα µικρό κενό. Ο αριθµητικός τύπος 

των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 VIII-IX, D2 I/12-14 

και A III/10-14. Tα λέπια του είναι µικρά, κυκλοειδούς µορφής και ο αριθµός τους 

κατά µήκος της πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 60-78. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 95cm και στα 15 kg. 

 

Το λαβράκι φέρει µολυβί χρωµατισµό και στον ουραίο µίσχο ασηµένιο, 

µπλεδίζοντα ή πρασινωπό. Τα νεαρά άτοµα στο πάνω µέρος του σώµατος τους 

φέρουν µερικά αµυδρά σκούρα στίγµατα, τα οποία µε το πέρας του χρόνου 

εξαφανίζονται. Επιπρόσθετα, στην παρυφή του βραγχιοκαλύµµατος του διακρίνεται 

µια διάχυτη µαύρη κηλίδα. 
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Οικότοπος: 

 

Είναι ψάρι που ζεί γενικά κατά µήκος των βραχώδων ζωνών, όµως συχνά στις 

φουσκοθαλασσιές, καταφεύγει στις αµµώδεις περιοχές. Οι µεταναστεύσεις που 

πραγµατοποιεί, οφείλονται στις µεταβολές της αλατότητας και θερµοκρασίας.  

Είναι κατ΄εξοχήν ευρύαλο και ευρύθερµο είδος. Προσαρµόζεται και 

αναπτύσσεται εύκολα ακόµη και σε σχεδόν γλυκά νερά. Οι ιδανικές συνθήκες 

αλατότητας για άριστη ανάπτυξη είναι 20‰-30‰. Η κατάλληλη θερµοκρασίας είναι 

7-30º C (άριστες 14- 28 °C). Κάτω από 7°C σταµατάει να τρώει, ενώ πεθαίνει όταν 

φτάσει κάτω από 2°C. Επίσης την άνοιξη πολλά ιχθύδια καταφτάνουν τις ακτές και 

εισέρχονται στις εκβολές ποταµών ή σε λιµνοθάλασσες διότι η θερµοκρασία αυτή 

είναι µεγαλύτερη από εκείνης της θάλασσας. 

Συναντιέται σε όλα τα είδη βιότοπων, τόσο σε βραχώδεις, όσο και σε 

αµµώδεις περιοχές ή σε φυκιάδες. Όλα τα στάδια του είδους συναντιούνται σε µικρά 

βάθυ µόλις από 1,10 m. Παρόλ΄αυτά, τα µεγάλα άτοµα φτάνουν και τα 100 m. Eίναι 

γνωστό πως το λαβράκι φαίνεται να προτιµάει τα ταραγµένα νερά και θολά νερά των 

εκβολών των ποταµών ή των παράκτιων περιοχών κατά τις θαλασσοταραχές. Η 

συχνότητα εµφάνισης του είδους σε αυτές τις περιοχές συνδέεται µε την εποχή της 

έντονης τροφοληψίας του. 

 

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον: 

 

Είναι σαρκοφάγο και αρπακτικό ψάρι, το οποίο δεν αµφισβητείται από το 

τύπο πέψεως της τροφής, τα είδη των ενζύµων που εκκρίνονται και τον τύπο των 

δοντιών του. Έρευνες έχουν διαπιστώσει πως τρέφεται µε καρκινοειδή, µικρά ψάρια( 

αθερίνες, σαρδέλλες και µικρά κεφαλόπουλα).  

Το λαβράκι είναι θηρευτής που κυνηγά ατοµικά στο επιφανειακό υδάτινο 

στρώµα. Αφού επιλέξει την λεία του τότε επιτίθεται την αρπάζει και φεύγει. 

Έρευνες έχουν δείξει τη µεγαλύτερη κατανάλωση τροφής κατά τους µήνες 

Μάϊο, Ιούνιο και Αύγουστο. 
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Αναπαραγωγή: 

 

Στη Μεσόγειο θάλασσα, η ωρίµανση των γονάδων αρχίζει το ∆εκέµβριο και 

φθάνει στην ολοκλήρωση της στο τέλος του ίδιου µήνα ή τον Ιανουάριο. Ακολουθεί 

η αναπαραγωγή η οποία ολοκληρώνεται κατά το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. 

Στον Ατλαντικό ωκεανό, η περίοδος αναπαραγωγής είναι µετατοπισµένη κατά 

2-3 µήνες σε σχέση µε αυτή της Μεσογείου. 

Το λαβράκι είναι είδος γονοχωριστικό πάρα το γεγονός ότι  στην οικογένεια 

Serranidae όπου ανήκει, ο ερµαφροδιτισµός είναι συχνό φαινόµενο. Επίσης ώρικα 

γεννητικά αρσενικά άτοµα βρίσκονται σε ηλικία 2-3 ετών µε µήκος σώµατος από 20 

ως 35 cm και θηλυκά 3-5 ετών µε µήκος σώµατος 30-40cm . 

 

Γοναδοσωµατικός δείκτης  

 

Γ.∆ =	

�ά���	���ά	
�

�ά���		�ί�����
*100 

 

Για τιµή του γοναδοσωµατικού δείκτη µεγαλύτερη του 6 τα άτοµα βρίσκονται 

στην περίοδο αναπαραγωγής.  

Η γονιµοποίηση γίνεται εξωτερικά. Το θηλυκό ελευθερώνει τα αυγά του, τα 

οποία γονιµοποιούνται από το σπέρµα του αρσενικού. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Εκτείνεται στον Ατλαντικό ωκεανό από τις ακτές του Μαρόκου ως τη 

Βαλτική θάλασσα, στη Μεσόγειο θάλασσα εισχορόντας σε εκβολές των ποταµών και 

λιµνοθαλασσών. 

 

Κηλιδωτό λαβράκι: 

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792) 

Το είδος αυτό διαθέτει κοντόχονδρο σώµα και σχετικά αποστογγυλεµένο. 

Στην ινιακή σειρά του στόµατος του φέρει δόντια, τα οποία είναι τοποθετηµένα σε 
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σχήµα άγκυρας. Η πλευρική του γραµµή φέρει 57-65 κτενοειδή λέπια. Το µέγιστο 

µήκος του ανέρχεται στα 75 cm. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του γενικά είναι ασηµένιος. Τα ενήλικα άτοµα 

φέρουν µικρά, µαύρα στίγµατα στο πίσω µέρος και στις πλευρές καθώς και ένα 

έντονο µαύρο στίγµα στο κύριο βραγχιοκάλυµµα. 

 

 

Εικόνα 3. Κηλιδωτό λαβράκι, D.punctatus. Photo by De Sanctis. 

 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σφυρίδα, Epinephelus aeneus. 

Οµοταξία: Aκτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος:  Εpinephelus 

Είδος: Epinephelus aeneus (Geoffrey Saint-Hilaire, 1817) 

Κοινά συνώνυµα: Serranus aeneus (Geoffrey Saint-Hilaire, 1817) 

Κοινά ονόµατα: White grouper (UK), Merou (FRA), Cernia bronzina (ITA). 

 

Εικόνα 1. Σφυρίδα, Epinephelus aeneus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα της σφυρίδας είναι τορπιλοειδές. Το ραχιαίο πτερύγιο φέρει σκληρές 

και µαλακές ακτίνες και το πίσω άκρο του βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε αυτό του 

εδρικού. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου 

είναι, αντίστοιχα, D X-XI/14-16 και Α ΙΙΙ/8-9. Το ουραίο πτερύγιο είναι 

αποστρογγυλεµένο. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 98-102 µικρά λέπια. 

Το µέγιστο µήκος και βάρος που πετυχαίνει το είδος αυτό ανέρχονται στα 120 cm και 

στα 25 kg, αντίστοιχα. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είδους αυτού είναι σκούρος γκριζοπράσινος, 

ο οποίος µερικές φορές γίνεται περισσότερο ή λιγότερο έντονος, ανάλογα µε τον τόπο 
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στον οποίο ζει. Στην περιοχή του κεφαλιού σχηµατίζονται δύο διαγώνιες ταινίες και 

στο στόµα φέρει σκούρα στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Τα ενήλικα άτοµα βρίσκονται σε βράχια ή λασπώδη πυθµένα και σε άµµο από 

20 ως 200 µέτρα. Τα νεαρά άτοµα έχουν βρεθεί σε παράκτια ύδατα και κοντά σε 

εκβολές ποταµών. Ζουν σε θερµά νερά. 

∆ιατροφή: 

Σε έρευνα του Longhurst 1960 όπου διαπιστώθηκε ότι η σφυρίδα τρέφεται µε 

ψάρια σε ποσοστό 58%, καβούρια κατά 10%, κεφαλόποδα κατά 10% και άλλα 

µαλακόστρακα κατά 10% (γαρίδα µάντης, Squilla mantis). 

Αναπαραγωγή: 

Η E.eaneus χαρακτηρίζεται από πρωτόγυνο ερµαφροδιτισµό που ωριµάζει 

πρώτα ως θηλυκό σε µήκος 50 ως 60 εκατοστά και σε βάρος 9 κιλών περίπου. 

Παρόλα αυτά, έχουν βρεθεί και αρσενικά άτοµα σε µικρότερο βάρος των 9 κιλών. Η 

αναπαραγωγή της λαµβάνει χώρα κατά της άνοιξη. Αναλόγως το µέγεθος του ψαριού 

αλλάζει και ο αριθµός των αυγών. Ένας γενικός κανόνας κατά την περίοδο της 

γονιµοποίησης είναι πως όσο µεγαλύτερο είναι ένα ψάρι τόσο περισσότερα ωάρια 

παράγονται ώστε να ελευθερωθούν και να γονιµοποιηθούν από τα σπερµατοζωάρια. 

Για παράδειγµα ένα ψάρι 45 εκατοστών έχει περίπου 789.436 ωάρια, ενώ ένα ψάρι 

87 εκατοστών έχει 12.589.224 ωάρια. 

 Γεωγραφική εξάπλωση: 

Εµφανίζεται σε όλες τις ακτές της Μεσογείου, στις ακτές της Γαλλίας και 

κατά µήκος της δυτικής ακτής της Αφρικής µέχρι την νότια Αγκόλα. 

Ο Heemstra (1991) παρατήρησε ορισµένους πληθυσµούς του είδους να 

διανέµονται στις Κανάριες νήσους και στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. 

Ωστόσο τα δεδοµένα αυτά είναι αβάσιµα, καθώς ο Brito (1991) απέδειξε πως αν και 

το είδος αυτό παρατηρείται συχνά στις αγορές εκεί, τα ψάρια έχουν αλιευθεί κοντά 

στις ακτές της Σενεγάλης και της Μαυριτανίας. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Γκρίζα σφυρίδα, Epinephelus caninus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος: Epinephelus 

Είδος: Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843) 

Συνώνυµα: Serranus caninus (Valenciennes, 1843) 

Κοινά ονόµατα: Dogtooth grouper (UK), Tincuni (Italy), Mero (Spain). 

 

Εικόνα 1. Γκρίζα σφυρίδα, Epinephelus caninus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η γκρίζα σφυρίδα διαθέτει επίµηκες ωοειδές σώµα. Στο στόµα της φέρει 

κυνόδοντες οι οποίοι είναι περισσότερο ανεπτυγµένοι από κάθε άλλο είδος του 

γένους αυτού. Το ουραίο της πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο. Τα λέπια της είναι 

κτενοειδή. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου 

της είναι, αντίστοιχα, D XI/13-14 και A III/8. Το µέγιστο µήκος και βάρος της 

ανέρχονται στα 160 εκατοστά και στα 45 κιλά, αντίστοιχα. 



127 

 

Ο χρωµατισµός του σώµατος της είναι πορφυρός-γκρίζος και στο κεφάλι της 

σχηµατίζονται 2 ή 3 µαύρες διαγώνιες λουρίδες, οι οποίες εξαφανίζονται στα άτοµα 

µεγάλης ηλικίας. Οι λουρίδες αυτές συνήθως σχηµατίζονται πάνω στο 

βραγχιοκάλυµµα το οποίο είναι µυτερό. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που απαντάται σε λασπώδεις, αµµώδεις και βραχώδεις 

βυθούς σε βάθος από 30 µέχρι 400 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια, κεφαλόποδα (χταπόδια, σουπιές, καλαµάρια), 

οστρακόδερµα (καβούρια, γαρίδες) και άλλα ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο είδος. Εµφανίζει αργό ρυθµό αναπαραγωγής. 

∆εν έχει εξακριβωθεί πότε λαµβάνει χώρα η αναπαραγωγική διαδικασία του είδους, 

καθώς πολλές έρευνες δεν φέρουν τεκµηριωµένα συµπεράσµατα. Οι Ευρωπαϊκοί  

κανονισµοί ορίζουν ελάχιστο µέγεθος αλιείας του είδους στη Μεσόγειο τα 45 

εκατοστά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στο ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό: Από τον Βισκαϊκό κόλπο ως 

την Ανγκόλα και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Στήρα, Epinephelus alexandrinus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος: Epinephelus 

Είδος: Epinephelus alexandrinus (Valenciennes, 1828) 

Συνώνυµα: Epinephelus costae (Steindachner, 1878) 

Κοινά ονόµατα: Golden grouper (UK), Cernia dorata (Italy), Falso abade (Spain). 

 

Εικόνα 1. Στήρα, Epinephelus alexandrinus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες και τορπιλλοειδές. Τα λέπια είναι 

µικρά, ενσωµατωµένα στο παχύ της δέρµα και ο αριθµός τους κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής είναι 90-100. Στα νεαρά άτοµα το ουραίο πτερύγιο είναι 

λεπτοκαµωµένο και αποστρογγυλεµένο, ενώ στα ενήλικα εγκοπτώµενο. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, 

αντίστοιχα, D XI/16-18 και Α ΙΙΙ/8-9. Τo µέγιστο µήκος και βάρος του ανέρχονται 

στα 140 cm και στα 12 kg, αντίστοιχα, ενώ το σύνηθες µήκος κυµαίνεται µεταξύ 50 

και 80 cm. 
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Tα ενήλικα άτοµα του είδους αυτού εµφανίζουν γκριζοκάστανο χρωµατισµό 

και τα άτοµα µεγαλύτερου µεγέθους φέρουν µια µεγάλη χρυσή κηλίδα σε κάθε 

πλευρά, η οποία εξαφανίζεται αµέσως µετά το θάνατο τους. Τα ενήλικα άτοµα έχουν 

την ικανότητα να αλλάζουν στιγµιαία το χρώµα τους και στη θέση της καστανής 

απόχρωσης µε τις λεπτές, οριζόντιες, ανοιχτόχρωµες λουρίδες, εµφανίζονται κάθετες, 

κανελί και άσπρου χρώµατος. Με τον τρόπο αυτό προσαρµόζονται εύκολα σε ένα 

περιβάλλον από βράχια σκεπασµένα µε φύκια. Τα ενήλικα άτοµα έχουν την 

ικανότητα άµεσα να σκουραίνουν το χρώµα τους όταν εισέρχονται σε σπηλιές. Το 

ουραίο πτερύγιο στα ενήλικα είναι εγκοπτώµενο, ενώ στα νεαρά αποκοπτώµενο. Τα 

νεαρά άτοµα διακρίνονται από τον καστανοκόκκινο χρωµατισµό στο σώµα τους, 

όπου φέρουν 5-7 επιµήκεις λουρίδες, ενώ επιπλέον φέρουν 2 σκούρες διαγώνιες 

λουρίδες στην περιοχή των βραγχιοκαλυµµάτων τους. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος, απαντάται σε βραχώδεις περιοχές και συνήθως 

συνδυάζουν άµµο και ποσειδωνία σε βάθη µέχρι και κάτω από 200 µέτρα. Κατά 

κύριο λόγο το συναντάµε µόνο του και πιο σπάνια σε κοπάδια. Τα µικρά ψάρια 

προτιµούν την ασφάλεια των ρηχών νερών, ώστε να αποφύγουν τους µεγάλους 

θηρευτές, αυτή η ζώνη ασφαλείας είναι µέχρι τα 10 µέτρα. ∆εν είναι προσαρµοστικό 

είδος σε απότοµες αλλαγές της θερµοκρασίας και της αλατότητας. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται κυρίως µε ψάρια, µαλάκια και καρκινοειδή. Η στήρα είναι ένα 

παράξενο ψάρι διότι δεν έχει όρια στο κυνήγι της τροφής της. Μπορεί να κυνηγήσει 

είτε τις πρωινές ώρες είτε τις βραδινές, ειδικότερα τις περιόδους µε πανσέληνο. 

Αναπαραγωγή: 

Η στήρα είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο, ακριβώς όπως ο ροφός και η σφυρίδα, 

και καθίσταται ώριµο σεξουαλικά σχεδόν στα τρία ή τέσσερα χρόνια, όταν έχει µήκος 

30-35 cm. Όταν τελικά φτάσει τα 60 εκατοστά τότε το ψάρι αλλάζει φύλο και γίνεται 

αρσενικό. Αυτές οι αλλαγές του φύλου που πραγµατοποιούνται δεν είναι απόλυτες, 

για κάθε ψάρι στα συγκεκριµένα νούµερα που δίνονται. Παίζει ρόλο πολλές φορές το 

βάρος των ατόµων, η πυκνότητα του πληθυσµού σε αρσενικά και θηλυκά, η 

διαθεσιµότητα της τροφής, η θερµοκρασία και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες 
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διαβίωσης. Η περίοδος αναπαραγωγής της διαρκεί τους καλοκαιρινούς µήνες και 

εναποθέτει τα αυγά της στο βυθό. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βρίσκεται στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό και σε όλη της Μεσόγειο 

θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ροφός, Epinephelus guaza. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Σερανίδες (Serranidae) 

Γένος: Epinephelus 

Είδος: Epinephelus guaza (Lowe, 1834) 

Κοινά συνώνυµα: Serranus marginatus (Lowe, 1834) 

Κοινά ονόµατα: Dusky grouper (UK) Merou noir ( FRA), Cernia (ITA). 

 

Εικόνα 1. Epinephelus guaza, ροφός. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο ροφός διαθέτει δυνατό τορπιλοειδές σώµα και στο µπροστινό τµήµα των 

σιαγόνων του φέρει δυνατά και αιχµηρά δόντια. Το προεπικαλυµµατικό µέρος του 

βραγχιοκαλύµµατους φέρει οδόντωση στην παρυφή και το κύριο βραγχιοκάλλυµα 

διαθέτει τρία επίπεδα αγκάθια. Τα λέπια του του είναι µικρά και ενσωµατοµένα στο 

παχύ δέρµα του. Το πρώτο τµήµα του ραχιαίου πτερυγίου φέρει σκληρές ακτίνες και 

είναι ενωµένο µε το δεύτερο, του οποίου οι ακτίνες είναι µαλακές, ενώ το ουραίο 

είναι αποστρογγυλεµένο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα D XI/12-16 και Α III/8-9. O αριθµός των 
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λεπίων της πλευρικής γραµµής είναι 100-130. Επίσης το µέγιστο µήκος και βάρος 

του είναι, αντίστοιχα στα 150 cm και στα 73 kg. 

O χρωµατισµός του σώµατος του είναι καστανοκόκκινος ως σοκολατί και στο 

πίσω µέρος εµφανίζει διάσπαρτες ανοιχτόχρωµες ή άσπρες ακανόνιστου σχήµατος 

κηλίδες, ενώ στις πλευρές διακρίνονται στίγµατα, τα οποία στα νεαρά άτοµα είναι πιο 

εµφανή. Επίσης κάτω από το σαγόνι και στην κοιλιά εµφανίζει κίτρινη απόχρωση. Οι 

παρυφές του ραχιαίου πτερυγίου φέρουν πορτοκαλί χρωµατισµό, ενώ αυτές των 

υπόλοιπων πτερυγίων είναι ανοιχτόχρωµες. Το ουραίο πτερύγιο του έχει ευδιάκριτη 

άσπρη παρυφή, ενώ το εδρικό µαύρη. 

Οικότοπος: 

Τα ενήλικα άτοµα φάνηκαν να προτιµούν χαρακώµατα σε βράχους και 

βραχώδης πυθµένα. Επίσης, µπορεί να βρεθούν και κοντά στην ακτή σε αµµώδη 

πυθµένα µε ποσειδωνία. Προτιµάει να κρύβεται και να περιµένει το θήραµα του, στο 

δικό του ‘τερέν’ και να το αιφνιδιάσει. Ο χρωµατισµός του είναι κατάλληλος ώστε να 

έχει καµουφλάζ και να µην εντοπίζεται εύκολα από τα άλλα ψάρια. 

∆ιατροφή:  

Είναι ψάρι µε δυνατό δάγκωµα, το οποίο τρέφεται µε µικρότερα ψάρια από 

το µέγεθος του ή καµία φορά και ισοµεγέθη, µε κεφαλόποδα (χταπόδια, θράψαλα), 

καβούρια και καραβίδες. 

Αναπαραγωγή: 

Ο ροφός αναπαράγεται τους καλοκαιρινούς µήνες. Είναι πρωτόγυνο 

ερµαφρόδιτο, όπου το θηλυκό ωριµάζει σεξουαλικά στα 40 cm και τα αρσενικό στα 

80 µε 90 cm. Μπορεί να φτάσει και 50 χρόνια ζωής. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ο ροφός είναι εξαπλωµένος σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα, από τον βισκαϊκό 

κόλπο µέχρι το νότιο άκρο της Αφρικής, στην Αγγλία, στην Βραζιλία, Ουρουγουάη 

και Αργεντινή, παράκτια και ανατολικά της Μοζαµβίκης και νότια στη 

Μαδαγασκάρη, στη Ρεουνιόν και Νότια του Οµάν. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Πίγκα, Mycteroperca rubra. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος: Mycteroperca 

Είδος: Mycteroperca rubra (Bloch, 1793) 

Συνώνυµα: Epinephelus ruber (Bloch, 1793) 

Κοινά ονόµατα: Mottled grouper (UK), Cernia di fondo (Italy), Abade (Spain). 

 

Εικόνα 1. Πίγκα, M. rubra. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η πίγκα διαθέτει δυνατό, επίµηκες και τορπιλλοειδούς σχήµατος σώµα. Τα 

βραγχιοκαλύµµατα της φέρουν 3 αγκάθια. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 29-32 µικρές 

και λεπτές βραγχιάκανθες. Το ουραίο πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο και τα λέπια 

είναι κτενοειδή. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου της είναι, αντίστοιχα, D XI/15-17 και A III/11-12. Ο αριθµός των λεπιών 

κατά µήκος της πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 95-108. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος της φτάνουν, αντίστοιχα, στα 140 εκατοστά και στα 55 κιλά. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είδους αυτού είναι καστανοκόκκινος µε 

ανταύγιες οινόχροες και µε περισσότερες ή λιγότερες µαρµαρώσεις, (δηλαδή φέρει 
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ανώµαλες κυµατοειδείς σκούρες λουρίδες και άσπρες κηλίδες), οι οποίες είναι πιο 

εµφανείς στα νεαρά άτοµα, τα οποία επιπλέον φέρουν µαύρο περίγραµµα στο ουραίο 

πτερύγιο. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που κατοικεί σε βάθος από 15-200 µέτρα αλλά συνήθως 

βρίσκεται από 15-50 µέτρα βάθος. Εµφανίζεται τόσο σε βραχώδεις όσο και σε 

αµµώδεις υποστρώµατα πυθµένα. Επίσης τα νεαρά άτοµα βρίσκονται µερικές φορές 

σε υφάλµυρα νερά όπως λιµνοθάλασσες. 

∆ιατροφή: 

Η πίγκα τρέφεται µε µαλάκια και µικρά ψάρια. Πρωτίστως αγαπηµένο 

θήραµα της είναι ο γερµανός ή αγριόσαλπα (Siganus spp.) 

Αναπαραγωγή: 

Είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο είδος, τα θηλυκά άτοµα γίνονται ώριµα στην 

ηλικία των 2 ετών και πάνω και το αρσενικό µπορεί να ωριµάσει στα 3 ή 4 χρόνια και 

πάνω. Όλα τα ψάρια τα οποία είναι µικρότερα των 35 εκατοστών TL είναι θηλυκά, 

ενώ τα ψάρια που είναι 45 εκατοστά περίπου είναι αρσενικά. Η αναστροφή του 

φύλου πραγµατοποιείται από 40 ως 65 εκατοστά το οποίο πως το ψάρι είναι µεταξύ 

3-6 ετών. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από Φεβρουάριο ως Ιούνιο. 

Επίσης κατά την περίοδο αναπαραγωγής παρατηρήθηκε σηµαντική συγκέντρωση του 

είδους σε έκταση 200m2 από 40 ως 600 άτοµα. Η έναρξη της συνάθροισης αυτής των 

ψαριών εκτείνεται από τον Ιανουάριο ως τις αρχές Ιουνίου. Τέλος, η σχετική 

γονιµότητα του είδους είναι: 570.000 (παραγόµενα ωάρια) επί το σωµατικό βάρος 

(kg). 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό από τον Βισκαϊκό κόλπο ως την 

Ανγκόλα και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Πέρκα, Serranus scriba. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος: Serranus 

Είδος: Serranus scriba (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Perca scriba (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Painted comber (UK), Serrano (Spain), Barchetta (Italy). 

 

Εικόνα 1. Πέρκα, Serranus scriba. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει σώµα επίµηκες και κάπως πεπλατυσµένο στο κέντρο 

µε µυτερό κεφάλι. Το πάνω µέρος της πλάγιας εµφάνισης του κεφαλιού είναι κοίλο. 

Το ουραίο πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο ή ελαφρά αποστογγυλεµένο. Ο αριθµητικός 

τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D 

X/14-16 και A III/7-8. Τα λέπια του είναι µικρά και υπάρχουν 65-67 κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 35 εκατοστά, αλλά συνήθως 

κυµαίνεται µεταξύ 20 και 25 εκατοστά. 
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Ο χρωµατισµός του σώµατος της πέρκας είναι κοκκινοκιτρινωπός ή γκρίζος ή 

πορφυρός ή ερυθρωπός, ανάλογα µε το βιότοπο που ζεί. Σε κάθε πλευρά της φέρει 5-

7 σκούρες καστανές, κατακόρυφες λουρίδες, από τις οποίες οι δύο, που βρίσκονται 

στον ουραίο µίσχο, είναι ενωµένες και σχηµατίζουν δακτύλιο. Στο κεφάλι φέρει 

πολλές στενές και κυµατιστές µπλε λουρίδες, καθώς και κόκκινες κηλίδες. Επιπλέον, 

το ραχιαίο, όπως και το εδρικό πτερύγιο, φέρουν κόκκινες διάσπαρτες κουκκίδες. 

Στην κοιλιακή περιοχή φέρει µπλε-βιολετί κηλίδες. 

Οικότοπος: 

Η πέρκα ζει σε ρηχά νερά από 2 ως 20 µέτρα. Βρίσκονται σε πέτρες και σε 

φυκιάδες. Πολλές ώρες µέσα στη µέρα κάθεται µέσα σε κοιλότητες βράχων. Μόλις 

αρχίσει να σουρουπώνει βγαίνει έξω για να αναζητήσει την τροφή της. Κάθε ψάρι 

κατέχει τον δικό του χώρο και τα δικά του όρια χωρίς να τα παραβιάσει µε σκοπό να 

καταλάβει άλλες περιοχές. 

∆ιατροφή: 

Τρέφονται µε καρκινοειδή, ψάρια και σκουλήκια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος συµβαίνει από τον Ιανουάριο ως το Σεπτέµβριο, 

µε µία κορύφωση τον Ιούνιο. Τα άτοµα ωριµάζουν σεξουαλικά στα 17 εκατοστά σε 

ποσοστό 50% και στα 22,7 % σε ποσοστό 95% . Αυτό το είδος είναι ερµαφρόδιτο. 

Χαρακτηρίζεται από ισορροπηµένο ερµαφροδιτισµο(ταυτόχρονη παρουσία, στο ίδιο 

άτοµο, αρσενικών και θηλυκών γεννητικών οργάνων). Πολλά είδη πέρκας διαθέτουν 

και αρσενικές και θηλυκές γονάδες ορχεωθήκη και µπορούν να αυτογονιµοποιηθούν. 

Τα αυγά της πέρκας µένουν κολληµένα στον πυθµένα (λιθόφιλο είδος), πάνω σε 

βράχια και πέτρες κοντά στην ακτή της θάλασσας. Γενικά  τα διάφορα είδη ψαριών 

ανάλογα µε το περοβάλλον που ωοτοκούν και τοποθετούν τα αυγά τους, διακρίνονται 

στις εξής κατηγορίες: λιθόφιλα, φυτόφιλα, αµµόφιλα, πελαγόφιλα και οστρακόφιλα. 

Φυσικά υπάρχουν και είδη που τα τοποθετούν σε πολλά είδη υποστρωµάτων και 

εποµένως δεν ισχύει ο παραπάνω διαχωρισµός. Η πέρκα έχει στρατηγική να γεννήσει 

τα αυγά της κοντά στην ακτή ώστε να αποφύγει τις θαλασσοταραχές ώστε να µην 
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αποκολληθούν τα αυγά από το υπόστρωµα τους. Επίσης, η πέρκα χρησιµοποιεί την 

στρατηγική κ, δηλαδή λίγοι απόγονοι, µεγάλη φροντίδα.  

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Κατανέµεται στον Ανατολικό Ατλαντικό: Στον Βισκαϊκό κόλπο προς 

Μαυριτανία, συµπεριλαµβανοµένων των Κανάριων Νήσων και των Αζόρων. Επίσης 

βρίσκεται στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Χάνος: Serranus cabrilla. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Serranidae 

Γένος: Serranus 

Είδος: Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Perca cabrilla (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Serra (Spain), Comber (UK), Bolagio (Italy). 

 

Εικόνα 1. Χάνος, S. cabrilla. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο χάνος έχει επίµηκες τορπιλοειδές σώµα. Φέρει σκληρές ακτίνες στην αρχή 

του ραχιαίου πτερυγίου που ενώνονται συνεχόµενα µε µαλακές. Στο 

προεπικαλυµµατικό βραγχιοκάλυµµα φέρει στην άκρη σκληρές προεξοχές. Στη 

στοµατική κοιλότητα έχει µικρά δόντια. Το ουραίο πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο ή 

ελαφρά εγκοπτώµενο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D X/13-15 και Α ΙΙΙ/7-8. O αριθµός των λεπιών 

της πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 75-90. Το µέγιστο µήκος και βάρος του 

φτάνουν, αντίστοιχα, στα 35 εκατοστά και στα 500 γραµµάρια. 
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Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι κιτρινόγκριζος ή κόκκινο κεραµιδί και 

πολύ ωχρός. Στις πλευρές φέρει 7-9 σκούρες καστανές κάθετες λουρίδες, που 

φτάνουν µέχρι και το µέσο περίπου των πλευρών. Στην κεφαλή φέρει λίγες 

κιτρινωπές ή πορτοκαλί γραµµώσεις. Ο τόνος του χρωµατισµού του ποικίλλει µε 

βάθος και την αναπαραγωγική ωριµότητα. 

Οικότοπος:  

Είναι βενθικό είδος, απαντάται σε βράχια, σε ποσειδωνία, σε πυθµένα µε 

άµµο και λάσπη. Μπορεί να ζήσει σε εύρος βάθους από 5 ως 500 µ βάθος 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, µαλάκια και καρκινοειδή και διάφορα µικρά 

οστρακοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Στη Μεσόγειο θάλασσα αναπαράγεται από Μάϊο ως Ιούνιο και στην Ελλάδα 

(Αµβρακικός κόλπος) τον Ιούνιο-Ιούλιο και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 

αναπαράγεται Μάϊο ως Ιούλιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ανατολικό Ατλαντικό 

και στη Νότια Αφρική. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Βλάχος, Polyprion americanus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Percichthyidae 

Γένος: Polyprion 

Είδος: Polyprion americanus (Schneider, 1801) 

Συνώνυµα: Amphiprion americanus (Bloch and Schneider, 1801) 

Κοινά ονόµατα: Bass groper (UK), Cernia bruna (Italy), Jorna (Spain). 

 

Εικόνα 1. Βλάχος, P. americanus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι πεπλατυσµένο και πολύ δυνατό, µε µεγάλο 

οξύληκτο κεφάλι, όπου κατά µήκος του πάνω µέρους του φέρει οστέινες προεξοχές, 

οι οποίες δεν είναι ευδιάκριτες σε γηραιά άτοµα. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι 

η µεγάλη προεξοχή της κάτω σιαγόνας έναντι της πάνω. Στο προεπικαλυµµατικό 

τµήµα του βραγχιοκαλύµµατος εµφανίζει αγκαθωτή παρυφή, ενώ το κύριο 

βραγχιοκάλυµµα δεν έχει αγκάθι στο τελείωµα του. Τα ραχιαία πτερύγια είναι 

ενωµένα µεταξύ τους, ενώ τα κοιλιακά είναι µακρύτερα από τα πλευρικά. Φέρει 
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στρόγγυλο ουραίο πτερύγιο σε νεαρή ηλικία και αποκοπτώµενο στα ενήλικα. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου του είναι, 

αντίστοιχα, D XI/11-12 και Α ΙΙΙ/ 8-10. Φέρει τραχιά κτενοειδή λέπια τόσο στα 

µάγουλα, όσο και κατά µήκος της πλευρικής γραµµής, στην οποία υπάρχουν 70-100. 

Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν αντίστοιχα, στα 2 µέτρα και στα 100 κιλά. 

Ο χρωµατισµός στο πίσω και πάνω τµήµα του σώµατος του είναι σκούρος 

καστανός ή γκριζογάλανος, ενώ στις πλευρές και στην κοιλιά φέρει κιτρινωπές σκιές. 

Επίσης τα ενήλικα άτοµα εµφανίζουν ακανόνιστους ανοιχτούς ή σκούρους 

χρωµατισµούς, οι οποίοι εξαφανίζονται σταδιακά µε το πέρας του χρόνου. 

Οικότοπος: 

Χαρακτηρίζεται βενθικό ωκεανόδροµο είδος. Το εύρος βάθος του βλάχου 

ανέρχεται από 40-600 µέτρα, αλλά το σύνηθες είναι 100-200 µέτρα. Τα ενήλικα 

άτοµα προτιµούν να κατοικούν σε βαθιά νερά όπου υπάρχουν σπηλιές και ναυάγια. 

Τα νεαρά άτοµα κολυµπάνε κοντά σε πλωτά αντικείµενα. Κατά κύριο λόγο είναι 

µοναχικό είδος.  Ο βλάχος µπορεί να παρουσιαστεί σε µερικά σηµεία µαζί µε τον 

ροφό, οποίος ζει κοντά σε µεγάλα βράχια, καθώς ο βλάχος µπορεί να ζήσει και σε 

περιοχές µε άµµο. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µεγάλα καρκινοειδή, κεφαλόποδα, και άλλα ψάρια. Έχει 

επιβεβαιωθεί πως ο βλάχος µπορεί να κυνηγήσει και ψάρια του ίδιου µεγέθους µε 

αυτό αφού τα σαγόνια του είναι µεγάλα και δυνατά. 

Αναπαραγωγή: 

Οι µήνες αναπαραγωγής του ψαριού είναι Ιούνιο-Αύγουστο στη Μεσόγειο 

θάλασσα και Ιούλιο-Οκτώβριο στο νοτιοδυτικό ατλαντικό. Βεβαίως ανάλογα µε τις 

κλιµατικές συνθήκες δεν είναι καθόλου απίθανο να υπάρχουν αποκλίσεις σε αυτούς 

τους µήνες. Είναι γονοχωριστικό είδος, τα θηλυκά ωριµάζουν στα 77.9 εκατοστά ενώ 

τα αρσενικά στα 74.9 εκατοστά. Είναι αµµόφιλο είδος. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Κατανέµεται στη Μεσόγειο θάλασσα, στον ανατολικό Ατλαντικό, στον δυτικό 

Ατλαντικό, στον δυτικό Ινδικό ωκεανό και στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Γοφάρι, Potamus saltatrix. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Pomatomidae 

Γένος: Pomatomus 

Είδος: Pomatomus saltatrix, (Linnaeus, 1766) 

Συνώνυµα: Gasterosteus saltatrix (Linnaeus, 1766) 

Κοινά ονόµατα: Limone (Italy), Rakk (Senegal), Tallahams (Spain). 

 

Εικόνα 1. Γοφάρι, Pomatomus  saltatrix. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το γοφάρι διαθέτει  επίµηκες  και πλάγια συµπιεσµένο σώµα. Το στόµα του 

είναι µεγάλο, µε την κάτω σιαγόνα να προξέχει και φέρει αιχµηρά τριγωνικά δόντια 

και στις δύο σιαγόνες,  είναι, τοποθετηµένα σε δύο σειρές. Επίσης φέρει δόντια στην 

ινιακή και στην υπερώια περιοχή. Τα µάτια του είναι σχετικά µικρά. Το πρώτο 

ραχιαίο πτερύγιο έχει πολύ κοντές ακτίνες που είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε 

µεµβράνη, ενώ τα πλευρικά του πτερύγια είναι κοντά. Ο αριθµός των λεπιών της 

πλευρικής γραµµής είναι 95-105. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και 
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του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D1 VII-VIII, D2 I/23-28 και Α ΙΙ/ 23-27. 

Φέρει µικρά λέπια στο κεφάλι και στο σώµα. 

Το µέγιστο µήκος και βάρος του ανέρχονται, αντίστοιχα στα 130 cm και στα 

14,5 kg, ενώ συνήθως το µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 30 και 60 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι αρκετά ποικίλος. Στο πίσω µέρος του 

σώµατος είναι ασηµένιος, πράσινος ή γκρίζος, ενώ στα πλευρικά του πτερύγια φέρει 

µαύρο σηµάδι, το µέγεθος του οποίου είναι µεγαλύτερο στα νεαρά άτοµα. Το ουραίο 

πτερύγιο φέρει µαύρη παρυφή. 

Οικότοπος: 

Είναι ωκεανόδροµο και υφάλµυρο είδος. Είναι ψάρι το οποίο ζει κοντά σε 

βράχια και σε παράκτια ύδατα. Το συναντάµε από 2 έως 200 µέτρα βάθος. Οι 

ενήλικες µπορεί να βρεθούν και σε εκβολές ποταµών και γενικά σε νερά µε µεγάλη 

ταχύτητα ροής νερού. Μερικές φορές τα νεαρά άτοµα βρίσκονται σε ρηχά νερά να 

κυνηγάνε κοπαδιαστά, µικρά ψάρια. Είναι γρήγορα και έξυπνα ψάρια. 

Μεταναστεύουν σε θερµότερα νερά κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ενώ το καλοκαίρι 

σε πιο κρύα ύδατα. 

∆ιατροφή: 

Είναι επιθετικά ψάρια και κυνηγάνε µανιωδώς την τροφή τους. Τρέφονται µε 

µικρά ψάρια, καρκινοειδή και κεφαλόποδα. Έχει παρατηρηθεί πως αποδεκατίζουν 

µεγάλα κοπάδια µαλακίων και µικρών ψαριών, το οποίο σηµαίνει πως τρέφονται 

περισσότερο από τις προβλεπόµενες ανάγκες του για την επιβίωση τους. Μερικές 

φορές συνεργάζεται και µε άλλα είδη στο κυνήγι της τροφής του, όπως µικροί 

καρχαρίες. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται σχεδόν σε όλους τους µήνες 

του χρόνου αναλόγως  µε την περιοχή και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριµένα, Ιανουάριο-Φεβρουάριο στην Βραζιλία, Αύγουστο-Νοέµβριο στην 

Αυστραλία, Μάϊο-Αύγουστο στον Κόλπο του Κέιπ Κόντ (Η.Π.Α)  και στον κεντρικό 

Ατλαντικό, Σεπτέµβρη-∆εκέµβριο στη Νότια Αφρική, Ιούνιο και Οκτώβριο στη 
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Σενεγάλη, Μάρτιο-Μάϊο και Σεπτέµβριο-Νοέµβριο στην Βόρειο Καρολίνα και στον 

Κόλπο Hatteras (Η.Π.Α). 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Στη Μεσόγειο θάλασσα, στον ανατολικό Ατλαντικό από την Πορτογαλία προς 

τη Νότια Αφρική, στον ∆υτικό Ατλαντικό από τον Καναδά προς την Αργεντινή, στον 

Ινδικό ωκεανό, στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό στην Αυστραλία (εκτός από την βόρεια 

επικράτεια και την Νέα Ζηλανδία). Απουσιάζει από τον ανατολικό Ειρηνικό και τον 

βορειοδυτικό Ειρηνικό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κυνηγός, Coryphaena hippurus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Coryphaenidae 

Γένος: Coryphaena 

Είδος: Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Coryphaena imperialis (Rafinesque, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Lambuga (Italy), Dorado comun (Spain), Grande coryphene 

(France). 

 

Εικόνα 1. Κυνηγός ή δελφινόψαρο, C.hippurus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το σώµα του είδους είναι επίµηκες και κυλινδρικό. Το ραχιαίο πτερύγιο 

επεκτείνεται κατά µήκος του σώµατος του, το εδρικό αρχίζει περίπου στο µέσο του 

σώµα τους και τελειώνει στο ίδιο σηµείο νοητά που τελειώνει το ραχιαίο. Επίσης τα 

κοιλιακά πτερύγια είναι τοποθετηµένα κάτω από τα πλευρικά πτερύγια, τα οποία 

είναι πολύ ευλύγιστα και µπορούν να συµπιεστούν κατά µήκος της κοιλιακής 

περιοχής. Το ουραίο πτερύγιο είναι διχαλωτό. Το κεφάλι του αµβλύ και το στόµα του 

περιέχει πολλά µικρά δόντια καθώς και ένα µικρό δόντι, σε οβάλ σχήµα, το οποίο 

είναι εφαπτόµενο µε τη γλώσσα. Η κάτω γνάθος του στόµατος είναι µακρύτερη από 

την πάνω. Τα λέπια του είναι κυκλοειδή και καλύπτουν πλήρως όλο το σώµα.  
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Το C.hippurus µπορεί να διακριθεί από το πλάτος του σώµατος. Το πλάτος 

του σώµατος στο C.hippurus είναι λιγότερο από το 25 % του µήκους του σώµατος, 

ενώ το C.equiselis είναι µεγαλύτερο από το συνολικό µήκος σώµατος. Το C.equiselis 

έχει κοίλο εδρικό πτερύγιο και τα πλευρικά πτερύγια έχουν µισό µήκος από το κεφάλι 

του.  

Ο κυνηγός είναι µεγάλο ψάρι, το οποίο φτάνει στα 2.5 µέτρα, αλλά συνήθως 

φτάνει 1 µέτρο. Αυτό το είδος συνήθως ζυγίζει 14 κιλά µε µέγιστο βάρος πάνω από 

35 κιλά. Το µεγαλύτερο ψάρι που αλιεύτηκε ζύγιζε 39,5 κιλά. Το είδος αυτό 

αναπτύσσεται γρήγορα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, µε µέγιστη καταγεγραµµένη 

ηλικία 5 έτη. 

Ο κυνηγός έχει χρυσές αποχρώσεις στις πλευρές, ακανόνιστες κηλίδες 

µεταλλικού µπλε χρώµατος και πρασινωπές κηλίδες στην πλάτη και στις πλευρές, 

καθώς άσπρο και κίτρινο χρωµατισµό στην κοιλιακή περιοχή. Μέσα στο νερό είναι 

πολύ λαµπερό µε διάφορα χρώµατα λόγω της διάθλασης του ήλιου µέσα στο νερό. 

Τα νεαρά άτοµα έχουν µαύρες γραµµές κατά µήκος του σώµατος τους που 

συνεχίζουν µέχρι την αρχή του εδρικού πτερυγίου. 

Οικότοπος:  

Είναι ωκεανόδροµο και πελαγικό ψάρι, βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της 

θάλασσας κοντά σε θαλάσσια φύκη (Sargassum muticum) και σε πλωτά αντικείµενα. 

Μερικές φορές ακολουθεί βάρκες και µεγάλα πλοία. Επίσης µπορεί να βρεθεί κοντά 

στην ακτή σε βάθος ως και 15-20 µέτρα, αλλά γενικά κολυµπάει από 5 ως 100 µέτρα 

βάθος. Τα νεαρά άτοµα ταξιδεύουν σε κοπάδια ως και 50 άτοµα ενώ τα ενήλικα 

ψάρια ταξιδεύουν µόνα τους ή σε ζευγάρια. 

∆ιατροφή: 

Οι κυνηγοί τρέφονται και επιλέγουν την τροφή τους ανάλογα µε την εποχή και 

το µέγεθος του ψαριού. Τρέφονται κατά τη διάρκεια της ηµέρας µε µικρά ψάρια ( 

χελιδονίψαρα, αρλεκίνο των σαργασσών (sargassum fis ), sargassum trigger fish 

(Xanthichthys ringens), man of war fish (Nomeus gronovii) καθώς και µε ανήλικες 

τούνες, σκουµπριά, κεφαλόποδα, καβούρια και µέδουσες ). Τα αρσενικά τρέφονται 

περισσότερο από τα θηλυκά γιατί χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για τον 

µεταβολισµό τους, συνήθως τα αρσενικά είναι πιο µεγάλα από τα θηλυκά της ίδιας 
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ηλικίας. Έχει παρατηρηθεί πως µερικά αρσενικά κυνηγούν και το βράδυ όταν το φώς 

του φεγγαριού είναι δυνατό. Τα δελφινόψαρα συνήθως κυνηγούν σε οµάδες δύο ή 

τριών ατόµων, σπάνια κυνηγούν µόνα τους. 

Αναπαραγωγή:  

H περίοδος ωοτοκίας είναι µεγάλη και οι πολλαπλές ωοτοκίες ανά έτος είναι 

κοινές σε αρκετές περιοχές. Στις τροπικές περιοχές γεννάνε σχεδόν όλο το χρόνο 

όπως σηµειώθηκε στη Φλόριντα από κάποιους πληθυσµούς. Ωστόσο στα βόρεια και 

νότια άκρα της Αµερικανικής ηπείρου φάνηκε να γεννάει µόνο τους θερµότερους 

µήνες. Η αναπαραγωγική περίοδος σηµειώθηκε από Ιανουάριο ως Ιούλιο κοντά στην 

Φλόριντα, ενώ στο Πουέρτο Ρίκο από Ιανουάριο ως Ιούνιο και από Σεπτέµβριο ως 

∆εκέµβριο. 

Κατά την εκόλλαψη, το µήκος της ιχθυονύµφης φτάνει τα 4 mm και µετά από 

τέσσερις µέρες φτάνει τα 5.7 mm. Στη συνέχεια µε το πέρας των 15 ηµερών το τελικό 

µήκος της νεαρής λάρβας φτάνει τα 15.4 mm. Στο µήκος των 15 mm τα µάτια και το 

στόµα είναι πλήρως ανεπτυγµένα. 

 

 

Εικόνα 2. Λάρβα του είδους C. hippurus. Photo by Abu el Regal. 
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Εικόνα 3. Νεαρό άτοµο C. hippurus µε ευδιάκριτα µορφοµετρικά 

χαρακτηριστικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση : 

Το C.hippurus διανέµεται στα τροπικά και υποτροπικά νερά σε όλο τον 

Ατλαντικό, Ειρηνικό ωκεανό. Επίσης βρίσκεται στον Κόλπο του Μεξικού και σε όλη 

την Καραϊβική. Στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό κατανέµεται από τον Βισκαϊκό 

κόλπο ως τον Κονγκό. Οι πληθυσµοί στον ειρηνικό ωκεανό κυµαίνεται από την ακτή 

του Όρεγκον ως τα νησιά Γκαλαπάγκος, επίσης βρέθηκαν πληθυσµοί κοντά στην 

Ιαπωνία, την Ταϊβάν και την Οχοτσκική θάλασσα. Εµφανίζεται επίσης στον βόρειο 

κεντρικό Ινδικό ωκεανό και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μπράµα, Brama brama. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Bramidae 

Γένος: Brama 

Είδος: Brama brama (Bonnaterre, 1788) 

Συνώνυµα: Sparus brama (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά ονόµατα: Atlantic pomfret (UK), Nodola (Italy), Castanola (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μπράµα, Brama brama. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η µπράµα έχει ελλειψοειδές σώµα, πλευρικά συµπιεσµένο, οι οφθαλµοί, το 

στόµα και τα βραγχιακά ανοίγµατα είναι αρκετά µεγάλα. Η κάτω γνάθος παρουσιάζει 

χαρακτηριστικό προγναθισµό, καθώς η άνω γνάθος είναι πιεσµένη προς την περιοχή 

των οφθαλµών. Στην αρχή του κεφαλιού παρουσιάζει µια οµαλή καµπύλη. Οι 

ακτίνες, τόσο του ραχιαίου όσο και του εδρικού πτερυγίου είναι τοποθετηµένες κατά 

φθίνουσα σειρά (µήκος ακτίνας). Η πλευρική γραµµή είναι πλήρης µε καµπύλη προς 

τη ράχη. Επίσης τα λέπια είναι µεγαλύτερα στην περιοχή της πλευρικής γραµµής από 

ότι στη ραχιαία περιοχή. Το ουραίο πτερύγιο είναι ηµισεληνοειδές. Ο αριθµητικός 
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τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D 35-

38 και Α 29-32. Επιπλέον το είδος αυτό παρουσιάζει 41-45 σπονδύλους. Το µέγιστο 

µήκος που φτάνει είναι περίπου 100 εκατοστά, ενώ το σύνηθες µόλις στα 40 

εκατοστά. Το µέγιστο καταγεγραµµένο βάρος ανέρχεται στα 6 κιλά. 

Ο χρωµατισµός στη ραχιαία περιοχή είναι µπλε σκούρος και µαύρος, καθώς 

επίσης παρουσιάζει ροζ αποχρώσεις κοντά στην περιοχή του κύριου 

βραγχιοκαλύµµατος. Επιπλέον παρουσιάζει ασηµί χρωµατισµό κατά µήκος του 

σώµατος του και υπόλευκο χρωµατισµό στην κοιλιακή περιοχή. 

Οικότοπος: 

Είναι πελαγικό και ωκεανόδροµο είδος. Απαντάται από 5 ως 1000 µέτρα 

βάθος, ενώ συνήθως βρίσκεται και σε ρηχότερα ύδατα περίπου στα 200 µέτρα. Ζει σε 

θερµά ύδατα, µεταξύ 12ºC και 24ºC. Κινείται σε µικρές οµάδες και περιστασιακά 

πλησιάζει κοντά στην ακτογραµµή. Πραγµατοποιεί αρκετές µεταναστεύσεις κατά τη 

διάρκεια του έτους λόγω θερµοκρασιακών αλλαγών των υδάτων. 

∆ιατροφή: 

Είναι ευκαιριακός θηρευτής και τρέφεται, κυρίως µε µικρά ψάρια, γαρίδες, 

διάφορα είδης αµφίποδων και καλαµάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει χώρα από Αύγουστο ως 

Σεπτέµβριο. Τα αυγά του Brama brama, είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στο δυτικό Ατλαντικό, στον ανατολικό Ατλαντικό και στο νότιο 

Ατλαντικό ωκεανό. Επίσης συναντάται στον Ινδικό ωκεανό, στον νότιο Ειρηνικό 

ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Γόπα, Boops boops. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Boops 

Είδος: Boops boops ( Linnaeus, 1758 ) 

Συνώνυµα: Sparus boops ( Linnaeus, 1758 ) 

Κοινά ονόµατα: Bacello (Ita), Bogue (UK), Lopa (Turk). 

 

Εικόνα 1. Boops boops, γόπα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η γόπα διαθέτει ατρακτοειδές και σχετικά αδύνατο σώµα, που πλευρικά είναι 

λίγο συµπιεσµένο. Τα µάτια της είναι τόσο µεγάλα, που η διάµετρος τους ξεπερνά σε 

µήκος την απόσταση µεταξύ του ρύγχους και της αρχής τους. Το στόµα της φέρει 

πολύ λεπτά χείλη και βρίσκεται λοξά τοποθετηµένο, ενώ τα δόντια βρίσκονται σε µία 

σειρά και στις δύο γνάθους. Σε κάθε βραγχιακό τόξο οι βραγχιάκανθες είναι 23-28. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου της είναι, 

αντίστοιχα, D XIII-XV/10-15 και A III/15-18, ενώ ο αριθµός των κτενοειδών λεπιών 

της πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 70-80. Τα πλευρικά πτερύγια είναι κοντά και 
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το µήκος τους τελειώνει πριν από την έδρα. Το είδος αυτό ανήκει στα µικρού 

µεγέθους ψάρια και το µέγιστο µήκος του δεν ξεπερνά τα 35 cm, ενώ συνήθως 

κυµαίνεται στα 15-20 cm. 

Στο πίσω µέρος του σώµατος της φέρει πράσινο ή µπλε χρωµατισµό και στις πλευρές 

της ασηµί ή χρυσό µε 4-5 χρυσίζουσες επιµήκεις ραβδώσεις. Στη βάση των 

πλευρικών της πτερυγίων υπάρχει µια µικρή σκούρα κηλίδα. Η πλευρική γραµµή 

είναι σκουρόχρωµη. Στο κάτω µέρος του σώµατος της υπάρχουν µαυριδερές κάθετες 

γραµµές. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό και ηµιπελαγικό είδος το οποίο ζει σε πολλούς τύπους 

πυθµένα (άµµο, λάσπη, βράχια) έως 350 µ. Συχνότερα συναντάται πάνω από τα 100 

µέτρα και σε παράκτια ύδατα καθώς ανεβαίνει στην επιφάνεια την νύχτα. 

∆ιατροφή:   

Τρέφεται κυρίως µε καρκινοειδή, πλαγκτόν και µικρότερα ψάρια του 

µεγέθους του. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδος είναι διαφορετική ανάλογα το γεωγραφικό 

πλάτος.  

• Φεβρουάριος-Απρίλιος: Ανατολική Μεσόγειος 

• Απρίλιο- Μάιο: ∆υτική Μεσόγειος 

• Μάρτιο-Μάιο: Ατλαντικός 

• Ιούνιο- Αύγουστο: Μαύρη θάλασσα 

Η γόπα χαρακτηρίζεται από πρωτόγυνο ερµαφροδιτισµό. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, σπάνια στη Μαύρη Θάλασσα. Στον Ανατολικό 

Ατλαντικό από τη Νορβηγία (περιστασιακά) στην Αγκόλα και ωκεάνια νησιά 

(Αζόρες, Μαδέρα, Κανάριοι, Πράσινο Ακρωτήριο, Σάο Τοµέ-Πρίνσιπε) και στο 

Βισκαϊκό κόλπο ως το στενό του Γιβραλτάρ. 
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Λιθρίνι, Pagellus erythrinus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Pagellus 

Είδος: Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Sparus erythrinus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Red Pandora (UK), Pageot commun (FRA), Pagello (ITA). 

 

Εικόνα 1. Pagellus erythrinus, λιθρίνι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, πλευρικά συµπιεσµένο, µε σχετικά 

µικρό και κυρτό κεφάλι, που στα ενήλικα γίνεται εντονότερο. Το στόµα του είναι 

σχετικά µικρό και βρίσκεται κάπως χαµηλά, ενώ συγχρόνως φέρει µυτερά δόντια και 

στις δυο σιαγόνες, καθώς και δύο σειρές τραπεζιτών. Εσωτερικά των µυτερών 

δοντιών υπάρχει και άλλη σειρά. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από 13-16 

βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XII/10-11 και ΑΙΙΙ/8-9. Ο αριθµός των κτενοειδών 
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λεπιών της πλευρικής γραµµής είναι 50-60. Το µέγιστο µήκος και βάρος του 

φτάνουν, αντίστοιχα, στα 50 cm και στα 3,5 kg, ενώ συνήθως το µήκος του 

κυµαίνεται στα 25-30 cm. 

Το είδος αυτό φέρει λαµπερούς χρωµατισµούς. Στο πίσω µέρος του σώµατος 

του φέρει λαµπερό πορτοκαλοκόκκινο χρώµα, ενώ το πάνω µέρος των πλευρών του 

διακρίνεται από ένα ροζ-ασηµί χρωµατισµό, µε µικρά διάσπαρτα µπλέ στίγµατα. Οι 

παρυφές του βραγχιοκαλύµµατος του είναι πιο σκουρόχρωµες, συνήθως κόκκινες. Τα 

πλευρικά του πτερύγια είναι κιτρινωπά, ενώ η βάση τους είναι πιο σκούρη. Η 

πλευρική γραµµή φέρει από έναν απαλό µπλε χρωµατισµό, όπως επίσης και το τµήµα 

πίσω από τη βάση του ραχιαίου πτερυγίου του, ενώ το ουραίο πτερύγιο συχνά 

εµφανίζεται πορτοκαλί ή κόκκινο. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και κυµαίνεται από 20 ως 110 µέτρα. Μπορεί να 

φτάσει και τα 300 µέτρα αλλά πιο σπάνια κατά την διάρκεια του χειµώνα. Το λιθρίνι 

µπορεί να βρεθεί σε παράκτια ύδατα σχετικά κοντά στην ακτή. Προτιµάει βυθό µε 

βράχο και χαλίκι και λιγότερο την άµµο.  

∆ιατροφή:  

Το λιθρίνι χαρακτηρίζεται παµφάγο ψάρι. Έχει ιδιαίτερη προτίµηση στα 

βενθικά ασπόνδυλα, στα κεφαλόποδα σε σκουλήκια και µικρά ψαράκια.  

Αναπαραγωγή: 

 Είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο. Ωοτοκεί το δεύτερο έτος από τον Μάϊο ως 

τον Νοέµβριο σύµφωνα µε το γεωγραφικό πλάτος, καθώς αλλάζουν φύλλο το τρίτο 

έτος τους και γίνονται αρσενικά. Γεννάει 60200 – 406800 αυγά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Νοτιοδυτική Μεσόγειος (Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία). Ατλαντικό ωκεανό από 

το Γιβραλτάρ ως την Αγκόλα συµπεριλαµβανοµένων των Καναρίων Νήσων. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μελανούρι, Oblada melanoura. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes) 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Oblada 

Είδος: Oblada melanura (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Sparus melanurus  (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Saddled bream (U.K), Oblata (Ita), Melanura (Turk). 

 

Εικόνα 1. Oblada melanura, µελανούρι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το µελανούρι διαθέτει τορπιλλοειδές και επίµηκες σώµα. Το στόµα του είναι 

µικρό, το ρύγχος του κοντό και τα µάτια του σχετικά µεγάλα. Σε κάθε γνάθο φέρει 8-

10 εξωτερικές σειρές κοπτήρων, οι οποίες εσωτερικά ακολουθούνται από µικρά 

κωνικά δόντια. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 32 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος 

των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XI/3-

15 και A III/12-14. Φέρει λέπια τόσο στα µάγουλα όσο και στο µπροστινό τµήµα του 

προεπικαλυµµατικού µέρους του βραγχιοκαλύµµατος, καθώς επίσης και του κύριου 
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βραγχιοκαλύµµατος. Ο αριθµός των κτενοειδών λεπίων της πλευρικής γραµµής είναι 

65-67. Το µήκος του σώµατος του µπορεί να φτάσει στα 35 cm, αλλά συνήθως 

κυµαίνεται στα 20-25 cm. 

Ο γενικός χρωµατισµός του σώµατος του είναι ασηµένιος-γκρίζος. Κατά 

µήκος των σειρών των λεπιών του φέρει µακριές σκούρες λουρίδες, ενώ τα πτερύγια 

του είναι πιο ανοιχτόχρωµα µε άσπρες τις παρυφές. Επιπλέον, στον ουραίο µίσχο 

φέρει µια µεγάλη µαύρη κηλίδα, στην οποία περιµετρικά της υπάρχει ένα άσπρο 

δαχτυλίδι. 

Οικότοπος:   

Βρίσκεται κοπαδιαστά στα βαθιά νερά, σε αµµουδερούς πυθµένες, φυκιάδες 

και στους βράχους εκεί που σπάνε τα κύµατα. 

∆ιατροφή: 

Τα µελανούρια είναι παµφάγα ψάρια. Καθ’όλη τη διάρκεια της ηµέρας 

µετακινούνται αναζητώντας την τροφή τους. Σε µικρή ηλικία τρέφονται µε 

κρουστοφόρα και µικρά ασπόνδυλα, καθώς και µε κάποια είδη ζωοπλαγκτού, ενώ 

µεγαλώνοντας θα εµπλουτίσουν το διαιτολόγιο τους και µε φυτικές τροφές. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σηµειώθηκε, 

όµως και αλλαγή φύλλου από θηλυκά σε αρσενικά ( όχι όµως το αντίστροφο ) χωρίς 

προφανής αιτία. Γεννούν µία φορά το χρόνο από Απρίλιο ως Ιούνιο 

Γεωγραφική εξάπλωση:  

Ανατολικό Ατλαντικό: Βισκαϊκός Κόλπος, Μεσόγειος και από το Στενό του 

Γιβραλτάρ προς την Αγκόλα. Είναι επίσης γνωστό στη Μαδέρα, στο Πράσινο 

Ακρωτήριο και στα Κανάρια Νησιά. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μουρµούρα, Lithognathus mormyrus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Lithognathus 

Είδος: Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Pagellus goreensis (Valenciennes, 1830)  

Κοινά ονόµατα: Sand steenbras (UK), Herrera (SPAIN), Dorade marbre (FRANCE). 

 

 

Εικόνα 1. Lithognathus mormyrus, µουρµούρα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει σώµα αυγοειδές, επίµηκες και πλευρικά συµπιεσµένο. 

Το µέρος αµέσως πάνω από το κεφάλι είναι καµπυλωτό, ενώ το ρύγχος του είναι 

αιχµηρό. ∆ιαθέτει µικρά µάτια και στο µπροστινό µέρος κάθε γνάθου φέρει 

εξωτερικές σειρές κωνικών, λεπτών και µεγάλων δοντιών, τα οποία ακολουθούνται 

από εσωτερικές σειρές µικρότερων δοντιών (τραπεζιτών). Κάθε βραγχιακό τόξο 

φέρει 22-28 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XI-XII/11-12 και Α ΙΙΙ/10-11. Φέρει 

λέπια στα µάγουλα και στο κύριο βραγχιοκάλυµµα, ενώ το προεπικαλυµµατικό 

τµήµα του βραγχιοκαλύµµατος είναι µεγάλο και χωρίς λέπια. Κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής ο αριθµός των κτενοειδών λεπιών ανέρχεται στα 60-65. Το 

µέγιστο µήκος του σώµατος του φτάνει στα 60 εκατοστά, αλλά συνήθως κυµαίνεται 

στα 25-30 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 12 έτη. 
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Η µουρµούρα έχει έντονο ασηµένιο χρωµατισµό. Στο ραχιαίο τµήµα του ρύγχους 

φέρει σκούρο καφέ χρώµα, ενώ στις πλευρές υπάρχουν 14-15 λεπτές, κάθετες, 

σκούρες ή πιο ανοιχτές λουρίδες. Το ραχιαίο και το ουραίο πτερύγιο εµφανίζουν 

σκούρο χρωµατισµό, ενώ τα υπόλοιπα πτερύγια είναι πιο ανοιχτόχρωµα. 

Οικότοπος: 

Ζει σε υφάλµυρα ύδατα, είναι βυθόβιο ψάρι και απαντάται σε περιοχές µε 

πλούσια βλάστηση ή σε περιοχές µε λασπώδη ή αµµώδη πυθµένα. Συνήθως, 

απαντάται σε βάθος µεταξύ 10 και 20 µέτρων, αλλά δεν αποκλείεται να βρεθεί και σε 

πιο ρηχά νερά ή σε βάθος µέχρι και 150 µέτρα. Αρέσκεται στο να σχηµατίζει 

πολυπληθή κοπάδια από άτοµα του ίδιου είδους µε παρόµοιο µέγεθος. 

 

∆ιατροφή: 

Το διαιτολόγια του περιλαµβάνει σκουλήκια, µαλάκια και µικρά καρκινοειδή.  

Η µουρµούρα σκάβει και ανακινεί την άµµο µε το ρύγχος για να βρει τροφή. 

 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του Lithognathus mormyrus ξεκινά από Μάιο και 

ολοκληρώνεται το Σεπτέµβριο. Η µουρµούρα είναι πρώτανδρο είδος. Ωριµάζει 

σεξουαλικά ως αρσενικό, όταν το µήκος της φτάσει στα 12-13 εκατοστά και ύστερα 

αλλάζει φύλο και µεταβάλλεται σε θηλυκό. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 

ασύγχρονος ή διαδοχικός ερµαφροδιτισµός. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η µουρµούρα απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στο νότιο Ατλαντικό, 

στο κανάλι της Μοζαµβίκης και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σάλπα, Sarpa salpa. 

Οµοταξία: Aκτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Sarpa 

Είδος: Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Sparus salpa  (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Salpa (Spain), Rasaw (Senegal), Goldline (UK). 

 

Εικόνα 1. Sarpa salpa, σάλπα. Photo by Frenopoulos.  

Μορφολογία: 

Το  σώµα του είδους αυτού είναι µακρύ και πλευρικά συµπιεσµένο, ενώ η 

εµφάνιση του είναι στρογγυλεµένη µε τέτοιο τρόπο που του δίνει αυγοειδή µορφή. 

∆ιαθέτει µικρό στόµα, µε πολύ λεπτοκαµωµένη πάνω γνάθο και στρογγυλεµένη. Τα 

δόντια του είναι τοποθετηµένα σε µια σειρά και στις δύο γνάθους και αποτελούνται 

από επίπεδους κοπτήρες. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 18-22 βραγχιάκανθες. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, 

αντίστοιχα, D XI-XII/15-17 και A III/13-15. Tα πλευρικά του πτερύγια είναι κοντά 

και αιχµηρά, ενώ ο αριθµός των κτενοειδών λεπίων κατά µήκος της πλευρικής 

γραµµής ανέρχεται στα 70-80. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 35 cm, µε πιο 

σύνηθες 20-25 cm. 
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Η σάλπα φέρει γκρίζο-µπλέ χρωµατισµό στις πλευρές, κάποιες φορές 

ασηµένιο, ο οποίος κατά µήκος της πλευρικής γραµµής σκουραίνει. Στο ανώτερο 

τµήµα της βάσης των πλευρικών πτερυγίων εµφανίζει ένα µαύρο σηµάδι. Επίσης 

φέρει 8-10 λαµπερές, χρυσοκίτρινες λουρίδες, που είναι παράλληλες µε τις σειρές 

των λεπιών. Τα µάτια της φέρουν κίτρινο χρωµατισµό. Το ουραίο πτερύγιο της είναι 

περισσότερο σκούρο σε σχέση µε τα υπόλοιπα. 

Οικότοπος: 

Απαντάται σε βραχώδη υπόστρωµα και αµµώδη περιοχή µε εµφάνιση φυκιών 

(όπως ποσειδωνία). Βρίσκεται σε µικρά βάθη ως και 70 µέτρα βάθος, τις 

περισσότερες φορές εµφανίζεται σε κοπάδια κατά την διάρκεια της ηµέρας. 

∆ιατροφή: 

Τα νεαρά άτοµα είναι σαρκοφάγα, ενώ οι ενήλικες  είναι αποκλειστικά 

φυτοφάγα. Κατά κύριο λόγο τρέφονται µε φύκια στο πυθµένα της θάλασσας. 

Αναπαραγωγή: 

Η σάλπα εµφανίζει πρώτανδρο ερµαφροδιτισµό. Τα αρσενικά έχουν συνήθως 

µήκος από 15 ως 30 cm, ενώ τα θηλυκά είναι πιο µεγάλα καθώς µπορούν να φτάσουν 

και τα 50 cm. Αυτό το είδος αναπαράγεται από Σεπτέµβριο ως Μάρτιο. Πρέπει πάντα 

να σεβόµαστε τους µήνες αναπαραγωγής κάθε είδους ώστε να µην υπάρξει 

µελλοντική υποβάθµιση των αποθεµάτων τους. Καλό θα ήταν να σηµειωθεί πως η 

κατανάλωση της σάλπας θεωρείται βιώσιµη επιλογή. 

Γεωγραφική εξάπλωση :  

 Βρίσκεται στον Ανατολικό Ατλαντικό: Βισκαϊκό Κόλπο στο Στενό του 

Γιβραλτάρ, στη Σιέρρα Λεόνε, συµπεριλαµβανοµένης της Μαδέρας, των Καναρίων 

Νήσων και του Πράσινου Ακρωτηρίου. Επίσης απαντάται στο  Κονγκό στη Νότια 

Αφρική και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σαργός, Diplodus sargus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Diplodus 

Είδος: Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Sargus sargus (Cadenat, 1951) 

Κοινά ονόµατα: Karagoz (Turkey), Sargo (Spain), White seabream (UK). 

 

Εικόνα 1. Σαργός, Diplodus sargus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο σαργός διαθέτει πεπλατυσµένο ατρακτοειδές σώµα, λίγο συµπιεσµένο στις 

πλευρές µε σχετικά λεπτά χείλη. Σε κάθε σιαγόνα φέρει 8-10 κοπτήρες. Σε κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 15-20 βραχγιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του 

ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XI-XII/12-15 και A 

III/12-14. Φέρει λέπια τόσο στα µάγουλα, όσο και στο βραγχιακό επικάλυµµα. Ο 

αριθµός των κτενοειδών λεπίων κατά µήκος της πλευρικής γραµµής είναι 55-70. Το 

µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 50 cm και στα 2 kg, ενώ 

συνήθως το µήκος κυµαίνεται στα 25-30 εκατοστά. Μέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία 

είναι 10 έτη. 



170 

 

Το είδος αυτό στην περιοχή µεταξύ των µατιών και του πίσω µέρους του 

ρύγχους φέρει ασηµένιο χρωµατισµό. Τα νεαρά άτοµα φέρουν 5 σκούρες κάθετες 

λουρίδες, ενώ τα ενήλικα 9, στις οποίες παρατηρείται µια εναλλαγή στο χρωµατισµό. 

Στο πάνω µέρος της µασχάλης των πλευρικών πτερυγίων φέρει µια µαύρη κηλίδα, 

ενώ ο ουραίος µίσχος µια σκούρα, ακριβώς πίσω από την τελευταία ραχιαία ακτίνα. 

Στην παρυφή το ραχιαίο πτερύγιο είναι σκουρόχρωµο. 

Οικότοπος: 

Ο σαργός είναι ψάρι που βρίσκεται σε βράχια, κοντά σε χαράδρες των βράχων 

καθώς έχει παρατηρηθεί από την συµπεριφορά του πως κατά τη διάρκεια της µέρας 

αναζητάει την τροφή του κοντά στα βράχια και το βράδυ επιστρέφει στην άµµο. 

Προτιµάει την πυκνή βλάστηση σε φύκια αφού του προσφέρει ένα καλό καταφύγιο 

και αρκετή τροφή. Χαρακτηρίζεται βενθοπελαγικό ψάρι, επισκέπτεται συχνά τις 

ακτές µαζί µε το κοπάδι του, αλλά αυτό δεν του απαγορεύει να ζήσει και σε µεγάλη 

βάθη όπως έχει φανεί να ψαρεύεται και σε βάθος 150 µέτρων. Επιπλέον ο σαργός 

συγκατοικεί και µε άλλα είδη όπως η ούγενα. 

∆ιατροφή: 

Ο σαργός είναι παµφάγος τρέφεται µε σκουλήκια της θάλασσας,  φύκια, 

βενθικά ασπόνδυλα (µικρά µαλακόστρακα και µαλάκια) και κοράλλια. Αγαπηµένο 

έδεσµα ο αχινός. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους αυτού ξεκινάει από αρχές Μαΐου και 

τελειώνει αρχές Ιουλίου. Χαρακτηριστικό του είναι ο ερµαφροδιτισµός. Πιο 

συγκεκριµένα είναι πρώτανδρο ερµαφρόδιτο είδος. Η γέννηση των αυγών γίνεται στα 

ρηχά νερά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα (όπου είναι 

δυσεύρετα τα ψάρια), στον ανατολικό ατλαντικό ωκεανό, στον Βισκαϊκό κόλπο, στις 

δυτικές ακτές της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Επίσης βρίσκεται στην δυτική 

Αφρικανική ήπειρο από το Μαρόκο ως την Ανγκόλα, το νησί της Αγ. Ελένης και τη 

Μαδαγασκάρη.  
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σκαθάρι, Spondyliosoma cantharus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Spondyliosoma 

Είδος: Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Sparus cantharus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Black sea bream (UK), Cantara (Italy), Ursun (Senegal). 

 

Εικόνα 1. Σκαθάρι, Spondyliosoma cantharus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το σώµα του σκαθαριού είναι ωοειδές και πεπλατυσµένο. Το άνοιγµα των 

σιαγόνων του φθάνει ακριβώς µπροστά από το µάτι και σε κάθε σιαγόνα φέρει 4-6 

σειρές κωνικών, αιχµηρών και λεπτών δοντιών. Σε κάθε βραγχιακό τόξο υπάρχουν 

22-25 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XI/11-13 και Α ΙΙΙ/9-10. Φέρει λέπια τόσο 

στα µάγουλα, όσο και στα βραγχιοκαλλύµατα, εκτός από το προεπικαλυµµατικό. 

Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 65-75 κτενοειδή λέπια. Το µέγιστο µήκος 
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και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 70 cm και στα 2 kg, ενώ συνήθως το µήκος 

του κυµαίνεται στα 20-30 εκατοστά. 

Στο πίσω µέρος του σώµατος του φέρει ασηµένιο-γκρίζο χρωµατισµό, ενώ 

στην περιοχή της ράχης του υπάρχουν µπλέ, πράσινες, καθώς και ροζ αποχρώσεις. Το 

ρύγχος του είναι πιο σκούρο και στις πλευρές εµφανίζει επίµηκες χρυσές λουρίδες. 

Τα πτερύγια του εµφανίζονται σκουρόχρωµα, όπως και η παρυφή του ουραίου του 

πτερυγίου. 

Οικότοπος: 

Όταν τα σκαθάρια είναι µικρά σε ηλικία ζουν σε βραχώδεις περιοχές ή 

φυκιάδες κοντά στις ακτές. Όταν ενηλικιωθούν προτιµούν τα βαθιά νερά µε αµµώδεις 

βυθούς µέχρι τα 300 µέτρα. Κατά κύριο λόγω κυκλοφορεί σε κοπάδια. Πιο 

συγκεκριµένα από τον Απρίλιο- Μάιο πλησιάζει τις ξέρες και από τον Ιούλιο εώς τα 

µέσα Οκτωβρίου σε κοντινά σηµεία της ακτογραµµής. 

∆ιατροφή: 

Το σκαθάρι τρέφεται κυρίως µε οστρακοειδή, µικρά καρκινοειδή και γενικότερα είναι 

παµφάγο, ‘ό,τι κινείται τρώγεται’. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο και στη συνέχεια γίνεται αρσενικό. Με 

αποτέλεσµα το µεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών που ξεπερνούν τα 14 εκατοστά 

είναι συνήθως αρσενικά. Το σκαθάρι αναπαράγεται από Μάρτιο ως Μάιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βρίσκεται στη Σκανδιναβική χερσόνησο, κοντά σε υφαλοκρηπίδες, στο 

Βισκαϊκό κόλπο, Πορτογαλία, Ισπανία, στο στενό του Γιβραλτάρ, στη Μεσόγειο 

θάλασσα και στον ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σπάρος, Diplodus annularis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes)  

Οικογένεια: Σπαρίδες (Sparidae) 

Γένος: Diplodus 

Είδος: Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Sparus annularis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Annular seabream(UK), Pupazzu (ITA), Raspallon (SPAIN). 

 

Εικόνα 1. Diplodus annularis, σπάρος. Photo by Ilkyaz. 

 

Μορφολογία:  

Ο σπάρος εµφανίζει ωοειδές σώµα, πλευρικά συµπιεσµένο. Τα χείλη του είναι 

λεπτά και σε κάθε σιαγόνα φέρει 8 κοπτήρες. Στο πίσω µέρος των σιαγόνων 

υπάρχουν τραπεζίτες, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι σε 2-4 σειρές στην πάνω και σε 

2-3 στην κάτω. Σε κάθε βραγχιακό τόξο υπάρχουν 16-20 βραγχιάκανθες. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, 

αντίστοιχα, D XI/11-13 και Α ΙΙΙ/11-12. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 

50-55 κτενοειδή λέπια. Το µέγιστο µήκος του σώµατος του ανέρχεται στα 25 

εκατοστά και η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 7 χρόνια. 
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Ο χρωµατισµός του σώµατος του είναι ασηµένιος µε ανάµιξη κίτρινου και 

φέρει έναν απαλό µαύρο δακτύλιο στον ουραίο µίσχο. Τα νεαρά άτοµα εµφανίζουν 5 

στενές, κάθετες µαύρες λουρίδες οι οποίες εξαφανίζονται στα ώριµα άτοµα. Τα 

κοιλιακά του πτερύγια φέρουν κίτρινο χρώµα, ενώ τα υπόλοιπα είναι ανοιχτόχρωµα. 

Επίσης εµφανίζει µια µικρή µαύρη κηλίδα στο πάνω µέρος της βάσης των πλευρικών 

του πτερυγίων. Στις παρυφές των βραγχιοκαλυµµάτων του φέρει ανοιχτό καφέ 

χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Ο σπάρος είναι βενθοπελαγικό είδος µε εύρος βάθους 0-90 µ. Ζεί σε 

βραχώδεις ακτές κοντά σε τραγάνες, σε φυκιάδες και αµµοσούρες (βαθουλώµατα  

στην άµµο), σε βυθούς µε λάσπη και βούρκο, επίσης απαντάται κοντά σε λειµώνες 

του θαλάσσιου φανερόγαµου ποσειδωνία (Posidonia oceanica). Επιπρόσθετα ζει σε 

κοπάδια κυρίως σε ρηχά αλλά και βαθιά νερά. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε σκουλήκια, εχινόδερµα, οστρακόδερµα, µαλάκια και υδρόζωα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους ξεκινά το Φεβρουάριο και 

ολοκληρώνεται τον Απρίλιο. Τα πλείστα άτοµα του είδους φτάνουν για πρώτη φορά 

σε σεξουαλική ωριµότητα ως αρσενικά και µε την πάροδο του χρόνου µεταβάλλονται 

σε θηλυκά, η διαδικασία αυτή ονοµάζεται πρωτανδρισµός. Ο σπάρος µέσα σε ένα 

χρόνο είναι πλέον σεξουαλικά ώριµο άτοµο και µπορεί να αναπαραχθεί. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη 

θάλασσα, καθώς επίσης δεν απουσιάζει από τη θάλασσα του Αζόφ. 

 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Τσιπούρα, Sparus aurata. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes) 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Sparus 

Είδος: Sparus aurata ( Linneus, 1758 ) 

Κοινά συνώνυµα: Aurata aurata 

Κοινά ονόµατα: Gilthead seabream (UK), Dorade (FRA), Orada (Spain). 

 

Εικόνα 1. Τσιπούρα (Άγρια), Sparus aurata. Photo by  Frenopoulos. 

 

Εικόνα 2. Τσιπούρα ιχθυοτροφείου, Sparus aurata. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 
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Η τσιπούρα έχει επίµηκες σώµα, πεπλατυσµένο και πλευρικά συµπιεσµένο µε 

κυρτή ράχη και κοντό ρύγχος. Τα µάτια της είναι µικρά και τα χείλη χονδρά. Σε κάθε 

βραγχιακό τόξο υπάρχουν 10-15 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

του ραχιαίου πτερυγίου και του εδρικού είναι αντίστοιχα, D XI/13-14 και Α III/10-12. 

Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 70-90 κυκλοειδή λέπια. Το µέγιστο µήκος 

της ανέρχεται στα 60 cm µε σύνηθες µήκος από 30-40 cm. 

Το σώµα του είδους αυτού φέρει γενικά ασηµένιο χρωµατισµό. Η πλάτη της 

είναι σκούρα, ενώ οι πλευρές και η κοιλία της έχουν πιο ανοιχτό χρώµα. Στην αρχή 

της πλευρικής γραµµής φέρει µια µεγάλη µαύρη κηλίδα, η οποία εκτείνεται µέχρι το 

πάνω τµήµα του βραγχιοκαλύµµατος και υπογραµµίζεται από µια κόκκινη περιοχή. 

Στο µέτωπο εµφανίζει µια χρυσή καµπυλοειδή ταινία σχήµατος V, που στα ενήλικα 

άτοµα πλαισιώνεται από δύο σκούρες ζώνες. Κατά µήκος του ραχιαίου πτερυγίου 

φέρει µια επιµήκη µαύρη λουρίδα, ενώ κατά µήκος του ουραίου µια µαύρη παρυφή. 

Οικότοπος: 

Πρόκειται για ζώα ευρύθερµα και ευρύαλα που ζουν συχνότερα κοντά στις 

ακτές, µερικά δε είδη της οικογένειας αυτής διαβιούνουν µέσα στις λιµνοθάλασσες 

για µια µεγάλη περίοδο της ζωής τους. Η τσιπούρα συναντάται πάνω από αµµώδεις 

πυθµένες ή πυθµένες µε θαλάσσια φανερόγαµα σε βάθος ως 80 µέτρων, παρ’όλα 

αυτά έχουν βρεθεί και σε βάθος πάνω από 100 µέτρα. 

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον:  

Έχει αποδειχθεί ότι οι διατροφικές συνήθειες της τσιπούρας εξαρτώνται από 

το µέγεθος της. Τα µικρά ιχθύδια τρέφονται κυρίως µε πολύχαιτους και µικρού 

µεγέθους καρκινοειδή. Τα µεγαλύτερα άτοµα τρέφονται µε µύδια, γαστερόποδα 

(πεταλίδες) και καρκινοειδή, καθώς επίσης µε µικρότερα ψάρια.Ο συντελεστής κενού 

στοµαχιού έχει χαµηλή τιµή την άνοιξη και το καλοκαίρι και τη µέγιστη περί το µήνα 

∆εκέµβριο. 

Αναπαραγωγή: 

Η τσιπούρα είναι πρώτανδρο ερµαφρόδιτο είδος. Σύµφωνα µε το παραπάνω 

όλος ο πληθυσµός µέχρι το τέλος του 2ου χρόνου, λειτουργεί σαν ένα σύνολο 

αρσενικών ατόµων και µετά γίνεται η αλλαγή του φύλου και αρχίζουν να 
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εµφανίζονται θηλυκά άτοµα στο τέλος του 2ου και αρχή του 3ου έτους. Παρόλα αυτά η 

σεξουαλική αναστροφή  δεν φαίνεται να επηρεάζει το σύνολο των ατόµων αφού 

µερικά άτοµα παραµένουν αρσενικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Συνήθως τα 

άτοµα κάτω από 360 mm είναι όλα αρσενικά ενώ πάνω από 505 mm είναι µόνο 

θηλυκά. Τέλος όσον αφορά το βάρος, άτοµα µέχρι 200gr είναι συνήθως αρσενικά και 

στη συνέχεια αλλάζουν φύλο. Η περίοδος εµφάνισης της γεννητικής ωριµότητας είναι 

φθινοπωρινή ή χειµερινή. Αρχίζει δε από το 2ο – 3ο έτος της ηλικίας των ψαριών για 

τα αρσενικά και από το 4ο έτος για τα θηλυκά. Η επώαση διαρκεί περίπου 2 ηµέρες 

στους 16-17 βαθµούς κελσίου. Τα στάδια των προνυµφών διαρκούν περίπου 50 

ηµέρες στους 18 βαθµούς κελσίου ή 43 ηµέρες στους 20 βαθµούς κελσίου. Το 

µέγεθος του αυγού είναι 0,9-1,1mm, µήκος νυµφών κατά την εκκόλαψη 2,5 mm – 3,0 

mm 

Πίνακας 1 

Ποσοστό αρσενικών και θηλυκών ατόµων ανάλογα µε την ηλικία στην 

τσιπούρα (κατά Arias, 1980) 

Hλικία Αρσενικά Θηλυκά  

1 100% -  

2 100% -  

3 84,30% 15,70%  

4 12,10% 87,90%  

5 - 100%  

6 - 100%  

 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Συναντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό: Βρετανικοί Νήσοι, στενό του 

Γιβραλτάρ στο Πράσινο Ακρωτήρι και γύρω από τους Κανάριους Νήσους , στη 

Μεσόγειο, στη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Φαγκρί, Pagrus pagrus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Pagrus 

Είδος: Pagrus pagrus (Linneus, 1758) 

Συνώνυµα: Sparus pagrus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Pagre (SPAIN), Albaro pagro (ITA), Kirma (Turkey). 

 

Εικόνα 1. Φαγκρί (Άγριο), Pagrus pagrus. Photo by Frenopoulos. 

 

Εικόνα 2. Φαγκρί ιχθυοτροφείου, Pagrus pagrus. Photo by Frenopoulos. 
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Μορφολογία: 

Το φαγκρί έχει επίµηκες σώµα, µε κυρτωµένο κεφάλι. Τα χείλη του είναι 

χονδρά και οι σιαγόνες του δυνατές. Στο µπροστινό τµήµα της πάνω και της κάτω 

σιαγόνας φέρει 4 και 6 ιδιόµορφους κυνόδοντες, αντίστοιχα, ενώ στο πίσω µέρος 

τους φέρει µικρότερους και πιο στρογγυλεµένους, που στο τελευταίο τµήµα των 

σιαγόνων γίνονται τραπεζίτες. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 12-20 βραγχιάκανθες.  Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, 

αντίστοιχα, D XIII/9-10 και Α II/6-8. Κατά µήκος της πλευρικής του γραµµής φέρει 

50-60 λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του είναι 90 cm και 13 kg αντίστοιχα. 

Ο χρωµατισµός της ράχης του είδους είναι ροδοκόκκινος και των πλευρών 

του ελαφρά πιο ανοιχτόχρωµο. Ενίοτε, και ιδιαίτερα στα νεαρά άτοµα, εµφανίζονται 

πολύ µικρές κηλίδες στο πάνω µέρος του σώµατός του. Τα πτερύγια έχουν ροζ 

απόχρωση, ενώ το ουραίο εµφανίζει γενικά σκούρο ρόδινο χρωµατισµό µε άσπρα τα 

ακραία τµήµατα των λοβών και σκούρο το µεσουραίο τµήµα. 

Οικότοπος: 

Τα φαγκριά ανθούσαν στην περιοχή του Αργολικού κόλπου, όµως η αλόγιστη 

χρήση των συρόµενων εργαλείων και γενικά η υπεραλίευση τους, τείνουν να τα 

εξαφανίσουν. 

Το φαγκρί απαντάται σε βραχώδεις βυθούς, ανάµεσα σε φύκια και σε βυθούς 

σκεπασµένους µε ψιλή άµµο. Τα φαγκριά ζουν από 40 ως 250 µέτρα. Τα µεγάλα 

ψάρια, µήκος µέχρι 80 εκατοστών, ψαρεύονται µε καθετή κοντά σε βυθισµένα 

ναυάγια και σε βάθος µεγαλύτερο από 100 µέτρα. Το φαγκρί είναι µεταναστευτικό 

είδος και στην Ελλάδα έρχεται τη ζεστή εποχή από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο.  

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον:  

Το φαγκρί τρέφεται µε µικρότερα ψάρια (µαρίδα, γόπα, κατσούλα) 

καρκινοειδή (καβούρια, καραβίδες κ.α) οστρακοειδή και µαλάκια. Οι λάρβες 

τρέφονται κυρίως µε αµφίποδα, κωπήποδα, στοµατόποδα (ζαβογαρίδα) και 

δαχτυλιοσκώληκες (annelids). 

Αναπαραγωγή: 
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Το φαγκρί είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο, µε όλα τα ψάρια να έχουν ωοθήκες 

ή µια υπερισχύουσα ωοθηκική περιοχή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων 

ζωής. Η πρώτη σεξουαλική ωριµότητα εµφανίζεται σε ηλικία 3 ετών  (25 cm), και 

ύστερα γίνονται αρσενικά. Η αναπαραγωγή συµβαίνει σε 15- 20 βαθµούς κελσίου και 

τείνει να είναι την άνοιξη. Σύµφωνα µε τον Παπαναστασίου (1976) αναπαράγεται 

από τον Απρίλιο ως Ιούνιο. Η ωοτοκία εµφανίζεται από τον Ιανουάριο ως τον 

Απρίλιο. Η κατάλληλη αλατότητα αναφέρεται να είναι 3,9 ppt ως 4,1 ppt.   

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βρίσκεται στον Ανατολικό Ατλαντικό: Στενό του Γιβραλτάρ, 

συµπεριλαµβάνοντας τους Κανάριους Νήσους, στη Μεσόγειο και βόρεια προς τα 

Βρετανικά νησιά επίσης στο δυτικό Ατλαντικό: Νέα Υόρκη, βόρειος κόλπος του 

Μεξικού προς την Αργεντινή, συµπεριλαµβανοµένης της Καραϊβικής θάλασσας. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Στικτοφαγκρί, Pagrus caeruleostictus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Pagrus 

Είδος: Pagrus caeruleostictus (Valenciennes, 1830) 

Συνώνυµα: Sparus caeruleostictus (Valenciennes, 1830) 

Κοινά ονόµατα: Bluespotted seabream (UK), Arata rasa (Italy), Hurta (Spain). 

 

Εικόνα 1. Στικτοφαγκρί, P.caeruleostictus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες και πεπλατυσµένο. Το ρύγχος, 

µπροστά από τους οφθαλµούς εµφανίζει απότοµη κύρτωση. Εµφανίζει λεπτό ουραίο 

µίσχο. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 16-20 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των 

ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XI-XII/9-11 

και Α ΙΙΙ/8-9. Στα νεαρά άτοµα οι δύο πρώτες ραχιαίες ακτίνες είναι σκληρές και 

κοντές, ενώ οι επόµενες δύο ακτίνες είναι µακρύτερες και µαλακές. Κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής υπάρχουν 50-55 λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, 

αντίστοιχα, στα 90 εκατοστά και στα 12 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του ανέρχεται 

στα 35-50 εκατοστά. 
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Το στικτοφαγκρί εµφανίζει γενικά ροδίζοντα χρωµατισµό, µε σκούρα µπλε 

στίγµατα στη ράχη και στα πλευρά. Τα µεγάλης ηλικίας άτοµα εµφανίζουν 

πολυάριθµες σκούρες ακανόνιστες κηλίδες στο κεφάλι και στη ράχη. Τα πτερύγια 

είναι ροζ ή µπλε χρώµατος και η βάση των τελευταίων ραχιαίων ακτίνων είναι 

σκούρα. Το ουραίο πτερύγιο φέρει ροζ χρωµατισµό και στην περιοχή στης 

εγκόλπωσης οι παρυφές είναι µαύρες. 

Οικότοπος: 

Το είδος αυτό ζει στη θάλασσα αλλά και σε υφάλµυρα νερά, όπως  η 

λιµνοθάλασσα. Είναι βενθοπελαγικό και ωκεανόδροµο είδος όπου κολυµπάει µεταξύ 

10 και 200 µέτρα βάθος, ενώ το σύνηθες εύρος βάθος του είδους είναι 30-50 µέτρα. 

Βρίσκεται σε πυθµένα µε βράχους και χαλίκια. Τα µεγαλύτερα ψάρια (ηλικία και 

µέγεθος) απαντώνται σε πιο βαθιά σηµεία στη θάλασσα, ενώ τα µικρότερα ψάρια 

βρίσκονται στα παράκτια ύδατα παράλληλα µε την ακτογραµµή. 

∆ιατροφή: 

Το στικτοφαγκρί τρέφεται µε δίθυρα, καρκινοειδή και µε ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Το Pagrus caeruleostictus είναι ωοτόκο ψάρι και η γεννητική ωρίµανση 

(έκκριση από την υπόφυση της γοναδοτροπικής ορµόνης υποκινεί την ανάπτυξη των 

γονάδων) πραγµατοποιείται όταν το είδος φτάσει στην ηλικία των 2 ετών, αυτό 

σηµαίνει ότι το ψάρι ανέρχεται στο 19-23 εκατοστά. Ο τύπος αναπαραγωγής του 

είδους αυτού είναι ο ασύγχρονος ή διαδοχικός ερµαφροδιτισµός και αναπαράγεται ως 

πρωτόγυνο. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από Μάρτιο ως Νοέµβριο 

στον ανατολικό Ατλαντικό, ενώ στις δυτικές ακτές της Αφρικής κυµαίνεται µεταξύ 

Ιουνίου και Νοεµβρίου. Επίσης τα ψάρια µετακινούνται από τα βαθύτερα νερά προς 

τα ρηχότερα νερά, κοντά στις ακτογραµµές ώστε να βρουν µαλακό υπόστρωµα στον 

πυθµένα για να εναποθέσουν τα αυγά τους.  

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από την Πορτογαλία ως 

την Ανγκόλα και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Συναγρίδα, Dentex dentex. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes) 

 

Οικογένεια: Σπαρίδες (Sparidae) 

 

Γένος: Dentex 

 

Είδος: Dentex dentex (Linnaeus, 1758) 

 

Κοινά συνώνυµα: Sparus dentex (Linnaeus, 1758) 

 

Κοινά ονόµατα: Common dentex (UK), Dental (ITA), Denton (SPAIN). 

 

 

Εικόνα 1.  Συναγρίδα, Dentex dentex. Photo by frenopoulos. 

 

Μορφολογία: 

Η συναγρίδα διαθέτει τορπιλοειδές, πλευρικά συµπιεσµένο και µεγάλο 

κεφάλι. Στα ενήλικα άτοµα το κεφάλι εµφανίζει κύρτωση στο τµήµα µεταξύ ρύγχους 

και οφθαλµών. Τα µάτια της είναι µικρά και τοποθετηµένα ψηλά στο κεφάλι, ενώ το 

στόµα της είναι µεγάλο και το ρύγχος της προτεταµένο. Τα δόντια της είναι σουβλερά  

και τοποθετηµένα σε πολλές σειρές. Στο µπροστινό τµήµα των σιαγόνων φέρει 4-6 
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καµπυλωτά, ενώ στο πίσω µέρος τα δόντια της είναι µικρότερα και πιο δυνατά. Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 17-19 βραγχιάκανθες. Εµφανίζει µικτό τύπο ακτίνων στο 

ραχιαίο πτερύγιο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου, αντίστοιχα, D XI/11-12 και Α ΙΙΙ/7-9. Τα λέπια του είναι κτενοειδή και ο 

αριθµός τους είναι 62-68 κατά µήκος της πλευρικής γραµµής. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος της φτάνουν, αντίστοιχα, στα 120 εκατοστά και στα 14 κιλά, ενώ το σύνηθες 

µήκος της κυµαίνεται στα 40-50 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός του πάνω µέρους του σώµατος του είδους αυτού είναι γενικά 

γαζαλοειδής προς ασηµένιο, ωχρός στις πλευρές και µε µπλε κηλίδες. Τα ώριµα 

άτοµα εµφανίζουν ρόδινο χρωµατισµό. Πίσω από το στόµα και στο βραγχιακό 

επικάλυµµα φέρει κίτρινη απόχρωση και στη βάση των πλευρικών της πτερυγίων 

εµφανίζει µια µπλε σκούρη κηλίδα 

Οικότοπος: 

Η παραµονή της στο βυθό τις νυχτερινές ώρες γίνεται µε α) µέσα στις 

ποσειδωνίες µε οριζόντια ή πλάγια στάση του σώµατος της, β) σε αµµώδη βυθό και 

δηµιουργεί βυθίσµατα µε την κίνηση της ουράς της, γ) σε θαλάσσιες σπηλιές, σε 

βράχους και σχισµές. Ανάλογα µε τη µορφολογία του βυθού παίρνει και το ανάλογο 

καµουφλάζ. Επίσης προτιµάει η παραµονή της να γίνεται σε σηµεία µε ισχυρά 

ρεύµατα διότι την βοηθά να αναπνέει ξεκούραστα και να καθαρίζεται από τα 

αρθρόποδα. 

∆ιατροφή:  

Η συναγρίδα βρίσκεται ψηλά στην τροφική αλυσίδα και συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στους ανώτερους θηρευτές. Τρέφεται κυρίως µε ψάρια και κεφαλόποδα. Το 

ψάρι κυνηγάει οµαδικά καθώς και µόνο του. Συνήθως τρέφεται δυο ώρες πριν τη 

δύση του ηλίου και δυο ώρες πριν την ανατολή. Παρατηρήθηκε πως σε περίοδο µε 

πανσέληνο κυνηγάει την νύχτα (κυνηγάει και δαγκώνει το θήραµα της χωρίς να το 

καταναλώσει ολόκληρο, µε ιδιαίτερη νευρικότητα). 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος, αν και σε µεµονωµένες περιπτώσεις έχει 

παρατηρηθεί ερµαφροδιτισµός η αναπαραγωγική περίοδος είναι από Μάρτιο µέχρι 

Μάιο. Το ψάρι καθίσταται ώριµο αναπαραγωγικά µετά το πέρας του δεύτερου 

χρόνου και εναποθέτει τα αυγά του σε βαθιές σχισµές και υποθαλάσσιες σπηλιές. 
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Γεωγραφική εξάπλωση: 

Μεσόγειος θάλασσα, Ανατολικό Ατλαντικό, Σενεγάλη και γύρω από τις 

Κανάριους Νήσους και τη Μαδέρα. 

 

 

Συµπεριφορά και λεπτοµέρειες: 

Από πληροφορίες δυτών που ασχολήθηκαν µε την παρατήρηση της 

συναγρίδας σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, από το 1981 έως το 2014, σηµειώθηκαν τα 

εξής: Οι συναγρίδες ξεχωρίζουν ανάλογα µε τις περιοχές, όπως το µέγεθος, το σχήµα 

και ο χρωµατισµός τους. Στα ψάρια που παρατηρήθηκαν στο Βόρειο Ευβοϊκό, τα 

λεγόµενα τοπικά παράκτια ψάρια είχαν σχήµα βραχύ (κοντό) µε έντονο ερυθρό 

χρώµα µε φωτεινές αποχρώσεις χρυσού. Αποδείχτηκε ότι οι διατροφικές συνήθειες 

καθώς και η µορφολογία του βυθού επηρεάζουν χαρακτηριστικά τη µορφολογία του 

ψαριού (πεσµένα βράχια, µικρές και µεγάλες αποχές, αρκετές ξέρες, κάθετα γκρέµια). 

Όσον αφορά τα ψάρια του Αιγαίου (από Θάσο έως Καρπάθιο πέλαγος), υπήρχε 

µεγαλύτερο µήκος στο ψάρι µε πιο σκληρό δέρµα και µεγαλύτερα λέπια καθώς 

βρέθηκαν ψάρια ίδιων χαρακτηριστικών στο Νότιο Ευβοϊκό. Στο Ιόνιο 

παρατηρήθηκαν διαφορετικοί χρωµατισµοί (ασηµί στίγµατα µε µπλε  ιριδίζων και µε 

έντονο χρυσαφί στο κεφάλι), το πλάτος του ουραίου µίσχου έδειχνε να είναι 

µεγαλύτερο λόγω µεγαλύτερης κινητικότητας για ανεύρεση τροφής. 

 

 

Εικόνα 2: Συναγρίδα στο Ιόνιο Πέλαγος. 
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Εικόνα 3: Στόµα συναγρίδας (άνω και κάτω γνάθος). 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μπαλάς, Dentex macrophthalmus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Dentex 

Είδος: Dentex macrophthalmus, (Blonch, 1971) 

Συνώνυµα: Sparus macrophthalmus, (Blonch, 1971) 

Κοινά ονόµατα: Large-eye dentex (UK), Buddicaru (Ita), Cachocho (Spain). 

 

Εικόνα 1. Dentex macrophthalmus, µπαλάς. Photo by Wirtz. 

Μορφολογία: 

Ο µπαλάς έχει πεπλατυσµένο σώµα, διογκωµένο στο ύψος των πλευρικών του 

πτερυγίων και το κεφάλι του παρουσιάζει καµπύλη στο τµήµα µεταξύ των οφθαλµών 

και της αρχής του ραχιαίου πτερυγίου. Τα χείλη του είναι χονδρά, µε προεξέχουσα 

την κάτω σιαγόνα και τα µάτια του πολύ µεγάλα. Στην πάνω σιαγόνα φέρει µεγάλα 

και κοφτερά δόντια, ενώ στην κάτω µικρότερου µεγέθους, σε οµοιόµορφη κατανοµή. 

Οι κυνόδοντες του είναι τοποθετηµένοι σε σειρές και στις δύο σιαγόνες. Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 27-30 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του 

ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, DXI-XIII/9-11 και Α III/7-
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9. Kατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 50-55 κτενοειδή λέπια. Το µέγιστο 

µήκος του ανέρχεται στα 70 cm, αλλά συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 20 και 25 cm. 

Οικότοπος: 

Τα ψάρια αυτού του είδους κατοικούν σε βραχώδεις ή αµµώδεις πυθµένα. Τα 

µεγαλύτερα άτοµα σε ηλικία καταφθάνουν σε βαθύτερα σηµεία. Ζούν συνήθως σε 

κοπάδια και µερικά µεταναστεύουν εποχιακά σε σηµεία ενδιάµεσα της ακτής και των 

βαθύτερων σηµείων ανάλογα µε τις τοπικές υδρογραφικές συνθήκες που επικρατούν. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται κυρίως µε µικρότερα ψάρια και οστρακόδερµα και τα νεαρά µε 

πλαγκτόν. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται από Οκτώβριο ως Απρίλιο. Είναι γονοχωριστικό είδος. 

Γεωγραφική εξάπλωση : 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό: στα παράκτια της Πορτογαλίας, στο 

Στενό του Γιβραλτάρ στη Ναµίµπια, συµπεριλαµβανοµένου του Πράσινου 

Ακρωτηρίου και των Καναρίων Νήσων. Επίσης βρίσκεται και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το 2018. 
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Τσαούση, Dentex gibbosus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Dentex 

Είδος: Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810)    

Κοινά συνώνυµα: Dentex filosus (Valenciennes, 1841) 

Κοινά ονόµατα: corcovada (Spain), dente bossu (France), baase (Senegal). 

 

Εικόνα 1. Τσαούση, Dentex gibbosus (ανήλικο). Photo by Frenopoulos. 
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Εικόνα 2. Τσαούση (ενήλικο). Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το τσαούση έχει ατρακτοειδές σώµα, επίµηκες και πλευρικά συµπιεσµένο. 

Στα νεαρά άτοµα το ραχιαίο τµήµα του κεφαλιού του εµφανίζει κύρτωση, ενώ στα 

µεγαλύτερα άτοµα η κύρτωση είναι εντονότερη. Το στόµα του τοποθετηµένο χαµηλά, 

µε προτεταµένη την κάτω σιαγόνα. Φέρει σειρές µε κυνόδοντες, από τις οποίες οι 4-6 

εξωτερικές είναι πιο δυνατές και καλύτερα αναπτυγµένες Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 

15-18 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D XIII/10-11 και A III/7-9. Οι δύο πρώτες 

ραχιαίες ακτίνες είναι σκληρές και πολύ κοντές, ενώ οι δύο επόµενες είναι πολύ 

µακριές και νηµατοειδείς. Μερικές φόρες παρουσιάζει µικρά λέπια σε ολόκληρο το 

βραγχιακό επικάλυµµα, ενώ κατά µήκος της πλευρικής του γραµµής συγκεντρώνει 

55-62 λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνει, αντίστοιχα, στα 100 εκατοστά 

και στα 12 κιλά, αλλά συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 40 και 60 εκατοστά. 

Τo σώµα του εµφανίζει ασηµορόδινο χρωµατισµό, ενώ το κεφάλι του είναι 

πιο σκούρο και φέρει µαύρο χρώµα στην πάνω γωνία του βραγχιακού 

επικαλύµµατος. Πολλές φορές τα αρσενικά εµφανίζουν κόκκινη απόχρωση στο 

κεφάλι και τα θηλυκά γκρίζα. Στο τέλος του µαλακού τµήµατος του ραχιαίου και στη 

βάση του πλευρικού εµφανίζει µια µικρή σκούρα βιολετί περιοχή. Το ουραίο 

πτερύγιο έχει ροζ χρωµατισµό µε αµυδρά µαύρες παρυφές. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος, απαντάται σε βραχώδη πυθµένα ή πυθµένα µε λίγο 

άµµο και βράχους. Το βάθος που κυµαίνεται το ψάρι είναι από 20 µέτρα ως 230 

µέτρα. Τα νεαρά άτοµα βρίσκονται κοντά στην ακτή για να αποφύγουν τους 

θηρευτές, καµία φορά και τα ενήλικα άτοµα µπορεί να βρεθούν κοντά στην 

υφαλοκρηπίδα. 

∆ιατροφή: 

Στις διατροφικές συνήθειες του D.gibbosus συµπεριλαµβάνονται τα 

κεφαλόποδα, τα καρκινοειδή και ψάρια. Ωστόσο ψάρια του είδους D.gibbosus  

φάνηκε να εµφανίζουν κανιβαλιστικές τάσεις. 
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Αναπαραγωγή:  

Χαρακτηρίζεται από πρώτανδρο ερµαφροδιτισµό (ψάρια ως και 50 cm είναι 

αρσενικά) και στη συνέχεια αλλάζουν φύλο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Αδριατική θάλασσα, στον Ανατολικό 

Ατλαντικό, Πορτογαλία, και Αγκόλα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ούγενα  ή Μυτάκι, Diplodus puntazzo. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Diplodus 

Είδος: Diplodus puntazzo (Cetti, 1777) 

Κοινά συνώνυµα: Sparus puntazzo (Walbaum, 1792) 

Κοινά ονόµατα: Ngate (Σενεγάλη), Sargo picudo (Ισπανία), Morudda (Ιταλία). 

 

Εικόνα 1. Diplodus puntazzo, µυτάκι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

To σώµα του είδους αυτού είναι πλευρικά συµπιεσµένο, µε κωνικό και µυτερό 

ρύγχος, καθώς και πολύ λεπτά χείλη. Σε κάθε σιαγόνα φέρει 8 κοπτήρες, οι οποίοι 

έχουν εξωτερική κλίση. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 12-20 βραγχιάκανθες. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, 

αντίστοιχα D XI/ 12-15 και Α III/10-13. H πρώτη ραχιαία ακτίνα είναι σκληρή και 

πολύ κοντή και κατά µήκος της πλευρικής του γραµµής φέρει 50-65 λέπια. Το 

µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 40 cm και στα 5 kg, ενώ το 

σύνηθες µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 25-30 cm. 
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Το µυτάκι φέρει στο σώµα του γκριζοασηµένιο χρωµατισµό και εµφανίζει 6-7 

κάθετες σκούρες λουρίδες σε εναλλαγή µε 5-7 ανοιχτόχρωµες. Τα πτερύγια του είναι 

γκρίζα και στο πάνω µέρος της βάσης του πλευρικού πτερυγίου φέρει µια σκούρα 

κηλίδα. Επίσης φέρει αµυδρό σκούρο δακτύλιο στο λεπτό τµήµα του ουραίου µίσχου 

και µαύρες παρυφές στο ουραίο πτερύγιο. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και ωκεανόδροµο. Μπορεί να ζήσει σε υφάλµυρα 

νερά καθώς αντέχει στις µεταβολές της αλατότητας. Συναντάται συνήθως από 0-60 

µέτρα βάθος αλλά µπορεί να φτάσει και στα 160 µέτρα. Επίσης ζει σε παράκτια 

ύδατα και αµµώδεις πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Το είδος αυτό είναι παµφάγο, τρέφεται µε φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς. 

Τρέφεται µε φύκια, σκουλήκια, µαλάκια και γαρίδες. 

Αναπαραγωγή: 

 Η αναπαραγωγή γίνεται από το τέλος του καλοκαιριού ως την λήξη του 

φθινοπώρου. Είναι πρώτανδρο ερµαφρόδιτο και ύστερα αλλάζει το φύλο του. Κατά 

την αποβολή των αυγών µετρήθηκε το µέγεθος το οποίο είναι 0,85 mm και το µήκος 

τον νυµφών κατά την εκκόλαψη είναι 1,7 mm. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ανατολικό Ατλαντικό: Βισκαϊκός Κόλπος, στη Σιέρρα Λεόνε, στις Κανάριες 

Νήσους και στο Πράσινο Ακρωτήριο, συµπεριλαµβανοµένης της Μεσογείου και των 

Στενών του Γιβραλτάρ και της Μαύρης Θάλασσας επίσης εµφανίζεται και στη νότια 

Αφρική. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κακαρέλος, Diplodus vulgaris. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Diplodus 

Είδος: Diplodus vulgaris (Geoffrey, 1817) 

Συνώνυµα: Sparus vulgaris (Geoffrey, 1817) 

Κοινά ονόµατα: Common two banded sea bream (UK), Variada (Spain), Cazzita 

(Italy). 

 

Εικόνα 1. Κακαρέλος, Diplodus vulgaris. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Ο κακαρέλος έχει πλευρικά συµπιεσµένο σώµα, σχετικά µεγάλο στόµα και 

χονδρά χείλη. Σε κάθε σιαγόνα φέρει 8 στενούς κοπτήρες και πίσω από αυτούς 

βρίσκονται τοποθετηµένοι τραπεζίτες σε 3-5 σειρές στην πάνω γνάθο και σε 2-4 

σειρές στην κάτω. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 16-21 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός 

τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D 

XI-XII/13-16 και Α III/12-15. Kατά µήκος της πλευρικής του γραµµής φέρει 50-60 
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λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν στα 50 εκατοστά και στα 2 kg, 

αντίστοιχα, ενώ το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται στα 25-30 εκατοστά. 

Στο σώµα του φέρει γκρίζες, καστανές και πρασινωπές αποχρώσεις, µε µια 

πλατιά περιοχή µε µαύρο χρωµατισµό, που ξεκινά από τον αυχένα και καταλήγει στη 

βάση των πλευρικών πτερυγίων και του πάνω µέρους των παρυφών των 

βραγχιοκαλυµµάτων. Τέτοια περιοχή εµφανίζει και στο πάνω µέρος της βάσης του 

πλευρικού πτερυγίου. Στον ουραίο µίσχο φέρει έναν πλατύ µαύρο δακτύλιο, ο οποίος 

εκτείνεται µέχρι το πίσω µέρος του εδρικού και του ραχιαίου πτερυγίου, που στα 

νεαρά άτοµα είναι λιγότερο τονισµένος. Το ουραίο πτερύγιο, όπως και όλα τα 

υπόλοιπα πτερύγια είναι σκουρόχρωµα. 

Οικότοπος: 

Ο κακαρέλος κινείται από τα µηδενικά βάθη µέχρι και σε περισσότερο από 

100 µέτρα, αλλά συνήθως κυκλοφορεί µέχρι 50 µέτρα. Χαρακτηρίζεται ως 

βενθοπελαγικό και σχηµατίζει κοπάδια. Συναντάται σε περιοχές µε λιβάδια του 

είδους Posidonia oceanica, επίσης αρέσκεται σε βραχώδης και αµµώδης πυθµένα. 

Είναι ευρύαλο είδος, κάτι το οποίο του προσδίδει εύκολη προσαρµογή στο 

περιβάλλον και στις αλλαγές της αλατότητας, από την άλλη δεν απαντάται σε 

περιοχές µε απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε σκουλήκια, µικρά µαλάκια, αχινό, φύκια και σπανιότερα µε 

µικρότερα ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι δυνητικά ερµαφρόδιτο, πρώτανδρο ερµαφρόδιτο είδος. Η 

αναπαραγωγική του περίοδος είναι µια φορά το χρόνο και συµβαίνει τον ∆εκέµβρη 

και τον Ιανουάριο. Όταν φτάσει σε µήκος 17 εκατοστά ωριµάζει για πρώτη φορά ως 

αρσενικό. 
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Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, Μαύρη θάλασσα. Επίσης στον ανατολικό 

ατλαντικό: στον Βισκαϊκό κόλπο, στο Πράσινο Ακρωτήρι, στις Κανάριους Νήσους 

και στη Νότια Αφρική στα παράκτια της. 
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Μουσµούλι, Pagellus acarne. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Sparidae 

Γένος: Pagellus 

Είδος: Pagellus acarne (Risso, 1826) 

Συνώνυµα: Pagrus acarne (Risso, 1826) 

Κοινά ονόµατα: Besuc (Spain), Axillary seabream (UK), Pagello (Italy). 

 

Εικόνα 1. Μουσµούλι , Pagellus acarne. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι ατρακτοειδές. Το τµήµα του κεφαλιού του 

που βρίσκεται πάνω από τους οφθαλµούς είναι συµπιεσµένο ενώ µπροστά από 

αυτούς εµφανίζει µικρή εξόγκωση. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 22-28 βραγχιάκανθες. 

Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, 

αντίστοιχα, D XII-XIII/10-12 και Α ΙΙΙ/9-10. Η πρώτη ραχιαία ακτίνα, καθώς και η 

εδρική είναι πιο δυνατές από τις άλλες. Κατά µήκος της πλευρικής του γραµµής 
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υπάρχουν 65-70 λέπια. Το µέγιστο µήκος του ανέρχεται στα 40 εκατοστά, αλλά 

συνήθως κυµαίνεται στα 18-20 εκατοστά. 

Το σώµα του φέρει ρόδινους και γκρίζους χρωµατισµούς, ενώ το κεφάλι του 

είναι πιο σκούρο. Τα πτερύγια του έχουν περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτό ροζ 

χρωµατισµό. Επίσης φέρει µια σκούρη, κόκκινη κηλίδα στο πάνω µέρος της 

µασχάλης του πλευρικού πτερυγίου. Οι παρυφές τόσο του ραχιαίου όσο και του 

εδρικού πτερυγίου είναι σκουρόχρωµες. 

Οικότοπος: 

Το µουσµούλι είναι βενθοπελαγικό και ωκεανόδροµο είδος. Βρίσκονται σε 

πυθµένα µε άµµο και βράχια µε βλάστηση φυκιών. Τα νέα άτοµα είναι πιο κοντά 

στην ακτή για να αποφύγουν τα µεγαλύτερα ψάρια. 

∆ιατροφή:  

Είναι παµφάγο είδος, προτιµάει να τρέφεται µε σκουλήκια, µαλάκια και µικρά 

καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή:  

Το είδος αυτό εµφανίζεται να είναι συνήθως πρώτανδρο και µετά γίνεται 

θηλυκό σε µέγεθος περίπου 24 ως 30 εκατοστά. Η αναπαραγωγική περίοδος 

πραγµατοποιείται στη δυτική Μεσόγειο από Ιούνιο ως Αύγουστου και στην 

ανατολική Μεσόγειο από Σεπτέµβριο ως Νοέµβριο. Η απόλυτη γονιµότητα του 

είδους ανέρχεται στα 536.000 ωάρια max και 85.000 ωάρια min. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα: Από το 

Βισκαικό κόλπο ως τη Σενεγάλη, στους Κανάριους Νήσους και το Πράσινο 

Ακρωτήρι. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σικιός, Sciaena umbra. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes) 

Οικογένεια: Sciaenidae 

Γένος: Sciaena 

Είδος: Sciaena umbra (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Bairdiella umbra (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Brown meager (UK), Corvallo  (SPAIN), Acula ( ITA). 

 

Εικόνα 1. Σικιός, S.umbra. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο σικιός διαθέτει κοντό σώµα, βαθύ και πλευρικά συµπιεσµένο, ενώ η ράχη 

παρουσιάζει καµπούρα. Το στόµα είναι τοποθετηµένο πολύ χαµηλά και είναι σχεδόν 

οριζόντιο. Η πάνω σιαγόνα προεξέχει και φέρει πολύ λεπτά δόντια. Το πρώτο ραχιαίο 

πτερύγιο είναι ψηλότερο του δεύτερου, ενώ το ουραίο είναι συνήθως αποκοπτώµενο. 

Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων πτερυγίων και του εδρικού είναι, 

αντίστοιχα D1Χ-ΧΙ, D2 I/23-25 και Α ΙΙ/7-8. Φέρει κτενοειδή λέπια στο σώµα και 
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στην ινιακή περιοχή, ενώ στο υπόλοιπο µέρος του κεφαλιού είναι κυκλοειδή. Η 

νηκτική του κύστη έχει σχήµα καρότου. Το µέγιστο µήκος του σώµατος του φτάνει 

στα 60 cm, ενώ το σύνηθες κυµαίνεται περίπου στα 30 cm. 

Το είδος αυτό εµφανίζει γενικά ασηµένιο χρωµατισµό µε βιολετί 

αποχρώσεις. Τα ραχιαία πτερύγια είναι γκρίζα, ενώ το ουραίο είναι γκριζοκίτρινο και 

στις παρυφές µαύρο. Τα κοιλιακά πτερύγια, καθώς και το εδρικό είναι µαύρα ενώ οι 

σκληρές τους ακτίνες είναι λευκές. 

Το µέγιστο µήκος φτάνει στα 70 cm και το κοινό µήκος είναι 28 cm, η 

µέγιστη αναφερόµενη ηλικία είναι 21 έτη. 

Οικότοπος:  

Εµφανίζεται σε ρηχά παράκτια ύδατα, κυρίως σε βραχώδεις και αµµώδεις 

πυθµένες καθώς και φυκιάδες, που συχνά εισέρχονται στις εκβολές  ποταµών. Είναι 

σύνηθες φαινόµενο η παρουσία σικιών µέσα σε φυκιάδες, καθώς αποτελούν εξαίρετο 

καµουφλάζ ενώ σε µεγάλα βάθη συναντώνται σε κοπάδια µέσα σε τρύπες ή 

αιωρούµενοι έξω από το θαλάµι τους. Εάν δεν νιώσουν απειλή θα προσέξετε δυο 

συµπεριφορές, ή θα αιωρούνται µετακινούµενοι ελάχιστα ή θα κινούνται από τρύπα 

σε τρύπα περιφέροντας περιµετρικά. Αυτήν ακριβώς την συµπεριφορά διαπιστώνεται 

και µε κοπάδια µικρών σικιών στα µικρά βάθη. Τα όρια βάθους είναι από 20 µέτρα 

ως 35 µέτρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ δραστήρια ψάρια. Επίσης ζει σε 

σπήλαια και υφάλους. Από παρατηρήσεις καταδύσεων φάνηκε πως είναι ένα ήρεµο 

ψάρι µε αξιοσηµείωτο έλεγχο πλευστότητας και δυνατότητα µετακίνησης χωρίς 

µεγάλη προσπάθεια µε αρκετή ευελιξία. Οι σικιοί έχουν την τάση να συγκατοικούν 

µε τους ροφούς. Σε µέρη όπου ζουν σικιοί σίγουρα υπάρχουν αρκετών ειδών ψάρια. 

∆ιατροφή: 

Η διατροφική συνήθεια αυτού του είδους αποτελείται από µικρά ψάρια, 

ασπόνδυλα και µαλάκια. 

Αναπαραγωγή: 

Ο σικιός αναπαράγεται από  Μάρτιο ως Αύγουστο. Κατά την 

αναπαραγωγική περίοδο, τα αρσενικά παράγουν έναν έντονο χαρακτηριστικό ήχο, 

που προκαλείται από συσπάσεις της νηκτικής τους κύστης. 
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Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ανατολικό Ατλαντικό: Νότιο κόλπο του Βισκαϊκού προς τη Μαυριτανία, 

περιστασιακά νότια προς τη Σενεγάλη. Επίσης σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη 

Θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μυλοκόπι, Umbrina cirrosa. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sciaenidae 

Γένος: Umbrina 

Είδος: Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Sciaena cirrosa (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Shi drum (UK), Corbel (Italy), Ombrine commun (France). 

 

Εικόνα 1. Μυλοκόπι, U.cirrosa. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το µυλοκόπι διαθέτει ελαφρώς επίµηκες σώµα, βαθύ και πλευρικά 

συµπιεσµένο. Το στόµα του είναι µικρό, τοποθετηµένο χαµηλά και αποτελείται από 

πολύ λεπτά δόντια. Στο πηγούνι εµφανίζει ένα πολύ κοντό και άκαµπτο µουστάκι, το 

οποίο στο άκρο φέρει πόρο. Το σώµα του καλύπτεται από σχετικά µικρά κτενοειδή 

λέπια. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου 

είναι σχετικά αποκοπτώµενο ή ελαφρά εγκοπτώµενο. Το µέγιστο µήκος και βάρος 

του ανέρχονται, αντίστοιχα, στα 75 εκατοστά και στα 3 κιλά, ενώ το σύνηθες είναι 

γύρω στα 40 εκατοστά. 
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Το σώµα του είδους αυτού φέρει γκρίζο, ασηµένιο ή καστανό χρωµατισµό, 

ενώ στο πίσω και πάνω τµήµα των πλευρών του εµφανίζει µια µεταλλική απόχρωση 

µε µακριές σκούρες λουρίδες. Η παρυφή των βραγχιοκαλυµµάτων του είναι µαύρη 

και τα πτερύγια µαυριδερά. 

Οικότοπος: 

Ζει στη θάλασσα από 0 ως 100 µέτρα και είναι βενθοπελαγικό είδος. 

Απαντάται σε αµµώδη και βραχώδη περιοχές σε παράκτια ύδατα. Μπορεί να 

συναντηθεί σε κοπάδια µε άτοµα του ίδιου είδους. 

∆ιατροφή: 

Το είδος αυτό τρέφεται µε µικρά ψάρια και ασπόνδυλα (καβούρια, γαρίδες), 

ανακατεύοντας το βυθό µε το µουστάκι του. Αρκετές φορές κυνηγάει τις νυχτερινές 

ώρες. 

Αναπαραγωγή:  

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από τον Μάιο ως τον Αύγουστο 

µε µία έντονη κορύφωση σε έναν από τους µήνες αναπαραγωγής. Η κορύφωση αυτή 

της γεννοβολίας είναι ακαθόριστος παράγοντας αφού µπορεί ανά έτος να αλλάξει. Τα 

αυγά του µυλοκοπιού είναι σφαιρικά και πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη 

θάλασσα και στην Αζοφική θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κρανιός, Argyrosomus regius. 

Οµοταξία: Aκτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Sciaenidae 

Γένος: Argyrosomus 

Είδος:  Argyrosomus regius, (Asso, 1801) 

Κοινά συνώνυµα: Sciaena regius (Asso, 1801) 

Κοινά ονόµατα: Meagre (UK), Boca d’oro (ITA), Maigre commun (FRA). 

 

Εικόνα 1. Κρανιός, Argyrosomus regius. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο κρανιός διαθέτει επίµηκες και τορπιλοειδές σώµα. Η αρχή της ραχιαίας 

περιοχής εµφανίζει αλαφρά κύρτωση. Το στόµα του είναι µεγάλο και δε φέρει 

µύστακες. Φέρει δόντια και στις δύο σιαγόνες. Στην πάνω σιαγόνα σε στενές σειρές, 

µε την εξωτερική σειρά ελαφρώς διευρηµένη ενώ στην κάτω σιαγόνα τα δόντια είναι 

σε δύο ή τρείς ακανόνιστες σειρές µε τη µία διευρηµένη. Οι οφθαλµοί σε σχέση µε το 

µέγεθος του κεφαλιού του είναι µικροί. Eµφανίζει έντονη πλευρική γραµµή. Φέρει 

δύο ραχιαία πτερύγια, τα οποία ενώνονται στη βάση. Το ουραίο πτερύγιο εµφανίζει 

ελαφρά σιγµοειδή µορφή. Τα λέπια του είναι κτενοειδή, εκτός από τα λέπια στο 

στήθος, στο ρύγχος και κάτω από τους οφθαλµούς που είναι κυκλοειδή. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, 
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αντίστοιχα D1 IX/X, D2 I/25-30 και Α II/5-10. Το µέγιστο µήκος και βάρος του 

ανέρχονται, αντίστοιχα, στα 2 m και στα 100kg, ενώ το σύνηθες είναι γύρω στα 60 

cm και στα 50 kg, αντίστοιχα. (∆εν ισχύει στα ψάρια υδατοκαλλιεργειών). 

Το σώµα του είδους αυτού εµφανίζει ασηµένιο χρωµατισµό µε πιο σκούρο 

στο πίσω µέρος του σώµατος του. Στις πλευρές φέρει χάλκινη απόχρωση και τα 

πτερύγια του είναι γκριζωπά. Τα νεαρά άτοµα στο εσωτερικό του στόµατος φέρουν 

ένα κιτρινωπό-πορτοκαλί χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό οµαδικό ψάρι και σχηµατίζει µεγάλα κοπάδια που 

εµφανίζονται γύρω από φυσικά ναυάγια πλοίων ή παλιών πλοίων που βυθίστηκαν µε 

στόχο τη δηµιουργία τεχνητών υφάλων. Είναι ανάδροµο µεταναστευτικό είδος και τα 

ενήλικα ώριµα γεννητικά άτοµα πλησιάζουν την ακτογραµµή τον Απρίλιο. Η 

θερµοκρασία του νερού είναι ο πλέον σηµαντικός παράγοντας που καθορίζει τις 

τροφικές µεταναστευτικές κινήσεις και την αναπαραγωγή του κρανιού. Η άφιξη 

ενήλικων  και η αναχώρηση των νεαρών ατόµων από τις περιοχές των εκβολών των 

ποταµών (ηλικιακές κλάσεις 0,1 και 2) λαµβάνει χώρα τον Μάιο και τον Οκτώβριο, 

όταν η θερµοκρασία του νερού πλησιάζει τους 13 ως 14ºC, µε µια αποδεκτή 

διακύµανση από 14 έως 23ºC. 

∆ιατροφή: 

Νεαρά άτοµα ηλικιακής κλάσης ενός έτους τρέφονται µε µικρά βενθόβια είδη 

ιχθύων και καρκινοειδών. Όταν αποκτήσουν µήκος 30 ως 40 εκατοστά, τρέφονται µε 

πελαγίσια ψάρια και κεφαλόποδα. Η ανάπτυξη του πραγµατοποιείται κυρίως κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η πρόσληψη τροφής ελαττώνεται σηµαντικά όταν η 

θερµοκρασία πέσει κάτω από τους 13 έως 15ºC. Από τα µέσα Ιουνίου µέχρι τα µέσα 

του Ιουλίου εγκαταλείπουν τις περιοχές εκβολών ποταµών για να βρουν τροφή 

κολυµπώντας κατά µήκος της ακτογραµµής. Παραµένουν στα ρηχά νερά µέχρι τις 

αρχές του φθινοπώρου, για να επιστρέψουν στα βαθιά νερά το χειµώνα. Τα νεαρά 

άτοµα ηλικίας (+0) εγκαταλείπουν τις περιοχές νηπιακής ανάπτυξης στο τέλος του 

καλοκαιριού και µεταναστεύουν στα παράκτια ύδατα βάθους 20 έως 40 µέτρα για να 

περάσουν το χειµώνα. 

Αναπαραγωγή: 
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Εισέρχεται για ωοτοκία στις περιοχές εκβολών ποταµών περί τα τέλη Μαΐου. 

Επίσης η γενετική του ωρίµανση πραγµατοποιείται µετά την απόκτηση µήκους 80 

εκατοστών. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου τα άρρενα άτοµα 

εκβάλλουν έναν βαθύ ήχο, πιέζοντας τους κοιλιακούς µυς στη νηκτική κύστη. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το Argyrosomus regius, εµφανίζεται από τη Νορβηγία µέχρι το Κονγκό και 

βρίσκεται σε όλη την έκταση της Μεσογείου, αν και δεν είναι πολύ γνωστό στις 

θάλασσες της Ιταλίας και της Ελλάδας. Τα µεγαλύτερα άτοµα απαντώνται κατά 

µήκος των δυτικών αφρικανικών ακτών, µε τον κόλπο του Ντακάρ της Σενεγάλης να 

αποτελεί το νοτιότερο όριο παρουσίας του είδους, ενώ έχει εισέλθει στην Ερυθρά 

θάλασσα µέσω της διώρυγας του Σουέζ. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μπαρµπούνι, Mullus surmuletus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Mullidae 

Γένος: Mullus 

Είδος: Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Mullus fuscatus (Rafinesque, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Surmullet (UK), Red mullet (USA), Salmonete (SPAIN). 

 

Εικόνα 1. Μπαρµπούνι, M. Surmuletus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το µπαρµπούνι διαθέτει αδύνατο σώµα, ελαφρά συµπιεσµένο στις πλευρές, 

µε την πλάγια όψη του κεφαλιού του τοξοειδή. Φέρει ένα ζευγάρι µακριά, ανθεκτικά 

µουστάκια κάτω από το πηγούνι του, τα οποία έχουν µήκος µεγαλύτερο από το µήκος 

των πλευρικών του πτερυγίων. ∆ε φέρει δόντια στην πάνω σιαγόνα, αλλά διαθέτει 

µικρά δόντια στην κάτω και στο φάρυγγα. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του 

ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι αντίστοιχα, D1 VII-VIII, D2 I/7-8 και 

ΑII/6-7. Tα λέπια του είναι µεγάλα και εύθραυστα και φέρει δύο χαρακτηριστικά 
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λέπια ακριβώς κάτω από το µάτι του. Κατά µήκος της πλευρικής του γραµµής 

βρίσκονται 33-38 κτενοειδή λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, 

αντίστοιχα, στα 40 cm και στο ένα κιλό. Το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 10 

και 25 cm και η µέγιστη καταγεγραµµένη  ηλικία του είναι 10 έτη. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και ωκεανόδροµο. Το µπαρµπούνι µπορεί να 

βρεθεί από 5 ως 400 µέτρα βάθος. Αρέσκεται σε υποτροπικές περιοχές µε αµµώδη-

ιλυώδη πυθµένα όπου αναζητά την τροφή του. Το εύρος αλατότητας που επιβιώνει 

είναι από 32 ως 38 PSU, καθώς η Μεσόγειος θάλασσα έχει 32-40 PSU. Το οποίο έχει 

ως αποτέλεσµα την προσαρµογή του είδους στο περιβάλλον διαβίωσης του. 

∆ιατροφή: 

Το Μ. surmuletus αναζητά την τροφή του µε τους πολύ σηµαντικούς για 

αυτό µηχανισµους του, τους µύστακες (τριχοειδείς άκανθες). Τρέφεται µε 

µαλακόστρακα, σκουλήκια και µικρά µαλάκια που βρίσκονται στον πυθµένα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος κυµαίνεται από το Φεβρουάριο µέχρι το Μάϊο 

µε εύρος βάθους 30-70 µέτρα. Σύµφωνα µε τον τρόπο αναπαραγωγής του ανήκει στα 

γονοχωριστικά είδη. Η γονιµοποίηση γίνεται εξωτερικά, το θηλυκό ελευθερώνει τα 

αυγά του, τα οποία γονιµοποιούνται από το σπέρµα του αρσενικού. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

∆ιανέµεται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό, από τις Βρετανικές 

Νήσους στο Βορρά µέχρι τη Σενεγάλη. Το είδος αυτό κατοικεί σε παράκτιες περιοχές 

και έχει µεγάλη εµπορική αξία στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Πληροφορίες: 

Σηµαντική παρατήρηση από τα δεδοµένα αλίευσης και από τους µήνες 

αναπαραγωγής του µπαρµπουνιού είναι ότι µεγάλες ποσότητες αλιεύτηκαν κατά την 

περίοδο αναπαραγωγής. Με την πάροδο του χρόνου και την ίδια αλόγιστη χρήση των 

αλιευτικών εργαλείων και την υπεραλίευση του είδους, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε 

σηµαντική µείωση του πληθυσµού ή ακόµα και εξαφάνιση του είδους. Οπότε πρέπει 

να εφαρµοστεί αυστηρά ο χρονικός περιορισµός της αλιευτικής δραστηριότητας και η 

απόσυρση σκαφών µε σκοπό την µείωση της αλιευτικής προσπάθειας σε επιθυµητά 

επίπεδα µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η υπεραλίευση. 
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Κουτσοµούρα, Mullus barbatus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Mullidae 

Γένος: Mullus 

Είδος: Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Mullus ruber (Lacepede, 1801) 

Κοινά ονόµατα: Salmonete (Spain), Triglia di fango (Ita), Rouget (Fra). 

 

Εικόνα 1. Κουτσοµούρα,  Mullus barbatus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η κουτσοµούρα έχει σώµα πλευρικά συµπιεσµένο, µε κοντό και 

αποκοπτώµενο ρύγχος. Φέρει µικρά δόντια στην κάτω σιαγόνα, στο φάρυγγα και στο 

υπερώο. ∆ιαθέτει ένα ζευγάρι από ανθεκτικά µουστάκια κάτω από το πηγούνι, των 

οποίων το µήκος είναι µικρότερο από το µήκος των πλευρικών του πτερυγίων. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων πτερυγίων του είναι D1 VII-VIII, D2 

I/7-8. Eπίσης το είδος αυτό φέρει 3 χαρακτηρηστικά µεγάλα λέπια στις παρειές κάτω 

από τα µάτια. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής υπάρχουν 30-35 κτενοειδή λέπια. 
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Το µέγιστο µήκος του ανέρχεται στα 35cm, αλλά συνήθως κυµαίνεται στα 15-20 cm 

µε αλάχιστο επιτρεπόµενο 11 cm. 

To σώµα της κουτσοµούρας φέρει γενικά ροδοκόκκινο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος και ζει σε λασπώδη πυθµένα από 5 ως 300 µέτρα. 

Επίσης µπορεί να ζήσει σε βυθό µε λίγα χαλίκια και άµµο. Τις περισσότερες φορές 

σχηµατίζει µεγάλα κοπάδια. 

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον: 

Η κουτσοµούρα τρέφεται µε µικροοργανισµούς και βενθικά ασπόνδυλα 

(σκουλήκια, µαλάκια και µικρές γαρίδες). 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή του είδους λαµβάνει χώρα από Απρίλιο ως Αύγουστο σε 

βάθυ µεταξύ 10 και 50 µέτρων σε αµµώδη ή λασπώδη πυθµένα. Καθώς η 

επιτρεπόµενη περίοδος κατανάλωσης είναι από τέλος Αυγούστου ως Μάϊο. Τα αυγά 

έχουν µια ελαιώδη σφαίρα και τόσο αυτά όσο και οι προνύµφες ζουν πλαγκτονικά. 

∆ιακρίνονται δύο υποείδη: 

1. Μ. barbatus barbatus: H κουτσοµούρα των ελληνικών θαλασσών. 

2. Μ. barbatus ponticus: Συναντάται στη Μαύρη και στην Αζοφική 

θάλασσα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η κουτσοµούρα συναντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, κατά µήκος των 

ευρωπαϊκών και αφρικανικών ακτών, από τα βρετανικά νησιά (ενίοτε Σκανδιναβικές 

χώρες) ως τη Σενεγάλη, τις Αζόρες, τις Κανάριους Νήσους και τη Μεσόγειο 

θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Λοχίας, Upeneus moluccensis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Mullidae 

Γένος: Upeneus 

Είδος: Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) 

Κοινά συνώνυµα: Upeneoides moluccensis (Bleeker, 1855) 

Κοινά ονόµατα: Goldband goatfish (UK), Triglia dorata (Italy), Barbet a bande doree 

(France). 

 

Εικόνα 1. Upeneus moluccensis, λοχίας. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο λοχίας διαθέτει αδύνατο σώµα, ελαφρά συµπιεσµένο στις πλευρές, µε 

τοξοειδή πλάγια όψη ρύγχους. Φέρει ένα ζευγάρι από µακριά, ανθεκτικά µουστάκια 

κάτω από το πηγούνι του, τα οποία έχουν µήκος µεγαλύτερο από το µήκος των 

πλευρικών πτερυγίων του. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D1 VII-VIII, D2 I/IX και Α ΙΙ/7. Τα λέπια 

του είναι µεγάλα και εύθραυστα, κατά µήκος της πλευρικής γραµµής βρίσκονται 33-
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35 κτενοειδή λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα είκοσι 

δύο εκατοστά και λιγότερο από ένα κιλό. Το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 

10-18 εκατοστά και η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 10 έτη. 

Οικότοπος: 

Απαντάται σε παράκτια ύδατα σε λασπώδη υποστρώµατα. Το είδος αυτό 

σχηµατίζει µεγάλα κοπάδια. 

∆ιατροφή: 

Το Upeneus moluccensis, τρέφεται µε βενθικούς µικροοργανισµούς, 

σκουλήκια και µικρές γαρίδες που εντοπίζει µε τα µουστάκια του στο υπόστρωµα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό πραγµατοποιείται 

από Μάρτιο ως Σεπτέµβριο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ινδικό ωκεανό, στον Ειρηνικό ωκεανό, στην Ερυθρά 

θάλασσα και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Γύλος, Coris julis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Labridae 

Γένος: Coris 

Είδος: Coris julis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Labrus julis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Mediterranean rainbow wrasse (UK), Doncella (Spain), Viriola 

(Italy). 

 

Εικόνα 1. Coris julis, γύλος. Photo by Stergiou. 

Μορφολογία: 

 Ο γύλος διαθέτει αδύνατο, ατρακτοειδές σώµα και σχετικά πλευρικά 

πιεσµένο. Το κεφάλι και το στόµα του είναι µικρά και η µύτη αιχµηρή. Τα δόντια 

είναι οξύληκτα και τοποθετηµένα σε 2 σειρές, µε τα µπροστινά να είναι µεγαλύτερα 

και καµπυλωτά. Οι βραγχιάκανθες είναι αδύνατες και ο αριθµός τους σε κάθε 

βραγχιακό τόξο είναι 15-17. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων  του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα DVIII-X/11-12 και Α ΙΙΙ/11-12. Oι σκληρές 

ακτίνες των πτερυγίων του είναι αρκετά εύκαµπτες. ∆ε φέρει λέπια στο κεφάλι, ούτε 
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στη βάση του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου. Τα λέπια του είναι πολύ λεπτά και 

κατά µήκος της πλευρικής γραµµής ανέρχονται στα 70-80. Το µέγιστο µήκος του 

φτάνει τα 30 εκατοστά µε πιο συνηθισµένο τα 15-20 εκατοστά. 

Το είδος αυτό παρουσιάζει έντονους χρωµατισµούς. Όσον αφορά τα 

αρσενικά άτοµα, εµφανίζουν στη ραχιαία περιοχή µπλε, συχνά λαδί ή πράσινο και 

µερικές φορές καστανό ή γκρι χρώµα. Στις πλευρές φέρουν µια επιµήκη κόκκινη ή 

πορτοκαλί κυµατοειδή λουρίδα, υπογραµµισµένη µε µια απαλή κυανοπράσινη, ή 

σκούρη µπλε ή µαύρη ταινία κάτω από το µπροστινό της τµήµα. Επίσης εµφανίζουν 

µια σκούρη κηλίδα στην πίσω άκρη του βραγχιοκαλύµµατος. Οι πρώτες τρεις 

ραχιαίες ακτίνες φέρουν ένα πορτοκαλοκόκκινο στίγµα, το οποίο εµφανίζει ελαφριά 

απόκλιση προς το µαύρο. 

 Στα θηλυκά και τα ενήλικα άτοµα που ζουν σε αβαθή νερά, εµφανίζουν 

σκούρο καστανό χρωµατισµό στις πλευρές και κιτρινόλευκο στην κοιλιά. Επιπλέον, 

φέρουν µια επιµήκη, µεγάλη άσπρη λουρίδα κατά µήκος των πλευρών, η οποία 

υπογραµµίζεται στο µεσαίο τµήµα της από µια επιµήκη, σιγµοειδή, σκούρη καστανή 

λουρίδα. Σε µεγαλύτερα βάθη, ο καστανός χρωµατισµός 

γίνεται κόκκινος, η ραχιαία περιοχή κόκκινη ή καστανή και υπάρχει µια 

ροδίζουσα λουρίδα στις πλευρές. 

Οικότοπος:  

Είναι βενθικό είδος, που ζει, κυρίως σε βραχώδεις περιοχές ή περιοχές µε 

βλάστηση. Απαντάται κυρίως στην παράκτια ζώνη σε βάθος από 1 έως 70 µέτρα. Τα 

ενήλικα αρσενικά άτοµα του είδους είναι πιθανό να παρατηρηθούν και σε πιο βαθιά 

νερά, κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες. Είναι είδος που ζει µοναχικά ή δηµιουργεί 

αποικίες από άτοµα του ίδιου είδους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν νιώσει ότι 

απειλείται, κρύβεται σε τρύπες στα βράχια ή στην άµµο. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά µαλάκια, αχινούς, οστρακόδερµα και γενικά µε βενθικά 

ασπόνδυλα. Επίσης, κυρίως νεαρά άτοµα του είδους αναπτύσσουν συµβιωτική σχέση 

µε άλλους θαλάσσιους οργανισµούς και λειτουργούν ως καθαριστές, απαλλάσσοντας  
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τους εν λόγω οργανισµούς από ενοχλητικά παράσιτα και εξασφαλίζοντας συνάµα 

τροφή για τον εαυτό τους. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του Coris julis πραγµατοποιείται Μάιο και 

Αύγουστο. Στο είδος υπάρχει φυλετικός διχρωµατισµός, µε τα αρσενικά να έχουν πιο 

έντονους και λαµπρότερους χρωµατισµούς από τα θηλυκά. Η διαφοροποίηση των δύο 

φύλων γίνεται πιο έντονη µετά την ενηλικίωση τους. Τα αρσενικά φέρουν µια 

χαρακτηριστική έντονη κηλίδα στη βάση του ραχιαίου πτερυγίου τους και οι τρεις 

πρώτες ραχιαίες ακτίνες είναι πιο µακριές (δευτερεύοντες φυλετικοί χαρακτήρες). Ο 

γύλος παρουσιάζει διαδοχικό ερµαφροδιτισµό ως πρωτόγυνο είδος, σε διάστηµα ενός 

έτους ωριµάζει σεξουαλικά ως θηλυκό και µετέπειτα µεταβάλλεται σε αρσενικό. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα, στον βορειοανατολικό Ατλαντικό: από τη 

Βόρεια θάλασσα ως τον κόλπο της Γουινέας. 
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Πρασινοχειλού, Labrus viridis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Labridae 

Γένος: Labrus 

Είδος: Labrus viridis (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Labrus luscus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Green wrasse (UK), Tordo (Italy), Tordo verde (Spain). 

 

Eικόνα 1. Πρασινοχειλού, Labrus viridis. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, µε στενόµακρο κεφάλι, µυτερό 

ρύγχος και χονδρά χείλη. Το στόµα είναι µεγάλο και τα χείλη σχηµατίζουν 6-8 

πτυχές. Φέρει αιχµηρούς κυνόδοντες και σε κάθε βραγχιακό τόξο υπάρχουν 20-22 

βραγχιάκανθες. Όλες οι σκληρές ακτίνες του ραχιαίου πτερυγίου έχουν το ίδιο ύψος. 

Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, 

αντίστοιχα, D XVII-XIX/10 και Α ΙΙΙ/9-13. Το ουραίο πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο. 

Ο αριθµός των λεπιών της πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 40-50. 
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Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 48-50 εκατοστά, αλλά συνήθως κυµαίνεται 

µεταξύ 35-38 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 18 έτη. 

Η πρασινοχειλού έχει γενικά πράσινο η καστανό-πορτοκαλί χρωµατισµό. 

Στην κοιλιά φέρει ανοιχτό κίτρινο, γκρίζο ή καστανό-πορτοκαλί και συχνά υπάρχει 

µια µεγάλη λουρίδα από το ρύγχος µέχρι την ουρά. Τα µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα, 

στις πλευρές και στην κοιλιά, διακρίνονται από τον κιτρινοπράσινο ή τον πορτοκαλί 

χρωµατισµό µε πολυάριθµα µικρά άσπρα στίγµατα, που δίνουν την αίσθηση ότι είναι 

τυλιγµένα µε δίχτυ. Συχνά φέρουν µια επιµήκη άσπρη ταινία στις πλευρές. 

Οικότοπος:  

Είναι υφάλµυρο είδος. Βρίσκονται στην παράκτια ζώνη, κοντά σε βράχους και 

φύκια. Το εύρος βάθους είναι από 0 ως 50 µέτρα. Χώνονται σε σχισµές και 

κοιλότητες βράχων. 

∆ιατροφή: 

Η πρασινοχειλού τρέφεται µε φύκια, γαρίδες και µικρά καβούρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος στη Μεσόγειο θάλασσα συµβαίνει από 

Φεβρουάριο ως Ιούνιο. Είναι πρωτόγυνο είδος, όπου η γεννητική ωρίµανση 

συµβαίνει στα 13-15 εκατοστά. Το αρσενικό δηµιουργεί µια φωλιά σε σχήµα πιάτου 

όπου φυλάει τα αυγά εκεί µέσα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό εντάσσεται στην ιχθυοπανίδα της Μεσογείου, Μαύρης 

θάλασσας και του ανατολικού Ατλαντικού (από Πορτογαλία ως Μαρόκο).  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ταολαπίνα, Symphodus tinca. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Labridae 

Γένος: Symphodus 

Είδος: Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Labrus tinca (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Peacock wrasse (UK), Babbusuni (Italy), Peto (Spain). 

 

Εικόνα 1. Tαολαπίνα, S.tinca. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, µε στενό κεφάλι και µε εµφανές 

ρύγχος. Το στόµα του είναι σχετικά µικρό και φέρει δυνατούς κυνόδοντες, οι οποίοι 

κατανέµονται και στις δυο σιαγόνες. Στα χονδρά του χείλη υπάρχουν 6-9 πτυχές. 

Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 14-16 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XIV-XVII/9-12 και Α 

ΙΙΙ/8-12. Ο αριθµός των λεπιών της πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 35-38. Ο 

ρυθµός ανάπτυξης της είναι αργός. Το µέγιστο µήκος της ανέρχεται στα 45 εκατοστά, 
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µε πιο συνηθισµένο τα 20-25 εκατοστά. Τα µεγέθη αυτά τα πετυχαίνει στην ηλικία 

των 7-12 ετών. 

Τα θηλυκά και τα ανήλικα άτοµα της ταολαπίνας διαθέτουν γκριζοπράσινο ως 

καστανόγκριζο χρωµατισµό, ο οποίος στην κοιλιά είναι ανοιχτότερος ή ασηµένιος. 

Τα αρσενικά άτοµα έχουν πιο λαµπερά χρώµατα και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής περιόδου εµφανίζουν απαλό πράσινο, κυανοπράσινο ή 

κιτρινοπράσινο χρωµατισµό, µε µακριές σειρές από κόκκινα στίγµατα. Το πάνω 

µέρος του κεφαλιού τους είναι σκούρο µπλε και τα πτερύγια φέρουν µπλε, πράσινα, 

πράσινα, κόκκινα και κίτρινα σηµάδια. Τόσο τα θηλυκά όσο και τα αρσενικά άτοµα 

φέρουν µικρό µαύρο στίγµα στη βάση του ουραίου πτερυγίου και µεγάλη κηλίδα 

ακριβώς πάνω από τα πλευρικά πτερύγια, η οποία απουσιάζει στα ανήλικα άτοµα και 

είναι λιγότερο ή περισσότερο έντονη στα ενήλικα. Επίσης πολλά µαζί σκούρα 

στίγµατα στο σώµα σχηµατίζουν 3 αµυδρές µακριές λουρίδες. 

Οικότοπος: 

Είναι υφάλµυρο είδος και υφαλόφιλο µε εύρος βάθους 1-50 µέτρα. Ζει κοντά 

σε βράχους και υδρόβια φυτά ( Zostera marina ), και µερικές φορές σε λιµνοθάλασσα 

µε λασπώδη πυθµένα. Φτιάχνουν τις φωλιές τους σε θαλάσσια φύκη ώστε να 

ζευγαρώσουν. Επίσης κολυµπάει και σε βυθούς µε άµµο και βράχια. Παρουσιάζει 

µεγάλο καµουφλάζ στο περιβάλλον που ζει λόγο των χρωµάτων που έχει αποκτήσει. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε αχινούς, δίθυρα, γαρίδες και µικρά καβούρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η ταολαπίνα παρουσιάζει πρωτόγυνο ερµαφροδιτισµό. Ένα θηλυκό ωριµάζει 

στα 10-12 εκατοστά. Η αναπαραγωγική περίοδος γίνεται µια φορά το χρόνο, από τον 

Απρίλιο ως τον Ιούλιο. Το αρσενικό ζευγαρώνει µε το θηλυκό πάντα σε φωλιές που 

έχει δηµιουργήσει µε φύκια ή σε κοιλότητες βράχων. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

 Το είδος αυτό εντάσσεται στην ιχθυοπανίδα της Μεσογείου, Μαύρης 

θάλασσας και του ανατολικού Ατλαντικού. 
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κατσούλα, Xyrichtys novacula. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Labridae 

Γένος: Xyrichtys 

Είδος: Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Coryphaena novacula (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Raor (Spain), Cleaver wrasse (UK), Ustura baligi (Turkey). 

 

Εικόνα 1. Κατσούλα,  Xyrichtys novacula. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είναι επίµηκες και πολύ συµπιεσµένο πλευρικά. Συνήθως το 

µήκος του είδους αυτού είναι από 10-20 εκατοστά ενώ το αρσενικό µπορεί να φτάσει 

και τα 38 εκατοστά. Τα αρσενικά είναι σαφώς µεγαλύτερα σε µέγεθος από τα 

θηλυκά. Το κεφάλι του έχει πολύ χαρακτηριστικό σχήµα, είναι πεπλατυσµένο µε ένα 

απότοµο προφίλ αρχικά καµπυλωτό που τελειώνει κοφτά, σχεδόν κάθετα, από τα 
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µάτια στο στόµα. Το στόµα του είναι µικρό και από αυτό εξέχουν τα σκληρά και 

αιχµηρά δόντια του, που είναι σαν το ράµφος παπαγάλου. Τα λέπια είναι µεγάλα 

αλλά αδύνατα και λειώνουν µε την υψηλή θερµοκρασία. Το ραχιαίο πτερύγιο είναι 

µακρύ και µονοκόµµατο µε 9 σκληρές κι 12 µαλακές ακτίνες D IX/10-12. Επίσης 

πολύ χαρακτηριστικό είναι το µονοκόµµατο εδρικό πτετύγιο µε A III/12. 

Το χρώµα του όταν είναι µικρό είναι ρόδινο ανοιχτό ή κίτρινο-πορτοκαλί και 

όσο µεγαλώνει γίνεται ροζ-πράσινο. Τα χρώµατα αυτά είναι πιο έντονα στη ράχη και 

ανοίγουν προς την κοιλιά. Ορισµένα έχουν στο σώµα τους, από την ράχη µέχρι την 

κοιλιά κάθετες κυµατιστές πράσινο-γρι λεπτές γραµµές στο σώµα και γαλάζιες στο 

κεφάλι. Οι διαφορές στην απόχρωση µπορεί να οφείλονται στα χαρακτηριστικά της 

περιοχής που ζουν. Το αρσενικό έχει πάντοτε πιο έντονα χρώµατα και συνήθως είναι 

πρασινοµπλέ, ενώ το θηλυκό έχει συνήθως ένα ξεθωριασµένο ροζ χρώµα. 

Οικότοπος: 

Η κατσούλα ζει σε µικρά βάθη 10-40 µέτρα, της αρέσει να κάθεται σαν την 

γλώσσα µέσα στην άµµο. Επίσης στις τροπικές περιοχές ζει και κοντά σε υφάλους. 

Κατασκευάζει την φωλιά της µε µικρές πέτρες ή σπασµένα κοράλλια. Όταν 

κινδυνεύει καταδύεται µε το κεφάλι µέσα στην άµµο και αποφεύγει τους εχθρούς της 

λόγω της δοµής του σώµατος της. Τα νεαρά άτοµα ζουν σε πιο ρηχά νερά και σχετικά 

κοντά στην ακτή ενώ ενήλικα άτοµα κινούνται σε πιο βαθιά νερά. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε µαλάκια, µικρά καβούρια και γαρίδες. 

Αναπαραγωγή:  

Το είδος αυτό είναι πρωτόγυνο ερµαφρόδιτο. Το µέγεθος που ορίζει την 

αλλαγή του φύλου είναι διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή. Συνήθως ξεκινά όταν 

τα θηλυκά φτάσουν στα 14-18 εκατοστά. Επίσης µπορεί να είναι ώριµα θηλυκά µέχρι 

ηλικία 4 ετών και να ωοτοκήσουν µέχρι και τρείς συνεχόµενες χρονιές. Στο 90-95% 

των ψαριών σε ηλικία 4 ετών και αµέσως µετά την ωοτοκία, πραγµατοποιείται η 

αλλαγή του φύλου. Η διάρκεια ζωής του είναι εως και 9 χρόνια. Η αναπαραγωγική 

περίοδος αρχίζει τον Ιούλιο και ολοκληρώνεται τέλος Αύγουστο. Αυτή την περίοδο 
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τα θηλυκά προστατεύουν την περιοχή τους περιπολώντας συνεχώς την περιοχή 

απόθεσης των αυγών ώστε να πλησιάσουν άλλα ψάρια εκεί. 

Σύµφωνα µε Cardinale 1998, υπάρχουν τα παρακάτω 4 χρωµατικά πρότυπα 

που συνδέονται µε την ηλικία και το φύλο. 

• Φάση 1η (αρχικά θηλυκά): Σώµα και κεφάλι ροζ, ένα κόκκινο 

έµπλαστρο γύρω από την έδρα. Λεπτές, κίτρινες κάθετες λωρίδες στα 

λέπια. Ένα ασπρουδερό σηµάδι (µπάλωµα) στη περιοχή πίσω και κάτω 

από το θωρακικό πτερύγιο. Τα εδρικό και ουραίο πτερύγιο είναι 

κιτρινωπό µε ελαφρώς µπλε κάθετες γραµµές. 

• Φάση 2η (δεύτερο έτος θηλυκά): Το σώµα είναι κοκκινωπό προς ροζ, 

και το κεφάλι κιτρινωπό. Έχει λεπτές µπλε κάθετες γραµµώσεις στα 

λέπια, στο πρωκτικό και στα ουραίο πτερύγιο. Επίσης έχουν ένα 

άσπρο σηµάδι (µπάλωµα) στη περιοχή πίσω και κάτω από το 

θωρακικό πτερύγιο. 

• Φάση 3η (µεταβατική περίοδος): Το σώµα και το κεφάλι είναι γκρίζο-

µωβ και κοκκινωπό στην ράχη. Το ραχιαίο πτερύγιο είναι πορτοκαλί 

και έχουν πράσινο µωβ κατακόρυφες λωρίδες που είναι παχύτερες από 

αυτές των θηλυκών. Το εδρικό και ουραίο πτερύγιο είναι ροζ µε µπλε 

γραµµώσεις και ένα κόκκινο-ιώδες µπάλωµα γύρω από την έδρα. 

• Φάση 4η (αρσενικά): Το σώµα και το κεφάλι είναι πρασινωπά, πιο 

σκούρο στο πίσω µέρος, και κίτρινο-πράσινο στα πλάγια. Έχουν στα 

λέπια µπλε λωρίδες µε βιολετί ραβδώσεις . Το ραχιαίο πτερύγιο είναι 

πορτοκαλί, το εδρικό και ουραίο πτερύγιο είναι πορτοκαλί ή κίτρινο µε 

έντονες γαλάζιες λωρίδες. 

 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον δυτικό Ατλαντικό ωκεανό: Στο βόρειο κόλπο 

του Μεξικού, στη Καραϊβική θάλασσα ως τη Βραζιλία. Στον ανατολικό Ατλαντικό 

ωκεανό: Από τη Γαλλία (Βισκαϊκός κόλπος) ως την Αγκόλα και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 
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Σκάρος, Sparisoma cretense. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Scaridae 

Γένος: Sparisoma 

Είδος: Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Scarus mutabilis (Lowe, 1838) 

Κοινά ονόµατα: Parrotfish (UK), Scaru (Italy), Viela colorada (Spain). 

 

Εικόνα 1. Σκάρος, S.cretense. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο σκάρος διαθέτει ωοειδές σώµα, πλευρικά πιεσµένο, µεγάλο κεφάλι και 

σχετικά µικρό στόµα. Το ρύγχος του είναι κωνικό. Στα νεαρής ηλικίας άτοµα 

εµφανίζονται δόντια στην προγναθιαία σειρά. Εσωτερικά του στόµατος, στο µέσο και 

των δύο σιαγόνων, φέρει µια κοιλότητα. Κάθε βραγχιακό τόξο αποτελείται από 10-14 

βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου είναι , αντίστοιχα, D VIII-IX/10 και A III/9. Τα λέπια στο σώµα του και 

στο µεγαλύτερο τµήµα του κεφαλιού είναι πολύ µεγάλα. Η πλευρική γραµµή είναι 

ασυνεχής και ο αριθµός των λεπιών στο πρώτο τµήµα της ανέρχεται στα 18-20, ενώ 
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στο δεύτερο φτάνει στα 5-7. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 45 εκατοστά, αλλά 

συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 25 και 30 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός του σκάρου ποικίλλει ανάλογα µε το φύλο. Το σώµα του 

αρσενικού είναι πράσινο-καστανό, ενώ το θηλυκό εµφανίζει εντονότερα χρώµατα, µε 

επικρατέστερο το κόκκινο και το κίτρινο. Επίσης στο πίσω µέρος του κεφαλιού φέρει 

έναν κυανοπράσινο χρωµατισµό και η περιοχή κοντά στον ουραίο µίσχο καλύπτεται 

από µια κίτρινη κηλίδα. Και τα δύο φύλα φέρουν καστανόχρωµη κηλίδα στο πίσω 

µέρος του κεφαλιού τους, καθώς και διάσπαρτα καφέ στίγµατα στις πλευρές. 

Οικότοπος: 

Ζει στη θάλασσα από 20-50 µέτρα και είναι υφαλόφιλο είδος, το οποίο 

αρέσκεται να κολυµπάει στις εύκρατες ζώνες. Απαντάται σε ρηχά νερά κατά µήκος 

των ακτών. Ζει σε ενδιαίτηµα µε βράχους, άµµο και χαλίκια, αλλά προτιµάει να 

περνάει την ζωή του σε υφάλους µε βραχώδη ή κοραλλιογενής απόφυση. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε φύκια και µικρά ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος, το οποίο αναπαράγεται από τον Αύγουστο ως τον 

Οκτώβριο. Τα αρσενικά και τα θηλυκά ωριµάζουν στην ίδια ηλικία και στο ίδιο 

µέγεθος. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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∆ράκαινα µεγάλη, Trachinus draco. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Trachinidae 

Γένος: Τrachinus 

Είδος: Trachinus draco (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: T.leneatus (Bloch & Schneider, 1801) 

Κοινά ονόµατα:  Aranya blanca (Spain), Greater weaver (UK), Tracina drago (Italy). 

  

Εικόνα 1. ∆ράκαινα µεγάλη, T.draco. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η µεγάλη δράκαινα διαθέτει επίµηκες σώµα, µε µεγάλο κεφάλι και µεγάλα 

µάτια. Φέρει δύο µικρά δηλητηριώδη αγκάθια πάνω από τα µάτια της και ένα πάνω 

από τα χείλη. Το εδρικό και το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο είναι ισοµεγέθη. Κατά 

µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 80-83 λέπια. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 V-VII, D2 29-32 και Α 

ΙΙ/27-34. Το µέγιστο µήκος και βάρος της φτάνουν, αντίστοιχα, στα 53 εκατοστά και 

στα 2 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος κυµαίνεται µεταξύ 25 και 30 εκατοστά. 
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Στο πάνω µέρος του σώµατος της φέρει καστανοπράσινη απόχρωση και στο 

κεφάλι σκούρα στίγµατα. Στις πλευρές φέρει άσπρες και κίτρινες αποχρώσεις, οι 

οποίες εναλλάσσονται µε διαγώνιες λουρίδες µπλε και κίτρινου χρώµατος, που συχνά 

είναι ασυνεχείς. Στο δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο φέρει ανοιχτό κίτρινο χρωµατισµό, 

ενώ το εδρικό εµφανίζεται µε µωβ. 

Οικότοπος:  

Είναι βενθικό είδος που ζει από 1 ως 150 µέτρα βάθος, αλλά το σύνηθες εύρος 

βάθους είναι 1-30 µέτρα. Χαρακτηρίζεται ως µεσοπελαγικό είδος. Βρίσκεται σε 

αµµώδη, λασπώδη ή πυθµένα µε χαλίκια. Κρύβεται µέσα στην άµµο και αφήνει να 

προεξέχουν τα µάτια της και η άκρη του πρώτου ραχιαίου. Κατά τη διάρκεια της 

νύχτας κολυµπάει χωρίς φόβο ακόµα και πελαγικά. Η κατάλληλη θερµοκρασία 

επιβίωσης είναι από 5-17 ºC. 

∆ιατροφή: 

Η δράκαινα τρέφεται µε µικρά ψάρια, καρκινοειδή, πολύχαιτους και πολύ 

σπάνια µε κεφαλόποδα. Παρατηρήθηκε πως από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο τα 

στοµάχια τους ήταν άδεια. Ενώ το Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο και 

∆εκέµβριο τα ψάρια  τρέφονται κανονικά. Γενικά από τον Ιανουάριο-Απρίλιο το 

ποσοστό των ψαριών που δεν τρέφονται είναι από 80% ως 98 %, ενώ από Μάϊο-

Ιούνιο- Ιούλιο- Αύγουστο, Σεπτέµβριο και ∆εκέµβριο, το ποσοστό µειώνεται από 

30% ως 48%. Επίσης παρατηρήθηκε πως τους µήνες του φθινοπώρου τρέφεται µε 

µικρά νταούκια (Μerlangius merlangus). 

Αναπαραγωγή: 

Τα αυγά και οι λάρβες είναι πελαγικά. Τα αυγά έχουν διάµετρο 1 mm. Η 

αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από Ιούνιο ως Αύγουστο. Στα πρώτα 

στάδια της ηλικίας της (ως 1 χρόνο) υπάρχει δυσκολία στο διαχωρισµό του φύλου. 

Μόλις περάσουν τα 2 πρώτα χρόνια, τα θηλυκά είναι συνήθως µεγαλύτερα από τα 

αρσενικά. 
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Γεωγραφική εξάπλωση: 

To είδος αυτό παρουσιάζεται στον ανατολικό ατλαντικό: από τη Νορβηγία ως 

το Μαρόκο, συµπεριλαµβανοµένων των Κανάριων Νήσων και της Μαδέρας, επίσης 

απαντάται στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μικρή δράκαινα, Echiichthys vipera. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes   

Οικογένεια: Trachinidae 

Γένος: Echiichthys  

Είδος: Echiichthys vipera (Cuvier, 1829) 

Συνώνυµα: Trachinus vipera (Cuvier, 1829) 

Κοινά ονόµατα: Lesser weever (UK), Pesce ragno (Italy), Salvariego (Spain). 

 

Εικόνα 1: Μικρή ∆ράκαινα, Echiichthys vipera. Photo by Horton. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, πλευρικά συµπιεσµένο, µε σχετικά 

µικρό κεφάλι. Η κάτω σιαγόνα είναι µεγαλύτερη της πάνω και δε φέρει αγκάθια 

πλησίον των οφθαλµών, στη ραχιαία περιοχή. Στο πρώτο ραχιαίο πτερύγιο φέρει έναν 

αδένα, από τον οποίο εκρέει δηλητήριο. Το περίγραµµα των κοιλιακών και των 

πλευρικών της πτερυγίων είναι στρογγυλεµένο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 V-VII, D2 21-24 και Α 

Ι/24-26. ∆ε φέρει λέπια στα µάγουλα. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 60 

λέπια. Το µέγιστο µήκος της ανέρχεται στα 15 εκατοστά. 
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Ο χρωµατισµός στην πλάτη της είναι κίτρινος, ενώ στις πλευρές και στο 

κεφάλι φέρει καστανά σκούρα σηµάδια, τα οποία µερικές φορές στις πλευρές έχουν 

τη µορφή επιµήκων λουρίδων. Το ραχιαίο πτερύγιο κυρίως φέρει µαύρο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Η µικρή δράκαινα είναι βενθικό είδος, η οποία ζει σε αµµώδη, λασπώδη και 

χαλικώδη πυθµένα, από 5 ως 200 µέτρα. Κρύβεται βυθισµένη µέσα στην άµµο και 

έχει µόνο εκτεθειµένο το ραχιαίο πτερύγιο και τα µάτια της. Απαντάται συνήθως σε 

παράκτια ύδατα. Επίσης την συναντάµε µόνη της στο θαλάσσιο υπόστρωµα. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε καρκινοειδή, αµφίποδα και ψάρια που βρίσκονται στο λαρβικό 

τους στάδιο. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους στην περιοχή της Μεσογείου λαµβάνει 

χώρα τους ανοιξιάτικους µήνες και ίσως παραταθεί µέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. 

Τα αυγά της µικρής δράκαινας είναι πελαγικά και έχουν σφαιρικό σχήµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τη Βόρεια θάλασσα ως τη 

Μαυριτανία και σαφώς συναντάµε το είδος αυτό στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κηλιδωτή δράκαινα, Trachinus araneus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Trachinidanae 

Γένος: Trachinus  

Είδος: Trachinus araneus (Cuvier, 1829) 

Συνώνυµα: Trachinus lineatus (Schneider, 1801) 

Κοινά ονόµατα: Spotted weever (UK), Agna (Italy), Arana (Spain). 

 

Εικόνα 1. Κηλιδωτή δράκαινα, Trachinus araneus. Photo by Pillon. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, µε µεγάλο κεφάλι. Το ουραίο 

πτερύγιο είναι ελαφρά εγκοπτώµενο ή αποκοπτώµενο. Ο αριθµητικός τύπος των 

ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 VII, D2 26-29 

και Α II/29-31. Ο αριθµός των λεπίων κατά µήκος της πλευρικής γραµµής ανέρχεται 

στα 75-80. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 45 εκατοστά, αλλά συνήθως κυµαίνεται 

στα 12-30 εκατοστά. 
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Ο χρωµατισµός του σώµατος της κηλιδωτής δράκαινας είναι καστανοκίτρινος, 

µε πολλές µαύρες κηλίδες. Το ουραίο πτερύγιο έχει µερικά στίγµατα στο µέσο της 

βάσης, ενώ οι παρυφές είναι σκούρες. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που ζει από 2 ως 100 µέτρα. Απαντάται σε ρηχά και 

παράκτια ύδατα. Κατά τους καλοκαιρινούς µήνες η κηλιδωτή δράκαινα βγαίνει στα 

ρηχά νερά όπου και κρύβεται στην άµµο, έχοντας µόνο το κεφάλι της εκτεθειµένο. 

∆ιατροφή: 

Κυνηγάει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τρέφεται µε καρκινοειδή και µικρά 

ψάρια (γωβιούς). 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται από Μάρτιο ως Αύγουστο. Τόσο τα αυγά όσο και οι λάβρες 

είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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∆ράκαινα ακτινωτή, Trachinus radiatus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Trachinidae 

Γένος: Trachinus 

Είδος: Trachinus radiatus (Cuvier, 1829) 

Συνώνυµα: Trachinus vainus (Rafinesque, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Starry weever (UK), Ntracina (Italy), Vibora (Spain). 

  

Εικόνα 1. Ακτινωτή δράκαινα. Trachinus radiatus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό εµφανίζει αποστρογγυλωµένο και επίµηκες σώµα. Τα µάτια του 

είναι µεγάλα και τοποθετηµένα προς τη ραχιαία περιοχή. Πίσω από τους οφθαλµούς 

εµφανίζει κύλωση και φέρει 2-3 αγκάθια πάνω από αυτούς. Επίσης στο πάνω µέρος 

του κεφαλιού υπάρχουν 5 οµάδες κοκκάλινων προεξοχών µε ακτινωτές αυλακώσεις. 

Το ουραίο πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των 

ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 VI, D2 24-27 και Α Ι/26-29. 

Το µέγιστο µήκος της είναι 40 εκατοστά µε σύνηθες τα 20-25 εκατοστά. 
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Η ακτινωτή δράκαινα εµφανίζει γενικά καφέ-κιτρινωπό χρωµατισµό, µε καφέ-

κόκκινες, που συχνά είναι διατεταγµένες σε επιµήκεις σειρές. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικός είδος και ζει από 5 ως 150 µέτρα βάθος, αλλά συνήθως 

εµφανίζεται από 30 ως 60 µέτρα. Απαντάται σε λασπώδη και αµµώδη πυθµένα, κοντά 

στην υφαλοκρηπίδα. 

∆ιατροφή:  

Η ακτινωτή δράκαινα τρέφεται, κυρίως, µε µικρά ασπόνδυλα και ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Όπως και τα άλλα είδης της οικογένειας Trachinidae, έτσι και το T.radiatus 

αναπαράγεται από την άνοιξη ως το καλοκαίρι. Τα αυγά και οι λάβρες του είδους 

αυτού είναι πελαγικά. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Λύχνος, Uranoscopus scaber. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Uranoscopidae 

Γένος: Uranoscopus 

Είδος: Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Uranoscopus bufo (Valenciennes, 1843) 

Κοινά ονόµατα: Stargazer ( UK ), Rata ( Spain ), Capitosto (Italy). 

 

Εικόνα 1. Λύχνος, Uranoscopus scaber. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες και σχετικά πιεσµένο προς τα πίσω. 

Το κεφάλι του είναι ογκώδες, κυβοειδές, συµπιεσµένο από πάνω και οπλισµένο µε 

επιφανειακά κοκκώδη δερµικά αγκάθια. Τα µάτια είναι µικρά, τοποθετηµένα στην 

κορυφή του κεφαλιού. Το στόµα είναι κατακόρυφο και το κατώτερο χείλος φέρει ένα 

µακρύ και λεπτό εξάρτηµα, σαν κρόσσι, το οποίο χρησιµεύει για να αρπάζει το 

θήραµα. Έχει δόντια λεπτά και αιχµηρά. Στην περιοχή του κύριου 

βραγχιοκαλύµµατος φέρει ένα δυνατό αγκάθι, το οποίο περιέχει δηλητήριο. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, 
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αντίστοιχα, D1 I-III, D2 II/13-15 και Α 13-14. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής 

υπάρχουν 75-90 λέπια. Το µέγιστο βάρος του δύναται να φτάσει στα 900 γραµµάρια. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είναι καστανός και φέρει διάσπαρτα, 

ανισοµεγέθη φωτεινά στίγµατα. Στην κοιλιακή περιοχή εµφανίζει άσπρο χρωµατισµό 

και στα κατώτερα πτερύγια µπλε. Η πρώτη ραχιαία ακτίνα είναι µαύρη και το κρόσσι 

του στόµατος γκρίζο. 

Οικότοπος:  

Είναι βενθικό είδος, το οποίο ζει από 15 ως 400 µέτρα βάθος. Μπορεί να 

βρεθεί και σε παράκτια περιοχή ως και µεσοπέλαγα. Συνήθως βρίσκεται θαµµένο και 

καµουφλαρισµένο µέσα στην άµµο ή την λάσπη, περιµένοντας κάποιο µικρό ψαράκι 

να φάει. Απαντάται σε περιοχές που δεν έχει µεγάλα θαλάσσια ρεύµατα, διότι το 

περιβάλλον θα γίνει θολό και το ψάρι θα έχει µειωµένη όραση. Πρέπει να αναφερθεί 

πως ο λύχνος διαθέτει ηλεκτρικά όργανα που παράγουν ακουστικούς και ηλεκτρικούς 

παλµούς. 

∆ιατροφή: 

Η διατροφή του λύχνου αποτελείται κυρίως από ψάρια και καρκινοειδή. Πιο 

συγκεκριµένα τρέφεται µε το είδος Callionymus maculatus και Alpheus glaber, 

Solenocera membranacea, αντίστοιχα.  

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από Απρίλιο ως Αύγουστο στη 

Μεσόγειο θάλασσα (Hureau, 1986). Παράγει πελαγικά αυγά µε διάµετρο 2 mm. 

Επίσης, η αναπαραγωγική περίοδος επεκτείνεται από Μάρτιο ως Σεπτέµβριο µε 

κορύφωση τον Μάϊο στο Αιγαίο πέλαγος (Hureau, 1986). Στη µελέτη που 

πραγµατοποιήθηκε το 1985 από τον Hureau, απέδειξε πως πραγµατοποιούνται 

πολλαπλές γεννοβολίες του είδους επειδή έχουν ώριµες γονάδες για µια περίοδο 6 

µηνών. Επιπλέον, οι γονάδες των θηλυκών είναι µεγαλύτερες σε µέγεθος από των 

αρσενικών. Το οποίο θα µπορούσε να συνυπολογιστεί ως µορφοµετρική διαφορά 

µεταξύ των φύλων. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  
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Το είδος αυτό εµφανίζεται στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα και 

διανέµεται κατά µήκος των ακτών της δυτικής Αφρικής και της δυτικής Ευρώπης. Ο 

λύχνος είναι εξαπλωµένος και σε πολλά σηµεία της Ευρώπης, όπως Βισκαϊκός 

κόλπος και Κελτική θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σπαθόψαρο, Lepidus caudatus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Trichiuridae 

Γένος: Lepidopus 

Είδος: Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788) 

Συνώνυµα: Lepidopus peronei (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Silver scabbardfish (UK), Cinta (Spain), Pesce serra (Italy). 

 

Εικόνα 1. Σπάθα ή Σπαθόψαρο, L.caudatus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι λεπτό, µακρύ και συµπιεσµένο πλευρικά. Το 

ρύγχος του είναι µεγάλο µε εκτεταµένη την κάτω γνάθο, τα µάτια του είναι µεγάλα 

και στρογγυλά καθώς στο κεφάλι του εµφανίζεται µία µικρή κύρτωση πάνω από την 

άνω γνάθο ως την αρχή του ραχιαίου πτερυγίου. Τα δόντια του είναι λεπτά και 

µυτερά. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 17-20 βραγχιάκανθες. Το ραχιαίο πτερύγιο 

ξεκινάει πίσω από το κεφάλι και τελειώνει στην αρχή του ουραίου πτερυγίου, το 

ουραίο πτερύγιο είναι ισόλοβο. Το πλευρικό του πτερύγιο είναι µικρό καθώς το 

εδρικό είναι και αυτό λεπτό και µικρό.  Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του 

ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D VI/85-95 και Α III/20-25. Το 

µήκος του κυµαίνεται από 50 εκατοστά ως 210 εκατοστά, αλλά συνήθως είναι 
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περίπου 110 εκατοστά. Επίσης το µέγιστο καταγραµµένο βάρος του ανέρχεται στα 10 

κιλά, ενώ το σύνηθες βάρος του είναι 1-3 κιλά περίπου. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είναι είτε σκούρο µαύρο είτε ασηµένιο µε 

σκούρο µπλε στη ραχιαία περιοχή. Η κοιλιακή περιοχή είναι λευκή. Η παρυφή του 

ουραίου πτερυγίου είναι σκουρόχρωµη προς το µαύρο ή ασηµί. Επίσης τα πτερύγια 

του είναι ασηµένια. 

Οικότοπος:  

Ζει στη θάλασσα, είναι βενθοπελαγικό είδος και ωκεανόδροµο. Ζει σε βάθος 

40-620 µέτρα, ενώ συνήθως κολυµπάει µεταξύ 30 και 300 µέτρα. Απαντάται κυρίως 

στη µεσοπελαγική ζώνη. Εµφανίζεται σε αµµώδη ή λασπώδη πυθµένα. Επίσης κατά 

τη διάρκεια της νύχτας πραγµατοποιεί κάθετη µετακίνηση (από κάτω προς τα πάνω, 

όχι το αντίθετο όσο αφορά το είδος αυτό), καµία φορά πλησιάζει την επιπελαγική 

ζώνη. Σπάνια θα εµφανιστεί σε κοπάδια του ίδιου είδους. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε καρκινοειδή, µικρά καλαµάρια και διάφορα είδη ψαριών. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται τους καλοκαιρινούς µήνες, από 

Ιούνιο ως Αύγουστο. Τα αυγά αυτού του είδους είναι πελαγικά καθώς επίσης και οι 

λάρβες. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τη Γαλλία ως τη 

Σενεγάλη, στο νότιο Ατλαντικό ωκεανό: από τις ακτογραµµές της Ανγκόλας ως την 

Νότια Αφρική, στο νότιο Ινδικό ωκεανό, στο νοτιοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό: 

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και τέλος στον κεντρικό και νότιο ανατολικό Ειρηνικό: 

από το Μεξικό ως το Περού.  
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Παλαµίδα, Katsuwonus pelamis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Katsuwonus 

Είδος: Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Thynnus pelamis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Skipjack (UK), Palometta (Ιtaly), Bonita (Spain). 

 

Εικόνα 1. Παλαµίδα, Κatsuwonus pelamis. Photo by Archamblaut. 

Μορφολογία:  

Το σώµα του είδους αυτού είναι ατρακτοειδές, επίµηκες και κυλινδρικό. Τα 

δόντια του είναι µικρά και κωνικά. Έχει σαφώς διαχωρισµένα δύο ραχιαία πτερύγια 

τα οποία εµφανίζουν µεγάλη κύρτωση. Το δεύτερο ακολουθείται από 7-9 

ψευδοπτερύγια και το εδρικό από 7-8. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των 

ραχιαίων, του εδρικού και των πλευρικών πτερυγίων του είναι, αντίστοιχα, D1 XIV-

XVI, D2 13-16 και P 24-28. Το ουραίο πτερύγιο έχει ηµισεληνοειδή µορφή. Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 53-63 βραγχιάκανθες. Το σώµα του δεν καλύπτεται από λέπια, 



253 

 

εκτός από τη µικρή θωρακική περιοχή και την πλευρική γραµµή. Σε κάθε πλευρά του 

ουραίου µίσχου φέρει µια σκλήρυνση, η οποία περιβάλλεται από δύο µικρότερες. Το 

µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 120 εκατοστά και στα 40 

κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του είναι γύρω στα 80 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος της παλαµίδας γενικά είναι σκούρος πορφυρός. 

Στο πίσω µέρος εµφανίζει µπλε απόχρωση, ενώ χαµηλότερα στις πλευρές, όπως και 

στην κοιλιά, φέρει ασηµένιο χρωµατισµό που εµπλουτίζεται από 4-6 µακριές και 

σκούρες λουρίδες. 

Οικότοπος: 

Η παλαµίδα είναι ωκεανόδροµο είδος και επιπελαγικό, το οποίο ζει σε βάθος 

1-260 µέτρα, συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 20 και 90 µέτρα. Η κατάλληλη 

θερµοκρασία για την διαβίωση της είναι 15-17 βαθµούς κελσίου, ενώ τα νεαρά άτοµα 

και οι προνύµφες θέλουν σταθερή θερµοκρασία στους 25 βαθµούς κελσίου. Πολλές 

φορές παρουσιάζονται σε κοπάδια και συναντιέται µε φάλαινες και καρχαρίες. 

Χαρακτηριστική συµπεριφορά του είδους, είναι τα άλµατα έξω από το νερό και η 

έντονη παρουσία αφρού στην επιφάνεια της θάλασσας αφού είναι πολύ γρήγορη 

κολυµβητές. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά αφρόψαρα (γόπες, σαφρίδια, σαρδέλες κ.λ.π. ), 

καρκινοειδή και κεφαλόποδα. Η κανιβαλιστική συµπεριφορά είναι κοινή στα είδη της 

οικογένειας αυτής. 

Αναπαραγωγή:  

Η αναπαραγωγική περίοδος της παλαµίδας ξεκινάει από την άνοιξη (Μάρτιο, 

Απρίλιο, Μάιο) και τελειώνει τους φθινοπωρινούς µήνες (Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, 

Νοέµβριο). Για να τεθεί ένα θηλυκό άτοµα ικανό να ωοτοκήσει πρέπει να έχει 

αφυδατωµένα ωοκύτταρα. Έχει παρατηρηθεί πως µια παλαµίδα γεννάει κάθε µέρα.  

Η σχετική γονιµότητα της παλαµίδας είναι 100 αυγά ανά γραµµάριο 

σωµατικού βάρους του ψαριού. Τα αυγά της παλαµίδας έχουν το ίδιο µέγεθος µε του 

κολιού (Scomber japonicas) και είναι πελαγικά, µε µέσο βάρος 0,04 mg. Έχει 

υπολογισθεί πως το σύνολο των αυγών σε κάθε γεννοβολία ισούται µε 2% του 
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σωµατικού βάρους του ψαριού. Αν ένα θηλυκό γεννάει κάθε 1,18 µέρες επί 3 µήνες, 

θα παράγει περίπου 7.600 αυγά ανά γραµµάριο σωµατικού βάρους, το οποίο 

ισοδυναµεί µε 1.7% του σωµατικού βάρους της ανά µέρα. Πιο συγκεκριµένα, ένα 

ψάρι 4 κιλά θα γεννήσει περίπου 30 εκατοµµύρια αυγά σε αυτή τη χρονική περίοδο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Είναι κοσµοπολίτικο είδος, που ζει σε τροπικές και εύκρατες ζώνες, προτιµάει 

κυρίως τα θερµά ύδατα. Απουσιάζει από την Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ρίκι, Sarda sarda. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Sarda 

Είδος: Sarda sarda ( Bloch, 1793 ). 

Συνώνυµα: Scomber sarda ( Bloch, 1793 ). 

Κοινά ονόµατα: Belted bonito (UK), Bonito (Spain), Bonnicou (Italy). 

 

Εικόνα 1. Ρίκι, S. sarda. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Το ρίκι έχει ατρακτοειδές σώµα, κοντό και αρκετά συµπιεσµένο. Το στόµα 

του είναι σχετικά µεγάλο και εµφανίζει κυµατιστή πλάγια γραµµή. ∆ιαθέτει δύο 

ενωµένα ραχιαία πτερύγια. Πίσω από το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο υπάρχουν 

ψευδοπτερύγια που φτάνουν µέχρι το ουραίο, το οποίο έχει σχήµα ηµισελινοειδές και 

είναι, αντίστοιχα, 7-10 και 6-8. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων, του 

εδρικού και των πλευρικών πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 XX-XXIV, D2 12-18, 

AII/11-15 και P 23-24. Όλο το σώµα του καλύπτεται από µικρά λέπια. Το µέγιστο 

µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 95 εκατοστά και στα 12-13 κιλά, ενώ 

συνήθως κυµαίνονται, αντίστοιχα, στα 50 εκατοστά και στα 3 κιλά. 
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Ο χρωµατισµός του πίσω και του πάνω µέρους των πλευρών του σώµατος του 

είδους αυτού είναι ασηµένιος-µπλεδίζων, ενώ επιπλέον φέρει 5-11 διαγώνιες, 

σκούρες και λεπτές λουρίδες που διατρέχουν κατά µήκος το σώµα του. 

Οικότοπος: 

Είναι επιπελαγικό και ωκεανόδροµο είδος. Κολυµπάει από 80-200 µέτρα 

βάθος. Επίσης, το συναντάµε συνήθως σε µεγάλα κοπάδια κοντά στα 50 µέτρα. Είναι 

υφάλµυρο είδος, µπορεί να προσαρµοστεί στις σταδιακές αλλαγές αλλά όχι στις 

απότοµες µεταβολές του περιβάλλοντος. Ζει σε θερµοκρασίες από 12º ως 27º C και 

σε αλατότητα µεταξύ 14 και 39 ‰, αυτό το καθιστά ικανό να υπάρχει και κοντά στις 

εκβολές των ποταµών. 

∆ιατροφή: 

Τα ενήλικα άτοµα κυνηγάνε µικρά κοπάδια ψαριών( µικρά αφρόψαρα όπως 

σαφρίδια, κοκάλια και σαρδέλες, κ.λ.π ),  όπου η επιλογή του είδους αλλάζει ανάλογα 

την τοποθεσία. Ακόµα τρέφονται µε καλαµάρια και γαρίδες. Καθώς είναι γνωστό πως 

τόσο τα ενήλικα όσο και τα νεαρά έχουν κανιβαλιστικές τάσεις. 

Αναπαραγωγή: 

Στα  περισσότερα µέρη της Μεσογείου η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται 

µεταξύ Μάιο και Ιούλιο. Παρ’όλα αυτά στην περιοχή της Αλγερίας η ωοτοκία 

συµβαίνει  τον Μάρτιο ως τον Μάιο. Στον ανατολικό Ατλαντικό η αναπαραγωγική 

περίοδος εµφανίζεται από ∆εκέµβριο ως Ιούνιο, µε κορύφωση της, τους µήνες 

Ιανουάριο και Απρίλιο. Στην δυτική ακτή του Μαρόκου πραγµατοποιείται από Ιούνιο 

ως Ιούλιο. Στον βορειοδυτικό Ατλαντικό γίνεται τον Ιούνιο-Ιούλιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα, στον ανατολικό 

Ατλαντικό, στον δυτικό Ατλαντικό και στη Νότια Αφρική ως τη Μαδαγασκάρη. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σκουµπρί, Scomber scombrus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα (Perciformes) 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Scomber 

Είδος: Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) 

Kοινά συνώνυµα: Scomber glauciscus  ( Pallas, 1814) 

Koινά ονόµατα: Atlantic mackerel (UK), Bisaru (ITA), Verdel (SPAIN). 

 

Εικόνα 1. Scomber scombrus, σκουµπρί. Photo by Ueberschar. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του σκουµπριού είναι επίµηκες και στρογγυλεµένο, χωρίς νυκτική 

κύστη. Τα δύο άκρα του µατιού του καλύπτονται από λιπώδη µεµβράνη. Έχει δύο 

ραχιαία πτερύγια, εκ των οποίων το δεύτερο, καθώς και το εδρικό ακολουθούνται 

από 4-6 ψευδοπτερύγια, που φθάνουν µέχρι τη βάση του ουραίου και έχει πολύ µικρά 

λέπια. Το σκουµπρί όταν κολυµπάει µαζεύει τα πτερύγια του σε κοίλωµα για να 

µειωθεί η υδροδυναµική αντίσταση. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου 

και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 X-XIII, D2 10-15 και Α I-II/8-9. Το 
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µέγιστο µήκος και βάρος που έχει φτάσει ανέρχονται, αντίστοιχα, στα 68 cm και στα 

5 kg.  

Όσο για το χρωµατισµού του είδους αυτού ποικίλλει. Στη ράχη είναι 

πρασινωπός µε χαρακτηριστικές ευδιάκριτες ελικοειδείς λουρίδες, στις πλευρές 

ανοιχτό πράσινο χρώµα, ενώ στην κοιλιά ασηµένιος χωρίς στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Είναι πελαγικό είδος που ζει στις κρύες και εύκρατες περιοχές, πάνω από τις 

ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες, µπορεί να ζήσει και σε πολύ µεγάλο βάθος αλλά σπάνια 

ξεπερνάει τα 200 µέτρα. Το χειµώνα βολάζουν στο βυθό χωρίς να κινούνται ή να 

τρέφονται, ενώ την άνοιξη ανεβαίνουν στην επιφάνεια και πιο κοντά στη ακτή όταν η 

θερµοκρασία του νερού είναι µεταξύ των 11 και των 14 βαθµοί κελσίου για να 

τραφούν µε πλαγκτόν. 

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον: 

Τρέφεται συνήθως µε σαρδέλα, καρκινοειδή και ζωοπλαγκτόν. Οι κύριοι 

θηρευτές του είναι οι τόνοι, οι καρχαρίες και τα δελφίνια. 

Αναπαραγωγή: 

Τα σκουµπριά σχηµατίζουν κοπάδια ανάλογα µε το µέγεθος τους. 

Αναπαράγονται στα τέλη της άνοιξης και την αρχή του καλοκαιριού, όπου και 

παραµένουν νηστικά. Στη συνέχεια αρχίζουν πάλι να τρέφονται και γυρνάνε πίσω σε 

πιο βαθιά µέρη. 

Στους δυτικούς πληθυσµούς η αναπαραγωγή λαµβάνει χώρα από την περιοχή 

του κόλπου Τσέζαπηκ µέχρι την Νέα Γή, µε την περίοδο αναπαραγωγής στα νότια να 

αρχίζει την άνοιξη και σταδιακά η περιοχή αναπαραγωγής εκτείνεται προς τα βόρεια 

µέχρι το καλοκαίρι. Στους ανατολικούς πληθυσµούς η αναπαραγωγή στην Μεσόγειο 

λαµβάνει χώρα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, στις ακτές της βόρειας Γαλλίας και στην 

βόρεια θάλασσα από τον Μάϊο µέχρι τον Ιούνιο και στη Σκαγκέρακ και Κάτεγατ τον 

Ιούνιο και τον Ιούλιο. Κάθε θηλυκό γεννά 200.000 µέχρι 450.000 αυγά κάθε χρόνο. 

Οι προνύµφες βγαίνουν µετά από περίπου έξι ηµέρες. Τα ψάρια ενηλικιώνονται µετα 

από 2-3 χρόνια όταν φτάσουν µήκος περίπου 20 εκατοστά. 
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Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το σκουµπρί απαντάται στον βόρειο Ατλαντικό, στα δυτικά από την 

χερσόνησο Λαµπραντόρ µέχρι το ακρωτήριο Λουκάουτ στη βόρεια Καρολίνα και στα 

ανατολικά από την Ισλανδία µέχρι τις βόρειες ακτές της Αφρικής, 

συµπεριλαµβανοµένων της Βαλτικής, της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κολιός, Scomber japonicus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Scomber 

Είδος: Scomber japonicus (Houttuyn, 1782) 

Συνώνυµα: Scomber capensis (Cuvier, 1832) 

Κοινά ονόµατα: Chub mackerel (UK), Carallo (Italy), Barat (Spain). 

 

Εικόνα 1. Κολιός, Scomber japonicus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες, ατρακτοειδές σώµα. Στον ουρανίσκο του 

στόµατος του φέρει δόντια τα οποία βρίσκονται τοποθετηµένα σε µονές ή διπλές 

σειρές. ∆ιαθέτει δύο ραχιαία πτερύγια, µεταξύ των οποίων το διάστηµα είναι περίπου 

ίσο µε το µήκος της βάσης του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου. Όσον αφορά το εδρικό 

και το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο, βρίσκονται στο ίδιο ύψος και ακολουθούνται από 5-
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6 ψευδοπτερύγια, τα οποία φτάνουν µέχρι τη βάση του ουραίου. Τα λέπια γύρω από 

τα πλευρικά του πτερύγια είναι µεγαλύτερα και φέρει νηκτική κύστη. Το µέγιστο 

µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 65 εκατοστά και στα 3 κιλά, ενώ το 

σύνηθες µήκος του είναι περίπου 30 εκατοστά. 

Το πίσω µέρος του σώµατος του κολιού διακρίνεται από πράσινες και µπλε 

αποχρώσεις, µε αµυδρές κυµατοειδείς λουρίδες. Το κατώτερο µέρος των πλευρών και 

της κοιλιάς του φέρουν ιριδίζων-ασηµένιο χρωµατισµό, ενώ στο ανώτερο µέρος του 

υπάρχουν πολυάριθµα σκουρόχρωµα στίγµατα. Τα άτοµα που εκτείνονται στα 

ανατολικά του Ατλαντικού ωκεανού, διαφέρουν στην κοιλιά, καθ’ότι είναι διάστικτη 

από κυµατοειδείς λουρίδες ή στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Είναι ωκεανόδροµο και µεταναστευτικό είδος, το οποίο σχηµατίζει 

πολυπληθή κοπάδια από ισοµεγέθη ψάρια. Κατανέµεται από 0-300 µέτρα βάθος, ενώ 

το σύνηθες εύρος βάθος του είδους αυτού είναι από 50-200 µέτρα. Ο κολιός είναι 

πελαγικό είδος, που κατακλύζει τις ακτές τους καλοκαιρινούς µήνες. Τα µεγαλύτερα 

ψάρια βρίσκονται σε βαθύτερα από τα νεαρά άτοµα. 

∆ιατροφή: 

Το Scomber japonicas,  τρέφεται µε µικρότερα πελαγικά ψάρια, µε κωπήποδα 

και άλλα καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Η κατάλληλη θερµοκρασία για την έναρξη της αναπαραγωγικής διαδικασίας 

του είδος είναι µεταξύ 15ºC και 20ºC. Ένα ώριµο θηλυκό µπορεί να γεννήσει από 250 

ως 300 αυγά ανά γραµµάριο σωµατικού βάρους του ψαριού. Η αναπαραγωγική 

περίοδος λαµβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς µήνες, µε κορύφωση της γεννοβολίας 

τον Αύγουστο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η κατανοµή του είδος εκτείνεται, στη Μεσόγειο θάλασσα, στον Ινδικό 

ωκεανό, στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς επίσης στο βορειοανατολικό Ατλαντικό 

ωκεανό. 
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Τόνος, Thunnus thynnus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Thunnus 

Είδος: Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Scomber thynnus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Atun (Spain), Bluefin tuna (UK), Tonno (Italy). 

 

Εικόνα 1. Τόνος, T. thynnus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο κόκκινος τόνος διαθέτει δυνατό µυώδες σώµα, ατρακτοειδούς σχήµατος, µε 

κυκλική διατοµή. Το κεφάλι του είναι µεγάλο, ενώ τα µάτια του είναι µικρά. Το 

στόµα του είναι µεγάλο, ελαφρά καµπυλωµένο και µεγαλύτερη την κάτω σιαγόνα. 

Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 35-40 βραγχιάκανθες. Μεταξύ των δύο ραχιαίων 

πτερυγίων του υπάρχει ένα µικρό κενό και το δεύτερο είναι µεγαλύτερο σε ύψος από 

το πρώτο. Επίσης το δεύτερο ραχιαίο, καθώς και το εδρικό, ακολουθούνται, 

αντίστοιχα, από 8-10 και 7-9 ψευδοπτερύγια. Το µήκος των κοιλιακών του πτερυγίων 

ποτέ δε φτάνει πίσω από το σηµείο διαχωρισµού των δύο ραχιαίων πτερυγίων. Ο 
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αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, 

αντίστοιχα, D1 ΧΙ-ΧV, D2 I-II/12-14 και Α II-III/11-12. 

Tο σώµα του είναι καλυµµένο από λέπια, τα οποία στο µπροστινό τµήµα του 

είναι µεγαλύτερα από τα υπόλοιπα. Το µέγιστο µήκος και βάρος που πετυχαίνουν 

είναι, αντίστοιχα, 5 µέτρα και 750 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του είναι περίπου 2 

µέτρα. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 50 χρόνια. Ο τόνος δεν είναι µόνο 

το µεγαλύτερο ψάρι, αλλά και το µαρκοβιότερο, µε συνέπεια ο χρόνος που απαιτείται 

για το διπλασιασµό του πληθυσµού του να είναι µεγάλος.  

Το είδος αυτό, στην πλάτη εµφανίζει σκούρο µπλέ χρωµατισµό, ενώ στο 

κατώτερο τµήµα των πλευρών του, όπως και στην κοιλιακή περιοχή φέρει ασηµένιο 

χρωµατισµό, που εµπλουτίζεται από λίγες χρωµατιστές κάθετες λουρίδες, οι οποίες 

εναλλάσσονται µε λουρίδες από ανοιχτόχρωµες κηλίδες. Οι κηλίδες αυτές, µετά το 

θάνατο εξαφανίζονται. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο του φέρει κίτρινο ή µπλε 

χρωµατισµό, ενώ το δεύτερο και το εδρικό καστανοκόκκινο. Τα ψευδοπτερύγια 

εµφανίζουν γκριζοκίτρινες αποχρώσεις. Στα ενήλικα άτοµα η κάτω πλευρά του 

σώµατος τους είναι µαύρη. 

Οικότοπος: 

Είναι ευρύαλο, ευρύθερµο και ωκεανόδροµο είδος. Χαρακτηρίζεται πελαγικό 

ψάρι και ζει σε βάθος από 2 ως 990 µέτρα αλλά συχνάζει σε πιο ρηχά νερά ως 100 

µέτρα. Μπορεί να εµφανιστεί αρκετές φορές κοντά στην ακτή, ο τόνος επιλέγει 

άτοµα ίδιου µεγέθους και δηµιουργεί κοπάδια ατόµων από 5 ως 50 άτοµα περίπου. 

Συνήθως τα νεαρά άτοµα βρίσκονται σε επιπελαγικά νερά.  Η κατάλληλη 

θερµοκρασία κυµαίνεται µεταξύ 3 και 30 º C. Ο τόνος είναι ένα από τα πλέον ικανά 

είδη στο να διατηρεί σταθερή την εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος του, γύρω 

στους 20 ως 25ºC, ακόµη και όταν η εξωτερική θερµοκρασία του υδάτινου 

περιβάλλοντος µεταβάλλεται από 5 ως 30ºC. Είναι επίσης ένας ικανότατος 

κολυµβητής και µπορεί να διατρέξει τον Ατλαντικό µέσα σε 50 ηµέρες µε ταχύτητες 

που πλησιάζουν τα 50 µίλια ανά ώρα ( Lutcavage et al., 1999 ). 

Το είδος αυτό έχει παρατηρηθεί τόσο πάνω από το εποχιακό θερµοκλινές όσο 

και κάτω από αυτό. Επίσης είναι ένα έντονα µεταναστευτικό είδος που κινείται 

οµαδικά και πολλές φορές αναµιγνύεται και µε τα άλλα είδη τόνων, όπως τον 
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κιτρινόπτερο τόνο ( Thunnus albacares) κ.ά. Οι µεταναστευτικές κινήσεις των τριών 

πληθυσµών, του γαλαζόπτερου τόνου ( του Βόρειου Ατλαντικού Thunnus thynnus 

thynnus, του Νότιου Thunnus macoyii και του Ειρηνικού Thunnus thynnus orientalis ) 

είναι σχετικά όµοιες. Πραγµατοποιούνται ανάµεσα στα ζεστά νερά όπου γίνεται η 

αναπαραγωγή και η κάλυψη των διατροφικών τους αναγκών και στα ψυχρά νερά των 

υποπολικών περιοχών (Mather et al., 1995, Polovina 1996, Block et al., 2001, Gunn 

and Block, 2001). Κατά την πραγµατοποίηση των µεταναστευτικών τους κινήσεων 

παγιδεύονται και συλλαµβάνονται.   

∆ιατροφή: 

Οι λάρβες του τόνου τρέφονται κυρίως µε ζωοπλαγκτόν, µικρά καρκινοειδή, 

λάρβες άλλων ψαριών και µικρές µεδόυσες. Τα ενήλικα άτοµα τρέφονται µε κοπάδια 

γαύρου και σαρδέλας, επίσης κυνηγάει καλαµάρια και κόκκινα καβούρια. Όταν 

εντοπίσει την τροφή του αλλάζει συµπεριφορά και κολυµπάει πιο δυνατά και 

γρήγορα ώστε να φάει το θήραµα του εύκολα χτυπώντας το ή τρώγοντας το 

κατευθείαν µε το µεγάλο άνοιγµα του στόµατος του. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος εντοπίζεται την άνοιξη και το θήλυ άτοµο 

παρουσιάζει µια απίστευτη γονιµότητα, αφού κάθε θήλυ άτοµο απελευθερώνει πάνω 

από 45 εκατοµµύρια αυγά (90 ως 95 αυγά/g βάρους) (Fonteneau and Fromentin, 

2003). Η γεννοβολία επιτυγχάνεται όταν η θερµοκρασία του νερού είναι από 22.6 – 

27.5º C (Κόλπος του Μεξικού) και 22.5 – 25.5 º C (Μεσόγειος θάλασσα). Ο τόνος 

αναπαράγεται µε εξωτερική γονιµοποίηση καθώς τα αυγά απελευθερώνονται στο 

νερό κατευθείαν και εκκολάπτονται µετά από δύο µέρες. Η διάµετρος του αυγού είναι 

1 mm και η λάρβα αµέσως µετά την εκκόλαψη φτάνει 2.8 mm. 

Γεωγραφική εξάπλωση :  

Ο τόνος κατανέµεται στον δυτικό Ατλαντικό από τον Newfoundland ως τον 

Κόλπο του Μεξικού, την Καραϊβική θάλασσα και τη Βραζιλία, στον ανατολικό 

Ατλαντικό από την Νορβηγία ως τις δυτικές ακτές της Αφρικής, επίσης έχουν 

εµφανιστεί πληθυσµοί και στη Νότια Αφρική. Εµφανίζεται στη Μεσόγειο θάλασσα 

και στο νότιο τµήµα της Μαύρης θάλασσας.   
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∆ιεθνής Συνθήκη Προστασίας Τόνου: 

Το γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για το διπλασιασµό του πληθυσµού 

του είναι µεγάλος σε συνδυασµό µε την επίτευξη γεννητικής ωριµότητας σε µεγάλη 

ηλικία, τη µικρή χρονική περίοδο ωοτοκίας, τον µικρό ρυθµό αύξησης των νεαρών 

ατόµων και την υπεραλίευση που υφίσταται για την κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες 

εκτροφή του (Fromentin and Fonteneau, 2001), δηµιουργεί προβλήµατα επιβίωσης 

του είδους. Για το λόγο αυτόν βρίσκεται στον κατάλογο των ειδών που κινδυνεύουν 

µε εξαφάνιση και έχουν υπογραφεί διεθνείς συνθήκες προστασίας του. Οι συνθήκες 

αυτές καθορίζουν τις ποσότητες που µπορεί να αλιεύσει το χρόνο κάθε χώρα. Η 

Ελλάδα, για παράδειγµα, δεν µπορεί να αλιεύσει πάνω από 400 τόνους το χρόνο. 
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Μακρόπτερος τόνος, Thunnus alalunga. 

Οµοταξία: Aκτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Thunnus 

Είδος: Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά συνώνυµα: Scomber alalunga, (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά ονόµατα: Bacora (Spain), Albacore (UK), Bincho (Japan). 

 

Εικόνα 1: Thunnus alalunga, µακρόπτερος τόνος. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, ατρακτοειδές, αρκετά βαθύ και 

λεπτύνεται στο πίσω µέρος του. Το κεφάλι του είναι µεγάλο, όπως και τα µάτια. Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 25-30 βραγχιάκανθες. Οι πίσω ακτίνες του πρώτου ραχιαίου 

πτερυγίου είναι ψηλότερες από τις µπροστινές, µε αποτέλεσµα το πτερύγιο αυτό να 

παρουσιάζει έντονη καµπύλη. Τα πλευρικά του πτερύγια πολύ µακριά και εκτείνονται 

πέρα από την αρχή του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου. Ο αριθµητικός τύπος των 
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ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XI-XIV/12-16 

και Α 10-16. Ο µακρόπτερος τόνος φέρει πολύ µικρά λέπια. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος του ανέρχεται, αντίστοιχα στα 90 cm και στα 60 kg, ενώ το σύνηθες µήκος του 

παρατηρείται γύρω στα 90 cm. 

Ο µακρόπτερος τόννος εµφανίζει στην πλάτη σκούρο µπλε χρωµατισµό, ενώ 

στο δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο και στο εδρικό εµφανίζει λαµπερές κίτρινες 

αποχρώσεις. Τα ψευδοπτερύγια του φέρουν σκούρο µπλε χρώµα και η παρυφή του 

ουραίου πτερυγίου του άσπρο. ∆εν εµφανίζει λουρίδες, ούτε ανοιχτόχρωµες κηλίδες 

στις πλευρές και στην κοιλιά. 

Οικότοπος: 

Είναι µεσοπελαγικό και επιπελαγικό είδος, ζει σε επιφανειακά νερά από 15°C 

ως 20°C, ψάρια µεγαλύτερου µεγέθους µπορούν να ζήσουν ως 25 ° C καθώς και πολύ 

χαµηλές θερµοκρασίες µπορούν να γίνουν ανεκτές για µικρά χρονικά διαστήµατα. 

Βρίσκεται σε κοπάδια µε παλαµίδες, κιτρινόπτερο τόνο και ερυθρό τόνο. 

Συνήθως αυτά τα είδη συχνάζουν κοντά στην επιφάνεια σε πλωτά αντικείµενα καθώς 

και κοντά σε φύκια όπως το είδος Sargassum muticum, είναι  τα πιο εµφανή 

µακροφύκη σε περιοχές κοντά στις ακτές. 

Όσον αφορά το βάθος, ζουν από την επιφάνεια µέχρι 450 µέτρα, αλλά στον 

Ατλαντικό ζουν σε βάθος ως 600 µέτρα. 

Το είδος αυτό φάνηκε να µεταναστεύει από τη Μεσόγειο προς τη Βόρεια 

θάλασσα. Τα αίτια των µεταναστεύσεων δεν είναι γνωστά όπως και πολλές 

µεταναστευτικές διαδροµές παραµένουν άγνωστες. Έχει παρατηρηθεί πως οι 

µετακινήσεις του είδους αυτού είναι από τις µεγαλύτερες στον κόσµο. 

∆ιατροφή: 

Ο Thunnus alalunga, τρέφεται µε καλαµάρια, θράψαλα, καρκινοειδή, 

σκουµπριά, σαρδέλες και γαύρους. Σπάνια να του ξεφεύγει το θήραµα γιατί είναι ένα 

από τα πιο γρήγορα ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 
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Ο µακρόπτερος τόνος ή αλαλούγκα φτάνει σε αναπαραγωγική ωρίµανση στα 

90 εκατοστά, τα αυγά του είναι πελαγικά και η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία είναι 

9 χρόνια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η κατανοµή του είναι σε όλους τους ωκεανούς στον κόσµο και της 

Μεσογείου. Τα ψάρια είναι χωρισµένα σε δύο πληθυσµούς, τόσο στον Ειρηνικό όσο 

και στον Ατλαντικό καθώς υπάρχουν λιγότεροι πληθυσµοί κοντά στα θερµά νερά του 

ισηµερινού.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Τονάκι, Euthynnus alletteratus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Euthynnus 

Είδος: Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810) 

Συνώνυµα: Pelamys alleterata (Rafinesque, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Little tunny (UK), Bacoreta (Spain), Allittirato (Italy). 

 

Εικόνα 1. Τονάκι, Euthynnus alletteratus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το τονάκι διαθέτει ατρακτοειδές σώµα, µε πολύ αδύνατο ουραίο µίσχο. Το 

κεφάλι του είναι σχετικά µεγάλο και δε φέρει ινιακή περιοχή. Κάθε βραγχιακό τόξο 

φέρει 38-47 βραγχιάκανθες. Οι µπροστινές ακτίνες του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου 

είναι πολύ µεγάλες σε σχέση µε τις µεσαίες, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει έντονη 

καµπύλη. Ο αριθµός των ψευδοπτερυγίων µετά το τέλος του ραχιαίου και του 

εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, 8 και 7. Τα πλευρικά του πτερύγια είναι κοντά. 

Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, 

αντίστοιχα, D XV/11-13 και Α 11-15. Το τονάκι φέρει λέπια µόνο κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής. 
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Το µέγιστο µήκος και βάρος που πετυχαίνει το είδος αυτό είναι, αντίστοιχα, 

τα 120 εκατοστά και τα 16 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος και βάρος του ανέρχονται στα 

80 εκατοστά και στα 7 κιλά, αντίστοιχα. 

Το είδος αυτό εµφανίζει στην πλάτη σκούρο µπλε χρωµατισµό µε ασύµµετρες 

λουρίδες, οι οποίες αρχίζουν από τη µέση του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου και 

εκτείνονται µέχρι το τέλος του ουραίου µίσχου. Το κατώτερο τµήµα των πλευρών 

του, καθώς και η κοιλιά του, φέρουν ασηµένιο χρωµατισµό. Μεταξύ των κοιλιακών 

και των πλευρικών πτερυγίων υπάρχουν σκούρες οφθαλµοειδείς κηλίδες, οι οποίες 

ποικίλουν ως προς τον αριθµό και την έκταση. 

Οικότοπος: 

Είναι επιπελαγικό, υφάλµυρο, υφαλόφιλο και ωκεανόδροµο είδος. Ζει σε 

εύρος βάθος από 1-150 µέτρα, αλλά συνήθως εµφανίζεται µεταξύ 30 και 80 µέτρα. Η 

κατάλληλη θερµοκρασία είναι µεταξύ 18 και 29 βαθµούς κελσίου. Βρίσκεται τις 

περισσότερες φορές µαζί µε το κοπάδι του. Επίσης είναι πολύ γρήγορος κολυµβητής.  

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια που ζουν κοντά στην επιφάνεια (φρίσσα, σαρδέλα, 

σαφρίδι), γαρίδες και κεφαλόποδα. Καθώς µε την σειρά του τρώγεται από ξιφίες και 

καρχαρίες. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος αλλάζει ανάλογα την περιοχή. Στη Μεσόγειο 

πραγµατοποιείται από τον Μάϊο µέχρι τον Αύγουστο, στον δυτικό και ανατολικό 

Ατλαντικό από Απρίλιο ως Νοέµβριο, στη Σενεγάλη συµβαίνει Ιούνιο-Ιούλιο και 

Σεπτέµβρη-Οκτώβριο και στη Βραζιλία από Νοέµβριο ως ∆εκέµβριο. 

Τα αυγά είναι επιπελαγικά και διατρέχουν µεγάλο κίνδυνο από τους θηρευτές. 

Υπάρχει πληροφορία για την γονιµότητα του είδους η οποία υλοποιήθηκε στον Ινδικό 

ωκεανό, όπου αναγράφει πως ένα θηλυκό 1,5 κιλά και 48 εκατοστά γεννάει περίπου 

0.21 εκατοµµύρια αυγά. Επιπλέον η αναλογία του φύλου στα ανώριµα άτοµα είναι 

1:1, ενώ τα αρσενικά κυριαρχούν στο σύνολο των ενήλικων ψαριών. Στη Μεσόγειο 

θάλασσα παρατηρήθηκε πως η γεννητική ωρίµανση ενός ψαριού ανέρχεται στα 69-83 
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εκατοστά, καθώς στον ανατολικό Ατλαντικό τα άτοµα ωριµάζουν στα 45 µε 57 

εκατοστά περίπου. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό συναντάται στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα, επίσης 

στον Ατλαντικό ωκεανό και στην Καραϊβική θάλασσα. Είναι µεταναστευτικά είδη, τα 

οποία διανύουν πολλά µίλια για να φτάσουν στην περιοχή που επιθυµούν µε τις 

κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Βαρελάκι, Auxis rochei. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Auxis 

Είδος: Auxis rochei (Risso, 1810) 

Κοινά συνώνυµα: Scomber rochei (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Bullet tuna (UK), Tombarello (Italy), Melva (France). 

 

Εικόνα 1. Auxis rochei, βαρελάκι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες και στρογγυλεµένο σώµα. Έχει µεγάλους 

οφθαλµούς, σχετικά µικρό άνοιγµα στόµατος, επίσης τα δόντια του είναι µικρά και 

κωνικά σε µία σειρά. ∆ιαθέτει δύο ραχιαία πτερύγια, όπου απέχουν µεταξύ τους 

αρκετά. Πίσω από το δεύτερο ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο εκφύονται 

ψευδοπτερύγια που φτάνουν µέχρι το τέλος του ουραίου µίσχου και είναι αντίστοιχα 

8 και 7, επίσης το ουραίο πτερύγιο έχει σχήµα ηµισελινοειδές. Ο αριθµητικός τύπος 

των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 IX-XII, D2 10-13 και 
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Α 12-14. Η πλευρική γραµµή είναι πλήρης και οµοιόµορφη µε µικρή καµπύλη προς 

τη ράχη. Το µέγιστο µήκος του φτάνει τα 55 εκατοστά. 

Το είδος αυτό εµφανίζει στην πλάτη σκούρο µπλε χρωµατισµό µε ασύµµετρες 

λουρίδες, οι οποίες αρχίζουν στο τέλος του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου και 

εκτείνονται µέχρι τον ουραίο µίσχο. Το κατώτερο τµήµα των πλευρών του, φέρουν 

ανοιχτό µπλε χρωµατισµό. Η κοιλιακή περιοχή, φέρει ασηµένιο χρωµατισµό και τα 

πτερύγια του εµφανίζουν γκρίζο και µπλε σκούρο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Απαντάται σε υφάλµυρα ύδατα, είναι ωκεανόδροµο και επιπελαγικό είδος. Ζει 

σε βάθος από 10 ως 150 µέτρα και σχηµατίζει κοπάδια από ισοµεγέθη ψάρια, 

συνήθως σε παράκτια ύδατα, αλλά και στα ανοιχτά. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια, µαλακόστρακα και καλαµάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό παρουσιάζει παρατεταµένη αναπαραγωγική περίοδο που 

διαρκεί από Νοέµβριο µέχρι τον Αύγουστο. Οι λάρβες ζουν σε θερµοκρασία των  

25,5 ºC. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται σε πολλά µέρη της γης, σε όλο τον Ατλαντικό ωκεανό, στον 

Ινδικό, στον δυτικό Ειρηνικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Κίτρινος τόνος, Thunnus albacares. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Scombridae 

Γένος: Thunnus 

Είδος: Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) 

Συνώνυµα: Scomber albacares (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά ονόµατα: Yellowfin tuna (UK), Rabil (Spain), Tonno albacore (Italy). 

 

Εικόνα 1. Κίτρινος τόνος, Thunnus albacares. Photo by Seinen Chow. 
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Εικόνα 2. Κίτρινος τόνος σε φιλέτο (Vacuum pack). Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο κίτρινος τόνος διαθέτει δυνατό µυώδες σώµα, ατρακτοειδούς σχήµατος, µε 

κυκλική διατοµή. Το κεφάλι του είναι µεγάλο, όπως και το στόµα του, το οποίο είναι 

ελαφρά καµπυλωµένο και µεγαλύτερη την κάτω σιαγόνα. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 

26-35 βραγχιάκανθες. Μεταξύ των δύο ραχιαίων πτερυγίων του υπάρχει ένα µικρό 

κενό και το δεύτερο ραχιαίο είναι µεγαλύτερο σε ύψος από το πρώτο. Επίσης το 

δεύτερο ραχιαίο, καθώς και το εδρικό, ακολουθούνται , αντίστοιχα, από 8-10 και 7-10 

ψευδοπτερύγια. Το µήκος των πλευρικών πτερυγίων φτάνει πίσω από το σηµείο 

διαχωρισµού των δύο ραχιαίων πτερυγίων. Επίσης συχνά στην κοιλιακή περιοχή 

εµφανίζει 10-20 κάθετες ραβδώσεις. Η πλευρική γραµµή είναι πλήρης µε καµπύλη 

προς τη ράχη. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 XI-XIV, D2 12-16 και Α 11-16. Το µέγιστο µήκος και 

βάρος που πετυχαίνουν είναι, αντίστοιχα 2,5 µέτρα και 200 κιλά, ενώ το σύνηθες 

µήκος του είναι περίπου 1,5 µέτρα. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του ανέρχεται 

στα 9 έτη. 

Το είδος αυτό στην πλάτη εµφανίζει σκούρο µπλε χρωµατισµό, πάνω από την 

πλευρική γραµµή εµφανίζει γαλάζιες αποχρώσεις, καθώς επίσης εµπλουτίζεται µε 

λίγες χρυσαφί λουρίδες, ενώ στο κατώτερο τµήµα των πλευρών του, όπως και στην 

κοιλιακή περιοχή φέρει ασηµένιο χρωµατισµό. Σε όλα τα πτερύγια του εµφανίζονται 

κίτρινες αποχρώσεις, όπως και στα ψευδοπτερύγια. 
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Οικότοπος: 

Ο Thunnus albacares, είναι υφάλµυρο και ωκεανόδροµο είδος που διανύσει 

τεράστιες αποστάσεις για ένα ταξίδι-προορισµό. Απαντάται είτε µόνο του είτε σε 

πολυάριθµα κοπάδια. Ζει σε ύδατα µε µεγάλη περιεκτικότητα οξυγόνου. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε ψάρια, καρκινοειδή και καλαµάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό υπόκειται σε ωοτοκία καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς 

παρουσιάζει αιχµή της γεννοβολίας του, τους καλοκαιρινούς µήνες. Ο κίτρινος τόνος 

χαρακτηρίζεται multiple spawner, για τον λόγο της συνεχόµενης εναπόθεσης των 

αυγών του στην στήλη του νερού. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

 Απαντάται σε τροπικά και υποτροπικά ύδατα. Είναι κοσµοπολίτικο είδος, ενώ 

απουσιάζει από τη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Ξιφίας, Xiphias gladius. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Περκόµορφα 

Οικογένεια: Xiphiidae 

Γένος: Xiphias 

Είδος: Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Xiphias imperator (Blonch and Schneider, 1801) 

Κοινά ονόµατα: Sword fish (UK), Emperador (Spain), Dakuda (Japan). 

 

Εικόνα 1. Ξιφίας, X.gladius. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο ξιφίας έχει κυλινδρικό σώµα, δυνατό, πλατύτερο πίσω από το κεφάλι, ενώ 

µετά παρουσιάζει µια σταθερή µείωση µέχρι τον ουραίο µίσχο. Η ινιακή περιοχή 

ανασηκώνεται σχετικά απότοµα στα ενήλικα άτοµα. Το ρύγχος είναι πολύ µακρύ, µε 

µορφή ξίφους, φτάνει µέχρι το 1/3 του µήκους του και εµφανίζεται όταν έχει 

αποκτήσει µήκος περίπου 10mm. Τα ενήλικα άτοµα δε φέρουν δόντια στις σιαγόνες. 

Στα νεαρά άτοµα τα δύο ραχιαία και τα δύο εδρικά πτερύγια είναι ενωµένα. Στα 

ενήλικα άτοµα το ουραίο πτερύγιο είναι ηµισεληνοειδές, ενώ στα νεαρά είναι 

εγκοπτώµενο. ∆ε φέρει κοιλιακά πτερύγια και σε κάθε πλευρά του ουραίο µίσχου 

φέρει οριζόντια καρίνα. Τα πλευρικά του πτερύγια είναι δρεπανοειδούς µορφής. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και των εδρικών πτερυγίων είναι, 
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αντίστοιχα D1 III-IV/15-16, D2 3-4, A1 II/16-18 και Α2 3-5. Τα ενήλικα άτοµα δε 

φέρουν λέπια, ενώ τα νεαρά έχουν ιδιόµορφα λέπια, τα οποία σταδιακά 

εξαφανίζονται. Το µέγιστο µήκος και βάρος του ανέρχονται, αντίστοιχα, στα 6 µέτρα 

και στα 500 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 2 και 4 µέτρα. 

Το είδος αυτό στη ράχη και στο πάνω τµήµα των πλευρών εµφανίζει σκούρο 

καστανό ή µπλε χρωµατισµό, ενώ στην πλάτη πολλές φορές φέρει µεταλλική µπλε 

απόχρωση. Το κατώτερο τµήµα των πλευρών και της κοιλιάς διακρίνεται από ένα 

λαµπρό καστανό χρωµατισµό. Το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο είναι καστανόµαυρο, ενώ 

τα υπόλοιπα πτερύγια µπορεί να είναι είτε καστανόµαυρα είτε απλώς καστανά. 

Οικότοπος: 

 Είναι ωκεανόδροµο είδος και ζει στη θάλασσα σε εύρος βάθους 2-2900 

µέτρα, αλλά συνήθως κολυµπάει από 5 ως 500 µέτρα και µπορεί να βρεθεί σε 

παράκτιες ζώνες. Ζει σε θερµοκρασίες 5-27ºC, αλλά η κατάλληλες θερµοκρασίες για 

την ζωή του είναι 18-22ºC. Ο ξιφίας προτιµάει να κολυµπάει πάνω από το εποχιακό 

θερµοκλινές (η θερµοκρασία ανώτερου στρώµατος έχει εποχιακές µεταβολές. Άνοιξη 

και καλοκαίρι λόγω εισροής ηλιακής ακτινοβολίας και απουσίας ανέµων). Να 

σηµειωθεί πως το µόνιµο θερµοκλινές όπου η θερµοκρασία µειώνεται απότοµα µε το 

βάθος και είναι µόνιµο καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης το εποχιακό και το 

µόνιµο θερµοκλινές είναι το φυσικό όριο διαχωρισµού και φυσικό εµπόδιο ανάµιξης 

των στρωµάτων. Ο X.gladius µεταναστεύει σε ήρεµα και κρύα νερά το καλοκαίρι και 

το φθινόπωρο σε ζεστά νερά. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια (σκουµπρί, κολιό, σαφρίδια, κοκκάλια, σαρδέλα, γαύρο), 

µε καρκινοειδή και καλαµάρια. Επίσης προτιµούν τα κρύα νερά για να τραφούν, 

οπότε η µετανάστευση από τα ζεστά προς τα κρύα νερά αποτελεί αναπόφευκτα 

στρατηγική της διατροφής του είδους. Τα ενήλικα άτοµα του είδους X.gladius 

συσσωρεύουν µεγάλες ποσότητες υδραργύρου στη σάρκα τους, κάτι το οποίο το 

κάνει επικίνδυνο προς κατανάλωση από τον άνθρωπο αφού κάθε µορφή του 

υδραργύρου (στοιχειακός, ανόργανος, οργανικός) µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον 

ανθρώπινο οργανισµό. 

Αναπαραγωγή:  
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Η αναπαραγωγική περίοδος στη Μεσόγειο θάλασσα εκτείνεται από τον Ιούνιο 

ως τον Σεπτέµβριο. Τα θηλυκά άτοµα µεγαλώνουν ταχύτερα από τα αρσενικά άτοµα. 

Κατά µέσο όρο το θηλυκό είναι γεννητικά ώριµο σε µήκος 160 εκατοστά και το 

αρσενικό σε µήκος 117 εκατοστά (DeMartini et al., 2000). Τα αυγά του είδους είναι 

πελαγικά µε διάµετρο 1,6-1,9 mm και η ιχθυονύµφη ανέρχεται στα 4-5 mm µετά την 

εκκόλαψη. Επιπρόσθετα οι λάρβες προτιµούν θερµοκρασία ≥ 24ºC και δεν αντέχουν 

σε απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ο Xiphias gladius ζει σε τροπικές και εύκρατες περιοχές και κατανέµεται στον 

Ατλαντικό, στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό, καθώς απαντάται στη Μεσόγειο 

θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα και στη Αζοφική θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Βασιλική ζαργάνα, Tetrapturus belone. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Perciformes 

Οικογένεια: Istiophoridae 

Γένος: Tetrapturus 

Είδος: Tetrapturus belone (Rafinesque, 1810) 

Συνώνυµα: Histiophorus belone (Rafinesque, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Mediterranean spearfish (UK), Marlin de la Mediterranee (France), 

Marlin del Mediterraneo (Spain). 

 

Εικόνα 1. Βασιλόψαρο ή βασιλική ζαργάνα, Tetrapturus belone. Photo by 

Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το βασιλόψαρο έχει κυλινδρικό σώµα, δυνατό, πλατύτερο πίσω από το 

κεφάλι, ενώ µετά παρουσιάζει σταθερή µείωση µέχρι τον ουραίο µίσχο. Το ρύγχος 

είναι δύο φορές µακρύτερο της κάτω σιαγόνας. Τα δύο ραχιαία πτερύγια έχουν πολύ 

µικρή απόσταση µεταξύ τους. Το ουραίο πτερύγιο είναι ηµισεληνοειδές. Φέρει 

µεγάλα κοιλιακά πτερύγια. Τα πλευρικά πτερύγια είναι µικρότερα των κοιλιακών 
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πτερυγίων. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και των εδρικών 

πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 35-42, D2 7-9, A1 10-15 και Α2 6-8. Το µέγιστο µήκος 

και βάρος του ανέρχονται, αντίστοιχα στα 2,40 µέτρα και 70 κιλά, ενώ το σύνηθες 

µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 1,20 µέτρα και 1,80 µέτρα. 

Το είδος αυτό στη ράχη και στο πάνω τµήµα των πλευρικών εµφανίζει 

σκούρο µπλε χρωµατισµό. Το κατώτερο τµήµα των πλευρών και της κοιλιάς 

διακρίνεται από ένα λαµπερό ασηµένιο και υπόλευκο χρωµατισµό. Τα πτερύγια του 

εµφανίζουν σκούρο καστανό ή µπλε χρωµατισµό µε ασηµί αποχρώσεις. 

Οικότοπος: 

Το βασιλόψαρο, όπως είναι γνωστό σε Ελλάδα και Κύπρο, είναι µεγάλο 

πελαγικό είδος και προτιµά να βρίσκεται σε βαθιά νερά, όπου αρέσκεται να κινείται 

από την επιφάνεια µέχρι και βάθος 200 µέτρων. Αρκετές φορές απαντάται σε πιο 

ρηχά νερά, όπου αναζητά την τροφή του. Επίσης το είδος αυτό είναι µεταναστευτικό. 

∆ιατροφή: 

Το Tetrapturus belone, είναι εξαιρετικός θηρευτής και αρέσκεται στο να 

κινείται σε ζεύγη, κάτι που εφαρµόζει για αύξηση της θηρευτικής απόδοσης. 

Πραγµατοποιεί τροφικές µεταναστεύσεις, δηλαδή για εξεύρεση νέων ποσοτήτων 

τροφής. Τρέφεται µε διάφορα ψάρια, ασπόνδυλα και µαλάκια. Οι καλύτεροι στόχοι 

για το είδος αυτό είναι τα καλαµάρια, τα σκουµπριά και οι σαρδέλες. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει χώρα στις αρχές του 

Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα του Ιουνίου. Το είδος αυτό πραγµατοποιεί 

αναπαραγωγικές µεταναστεύσεις. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα, µε πολυάριθµους πληθυσµούς στα 

παράλια της Ιταλίας. 
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2.10 Τάξη: Tetraodontiformes 
 

Γουρονόψαρο, Balistes capriscus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Tetraodontiformes 

Οικογένεια: Balistidae 

Γένος: Balistes 

Είδος: Balistes capriscus (Gmelin, 1789) 

Συνώνυµα: Balistes carolinensis (Gmelin, 1789) 

Κοινά ονόµατα: Grey triggerfish (UK), Mola (Italy), Roncon (Spain). 

 

Εικόνα 1. Γουρουνόψαρο, Balistes capriscus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του έχει ελλειπτικό σχήµα και είναι πλευρικά συµπιεσµένο καθώς 

λεπτύνεται στο πίσω µέρος. Τα µάτια του είναι ψηλά τοποθετηµένα, παρουσιάζει 

έντονα σαρκώδη χείλη µε χαρακτηριστικά µεγάλα δόντια. Επίσης διαθέτει έντονα 

µάγουλα και µεγάλο βραγχιοκάλυµµα. Το δέρµα του είναι τραχύ, δεν διαθέτει λέπια. 

Το ουραίο πτερύγιο του είναι ισόλοβο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των 
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ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 III, D2 26-29 και A 23-26. 

Το µέγιστο µήκος που φτάνει είναι 60 εκατοστά και το µέγιστο βάρος του ανέρχεται 

στα 7-8 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος και βάρος είναι αντίστοιχα, 20-40 εκατοστά και 

2-3 κιλά. 

Ο βαλιστής ή γουρουνόψαρο έχει πράσινο σκούρο χρώµα µε γκρι αποχρώσεις 

και µερικά ακανόνιστα σκούρα στίγµατα στο σώµα του, η κοιλιακή περιοχή αυτού 

του είδους είναι λευκή. Επίσης η ουρά του είναι γκριζοπράσινη καθώς µερικές φορές 

φέρει µπλε ακανόνιστες γραµµές κατά µήκος της. 

Οικότοπος: 

Είναι ευρύαλο είδος και ζει από 10-100 µέτρα ενώ, συνήθως κολυµπάει ως τα 

60 µέτρα. Ζει στη θάλασσα και στη λιµνοθάλασσα. Επίσης βρίσκεται στην 

επιπελαγική ζώνη και κολυµπήσει ως την επιφάνεια της θάλασσας. Απαντάται σε 

βραχώδη µέρη, κοντά σε υφάλους. Το είδος αυτό εµφανίζεται σε µικρές οµάδες 

καθώς συχνάζει να κολυµπάει µόνο του. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε βενθικά είδη, καρκινοειδή και µαλάκια. Επιπλέον, τρέφεται και 

µε αχινούς αφού µπορεί συνθλίψει το κέλυφος του µε τα δυνατά δόντια του. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος το οποίο αναπαράγεται από Σεπτέµβριο ως 

∆εκέµβριο. Τα ενήλικα άτοµα προστατεύουν τα αυγά τους που είναι προσκολληµένα 

στην άµµο ή στα χαλίκια του πυθµένα. Τα αυγά έχουν σφαιρικό σχήµα και 

εκκολάπτονται µέσα σε 2 ως 3 ηµέρες µε την κατάλληλη θερµοκρασία. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τη Βόρεια θάλασσα ως την 

Ανγκόλα, επίσης βρίσκεται στο δυτικό Ατλαντικό από τον Καναδά ως την Αργεντινή. 

Επιπλέον, το B.capriscus συναντάται στην Ερυθρά θάλασσα και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. Στη Μεσόγειο θάλασσα είναι λεσεψιανός µετανάστης καθώς τα τελευταία 

χρόνια ήρθε µέσω της ∆ιώρυγας του Σουέζ.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.11 Τάξη: Pleuronectiformes 
 

Γλώσσα, Solea solea. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Pleuronectiformes 

Οικογένεια: Solidae 

Γένος: Solea 

Είδος: Solea solea 

Συνώνυµα: Solea vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Sole (FRA), Lenguado (SPAIN), Lengua (ITA). 

 

Εικόνα 1. Γλώσσα, Solea solea. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η γλώσσα διαθέτει πεπλατυσµένο σώµα, ωοειδούς σχήµατος, µε µικρό 

στρογγυλεµένο κεφάλι και στόµα του οποίου τα δόντια είναι περισσότερο 

αναπτυγµένα στην τυφλή περιοχή, ενώ οι οφθαλµοί είναι τοποθετηµένοι στη δεξιά 

πλευρά, µε αρκετές όµως εξαιρέσεις. Στο µπροστινό τµήµα των ρουθουνιών, που 

βρίσκεται στην πλευρά των οφθαλµών, φέρει ένα αυλάκι κατευθυνόµενο προς τα 
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πίσω και σπάνια προεκτείνεαι πέρα από το εξωτερικό άκρο του κάτω οφθαλµού. Το 

ραχιαίο πτερύγιο ξεκινά µπροστά από τον πάνω οφθαλµό και ενώνεται µε το εδρικό, 

µέσω µιας µεµβράνης στη βάση του ουραίου µίσχου, ενώ το πλευρικό της τυφλής 

πλευράς είναι µικρότερο σε µέγεθος. Τόσο το ραχιαίο πτερύγιο όσο και τα πλευρικά 

και το εδρικό αποτελούνται από µαλακές ακτίνες, µε αριθµητικό τύπο D 70-85, P 8-

10, A 55-75, αντίστοιχα. Τα λέπια είναι µικρά, λεία και ο αριθµός στους στην 

πλευρική γραµµή, η οποία σχηµατίζει µια οµαλή τοξοειδή καµπύλη στην 

υποκροταφική περιοχή, ανέρχεται στα 110-170. Επίσης το µέγιστο µήκος είναι 70 

cm, ενώ συνήθως είναι γύρω στα 35 cm και µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία είναι 50 

έτη. 

Στην πλευρά που είναι τοποθετηµένα τα µάτια, ο χρωµατισµός είναι 

καστανός µε σκούρες κηλίδες και άσπρα στίγµατα, ενώ το πλευρικό πτερύγιο της 

ίδιας πλευράς στο πίσω άκρο φέρει ένα σκούρο σηµάδι. Η τυφλή περιοχή καλύπτεται 

από λευκό χρωµατισµό. Ακόµα το πίσω τµήµα του ουραίου πτερυγίου είναι 

σκουρότερο από το υπόλοιπο. 

Οικότοπος:  

Τα είδη της οικογένειας Solidae βρίσκονται τόσο στα τροπικά όσο και στα 

εύκρατα κλίµατα και συνήθως σε ρηχά νερά. Υπάρχουν σε αµµώδεις και λασπώδεις 

πυθµένες. Κατά την διάρκεια του χειµώνα πηγαίνουν σε βαθύτερα νερά. Συνήθως 

ζουν σε 8-24 βαθµούς κελσίου. Μερικές φορές παρατηρήθηκαν πελαγικά κατά την 

µετανάστευση τους. 

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον: 

Τρέφονται µε σκουλήκια, µαλάκια και µικρά οστρακόδερµα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται σε ρηχά παράκτια ύδατα σε 

θερµοκρασίες από 6-12 βαθµούς κελσίου. Η αναπαραγωγή αρχίζει µετά τα 3-5 έτη, 

όταν φθάσει το µέγεθος των 30 cm. Η αναπαραγωγή συµβαίνει τους µήνες από 

Φεβρουάριο ως Μάϊο (σε κρύες περιοχές), ενώ σε θερµότερες περιοχές όπως η 

Μεσόγειος, µπορεί να συµβεί στις αρχές του χειµώνα. Η επώαση διαρκεί περίπου 5 
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ηµέρες σε 12 βαθµούς κελσίου και η φάση των προνυµφών διαρκεί περίπου 35 

ηµέρες στους 18 βαθµούς κελσίου. Κατά την ανάπτυξη τους τα ιχθύδια περνούν ένα 

στάδιο µεταµόρφωσης, κατά το οποίο το αριστερό τους µάτι µετακινείται στη δεξιά 

πλευρά, τα ρουθούνια τους επεκτείνονται, ενώ σε µερικά είδη αναπτύσσονται µικρά 

µουστάκια στην τυφλή πλευρά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Συναντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: νότια από το φιορδ του Τροντχάϊµ 

συµπεριλαµβανοµένης της βόρειας θάλασσας και της δυτικής Βαλτικής, στη 

Μεσόγειο συµπεριλαµβανοµένης της θάλασσας του Μαρµαρά και του Εύξινου 

Πόντου επίσης βρίσκεται στη Σενεγάλη και στο Πράσινο Ακρωτήρι. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Αµµόγλωσσα, Pegusa lascaris. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Pleuronectiformes 

Οικογένεια: Soleidae 

Γένος: Pegusa 

Είδος: Pegusa lascaris (Risso, 1810) 

Κοινά συνώνυµα: Solea lascaris (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Sand sole (UK), Sole-pole (France), Lenguado de arena (Spain). 

 

Εικόνα 1. Pegusa lascaris, αµµόγλωσσα. Photo by Museum National d’ Histroire 

Naturelle. 

Μορφολογία: 

Η αµµόγλωσσα διαθέτει πεπλατυσµένο σώµα, ωοειδούς σχήµατος και µικρό 

κεφάλι. Το πάνω χείλος φέρει 6 λοβούς και ο σαρκώδης λοβός της µύτης είναι καλά 

αναπτυγµένος. Το µπροστινό ρουθούνι στην τυφλή πλευρά είναι διευρυµένο, έχει 
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σχήµα ροζέτας και είναι διαχωρισµένο από το πίσω. Αντίθετα, το µπροστινό 

ρουθούνι της πλευράς των οφθαλµών είναι αυλακωτό µε κατεύθυνση προς τα πίσω. 

Τόσο το ραχιαίο πτερύγιο όσο τα πλευρικά και το εδρικό, αποτελούνται από µαλακές 

ακτίνες, µε αριθµητικό τύπο D 70-90, P 8-10 και Α 55-75, αντίστοιχα. Το ραχιαίο 

αρχίζει πάνω από το µπροστινό τµήµα του κεφαλιού, µπροστά από το µεσοοφθαλµικό 

διάστηµα. Το πλευρικό πτερύγιο της τυφλής πλευράς είναι εξίσου αναπτυγµένο µε 

αυτό της πλευράς που φέρει τα µάτια. Το ουραίο πτερύγιο ενώνεται µε την τελευταία 

ακτίνα του εδρικού και του ραχιαίου µε µια λεπτή µεµβράνη. Τα λέπια είναι 

κτενοειδή και ο αριθµός τους στην πλευρική γραµµή ανέρχεται στα 95-150. Το 

µέγιστο µήκος φτάνει στα 40 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία είναι 15 

έτη. 

Στην πλευρά του σώµατος που φέρει τους οφθαλµούς, εµφανίζει σκούρο 

καστανό χρωµατισµό µε πολυάριθµα, πυκνά διάσπαρτα, µαύρα σηµάδια, ενώ η 

τυφλή πλευρά έχει άσπρο χρωµατισµό. Επιπροσθέτως, το πλευρικό πτερύγιο, που 

βρίσκεται στην πλευρά των οφθαλµών, φέρει στο κέντρο µια σκούρα κηλίδα που 

περιβάλλεται από δακτύλιο κίτρινου και άσπρου χρώµατος. 

Οικότοπος: 

Η αµµόγλωσσα είναι βενθικό ψάρι, που ζει σε στενή επαφή µε λασπώδη ή 

αµµώδη υποστρώµατα, σε βάθος µέχρι και 350 µέτρα. Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί 

πως το είδος αυτό έχει µεγάλη ανθεκτικότητα στις απότοµες αλλαγές αλατότητας, 

έτσι χαρακτηρίζεται ευρύαλο είδος. 

∆ιατροφή: 

Είναι νυχτόβιο είδος και τρέφεται κυρίως µε βενθικά ασπόνδυλα, όπως 

µυσιδώδη, γαρίδες, καραβίδες, πολύχαιτους, αµφίποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική διαδικασία πραγµατοποιείται από Ιανουάριο ως Μάιο και 

αρκετές φορές µπορεί να ολοκληρωθεί και τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Το είδος αυτό απαντάται στο βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό ως το νότιο 

Ατλαντικό, στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα και στην Ερυθρά θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Χωµατίδα, Bothus podas. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Pleuronectiformes 

Οικογένεια: Bothidae 

Γένος: Bothus 

Είδος: Bothus podas (Delaroche, 1809) 

Συνώνυµα: Bothus diaphanous (Rafinesque, 1814) 

Κοινά ονόµατα: Wide-eyed flounder (UK), Rombou (France), Rombetto (Italy). 

 

Εικόνα 1. Χωµατίδα, B.podas. Photo by Moutopoulos and Stergiou. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει πολύ πεπλατυσµένο σώµα, ωοειδούς σχήµατος και οι 

οφθαλµοί είναι τοποθετηµένοι στην αριστερή πλευρά. Η απόσταση µεταξύ των 

οφθαλµών είναι µεγάλη, κάτι που διακρίνεται εντονότερο στα αρσενικά άτοµα. 

Επίσης το πλευρικό πτερύγιο της πλευράς που φέρει τους οφθαλµούς δεν είναι 
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µεγαλύτερο από αυτό της τυφλής. Το ραχιαίο και το εδρικό πτερύγιο αποτελούνται 

µόνο από µαλακές ακτίνες, µε αριθµητικό τύπο D 85-95 και Α 63-73, αντίστοιχα. Τα 

λέπια στην πάνω πλευρά του σώµατος είναι κτενοειδή, ενώ στην τυφλή είναι 

κυκλοειδή. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 75-90 λέπια. Το µέγιστο µήκος 

και βάρος του φτάνουν στα 45 εκατοστά και στα 700 γραµµάρια, αντίστοιχα, ενώ το 

συνηθισµένο µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 15 και 25 εκατοστά. 

Η χωµατίδα στην πλευρά του σώµατος που φέρει τους οφθαλµούς εµφανίζει 

καστανές αποχρώσεις, µε πολλές διάσπαρτες στρογγυλές κηλίδες, µπεζ ή καφέ 

σκούρου χρώµατος. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος µε εύρος βάθους 15-400 µέτρα αλλά συνήθως υπάρχει 

µεταξύ 10 και 60 µέτρα. Απαντάται σε ρηχά νερά, σχετικά κοντά στην ακτή πάνω σε 

αµµώδεις και λασπώδεις πυθµένες. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά βενθικά ψάρια και ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από τον Μάιο µέχρι τον 

Αύγουστο. Η χωµατίδα είναι γονοχωριστικό είδος και η αναπαραγωγή είναι 

εξωτερική. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η χωµατίδα απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και σε όλη τη Μεσόγειο 

Θάλασσα.  
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Φασί, Platichthys flesus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Pleuronectiformes 

Οικογένεια: Pleuronectidae 

Γένος: Platichthys 

Είδος: Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Flesus vulgaris (Moreau, 1881) 

Κοινά ονόµατα: European flesus (UK), Flet (France), Platixa (Spain). 

 

Εικόνα 1. Φασί, Platichthys flesus. Photo by Moutopoulos and Stergiou. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διακρίνεται από το πεπλατυσµένο σώµα, ωοειδούς σχήµατος 

και το µικρό στόµα. Σε ορισµένα άτοµα του είδους οι οφθαλµοί είναι τοποθετηµένοι 

στην αριστερή πλευρά. Φέρει ένα κοντό αγκάθι στη βάση του ραχιαίου πτερυγίου και 

ένα στη βάση του εδρικού, ενώ στο βραγχιακό επικάλυµµα, καθώς και στην πλευρική 

γραµµή φέρει οστέινες πλάκες. Η πλευρική γραµµή είναι σχετικά ευθεία, µε µικρή 



296 

 

καµπύλωση πλησίον των πλευρικών πτερυγίων. Το ραχιαίο, όπως και το εδρικό 

πτερύγιο αποτελούνται µόνο από µαλακές ακτίνες, µε αριθµητικό τύπο D 52-67 και Α 

36-46 αντίστοιχα. Τα λέπια είναι κυκλοειδή και ο αριθµός τους κατά µήκος της 

πλευρικής γραµµής ανέρχεται στα 80. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν στα 

60 εκατοστά και στα 14 κιλά, αντίστοιχα, ενώ το συνηθισµένο µήκος του είναι γύρω 

στα 40 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του ανέρχεται στα 15 έτη. 

Στην πλευρά του σώµατος που φέρει του οφθαλµούς εµφανίζει σκούρο 

καστανό χρωµατισµό, διάστικτο µε µπεζ-καφέ κηλίδες και σκούρα ή κόκκινα 

στίγµατα, ενώ η τυφλή πλευρά φέρει λευκό χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Το φασί είναι κατάδροµο, βενθικό και ευρύαλο είδος, επίσης αντέχει σε 

µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές από 5ºC-25ºC. Ζει σε εύρος βάθους από 1 ως 

100 µέτρα. Είναι µεταναστευτικό είδος, το οποίο βρίσκεται τις περισσότερες φορές 

στις εκβολές των ποταµών. Τα ενήλικα άτοµα εµφανίζονται σε πυθµένα µε λασπώδη 

υπόστρωµα και άµµο, τόσο στα ρηχά νερά όσο και σε βαθιά νερά. Κατά τη διάρκεια 

του χειµώνα το P.flesus (ενήλικα άτοµα) υποχωρούν σε βαθύτερα νερά όπου 

πραγµατοποιείται η αναπαραγωγή. Μετά την εκκόλαψη, οι ιχθυονύµφες κολυµπάνε 

έξω προς την ακτή, επίσης οι λάρβες και τα νεαρά άτοµα χρησιµοποιούν την 

παλίρροια για να µετακινηθούν πιο κοντά στις εκβολές των ποταµών για µεγαλύτερη 

ασφάλεια. Αυτή η µετακίνηση είναι ευκαιριακή αφού πυροδοτείται από διάφορα 

ερεθίσµατα που προκαλούνται από τις περιβαλλοντικές διακυµάνσεις όπως απότοµη 

αύξηση της αλατότητας του νερού και απότοµη αλλαγή της θερµοκρασίας. Τα νεαρά 

άτοµα του είδους ζουν σε ρηχά παράκτια ύδατα και εκβολές ποταµών. Γενικά 

χαρακτηρίζεται νυχτόβιο είδος το οποίο σκάβει λάκκους για να δηµιουργήσει την 

φωλιά του. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ζωοπλαγκτόν και προνύµφες εντόµων όταν είναι µικρότερο του 

ενός έτους. Τα ενήλικα άτοµα τρέφονται µε µικρά ψάρια και ασπόνδυλα είδη. 

Αναπαραγωγή: 
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Η αναπαραγωγική περίοδος είναι  από Ιανουάριο ως Απρίλιο. Τα αυγά του 

είδους είναι  πελαγικά και έχουν σφαιρικό σχήµα. Ένα θηλυκό κατά µέσο όρο 

παράγει 400.000 ως 2.000.000 εκατοµµύρια αυγά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται από την Λευκή θάλασσα ως τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα 

και στον ανατολικό Ατλαντικό σε υφάλµυρα νερά συνήθως. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Καλκάνι, Scophthalmus maximus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Pleuronectiformes 

Οικογένεια: Scophthalmidae 

Γένος: Scophthalmus 

Είδος: Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Psetta maxima (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Turbot (UK), Petroso (Italy), Rodaballo (Spain). 

 

Εικόνα 1. Καλκάνι, Scophthalmus maximus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει πολύ πεπλατυσµένο σώµα, ωοειδούς σχήµατος και οι 

οφθαλµοί είναι τοποθετηµένοι στην αριστερή πλευρά. Η απόσταση µεταξύ των 
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οφθαλµών είναι µικρή. Επίσης το πλευρικό πτερύγιο της πλευράς που φέρει τους 

οφθαλµούς είναι αποστρογγυλεµένο. Έχει µεγάλο άνοιγµα στόµατος καθώς επίσης 

και µεγάλο βραγχιοεπικαλυµµατικό άνοιγµα. Το ραχιαίο πτερύγιο ξεκινά µπροστά 

από τους οφθαλµούς. Το ουραίο πτερύγιο είναι στρόγγυλο µε σχήµα βεντάλιας. Πάνω 

από το πλευρικό πτερύγιο, η πλευρική γραµµή εµφανίζει οµαλή καµπύλη. Το ραχιαίο 

και το εδρικό και το πτερύγιο αποτελούνται µόνο από µαλακές ακτίνες, µε 

αριθµητικό τύπο D 90-110 και Α 75-95, αντίστοιχα. Το µέγιστο µήκος και βάρος του 

φτάνουν στα 100 εκατοστά και στα 25 κιλά, αντίστοιχα, ενώ το συνηθισµένο µήκος 

και βάρος κυµαίνεται στα 60 εκατοστά και 2-6 κιλά, αντίστοιχα. Η µέγιστη 

καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 25 έτη. 

Οικότοπος: 

Είναι ευρύαλο, βενθικό και ωκεανόδροµο είδος, το οποίο ζει µεταξύ 20 και 70 

µέτρα. Το Scophthalmus maximus ζει σε αµµώδη και βραχώδη πυθµένα µε χαλίκια. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε αµµόχελα, γωβιούς, καρκινοειδή και δίθυρα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοτόκο είδος. Η αναπαραγωγική περίοδος στη Μεσόγειο θάλασσα 

πραγµατοποιείται από Φεβρεουάριο ως Απρίλιο και στο Ατλαντικό ωκεανό 

πραγµατοποιείται από Μάιο ως Ιούλιο. Τα αυγά του είδους αυτού είναι πελαγικά µε 

σφαιρικό σχήµα και µέγεθος  από 0,9-1,2 mm. Επίσης οι οφθαλµοί της λάρβας είναι 

τοποθετηµένοι συµµετρικά, αλλά καθώς η λάρβα αναπτύσσεται και µεταβαίνει από 

το στάδιο της λάρβας στο στάδιο του ώριµου (τέλειου) ψαριού τότε τα µάτια της 

µετακινούνται στη αριστερή πλευρά. Η λάρβα έχει µήκος 2,7-3,1 mm. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Βαλτική 

θάλασσα, ασφαλώς βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα, καθώς επίσης συναντάται και 

στη Μαύρη θάλασσα το υποείδος: Scophthalmus maximus (maeoticus). 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ζαγκέτα, Lepidorhombus boscii. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Pleuronectiformes 

Οικογένεια: Scophthalmidae 

Γένος: Lepidorhombus 

Είδος: Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) 

Συνώνυµα: Pleuronectes boscii (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Four-spot margin (UK), Panta (Italy), Gallo (Spain). 

 

Εικόνα 1. Ζαγκέτα, Lepidorhombus boscii. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Η ζαγκέτα διαθέτει πεπλατυσµένο σώµα και πλευρικά συµπιεσµένο, ωοειδούς 

σχήµατος µε µικρό κεφάλι και µεγάλα µάτια. Η κάτω γνάθος είναι πιο εκτεταµένη 

από την άνω γνάθο. Το ραχιαίο πτερύγιο, ξεκινά µπροστά από τον πάνω οφθαλµό. Το 

εδρικό πτερύγιο, ξεκινά πίσω από τη βάση του κοιλιακού πτερυγίου. Τόσο στο 

ραχιαίο όσο και στο εδρικό πτερύγιο, εκφύονται δύο µαύρα στίγµατα κυκλικής 

µορφής, αντίστοιχα. Το κοιλιακό πτερύγιο είναι πολύ µικρό καθώς είναι πολύ κοντά 

µε το εδρικό αλλά δεν ενώνεται µε αυτό. Το ουραίο πτερύγιο έχει σχήµα τόξου. Τόσο 
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το ραχιαίο πτερύγιο όσο και τα πλευρικά και το εδρικό αποτελούνται από µαλακές 

ακτίνες, µε αριθµητικό τύπο D 79-86, P 8-18, A 65-70, αντίστοιχα. Τα λέπια είναι 

πολύ µικρά, λεία και ο αριθµός τους στην πλευρική γραµµή, η οποία σχηµατίζει µια 

οµαλή τοξοειδή καµπύλη στην υποκροταφική περιοχή, ανέρχεται στα 70-98. Το 

µέγιστο µήκος που πετυχαίνεται από το είδος αυτό είναι 40 εκατοστά, ενώ συνήθως 

είναι γύρω στα 20 εκατοστά. 

Κατά µήκος της πλευράς του σώµατος που φέρει τους οφθαλµούς, ο 

χρωµατισµός είναι καστανός και καφέ µε βιολετί αποχρώσεις. Η τυφλή περιοχή 

καλύπτεται µε λευκό χρωµατισµό. Επίσης το πίσω τµήµα του ουραίου πτερυγίου 

είναι σκουρότερο από το υπόλοιπο. 

Οικότοπος:  

Είναι βενθικό είδος και ζει στη θάλασσα, από 10 ως 800 µέτρα, αλλά τις 

περισσότερες φορές απαντάται από 25 ως 200 µέτρα. Επίσης απαντάται σε αµµώδη ή 

λασπώδη πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε καβούρια, γαρίδες και αµφίποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοτόκο είδος. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από 

Μάρτιο ως Ιούνιο. Τα αυγά είναι πελαγικά µε σφαιρικό σχήµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό: από την Κελτική θάλασσα ως 

τη ∆υτική Σαχάρα και ασφαλώς στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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2.12  Τάξη: Scorpaeniformes 
 

Χάφτης, Scorpaena scrofa. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Scorpaenidae 

Γένος: Scorpaena 

Είδος: Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Scorpaena lutea (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Red scorpionfish (UK), Scarpena rossa (Italy), Cabracho (Spain). 

 

Εικόνα 1. Χάφτης, Scorpaena scrofa. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο χάφτης διαθέτει κοντό και χοντρό σώµα, ενώ το κεφάλι είναι µεγάλο και 

πολύ αγκαθωτό καθώς επίσης το στόµα του είναι πολύ πλατύ. Στο  προτροχιακό 

οστό, στο µέρος της πάνω σιαγόνας, φέρει 3-4 αιχµηρά αγκάθια, ενώ στην 

υποτροχιακή περιοχή 2-4 αγκάθια. Αγκάθια φέρει και στο πάνω µέρος του κεφαλιού, 

µετά την κροταφική περιοχή. Στην ινιακή περιοχή διακρίνεται µια µεσαίου µεγέθους 

κοιλότητα. Πολυάριθµες ακτίνες υπάρχουν στην κάτω σιαγόνα, οι οποίες είναι 

µεγάλες προεξοχές του δέρµατος του. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 14-17 
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βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XII/9-10 και Α ΙΙΙ/5. Οι σκληρές ακτίνες του ραχιαίου 

πτερυγίου, προκαλούν επώδυνους τραυµατισµούς. Φέρει 45 κάθετες σειρές σκληρών 

και τραχιών κτενοειδών λεπιών, ενώ κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 35-40 

λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 50 εκατοστά και 

στα 3 κιλά, αλλά συνήθως το µήκος του φτάνει γύρω στα 30 εκατοστά. 

Το σώµα του είδους αυτού φέρει κόκκινο-κεραµιδί χρωµατισµό ή λαµπερό 

ροζ µε σκούρες κηλίδες. Στο κατώτερο τµήµα των πλευρικών του πτερυγίων 

εµφανίζει µαύρο χρωµατισµό, ενώ στα υπόλοιπα υπάρχουν καστανές κηλίδες. Συχνά, 

φέρει ένα µαύρο σηµάδι στις σκληρές ακτίνες των πτερυγίων του. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος και απαντάται σε βραχώδεις περιοχές πλούσιες σε τρύπες, 

καθώς και σε περιοχές µε αµµολασπώδη υποστρώµατα. Είναι νωθρό ψάρι, που 

σχεδόν πάντοτε βρίσκεται καθηλωµένο στο βυθό, αφού δεν έχει νηκτική κύστη. 

Απαντάται σε βάθος από 2 µέχρι 200 µέτρα. Τα µικρότερα άτοµα του είδους 

βρίσκουν καταφύγιο σε ρηχά νερά, µεταξύ 2 και 30 µέτρων, ενώ τα µεγαλύτερα 

άτοµα προτιµούν τα πιο βαθιά νερά. 

∆ιατροφή: 

Η Scorpaena scrofa είναι µοναχικός κυνηγός, που καραδοκεί 

καµουφλαρισµένη, περιµένοντας τη λεία του να πλησιάσει. Τρέφεται µε µαλάκια, 

οστρακόδερµα και ψάρια, ακόµα και µε µικρότερα ψάρια του ίδιου είδους. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει χώρα κατά την άνοιξη και 

είναι ωοτόκο είδος. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό: από τη Βόρεια 

θάλασσα ως τη Σενεγάλη και στο νότιο Ατλαντικό, επιπλέον συναντάται στη 

Μεσόγειο θάλασσα καθώς απουσιάζει από τη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 



306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Scorpaena scrofa

ΜΗΝΕΣ

ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ



307 

 

Σκορπίδι, Scorpaena notata. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Scorpaenidae 

Γένος: Scorpaena 

Είδος: Scorpaena notatα (Rafinesque, 1810) 

Συνώνυµα: Scorpaena ustulata (Lowe, 1841) 

Κοινά ονόµατα: Small red scorpionfish (UK), Scorfaniello (Italy), Gallineta (Spain). 

 

Εικόνα 1. Σκορπίδι, Scorpaena notata. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σκορπίδι διαθέτει κοντόχοντρο σώµα, µε µεγάλο κεφάλι και ρύγχος 

µικρότερο της ινιακής διαµέτρου. Φέρει τρία αγκάθια στο προϊνιακό οστό της πάνω 

σιαγόνας, άλλα τρία αιχµηρά αγκάθια στην προτροχιακή περιοχή και ένα στη 

µετακροταφική. Τα αγκάθια του προεπικαλυµµατικού µέρους του 

βραγχιοκαλύµµατος είναι καλά αναπτυγµένα. Στην ινιακή περιοχή εµφανίζει 

βαθούλωµα. Φέρει µικρές δερµατικές προεξοχές. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει από 15-

18 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XII/9-11 και Α ΙΙΙ/5-6. Κατά µήκος του σώµατος του 
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φέρει 43-46 κάθετες σειρές κτενοειδών λεπιών, ενώ η θωρακική περιοχή, η βάση των 

πλευρικών πτερυγίων, καθώς και το κεφάλι του είναι γυµνά. Το συνηθισµένο µήκος 

του είναι γύρω στα 15 εκατοστά, ενώ µπορεί να φτάσει και στα 25 εκατοστά. 

Το είδος αυτό εµφανίζει καστανοκόκκινο χρωµατισµό. Στο ραχιαίο πτερύγιο 

µε σκληρές ακτίνες φέρει ένα µεγάλο µαύρο σηµάδι, ενώ τα υπόλοιπα µονά πτερύγια 

είναι διάστικτα και φέρουν κηλίδες σκούρου χρωµατισµού. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που ζει από 10 µέχρι 700 µέτρα. Το σκορπίδι απαντάται 

σε αµµολασπώδη υποστρώµατα µε βράχους. Τα νεαρά άτοµα βρίσκονται κοντά στα 

παράκτια, ρηχά νερά κρυµµένα µέσα σε τρύπες, ενώ τα ενήλικα άτοµα προτιµούν τα 

πιο βαθιά και κρύα νερά. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, µαλάκια και καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Η Scorpaena notate είναι ωοτόκο είδος. Η αναπαραγωγική περίοδος λαµβάνει 

χώρα από Αύγουστο µέχρι Σεπτέµβριο στα νερά της Μεσογείου. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μαδέρα, στα Κανάρια Νησιά, στο 

Πράσινο Ακρωτήρι, επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μαυροσκορπιός, Scorpaena porcus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes  

Οικογένεια: Scorpaenidae 

Γένος: Scorpaena 

Είδος: Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Scorpaena erythraea (Cuvier, 1829) 

Κοινά ονόµατα: Black scorpionfish (UK), Scorfano (Italy), Escorpora (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μαυροσκορπιός, S.porcus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Ο µαυροσκορπιός έχει µεγάλο κεφάλι και το ρύγχος του είναι µεγαλύτερο της 

ινιακής διαµέτρου. Στο προτροχιακό οστό της πάνω σιαγόνας διακρίνονται 3-4 

αιχµηρά αγκάθια, ενώ στην προτροχιακή περιοχή άλλα 2-4. Φέρει ένα σκληρό 

επίµηκες λοφίο στη µετακροταφική περιοχή. Εµφανίζει ινιακό κοίλωµα, µέτριου 

µεγέθους. Στην κάτω σιαγόνα φέρει πολυάριθµες κεραίες, ενώ µια µεγάλη προεξοχή 

του δέρµατος συνδέεται µε το τελευταίο προτροχιακό αγκάθι. Φέρει δερµατικές 

προεξοχές στο 4º και στο 5º αγκάθι του προεπικαλυµµατικού βραγχιοκαλύµµατος. 
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Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 14-17 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος του και των 

πλευρικών πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D XI-XIII/9-12 και P 18-20. Φέρει κτενοειδή 

λέπια και το µεγαλύτερο τµήµα του κεφαλιού του είναι γυµνό ή φέρει ενσωµατωµένα 

κυκλοειδή λέπια. Το µήκος του µπορεί να φτάσει στα 40 εκατοστά, αλλά συνήθως 

είναι γύρω στα 25 εκατοστά. Το µέγιστο δηµοσιευµένο βάρος του ανέρχεται στα 900 

γραµµάρια. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είδους αυτού ποικίλλει από κόκκινο 

κεραµιδί µέχρι λαµπρερό ροζ µε σκούρες διασκορπισµένες κηλίδες ή στίγµατα. Στα 

πτερύγια φέρει καστανές κηλίδες, ενώ το πίσω µέρος των κοιλιακών πτερυγίων είναι 

συνήθως σκουρόχρωµο. Επίσης στο ραχιαίο πτερύγιο εµφανίζει µία µεγάλη µαύρη 

κηλίδα. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό και βαθύβιο είδος το οποίο ζει σε βάθος 10-800 µέτρα, αλλά 

συνήθως κολυµπάει µέχρι τα 400 µέτρα. Ο µαυροσκορπιός ζει µοναχικά στον 

πυθµένα της θάλασσα σε βράχους και φύκια. Τα νεαρά άτοµα αναζητούν καταφύγιο 

κάτω από σχισµές βράχων και σε υποθαλάσσιες σπηλιές. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε µικρά ψάρια (γωβιούς και γύλους), καρκινοειδή και άλλα 

ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους πραγµατοποιείται τον Ιούνιο, Ιούλιο 

και Αύγουστο ( Μεσόγειος θάλασσα ). Είναι ωοτόκο ψάρι, όπου στα αρσενικά άτοµα 

η γεννητική ωρίµανση ωρίµανση πραγµατοποιείται σε µήκος 8,5 εκατοστών και στα 

θηλυκά σε µήκος 10-12 εκατοστά. Τα αυγά του είδους αυτού είναι πελαγικά. Τα είδη 

που ωοτοκούν στις ανοιχτές θάλασσες και τα αυγά τους επιπλέουν στο νερό χωρίς 

καµία φύλαξη, παράγουν το µεγαλύτερο αριθµό αυγών. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Κατανέµεται στη παλαιοαρκτική ζώνη (Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα), στην 

αιθιοπική ζώνη (από την Αγγλία ως το Μαρόκο και τη ∆υτική Σαχάρα). 
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σκορπιός, Scorpaena maderensis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Scorpaenidae 

Γένος: Scorpaena 

Είδος: Scorpaena maderensis (Valenciennes, 1833) 

Κοινά συνώνυµα: Scorpaena rubellio (Jordan and Gunn, 1898) 

Κοινά ονόµατα: Scorpene (FRA), Scorfanetto squamoso (ITA), Madeira rockfish 

(UK).  

 

Εικόνα 1. Σκορπιός, Scorpaena maderensis. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει κοντόχοντρο σώµα και µεγάλο κεφάλι. Στην πάνω 

σιαγόνα και συγκεκριµένα στο υποκρανιακό οστό 2 µεγάλα αγκάθια, όπως επίσης και 

στην υποτροχιακή και στη µετακροταφική περιοχή. Το πρώτο αγκάθι του 

προεπικαλυµµατικού µέρους του βραγχιοκαλύµατος είναι κοντό, ενώ το δεύτερο 

είναι πιο αδύνατο από το τρίτο. ∆εν εµφανίζει κοίλωµα στην ινιακή περιοχή. Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 15-18 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του 

ραχιαίου και του εδρικού είναι, ανρίστοιχα DXII/9 και Α IV/6-7. Επιπλέον,φέρει 50-

58 κάθετες σειρές λεπτών κτενοειδών λεπίων, ενώ στο θώρακα και στη βάση των 

πλευρικών του πτερυγίων τα λέπια είναι κυκλοειδή. Το µεγαλύτερο τµήµα του 

κεφαλιού είναι γυµνό. Το µέγιστο µήκος φτάνει τα 18 cm, µε σύνηθες µήκος τα 13 

cm. 



314 

 

Όσο για τον χρωµατισµό ο οποίος ποικίλει αλλά γενικά έχει σκούρο χρώµα µε 

κάποιες ανοιχτόχρωµες περιοχές, ενώ το κεφάλι του είναι καστανό µε διάστικα 

άσπρα στίγµατα. Στο ραχιαίο πτερύγιο φέρει καστανές κηλίδες, ενώ στο πλευρικό 

φέρει επιµήκη σκούρα στίγµατα, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα που φέρουν καστανά 

και άσπρα.  

Η οικογένεια των σκορπαινίδων περιλαµβάνει περισσότερα από 70 

γένη ψαριών που χωρίζονται σε πολλά είδη και υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις 

θάλασσες του πλανήτη. Στις Ελληνικές θάλασσες ζουν 2 γένη που χωρίζονται σε 7 

είδη. 

Οικότοπος:  

Είναι υφάλµυρο βενθικό ψάρι, µε εύρος βάθους 30-200 µέτρα. Έχει την 

ικανότητα να καµουφλάρεται ανάλογα τον βυθό. Ζει σε τραγάνες και βράχους και 

αρέσκεται να είναι σε ξέρες. Οι σκορπιοί γενικά είναι ψάρια όλων των βυθών αλλά 

ζουν και σε άµµο. Πηγαίνοντας από τα ρηχά στα βαθιά θα συναντήσουµε πρώτα τον 

µαύρο σκορπιό, µετά τον κόκκινο και έπειτα τον ροδινό( είναι πιο σπάνιο στις 

θάλασσες µας ) και τελευταία την σκορπιδοµάνα. Είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτοι γιατί 

η επιδερµίδα του παίρνει διάφορες σκούρες αποχρώσεις. Αυτό το καµουφλάζ τους 

διευκολύνει στο να πιάνουν την τροφή τους. 

∆ιατροφή: 

Είναι ψάρια αδηφάγα και τρέφονται από άλλα µικρότερα ψάρια (αθερίνα, 

σπάρος), µαλάκια, καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται αργά την άνοιξη ή νωρίς το καλοκαίρι. Η Scorpaena 

scrofa βγάζει ένα βλεννώδη σβώλο όπου τοποθετεί τα αβγά της, αλλά τα υπόλοιπα 

είδη γεννούν πλήρως σχηµατισµένα ιχθύδια µετά από την γονιµοποίηση που 

συντελείται µέσα στον σώµα της θηλυκής σκορπίνας. 

 

 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα, τη Σενεγάλη, Πράσινο Ακρωτήρι, 

Κανάριοι Νήσοι, Μαδέρα, Μαρόκο, Αζόρες. 

 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Σκορπιδοµάνα, Helicolenus dactylopterus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Scorpaenidae 

Γένος: Helicolenus 

Είδος: Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) 

Συνώνυµα: Helicolenus thelmae (Fowler, 1937) 

Κοινά ονόµατα: Blackbelly rosefish (UK), Badasso (Italy), Gallineta (Spain). 

 

Εικόνα 1. Σκορπιδοµάνα, H.dactylopterus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι κοντό. Το κεφάλι είναι µεγάλο και το προφίλ 

της ινιακής του περιοχής είναι σχετικά επικλινές. Έχει µεγάλο στόµα και φέρει πολύ 

λεπτά δόντια και στις δυο σιαγόνες. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 23-30 

βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D XII/9-10 και Α ΙΙΙ/5. ∆ιαθέτει 55-80 κάθετες σειρές 

κτενοειδών λεπιών, παράλληλα ο θώρακας, τα µάγουλα και η πάνω σιαγόνα συνήθως 

καλύπτονται από κυκλοειδή λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, 

αντίστοιχα, στα 50 εκατοστά και στα 1,6 κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται 

στα 20 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 43 έτη. 
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Η σκορπιδοµάνα εµφανίζει ποικιλία χρωµάτων. Στις πλευρές φέρει σκούρο 

κόκκινο χρωµατισµό, ενώ παράλληλα διακρίνονται 5-6 σκούρες εγκάρσιες λουρίδες. 

Αντίθετα στην κοιλιά εµφανίζει ροζ χρωµατισµό.  

Οικότοπος: 

Είναι βαθύβιο και πελαγικό είδος που ζει από 50 ως 1100 µέτρα βάθος, αλλά 

συνήθως ζει µεταξύ 150 και 600 µέτρα. Τα ενήλικα ψάρια αυτού του είδους 

βρίσκονται σε περιοχές µε µαλακό υπόστρωµα στον πυθµένα, ενώ τα νεαρά άτοµα 

βρίσκονται κοντά σε βράχια όπου κρύβονται, παρέχοντας τους το κατάλληλο 

καµουφλάζ. Παρατηρήθηκε πως ζουν µόνα τους και µόνο κατά την περίοδο της 

αναπαραγωγής εµφανίζονται περισσότερα άτοµα µαζί. 

∆ιατροφή: 

Το H.dactylopterus τρέφεται τόσο µε βενθικούς όσο και µε πελαγικούς 

οργανισµούς (καρκινοειδή, ψάρια, κεφαλόποδα και εχινόδερµα). 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται τον Φεβρουάριο και τον 

Μάρτιο στη Μεσόγειο θάλασσα. Αυτό το είδος είναι ωοτόκο αλλά αρκετά ψάρια του 

είδους είναι ωοζωοτόκα. Τα αυγά της σκορπιδοµάνας απελευθερώνονται στο 

θαλάσσιο υπόστρωµα, εντούτοις οι λάρβες και τα νεαρά ιχθύδια είναι πελαγικά. 

Επίσης οι λάρβες παίρνουν µια πλαγκτονική µορφή όταν το ζελατινώδες υλικό που 

περιβάλλει το αυγό διαλυθεί.   

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η εξάπλωση του είδους H.dactylopterus, κατανέµεται στη νεοαρτική, 

νεοτροπική, παλαιοαρτική και αιθιοπική ζώνη. Πιο συγκεκριµένα, από τον Καναδά 

ως τη Βενεζουέλα και από την Ισλανδία ως τη Νότια Αφρική, συµπεριλαµβανοµένης 

της Μεσογείου και τα Κανάρια Νησιά.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ιστιοκαπόνι, Chelidonichthys obscurus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Chelidonichthys 

Είδος: Chelidonichthys obscurus (Walbaum, 1792) 

Συνώνυµα: Trigla obscura (Wakbaum, 1792) 

Κοινά ονόµατα: Longfin gurnard (UK), Barilotto (Italy), Arete aleton (Spain). 

 

Εικόνα 1. Ιστιοκαπόνι, C.obscurus. Photo by A.Mohamed. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει επίµηκες σώµα, µε µεγάλο κεφάλι, χωρίς βαθύ ινιακό 

αυλάκι. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι η δεύτερη ακτίνα του 

πρώτου ραχιαίου πτερυγίου είναι πολύ µεγαλύτερη από την πρώτη. Η ονοµασία του 

οφείλεται στη µορφή αυτού του πτερυγίου. Η πλευρική γραµµή φέρει µεγάλα 

πλακοειδή λέπια, χωρίς αγκάθια, τα οποία δεν εκτείνονται κάθετα, ενώ στη θωρακική 

και στην κοιλιακή περιοχή δε φέρει καθόλου λέπια. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 7-11 

βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων πτερυγίων του, 

καθώς και του εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 X-XI, D2 17-19, και Α 17-18. Το µέγιστο 

µήκος του φτάνει στα 40 εκατοστά, αλλά συνήθως δεν ξεπερνά τα 20 εκατοστά. 
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Το ιστιοκαπόνι φέρει ποικίλους χρωµατισµούς. Στη ράχη εµφανίζει κόκκινο, 

στην κοιλιά πιο ανοιχτό και στις πλευρές ένα ρόδινο ιριδίζοντα χρωµατισµό. Τα 

πλευρικά πτερύγια φέρουν σκούρο µπλε χρωµατισµό, ενώ τα υπόλοιπα πτερύγια είναι 

ροδόχρωµα. 

Οικότοπος: 

 Το Chelidonichthys obscurus είναι βενθικό είδος, απαντάται σε περιοχές µε 

βραχώδη υποστρώµατα, καθώς και σε αµµολασπώδεις περιοχές ως 170 µέτρα βάθος. 

Τις πλείστες ώρες βρίσκεται καθηλωµένο στην άµµο και κινείται µε τη βοήθεια των 

θωρακικών πτερυγίων, στην αρχή των οποίων υπάρχουν τρία αποµονωµένα 

ακτινοειδή ψευδοπόδια. Τα ψευδοπόδια βοηθούν επίσης στην ανίχνευση κρυµµένων 

ασπόνδυλων στην άµµο. Το εν λόγω είδος µπορεί, επίσης, να σχηµατίσει µικρά 

κοπάδια στα µεσόνερα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται αποκλειστικά µε µικρά ασπόνδυλα σκαλίζοντας την άµµο. 

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό αναπαράγεται τους θερµότερους µήνες του έτους, κυρίως τους 

καλοκαιρινούς µήνες (Ιούνιος-Αύγουστος). 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά 

απουσιάζει από το βόρειο Αιγαίο και τη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Ασπιδοκαπόνι, Chelidonichthys cuculus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Chelidonichthys 

Είδος: Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Trigla cuculus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Red gurnard (UK), Angiulitine (Italy), Arete (Spain). 

 

Εικόνα 1. Ασπιδοκαπόνι, Chelidonichthys cuculus. Photo by Ostergaard. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, λεπτό, µε µεγάλο κεφάλι, χωρίς 

βαθύ κοίλωµα στην ινιακή περιοχή. ∆ιαθέτει απότοµο, προτεταµένο ρύγχος και η 

πρώτη ακτίνα του πρώτου ραχιαίου πτερύγιου είναι οδοντωτή. Φέρει πλακοειδή 

λέπια, εκτεινόµενα κάθετα κατά µήκος της πλευρικής γραµµής, ενώ στη θωρακική 

και στο κατώτερο τµήµα της κοιλιακής περιοχής δε φέρει καθόλου λέπια. Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 7-11 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των 

ραχιαίων, του εδρικού και των πλευρικών πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 VII-X, D2 

16-18 και P 11+3. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 40 εκατοστά, ενώ συνήθως 

κυµαίνεται στα 25 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 21 έτη. 
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Το ασπιδοκαπόνι φέρει ζωηρό κόκκινο χρωµατισµό στο πάνω µέρος των 

πλευρών του, ενώ στο κάτω είναι πιο ανοιχτόχρωµο ή ωχρό. Τα κοιλιακά πτερύγια 

είναι ρόδινα, τα δύο ραχιαία και τα πλευρικά είναι κιτρινωπά, ενώ το εδρικό στη 

βάση του είναι λευκό. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που απαντάται από 15 ως 400 µέτρα, ενώ συνήθως 

κολυµπάει ως τα 250 µέτρα. Μπορεί να σχηµατίσει κοπάδια στην επιπελαγική ζώνη, 

σπανίως βέβαια το είδος αυτό καταδύεται ως τη µεσοπελαγική ζώνη. Το ενδιαίτηµα 

που φιλοξενεί το Chelidonichthys cuculus αποτελείται από άµµο και µικρά χαλίκια. 

∆ιατροφή: 

Όπως και τα υπόλοιπα είδης της οικογένειας Triglidae, έτσι και το εν λόγω 

είδος τρέφεται µε µικρά ασπόνδυλα (σκουλήκια, καρκινοειδή). 

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό αναπαράγεται από Ιανουάριο ως Ιούλιο. Τα αυγά του είναι 

πελαγικά µε σφαιρικό σχήµα, όπου στο κέντρο του πυρήνα του αυγού φαίνεται το 

σταγονίδιο του ελαίου µε κίτρινο χρώµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, καθώς επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα 

και τη Μαύρη θάλασσα. 
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Χελιδονάς, Chelinonichthys lucerna. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Chelidonichthys 

Είδος: Chelidonichthys lucernα (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Trigla lucernα (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Tub gurnard (UK), Lluerna rossa (Spain), Capone (Italy). 

 

Εικόνα 1. Χελιδονάς, C.lucerna. Photo by Moutopoulos and Stergiou 
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Εικόνα 2. Χελιδονάς, C.lucerna. Photo by Frenopoulos. Το ψάρι στην φωτογραφία 

είναι πολύ φρέσκο και δεν µπορεί να φωτογραφηθεί σε καλύτερη θέση και στάση 

σώµατος λόγω της νεκρικής ακαµψίας. 

Μορφολογία: 

Ο χελιδονάς έχει επίµηκες σώµα, πλευρικά συµπιεσµένο. Το κεφάλι είναι 

µεγάλο, τριγωνικό και άσαρκο, χωρίς ινιακό κοίλωµα και φέρει πολλά αγκάθια. Στα 

πλευρικά του πτερύγια φέρει τρεις ελεύθερες ακτίνες, οι οποίες λειτουργούν ως 

‘πόδια’ και το βοηθούν να ξεκουράζεται και να ψάχνει την τροφή του στους 

µαλακούς πυθµένες, κάτι το οποίο συµβαίνει µε τα περισσότερα είδη της οικογένειας. 

Κάτω από τα πτερύγια αυτά, φέρει ένα κορακοειδές αγκάθι, το οποίο είναι κοντό και 

εκτείνεται στο πρώτο ¼ των πλευρικών του πτερυγίων. Το µήκος των πλευρικών του 

πτερυγίων ξεπερνά τις πρώτες ακτίνες του εδρικού. Φέρει κτενοειδή, µικρά και καλά 

ενσωµατωµένα λέπια, ενώ κατά µήκος της πλευρικής γραµµής τα 65-70 λέπια είναι 

µικρά. Στο θώρακα και στο µπροστινό τµήµα της κοιλιάς δε φέρει καθόλου λέπια. 

Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 7-11 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 IX, D2 17 και Α 17. Το 

µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν στα 70 εκατοστά και στα 5 κιλά, αντίστοιχα. 

Το συνηθισµένο µήκος του φτάνει στα 40 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη 

ηλικία του είναι 15 έτη.  

Ο γενικός χρωµατισµός του είδους αυτού είναι ρόδινος ή καστανοκόκκινος. 

Στη ραχιαία και στην κοιλιακή περιοχή εµφανίζει χρυσές και λευκές αποχρώσεις. Τα 

πλευρικά πτερύγια φέρουν ροζ ή µπλε χρωµατισµό, µε άσπρα ή πράσινα στίγµατα και 

λαµπερό µπλε ή κόκκινο τόνο στις παρυφές. 

Οικότοπος: 

Είναι κατ’ εξοχήν βενθικό είδος που ζει τόσο κοντά στην ακτή όσο και στο 

πέλαγος, από 20 ως 300 µέτρα αλλά συνήθως κυµαίνεται από 5 ως 100 µέτρα βάθος. 

Ο χελιδονάς ζει σε µαλακό υπόστρωµα µε άµµο και χαλίκια. Οι κατάλληλες 

θερµοκρασίας για το είδος αυτό είναι µεταξύ 8ºC και 24ºC. 

∆ιατροφή: 

Αυτό το είδος τρέφεται µε µικρά ψάρια, καρκινοειδή και µαλάκια. 
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Αναπαραγωγή:  

Η αναπαραγωγική περίοδος του χελιδονά πραγµατοποιείται σε δύο χρόνους 

κατά τη διάρκεια του έτους, από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο και από τον Οκτώβριο 

ως τον ∆εκέµβριο. Είναι γονοχωριστικό είδος και τα αυγά του ψαριού είναι 

αµµόφιλα. Τα αρσενικά άτοµα ωριµάζουν στα 19.2 εκατοστά ενώ τα θηλυκά φτάνουν 

21.6 εκατοστά για να ωριµάσουν, τα συγκεκριµένα νούµερα είναι από τον Κόλπο του 

Γκαµπές (Τυνησία), το οποίο δεν είναι σταθερό και δεν σηµαίνει πως σε κάθε 

περιοχή τα ψάρια θα ωριµάζουν µε τον ίδιο ρυθµό ανάπτυξης όπου αναφέρθηκε.  

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό είναι εξαπλωµένο στη Μεσόγειο θάλασσα, στη Μαύρη 

θάλασσα και στον Ανατολικό ατλαντικό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Λυροκαπόνι, Trigla lyra. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Trigla 

Είδος: Trigla lyra (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: ∆εν υπάρχουν 

Κοινά ονόµατα: Piper gurnard (UK), Cappone lira (Italy), Garneo (Spain). 

 

Εικόνα 1. Λυροκαπόνι, T.lyra. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, µε απότοµο ρύγχος. Το κεφάλι 

είναι µεγάλο, δε φέρει βαθύ κοίλωµα στην ινιακή περιοχή και είναι θωρακισµένο µε 

οστέινες πλάκες, οι οποίες στις άκρες τους φέρουν ισχυρά αγκάθια. Επίσης φέρει 

αγκάθια στο βραγχιοκάλλυµα, ενώ κάτω από τα πλευρικά πτερύγια φέρει ένα 

κορακοειδές ραµφοειδές αγκάθι, το οποίο είναι πολύ µακρύ και δυνατό και εκτείνεται 

προς τα πίσω µέχρι τη µέση των πλευρικών πτερυγίων. Κατά µήκος της πλευρικής 

γραµµής τα 67 λέπια είναι µικρά. Τα λέπια καλύπτουν µερικώς την κοιλιακή του 
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περιοχή, ενώ δεν υπάρχουν στη θωρακική. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 7-11 

βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και του εδρικού 

πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 VII-X, D2 15-16 και Α 15-16. Το µέγιστο µήκος του 

φτάνει στα 50 εκατοστά, αλλά συνήθως κυµαίνεται στα 25 εκατοστά. Η µέγιστη 

καταγεγραµµένη ηλικία του είναι 7 έτη.  

Το λυροκαπόνι φέρει κόκκινο χρωµατισµό στο πάνω µέρος των πλευρών και 

στην κοιλιά ωχρό. Οι µεµβράνες των ραχιαίων, του εδρικού και των πλευρικών 

πτερυγίων είναι σκουρόχρωµες, µε µικρά µπλε στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Το λυροκαπόνι είναι βενθικό και βαθύβιο είδος που µπορεί να φτάσει ως τα 

700 µέτρα βάθος, αλλά συνήθως κολυµπάει από τα 100 ως 450 µέτρα βάθος. 

Το βενθικό υπόστρωµα που ζει είναι από ψιλή άµµο και µικρό χαλίκι, επίσης 

µπορεί να ζήσει και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες από τα άλλα είδη της οικογένειας. 

∆ιατροφή: 

Είναι σαρκοφάγο είδος από τα πρώιµα στάδια της ηλικίας του µόλις περάσει 

το στάδιο της ιχθυονύµφης και ύστερα. Το ιχθυοκαπόνι τρέφεται κατά κύριο λόγο µε 

γαρίδες και καβούρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος παρουσιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο µε τα 

αυγά του είδους να είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον Ανατολικό ατλαντικό: Από την Αγγλία ως τον 

κόλπου του Γουάλβις (Ναµίµπια) και στην Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Γραµµοκαπόνι, Trigloporus lastoviza. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Trigloporus 

Είδος: Trigloporus lastoviza (Bonnaterre, 1788) 

Συνώνυµα: Trigla lineata (Gmelin, 1789) 

Κοινά ονόµατα: Streaked gurnard (UK), Borratxo (Spain), Brigotto (Italy). 

 

Εικόνα 1. Γραµµοκαπόνι, Τ.lastoviza. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες σώµα, πλευρικά συµπιεσµένο και µεγάλο 

τριγωνικό, άσαρκο κεφάλι µε πολλές προεξοχές και αγκάθια. Οι οφθαλµικές του 

κόγκες είναι υπερτροφικές, προσδίδοντας έτσι απότοµη µορφή στην κροταφική του 

περιοχή. Κάτω από τα πλευρικά πτερύγια φέρει ένα κοντό κορακοειδές ραµφοειδές 

αγκάθι. Τα λέπια είναι κτενοειδή, καλύπτουν και την κοιλιακή περιοχή, ενώ τα 60-70 

λέπια κατά µήκος της πλευρικής γραµµής είναι µεγάλα και οπλισµένα µε µικρά 

αγκάθια. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 4-8 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των 
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ακτίνων των ραχιαίων, του εδρικού και των πλευρικών πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, 

D1 VII-IX, D2 18-20, A 17-20 και P 11. Το µήκος του κυµαίνεται στα 20 εκατοστά, 

αλλά µπορεί να φτάσει και στα 40 εκατοστά. 

Το γραµµοκαπόνι φέρει µπεζ χρωµατισµό, µε καστανοκόκκινες κηλίδες στη 

ράχη και στις πλευρές, ενώ η κοιλιά του είναι λευκή. Τα ραχιαία πτερύγια, όπως και 

το εδρικό εµφανίζουν καστανό ή κόκκινο χρωµατισµό. Στο κάτω µέρος των 

πλευρικών πτερυγίων φέρει καφέ χρωµατισµό, ενώ στο πάνω πρασινωπό µε καστανές 

και µπλε κηλίδες. Οι παρυφές τους εµφανίζουν ζωηρό µπλε χρωµατισµό. 

Οικότοπος:  

Το γραµµοκαπόνι είναι  κατ’ εξοχήν βενθικό είδος το οποίο ζει σε βάθος 10-

150 µέτρα, αλλά συνήθως κολυµπάει σε βάθος 3 ως 40 µέτρα. Ζει σε πυθµένα µε 

άµµο και λάσπη µε λίγη βλάστηση φυκιών ή ακόµα και σε πυθµένα µε χαλίκια. 

Απαντάται συνήθως τόσο κοντά στις ακτογραµµές όσο και βαθιά στο πέλαγος. 

∆ιατροφή:  

Η διατροφή του αποτελείται µόνο από καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος παρατηρήθηκε µεταξύ του χειµώνα και αρχές της 

άνοιξης και ενίοτε αρχές του χειµώνα. Τα αρσενικά άτοµα αρχίζουν να ωριµάζουν 

ολοκληρώνοντας των δεύτερο χρόνο της ηλικίας τους και τα θηλυκά άτοµα µετά τον 

τρίτο χρόνο. Τα αυγά του γραµµοκαπονιού είναι αµµόφιλα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό κατανέµεται στον Ανατολικό ατλαντικό: Από την Νορβηγία ως 

το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος και στη Μεσόγειο θάλασσα.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Γκριζοκαπόνι, Eutrigla gurnardus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Eutrigla 

Είδος: Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Trigla gurnardus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Grey gurnard (UK), Capone gorno (Italy), Borracho (Spain). 

 

Εικόνα 1. Γκριζοκαπόνι, Eutrigla gurnardus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι επίµηκες, µε µυτερό ρύγχος. Έχει µεγάλο 

κεφάλι και δε φέρει ινιακό κοίλωµα. Τα πλευρικά πτερύγια είναι κοντά και σπάνια 

εκτείνονται µέχρι την αρχή του εδρικού πτερυγίου. Τα λέπια είναι κτενοειδή και τα 

69-77 κατά µήκος της πλευρικής γραµµής είναι λίγο µεγαλύτερα από αυτά του 

σώµατος του. Η θωρακική περιοχή είναι γυµνή, ενώ η κοιλιακή είναι τµηµατικά 

καλυµµένη µε λέπια. Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 10-14 βραγχιάκανθες. Ο 

αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων, του εδρικού και των πλευρικών 

πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 VII-IX, D2 18-20, A 17-20 και P 11. Το µήκος του 
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κυµαίνεται συνήθως στα 25 εκατοστά, αλλά µπορεί να φτάσει και στα 45 εκατοστά. 

Το µέγιστο καταγεγραµµένο βάρος του ανέρχεται στα 1,2 κιλά. 

Το γκριζοκαπόνι εµφανίζει γκρίζο ή γκριζοπράσινο χρωµατισµό και κάποιες 

φορές κόκκινο. Στη ράχη, καθώς και στις πλευρές, φέρει κόκκινες κηλίδες και µικρά 

άσπρα στίγµατα, ενώ στο πρώτο ραχιαίο έχει µια µεγάλη, µαύρη, στρογγυλή κηλίδα. 

Οικότοπος: 

Το Eutrigla gurnardus είναι βενθικό είδος και ζει σε υφάλµυρα ύδατα. 

Απαντάται σε βάθος 10 ως 350 µέτρα, ενώ το σύνηθες βάθος εµφάνισης του είδος 

είναι µεταξύ 10 και 150 µέτρα. Επιπρόσθετα, συναντάται σε αµµώδη υπόστρωµα και 

µερικές φορές σε βραχώδη πυθµένα. Τις περισσότερες ώρες βρίσκεται καθηλωµένο 

στην άµµο, όπου, όπως, όλα τα είδη καπονιού, κινείται µε τη βοήθεια των θωρακικών 

του πτερυγίων, στην αρχή των οποίων υπάρχουν τρία αποµονωµένα ακτινοειδή 

ψευδοπόδια. 

∆ιατροφή:  

Το γκριζοκαπόνι επιλέγει κυρίως για την διατροφή του καρκινοειδή, γαρίδες 

και καβούρια, καθώς επίσης µικρά ψάρια όπως ο γωβιός. Επίσης τα ψευδοπόδια 

βοηθούν το ψάρι στην ανίχνευση κρυµµένων ασπόνδυλων στην άµµο. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει χώρα τους καλοκαιρινούς 

µήνες. Τα αυγά του όπως και οι λάρβες είναι πελαγικά. Οι ιχθυονύµφες είναι 

πελαγικές µέχρι να φτάσουν το µήκος των τριών εκατοστών. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το εν λόγω είδος, απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο 

θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Καπονάκι, Lepidotrigla cavillone. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Triglidae 

Γένος: Lepidotrigla 

Είδος: Lepidotrigla cavillone (Lacepede, 1801) 

Συνώνυµα: Trigla cavillone (Lacepede 1801) 

Κοινά ονόµατα: Large-scaled gurnard (UK), Anzoleto (Italy), Cabete (Spain). 

 

Εικόνα 1. Καπονάκι, Lepidotrigla cavillone. Photo by Llkyaz. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες σώµα, µε µεγάλο κεφάλι, το οποίο 

καλύπτεται από σκληρές οστέινες πλάκες. Το ινιακό κοίλωµα είναι αρκετά εµφανές 

και αγκαθωτό. Φέρει δυο αγκάθια µπροστά από τους οφθαλµούς, ενώ τα εξωτερικά 

αγκάθια, καθώς και τα προϊνιακά οστά του ρύγχους του είναι µεγαλύτερα από τα 

άλλα. Ένα ακόµη µακρύ κορακοειδές ραµφοειδές αγκάθι φέρει κάτω από τα 

πλευρικά πτερύγια, στα οποία εµφανίζονται τρεις ελεύθερες κοντές ακτίνες, που δεν 

εκτείνονται µέχρι την έδρα. Στην ινιακή περιοχή δε φέρει δόντια. Τα λέπια είναι 
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κτενοειδή, πλατιά και σκληρά και δε φέρει καθόλου λέπια στη θωρακική περιοχή. 

Κάθε βραγχιακό τόξο φέρει 4-9 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

των ραχιαίων και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 VII-X, D2 14-16 και Α 

14-16. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 20 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του είναι ρόδινος ή σκούρος ροζ, ενώ τα 

πλευρικά πτερύγια φέρουν σκούρο µπλε και στη βάση ροζ. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος. Το Lepidotrigla cavillone, κολυµπάει σε εύρος βάθους 

30-450 µέτρα. Όταν νιώσει ότι απειλείται, το καπονάκι ξεδιπλώνει τα θωρακικά του 

πτερύγια, για να δείχνει πιο µεγαλοπρεπές και ενδεχοµένων για να αποτρέψει τους 

επίδοξους θηρευτές του από το να του επιτεθούν. Απαντάται σε αµµολασπώδη 

υποστρώµατα όπου είναι καθηλωµένο στον πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται αποκλειστικά µε µικρά ασπόνδυλα και µικρόσωµα ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Το καπονάκι αναπαράγεται τους καλοκαιρινούς µήνες, συνήθως από Μάϊο ως 

τέλη Αυγούστου. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους δεν πρόκειται να είναι 

σταθερή στο πέρας του χρόνου, αυτό συµβαίνει στη µεταβλητότητα των εξωγενών 

παραµέτρων, κυρίως η θερµοκρασία του νερού, η φωτοπερίοδος, η φύση του 

υποβάθρου στο χώρο της αναπαραγωγής. Επιπλέον, όποιος περιβαλλοντικός 

παράγοντας έλθει σε επαφή µε το σύστηµα αίσθησης των ψαριών, επιδρά στο χρόνο 

έναρξης της αναπαραγωγικής διαδικασίας τους. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το 2018. 
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Χελιδονόψαρο κόκκινο, Dactylopterus volitans. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Scorpaeniformes 

Οικογένεια: Dactylopteridae 

Γένος: Dactylopterus 

Είδος: Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Trigla volitans (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Flying gurnard (UK), Angeliedde (Italy), Naawaan (Senegal). 

 

Εικόνα 1. Κόκκινο χελιδονόψαρο, Dactylopterus volitans. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει µεγάλα µάτια, επίµηκες σώµα και είναι πεπλατυσµένο στην κοιλιά. Το 

δεύτρο ραχιαίο πτερύγιο είναι πιο ψηλό από το πρώτο. Τα πλευρικά πτερύγια είναι 

πολύ µεγάλα και φτάνουν πίσω από το εδρικό πτερύγιο. Αντίθετα, τα κοιλιακά 

πτερύγια είναι µεσαίου µεγέθους. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων του ραχιαίου και 
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του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα D VII/8 και A 6. Το µέγιστο µήκος του είναι 

στα 50 εκατοστά και µέγιστο βάρος 1,8 κιλά. 

Το πάνω µέρος των πλευρών του είναι καφέ µε κόκκινο και πράσινα 

στίγµατα. Στο κέντρο του σώµατος του φέρει κόκκινο χρώµα ενώ η κοιλιά του είναι 

άσπρη. Το ουραίο πτερύγιο εµφανίζει κόκκινο χρώµα µε ανοιχτό πράσινο στις άκρες, 

επίσης τα πλευρικά πτερύγια φέρουν ιριδίζων µπλε χρωµατισµό στις παρυφές µε 

λευκές και µαύρες κηλίδες κατά µήκος των πτερυγίων. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος, που ζει, κυρίως, σε περιοχές µε αµµολασπώδη 

υποστρώµατα. Απαντάται σε υφάλµυρα ύδατα στην παράκτια ζώνη έως 100 µέτρα 

βάθος. Τις πλείστες ώρες βρίσκεται καθηλωµένο στην άµµο. 

∆ιατροφή: 

Σκαλίζει την άµµο για την εύρεση της τροφής του. Τρέφεται µε µικρά 

οστρακόδερµα, βενθικά ασπόνδυλα και µικρά ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Τα αυγά του Dactylopterus volitans είναι πελαγικά όπως και οι λάρβες. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, στον δυτικό Ατλαντικό καθώς 

επίσης στον Κόλπο του Μεξικού. 
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2.13 Τάξη: Gadiformes 
 

Νταούκι, Merlangius merlangus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Gafiformes 

Οικογένεια: Gadidae 

Γένος: Merlangius 

Είδος: Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Gadus merlangus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Whiting (UK), Merlano (Italy), Merlan (Spain). 

 

Εικόνα 1. Νταούκι, Merlangius merlangus. Photo by Stergiou. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει σώµα τορπιλοειδές, µε µικρό κεφάλι και προτεταµένο 

ρύγχος. Το µουστάκι απουσιάζει από την κάτω σιαγόνα ή είναι πολύ µικρό. Το 

άνοιγµα του στόµατος του φτάνει µέχρι το µέσο του οφθαλµού. Κάθε βραγχιακό τόξο 

φέρει 19-26 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και των 

εδρικών πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 12-15, D2 18-25, D3 19-22, και A1 30-35, A2 

21-23. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 70 εκατοστά και 3 

κιλά, ενώ το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 30 και 40 εκατοστά. 
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Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι ευµετάβλητος. Οι πλευρές του 

χαρακτηρίζονται από καστανοκίτρινο, σκούρο µπλε χρωµατισµό και η κοιλιά 

ασηµένια. 

Οικότοπος: 

Είναι ευρύαλο, βενθοπελαγικό και ωκεανόδροµο είδος που ζει από 10 ως 200. 

Απαντάται σε αµµολασπώδη και βραχώδη οικότοπο. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε γαρίδες, καβούρια, µικρά ψάρια και πολύχαιτους. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του Merlangius merlangus, πραγµατοποιείται από 

Ιανουάριο ως Μάιο, τα αυγά του είναι πελαγικά και έχουν σφαιρικό σχήµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στο βορειοανατολικό Ατλαντικό, στον ανατολικό Ατλαντικό και 

στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Λούσκος, Trisopterus luscus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Gadiformes 

Οικογένεια: Gadidae 

Γένος: Trisopterus 

Είδος: Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Gadus luscus (Risso, 1810) 

Κοινά ονόµατα: Pouting (UK), Merluzzo francese (Italy), Faneca (Spain). 

 

Εικόνα 1. Trisopterus luscus, Λούσκος. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του λούσκου είναι σχετικά πλατύ, κυρίως πεπλατυσµένο πίσω από 

την κεφαλή και στενεύει προς τον ουραίο µίσχο. Η πάνω σιαγόνα είναι µεγαλύτερη  

από την κάτω, που φέρει µουστάκι. Τα κοιλιακά πτερύγια είναι θωρακικά, Κάθε 

βραγχιακό τόξο φέρει 14-22 βραγχιάκανθες. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των 

ραχιαίων και των εδρικών πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 11-14, D2 18-20 και Α1 19-

22. Το µέγιστο µήκος του φτάνει στα 45 εκατοστά, µε πιο συνηθισµένο τα 15-20 

εκατοτά. 
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Ο γενικός χρωµατισµός που επικρατεί στις πλευρές του είδους αυτού είναι ο 

χάλκινος, µε 4 ή 5 εµφανείς σκούρες κατακόρυφες λουρίδες. Στην κοιλιά του 

συνήθως επικρατεί ο ασηµένιος χρωµατισµός. Στη βάση των πλευρικών πτερυγίων 

φέρει µια µαύρη κηλίδα. 

Οικότοπος: 

Το είδος αυτό ζει σε υφάλµυρα νερά, είναι βενθοπελαγικό και ωκεανόδροµο, 

καθώς επίσης καταδύεται ως τα 120 µέτρα. Επιπλέον, συναντάται σε παράκτια ύδατα 

κοντά στην ακτογραµµή. Απαντάται τις πλείστες φορές µαζί µε κοπάδι ψαριών του 

ίδιου είδους. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε γαρίδες, καραβίδες, µικρά κεφαλόποδα, µικρά ψάρια και 

πολύχαιτους. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοτόκο και γονοχωριστικό είδος. Αναπαράγεται από τον Ιανουάριο ως 

τον Ιούλιο και τα αυγά του είναι πελαγικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 
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Προσφυγάκι, Micromesistius poutassou. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Gadiformes 

Οικογένεια: Gadidae 

Γένος: Micromesistius  

Είδος:   Micromesistius poutassou ( Risso,  1827) 

Κοινά συνώνυµα: Merlangus poutassou (Risso, 1827) 

Κοινά ονόµατα: Gros poutassou (FRA), Lope (ITA), Bacala (SPAIN). 

 

Εικόνα 1. Micromesistius poutassou, προσφυγάκι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το προσφυγάκι διαθέτει επίµηκες και λεπτό σώµα, πλευρικά συµπιεσµένο. 

Τα µάτια του είναι µεγάλα και η κάτω σιαγόνα προεξέχει ελάχιστα από την πάνω ή 

είναι ίσες. Τα ραχιαία πτερύγια είναι διαχωρισµένα, ενώ τα κοιλιακά πτερύγια είναι 

θωρακικά. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων και των εδρικών 

πτερυγίων είναι, αντίστοιχα, D1 12-14, D2 12-14, D3 23-28 και A1 30-40, A2 25-27. 

Το µέγιστο µήκος και βάρος του ανέρχονται, αντίστοιχα, στα 50 cm και στα 800g, 

ενώ το σύνηθες µήκος του κυµαίνεται µεταξύ 25 και 30 cm. 

To είδος αυτό στην πλάτη φέρει γκρίζο και κυανό χρωµατισµό, ενώ στις 

πλευρές ασηµένιο. Η κοιλιά του χαρακτηρίζεται από γαλακτώδη χρωµατισµό, ενώ 

κάποιες φορές στη βάση των πλευρικών φέρει µικρά µαύρα στίγµατα. 
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Οικότοπος: 

Ζει σε φυκιάδες και σε βυθό µε πετρώµατα µε λίγο άµµο. Πραγµατοποιεί 

ηµερήσιες κάθετες µεταναστεύσεις, βρίσκεται στα επιφανειακά νερά τη νύχτα και 

κοντά στο βυθό την ηµέρα. Μπορεί να βρεθεί εώς και 1000 µέτρα βάθος αλλά 

συνήθως κυµαίνεται στα 300-400 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά καρκινοειδή, τα µεγαλύτερα άτοµα τρώνε µικρότερα 

ψάρια και κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Το προσφυγάκι αναπαράγεται από αρχές Μαρτίου ως τέλος Ιουνίου. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το ψάρι ζει σε περιοχές όπως: Βορειοανατολικό ατλαντικό: Θάλασσα του 

Μπάρεντς, στη Νορβιγική θάλασσα, γύρω από την Ισλανδία, στη Μεσόγειο και νότια 

κατά µήκος της Αφρικανικής ακτής µέχρι το ακρωτήριο bojador. Στον βορειοδυτικό 

ατλαντικό: νότια Γροιλανδία, έξω από τον κόλπο Χάντσον και βορειοανατολική ακτή 

των ΗΠΑ. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το 2018. 
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Σαλούβαρδος, Phycis phycis. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Gadiformes 

Οικογένεια: Gadidae 

Γένος: Phycis 

Είδος: Phycis phycis (Linnaeus, 1766) 

Κοινά συνώνυµα: Blennius phycis 

Κοινά ονόµατα: Molla de roea (SPAIN), Forkbeard (UK), Lupu (ITA). 

 

Εικόνα 1. Phycis phycis, σαλούβαρδος. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Ο σαλούβαρδος διαθέτει πεπλατυσµένο, επίµηκες σώµα. Φέρει µουστάκι 

στην κάτω σιαγόνα, καθώς και κοιλιακά πτερύγια υπό µορφή σκληρών τριχών, οι 

οποίες εκτείνονται µέχρι την αρχή του εδρικού πτερυγίου το οποίο είναι πολύ µεγάλο. 

Ο αριθµητικός τύπος των ραχιαίων πτερυγίων και του εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 

9-11,D2 60-65 και Α 50-65. Στην πλευρική γραµµή υπάρχουν 120-140 κυκλοειδή 

λέπια, ενώ µεταξύ της βάσης του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου και της γραµµής 

υπάρχουν άλλα 12 λέπια. Το µέγιστο µήκος και βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα, στα 

70 cm και 5 kg αλλά συνήθως το µήκος του είναι 10 ως 20 cm. 

Στο πίσω µέρος του σώµατος του φέρει µαύρο ή καστανοκόκκινο 

χρωµατισµό, ενώ στις πλευρές και στην κοιλιά εµφανίζεται πιο λαµπερός. 

Οικότοπος: 
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Ζει σε πετρώδης βυθούς και λασπώδη πυθµένα σε βάθος από 10 µέτρα ως 

300 µέτρα, επίσης συναντιέται κοντά σε ναυάγια, προτιµά τις σκοτεινές σχισµές των 

βράχων όπου κρύβεται την ηµέρα µαζί µε σαργούς και σικιούς και κυνηγά την νύχτα 

ψάρια και µαλακόστρακα. 

∆ιατροφή στο φυσικό περιβάλλον: 

Τρέφεται από τα αποφάγια µεγαλύτερων ψαριών όπως ροφών ή σφυρίδων. 

Επίσης τρέφεται µε µικρά σκουµπριά, καλαµάρια αλλά και µε µικρούς 

µπακαλιάρους. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο. Είναι 

σχετικά αργά αναπτυσσόµενα και µακρόβια ψάρια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βρίσκεται στην Μεσόγειο, δυτικά της Πορτογαλίας, στην δυτική ακτή της 

βόρειας Αφρικής και στις Αζόρες. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Βακαλάος, Merluccius merluccius. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Γαδόµορφα (Gadiformes) 

Οικογένεια: Merlucciidae 

Γένος: Merluccius 

Είδος: Merluccius merluccius ( Linnaeus, 1758 ) 

Κοινά συνώνυµα: Tranchionoides maroccanus (Borodin, 1934) 

Κοινά ονόµατα: European hake (UK), Bardot (FRA), Mazzoni (ITA). 

 

Εικόνα 1. Βακαλάος, Merluccius merluccius. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχουν µεγάλο κεφάλι και εξίσου µεγάλες σιαγόνες. Έχουν δύο ραχιαία 

πτερύγια, από τα οποία το πρώτο έχει µικρότερη βάση. Στη Μεσόγειο θάλασσα 

συναντάται µόνο ένα είδος της οικογένειας αυτής. Το είδος αυτό διαθέτει επίµηκες, 

ατρακτοειδές σώµα, µε µεγάλο κεφάλι. Η κάτω σιαγόνα προεξέχει ελαφρώς της πάνω 

και το στόµα του είναι µεγάλο. Φέρει διάφορες σειρές δοντιών στην στοµατική 

κοιλότητα. Έχει δύο ραχιαία πτερύγια, από τα οποία το δεύτερο είναι σχεδόν 

συµµετρικό µε το εδρικό. Το ουραίο πτερύγιο είναι αποκοπτώµενο ή ελαφρώς 

εγκοπτώµενο. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων των ραχιαίων πτερυγίων και του 
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εδρικού είναι, αντίστοιχα, D1 9-11, D2 35-40 και A 35-40. Tο µέγιστο µήκος και 

βάρος του φτάνουν, αντίστοιχα στο 1,5 m και στα 15 kg. 

O χρωµατισµός του είδους αυτού είναι γενικά γκρίζος και κυανός και η 

κοιλιά ασηµένια. Στο πίσω µέρος του δεύτερου ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου 

του φέρει ένα σκουρόχρωµο λοβό. 

Οικότοπος: 

Βρίσκεται σε βάθος µεταξύ 70 ως 370 µέτρα, αλλά µπορεί να εµφανιστεί 

στα παράκτια ύδατα, ακόµα είναι πιθανόν να βρεθεί και στα 1000 µέτρα βάθος. Ζεί 

κοντά στον πυθµένα κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλά µετακινείται τη νύχτα. Μέχρι 

την ηλικία των 3 ετών τα νεαρά ζούν σε λασπώδη πυθµένα. Μετά το πέρας του 

χρόνου των 3 ετών συχνάζουν στα µεσόνερα. 

∆ιατροφή: 

Ο µπακαλιάρος τρέφεται µε γαύρο, σαρδέλα και µικρά καλαµάρια και γενικά 

ψάρια που ζουν στα µεσόνερα. Τα µεγάλα άτοµα τρέφονται µε µικρότερα ψάρια του 

ίδιου είδους. Παρόλ’ αυτά τα νεαρά άτοµα τρέφονται µε καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Η περίοδος ωοτοκίας ποικίλλει ανάλογα µε τον πληθυσµό και την 

τοποθεσία. Είναι από ∆εκέµβριο ως Ιούνιο (Μεσόγειος θάλασσα), Φεβρουάριος- 

Μάϊος (Βισκαϊκός κόλπος), Απρίλιος- Ιούλιος (Ισλανδία), Μάϊος-Αύγουστος 

(Σκωτία). Στη Μεσόγειο το ψάρι ωοτοκεί σε βάθος 100 ως 300 µ. 

Η πρώτη γενετική ωρίµανση φτάνει το 7 έτος για τα περισσότερα θηλυκά 57 

cm και το 5 έτος για τα αρσενικά 40 cm ( Ατλαντικός ωκεανός ). Στη Μεσόγειο 

θάλασσα τα αρσενικά ωριµάζουν στα 25 cm και τα θηλυκά στα 35-40 cm. Τα θηλυκά 

µεγαλώνουν ταχύτερα από τα αρσενικά. Η γονιµότητα αναφέρεται από 2 ως 7 

εκατοµµύρια αυγά ανά γέννα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ατλαντική ακτή της Ευρώπης και δυτική βόρεια Αφρική και Μαυριτανία, 

βόρεια προς τη Νορβηγία και την Ισλανδία, στη Μεσόγειο και στη νότια ακτή της 

Μαύρης θάλασσας. 
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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2.14 Τάξη: Lophiiformes 
 

Πεσκανδρίτσα, Lophius piscatorius. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Lophiiformes 

Οικογένεια: Lophiidae 

Γένος: Lophius 

Είδος: Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Batrachus piscatorius (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Angler (UK), Rap (Spain), Gianello (Italy). 

  

Εικόνα 1. Πεσκανδρίτσα, Lophius piscatorius. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι πεπλατυσµένο στη ραχιαία περιοχή, στην 

κοιλιά και στο κεφάλι, ενώ η ουρά του είναι κοντή και αδύνατη. Έχει µεγάλο στόµα, 

του οποίου οι σιαγόνες φέρουν µυτερά δόντια και πάνω από αυτό έχει ένα λοφίο, το 

οποίο χρησιµοποιεί µε απλά κουνήµατα, προκειµένου να προσελκύει µικρά ψάρια 

του βυθού κοντά του. Το δέρµα είναι λεπτό και δε φέρει λέπια. Οι ραχιαίες ακτίνες 

των πτερυγίων είναι µακριές και γερές µε πολύ καλά αναπτυγµένους έλικες, ενώ οι 

πέντε πρώτες είναι ξεχωριστές και επιµήκεις. Ο αριθµητικός τύπος των ραχιαίων και 
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του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D1 III, D2 III, D3 11-13 και Α 9-10. Το 

µέγιστο µήκος και βάρος φτάνουν στα 2 µέτρα και στα 45 εκατοστά, αντίστοιχα, ενώ 

το µήκος του κυµαίνεται συνήθως στα 25-50 εκατοστά. Η µέγιστη καταγεγραµµένη 

ηλικία του είναι 24 έτη. 

Στην πλάτη φέρει καστανό χρωµατισµό και κηλίδες ανοιχτότερου 

χρωµατισµού, ενώ στην κοιλιά εµφανίζει λευκό. Επιπλέον, τα κοιλιακά πτερύγια 

φέρουν µαύρες παρυφές. 

Οικότοπος: 

Είναι βαθύβιο, βενθικό είδος που ζει από 20-1000 µέτρα βάθος. Ζει σε 

αµµώδη, λασπώδη και µερικές φορές πετρώδη πυθµένα. Βρίσκεται θαµµένο µέσα 

στην άµµο περιµένοντας το θήραµα του. 

∆ιατροφή:  

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, µικρά µαλάκια και περιστασιακά µε πουλιά που 

προσγειώνονται στην επιφάνεια της θάλασσας κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να 

ξεκουραστούν. 

Αναπαραγωγή: 

Οι µήνες αναπαραγωγής εµφανίζονται από Φεβρουάριο ως Ιούλιο. Ένα 

θηλυκό ωριµάζει στα 40-60 εκατοστά και το αρσενικό στα 50 εκατοστά. Επίσης η 

απόλυτη γονιµότητα ανέρχεται στο 1.000.000 minimum. Γονιµότητα στα ψάρια 

ορίζεται ο αριθµός των ωαρίων που αναπτύσσεται στις ωοθήκες τους λίγο πριν από 

την ωοτοκία. Ο αριθµός αυτός των παραγόµενων ωαρίων ονοµάζεται απόλυτη 

γονιµότητα (absolute fecundity). 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο θάλασσα, 

στη Μαύρη θάλασσα. Επίσης σε πολλές περιοχές της δυτικής Αφρικής και στο 

βόρειο Ατλαντικό, όπου έχει αναφερθεί πως τα ψάρια εκεί έχουν πολύ µεγάλο 

µέγεθος.  

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 



354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Lophius piscatorius

ΜΗΝΕΣ

ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ



355 

 

2.15 Τάξη: Myctophiformes (Scopeliformes) 
 

Σκαρµός, Synodus saurus. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Myctophiformes (Scopeliformes) 

Οικογένεια: Synodontidae 

Γένος: Synodus 

Είδος: Synodus saurus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Osmerus saurus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Atlantic lizardfish (UK), Italy (Lacerta), Lezard (France). 

 

Εικόνα 1. Σκαρµός, Synodus saurus. Photo by Cambraia Duerte. 

Μορφολογία: 

Έχει σχήµα επίµηκες και κυλινδρικό. Φέρει λιπώδες πτερύγιο, µεγάλο κεφάλι 

και µεγάλες σιαγόνες. Τα µάτια του είναι µεγάλα και τοποθετηµένα ψηλά στο κεφάλι. 

Φέρει σειρές κοφτερών δοντιών στο εξωτερικό τµήµα των σιαγόνων. Ο αριθµός των 

ακτίνων του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου είναι, αντίστοιχα, D 11-13 και Α 9-

11. Κατά µήκος της πλευρικής γραµµής φέρει 50-60 λέπια. 

Το µέγιστο µήκος που πετυγχαίνεται από το είδος αυτό είναι στα 45 εκατοστά, 

ενώ το σύνηθες είναι 20-25 εκατοστά. 
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Ο γενικός χρωµατισµός του σκαρµού είναι σκούρος καφέ. Στο πίσω µέρος του 

σώµατος του φέρει αρκετές σκούρες λουρίδες, ενώ κατά µήκος της πλευρικής 

γραµµής εµφανίζει σκούρες κηλίδες. Τα ώριµα άτοµα εµφανίζουν σκούρα στίγµατα 

στο πάνω τµήµα του ουραίου πτερυγίου. 

Οικότοπος:  

Ο σκαρµός απαντάται σε παράκτια νερά. Ζει από 1 ως 400 µέτρα βάθος αλλά 

συνήθως βρίσκεται από 5 ως 30 µέτρα. Χαρακτηρίζεται βενθικό είδος, το οποίο ζει 

σε αµµώδη και βραχώδη πυθµένα µε φύκια. Είναι µοναχικό ψάρι ζει απαρατήρητο, 

χωµένο και κρυµµένο µέσα στην άµµο. 

∆ιατροφή:  

Είναι θηρευτής που κυνηγά µε ενέδρες και συλλαµβάνει τη λεία του µε 

γρήγορες εφορµήσεις. Τρέφεται µε µικρά ψάρια, σκουλήκια, µαλάκια και 

καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή:  

Σύµφωνα µε τον Golani (1983), η αναπαραγωγική περίοδος αρχίζει τον 

Φεβρουάριο και τελειώνει τον Αύγουστο στη Μεσόγειο θάλασσα. 

Από µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο νησί Τερσέϊρα (Αζόρες), 

παρατηρήθηκε πως τα θηλυκά έδειξαν αυξηµένο G.S.I δείκτη τον Ιούλιο. Από το 

τέλος του Ιουλίου ως τον Αύγουστο εµφανίστηκε µείωση του G.S.Ι, µε µεγαλύτερη 

µείωση τον Οκτώβριο. Όσο αναφορά τα αρσενικά άτοµα ο δείκτης G.S.I άγγιξε 

κορυφαίες τιµές τον Ιούνιο και ύστερα µειώθηκε στις αρχές του Οκτωβρίου. 

Ο γοναδοσωµατικός δείκτης, G.S.I: 

1. G.S.I = GW/W * 100 

2. G.S.I = GW/SW * 100 

Όπου, G.S.I = γοναδοσωµατικός δείκτης, GW = βάρος γονάδων, W = 

συνολικό σωµατικό βάρος του ψαριού, SW= σωµατικό βάρος του ψαριού, το 

οποίο καθορίζεται ως το βάρος που προκύπτει µετά την αφαίρεση του βάρους 

των γονάδων. 
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Γεωγραφική εξάπλωση:  

Απαντάται στον ανατολικό ατλαντικό, στις ακτές τις δυτικής Ευρώπης 

(Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία), από το Μαρόκο ως το Πράσινο Ακρωτήρι, 

συµπεριλαµβανοµένων τις Αζόρες και τη Μεσόγειο θάλασσα. Ακόµα βρίσκεται στον 

δυτικό ατλαντικό, στις Βερµούδες, στις Μπαχάµες και στις µικρές Αντίλλες 

(∆οµινικανή ∆ηµοκρατία). 
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2.16 Τάξη: Syngathiformes 
 

Τροµπέτα, Macroramphosus scolopax. 

Οµοταξία: Ακτινοπτερύγιοι 

Τάξη: Syngathiformes 

Οικογένεια: Centriscidae 

Γένος: Macroramphosus 

Είδος: Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Balistes scolopax (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Longspine snipefish (UK), Trompetero (Spain), Becasse de mer 

(France). 

 

Εικόνα 1. Macroramphosus scolopax, Τροµπέτα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Είναι µικρόσωµο ψάρι, το σώµα του είναι πλευρικά συµπιεσµένο και έχει 

ελλειπτικό σχήµα. Το ρύγχος του είναι µακρύ και έχει µεγάλους οφθαλµούς. Η 

πλευρική γραµµή είναι ευθεία γραµµή και πλήρης. Ο αριθµητικός τύπος των ακτίνων 

του ραχιαίου και του εδρικού πτερυγίου του είναι, αντίστοιχα, D1 VI-VIII, D2 11-13 

και Α 18-20. Το πρώτο από τα δύο ραχιαία πτερύγια φέρει ένα µεγάλο, σε σχέση µε 
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το ολικό µήκος του σώµατος, οδοντωτό, δηλητηριώδες αγκάθι. Συγκεκριµένα, το 

αγκάθι αυτό είναι το δεύτερο από τα έξι ως οκτώ αγκάθια που αποτελούν το ραχιαίο 

πτερύγιο. Το µέγιστο µήκος του είναι 20 εκατοστά, ενώ το συνηθέστερο είναι 8-12 

εκατοστά. 

Η τροµπέτα έχει πορτοκαλί, ροζ χρώµα στη ράχη, ενώ στη κοιλιά είναι λευκό. 

Οικότοπος: 

Είναι ηµιπελαγικό ψάρι. Απαντάται πάνω από αµµώδη υποστρώµατα ή πάνω 

από περιοχές µε πλούσια βλάστηση. Όντας ηµιπελαγικό είδος, βρίσκεται στα 

ανώτερα υδάτινα στρώµατα. Τα ενήλικα άτοµα του είδους δραστηριοποιούνται πιο 

κοντά στο βυθό σε σχέση µε τα νεαρά. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές 

διαιτολογικές τους προτιµήσεις. Σχηµατίζει πολυπληθή κοπάδια ή κινείται σε ζεύγη. 

∆ιατροφή: 

Τα νεαρά άτοµα τρέφονται, κυρίως, µε κοπήποδα και άλλα πελαγικά 

ασπόνδυλα, ενώ τα ενήλικα προτιµούν τα βενθικά ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Αναπαράγεται µια φορά το χρόνο κατά τους χειµερινούς µήνες. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον δυτικό Ατλαντικό, στον ανατολικό Ατλαντικό, στον Ινδικό 

και στον Ειρηνικό ωκεανό. Επίσης συναντάται στον κόλπο της Αλάσκας και στη 

Βερίγγειο θάλασσα. 
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3 Κλάση: Χονδριχθύες (Chondrichthyes) 

3.1 Τάξη: Lamniformes 
 

Μπλέ καρχαρίας, Prionace glauca. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Lamniformes 

Οικογένεια: Carcharhinidae 

Γένος: Prionace 

Είδος: Prionace glauca (Linnaeus, 1758)   

Κοινά συνώνυµα: Squalus glaucus (Linnaeus, 1758)  

Κοινά ονόµατα: Tintorera (Spain), Canesca (France), Cagnoleto (Italy). 

 

Εικόνα 1. Μπλε καρχαρίας, Prionace glauca. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο µπλε καρχαρίας έχει σώµα λεπτό µε µακριά και µυτερά πτερύγια. Το 

ρύγχος του είναι κωνικό και τα µάτια του µεγάλα. Τα δόντια της πάνω σιαγόνας είναι 
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τριγωνικά µε πριονωτές άκρες. Φέρει δύο ραχιαία πτερύγια, όπου το δεύτερο που 

είναι τοποθετηµένο πλησίον του ουραίου µίσχου, είναι πολύ µικρότερο από το πρώτο. 

Τα πλευρικά πτερύγια είναι σπαθωτά και πολύ µακριά. Το ουραίο πτερύγιο είναι 

πολύ µακρύ, µε αποτέλεσµα να τον καθιστά ικανό να αναπτύσσει µεγάλες ταχύτητες. 

Το µέγιστο µήκος των αρσενικών είναι 6 m και το µέγιστο βάρος τους 200 kg. 

Συνήθως το µήκος και το βάρος στα ευρωπαϊκά νερά δεν υπερβαίνει, αντίστοιχα, τα 

2,5 m και 100 kg. Η µέγιστη καταγεγραµµένη ηλικία είναι 20 έτη. 

Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι σκούρος µπλε στη ραχιαία περιοχή, 

ανοιχτός µπλέ στις πλευρές και λευκός στην κοιλιακή περιοχή. Οι παρυφές των 

πλευρικών πτερυγίων και του εδρικού φέρουν σκουρότερο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Eίναι ωκεάνιο και επιπελαγικό είδος, εµφανίζεται κοντά στην επιφάνεια και 

µπορεί να φτάσει και ως 200 µέτρα. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα είδος ανοιχτής 

θάλασσας, πλησιάζει και κοντά στις ακτές στις υφαλοκρηπίδες κατά τη διάρκεια της 

νύχτας ώστε να κυνηγήσει. Προτιµάει θερµοκρασίες από 7º ως 16º C αλλά µπορεί να 

ζήσει και σε θερµοκρασίες ως 200 C. Στον Ινδικό Ωκεανό ο µπλέ καρχαρίας 

εµφανίζεται σε βάθη από 80 ως 220 µέτρα και θερµοκρασία από 12ο ως 25ο C. Έχει 

παρατηρηθεί πως κινείται αργά στην επιφάνεια του νερού µε το πρώτο ραχιαίο και το 

εδρικό του πτερύγιο έξω από το νερό και τα θωρακικά πτερύγια να εκτείνονται 

συµµετρικά από το κορµό του. 

∆ιατροφή: 

Ο µπλε καρχαρίας τρέφεται µε µικρά θηράµατα, ψάρια και καλαµάρια και 

αρκετές φορές αρπάζουν τα πτηνά από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει σηµειωθεί 

πως το µεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης των θηραµάτων του µπλε καρχαρία 

ανήκει στα καλαµάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Ο µπλε καρχαρίας ή γλαυκοκαρχαρίας είναι ζωοτόκο, γεννώντας από 15 ως 

80 µικρά. Η περίοδος κύησης ανέρχεται από 9 ως 12 µήνες. Η µέγιστη 

καταγεγραµµένη ηλικία φτάνει τα 20 χρόνια, επίσης τα άτοµα που είναι εως 4 ετών 

δεν έχουν ωριµάσει σεξουαλικά (ανώριµα), τα άτοµα από 4 εως 5 είναι τα νεαρά 
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άτοµα ενώ τα ενήλικα άτοµα είναι 5 και πάνω. Τα αρσενικά άτοµα ωριµάζουν στο 4 

και 5 έτος της ζωής τους. Οι µήνες αναπαραγωγής του είναι Φεβρουάριος, Μάρτιος, 

Απρίλιος, Μάιος και µερικές φορές τον Ιούλιο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Ζει σε εύκρατα και τροπικά νερά. Απαντάται στο νότιο-δυτικό Ατλαντικό 

Ωκεανό (Αργεντινή, Ουρουγουάη), στον κεντρικό Ατλαντικό, στον ανατολικό 

Ατλαντικό από την Νορβηγία ως Νότια Αφρική, στον Ινδικό Ωκεανό, στον Μεγάλο 

Αυστραλιανό Κόλπο, στη θάλασσα Φιλιππίνων ως την Ιαπωνία. 
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Γαλέος, Galeus melastomus. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Lamniformes 

Οικογένεια: Scyliorhinidae 

Γένος: Galeus 

Είδος: Galeus melastomus (Rafinesque, 1810) 

Συνώνυµα: Scyllium artedi (Risso, 1820) 

Κοινά ονόµατα: Blackmouth catshark (UK), Moellin (Italy), Oloyao (Spain). 

 

Εικόνα 1. Γαλέος, Galeus melastomus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει σώµα λεπτό και το ρύγχος του είναι µέτρια µακρύ και 

µυτερό. Οι χειλικές αυλακώσεις είναι σχετικά µακριές και δε σταµατούν στις 

στοµατικές γωνίες. Το στόµα του είναι φαρδύ και το σχήµα του µοιάζει µε αψίδα, 

ενώ το πλάτος φτάνει στο 6-8% του συνολικού µήκους του. Τα µάτια είναι πλάγια 
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τοποθετηµένα στο κεφάλι και οι υποφθαλµικές ραβδώσεις είναι αρκετά εµφανείς. Τα 

κοιλιακά πτερύγια είναι µικρά και γωνιώδη, τοποθετηµένα χαµηλά στην κοιλιακή 

περιοχή. Στον πάνω λοβό του ουραίου πτερυγίου φέρει επιδερµικές οδοντώσεις. Το 

µέγιστο µήκος των αρσενικών φτάνει στα 75 εκατοστά, ενώ των θηλυκών στα 90 

εκατοστά. Το µέγιστο βάρος τους φτάνει περίπου στα 1,5 κιλά. 

Γενικά το είδος αυτό έχει χρώµα καφέ-γκρι. Φέρει µεγάλα ακανόνιστα 

σηµάδια τα οποία περιµετρικά εµφανίζουν πιο ανοιχτό χρωµατισµό. Στο εσωτερικό 

του στόµατος φέρει µαύρο χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό και βαθύβιο είδος, βρίσκεται στα 55-1880 µέτρα, ενώ συνήθως 

κολυµπάει µεταξύ 150 και 1200 µέτρα. Μερικές φορές µπορεί να παρουσιαστεί στα 

παράκτια ύδατα, κοντά στην υφαλοκρηπίδα αλλά συνήθως απαντάται στο ηπειρωτικό 

ανύψωµα και στην ωκεάνια πεδιάδα. Το ενδιαίτηµα που φιλοξενεί τον γαλέο 

απαρτίζεται από άµµο και χαλίκια. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται κυρίως µε ασπόνδυλα, συµπεριλαµβανοµένων διάφορα είδη 

γαρίδων, κεφαλόποδα και άλλα µικρά πελαγικά ή βενθικά ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται όλη τη διάρκεια του έτους µε 

δύο κορυφές δραστηριότητας της γονιµοποίησης, τους χειµερινούς και του 

καλοκαιρινούς µήνες. Το είδος αυτό είναι ωοτόκο, τα αυγά του είναι 54 mm µήκος 

και 21 mm περίµετρο. Τα αρσενικά ωριµάζουν γεννητικά σε µικρότερο µέγεθος από 

τα θηλυκά. Πιο συγκεκριµένα, τα αρσενικά ωριµάζουν µόλις στα 50 εκατοστά 

περίπου και στα 58 ως 60 εκατοστά τα θηλυκά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στο βορειοανατολικό Ατλαντικό: Νήσοι Φερόε ως τη Σενεγάλη 

καθώς επίσης βρίσκεται και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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3.2 Τάξη: Squaliformes 
 

Σκυµνοσκυλόψαρο, Dalatias licha. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Squaliformes 

Οικογένεια: Dalatiidae 

Γένος: Dalatias 

Είδος: Dalatias licha (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά συνώνυµα: Squalus licha (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά ονόµατα: Kitefin shark (UK), Squale liche (France), Carocho (Spain). 

 

Εικόνα 1. Dalatias licha, σκυµνοσκυλόψαρο. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σκυµνοσκυλόψαρο δεν είναι πολύ µεγάλο σε σύγκριση µε άλλα είδης 

καρχαριών. Το ρύγχος του είναι αρκετά στρογγυλεµένο, έχει µεγάλα µάτια και πίσω 

από αυτά είναι τοποθετηµένοι οι φυσητήρες, καθώς επίσης φέρει πέντε βραγχιακές 

σχισµές. Έχει δυο ραχιαία πτερύγια, ένα ζευγάρι πυελικά πτερύγια, χωρίς εδρικό 
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πτερύγιο. Επιπλέον το ουραίο πτερύγιο είναι ετερόκερκο και φέρει στον πάνω λοβό 

εγκοπή. Το µέγιστο µήκος του είναι 1.80 µέτρα. 

Το χρώµα του είναι καφέ-γκρίζο, όπως η στάχτη. 

Οικότοπος: 

Ζει κοντά στην υφαλοκρηπίδα, ιδιαίτερα στο υφαλοπρανές. Προτιµάει 

εύκρατες και τροπικές θάλασσες. 

∆ιατροφή: 

Οι διαιτολογικές του προτιµήσεις είναι βενθικά ψάρια, µικρότεροι καρχαρίες, 

σαλάχια, κεφαλόποδα και καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοζωοτόκο είδος που γεννά 10-20 λάρβες. Η αναπαραγωγική περίοδος 

ξεκινάει περί τα µέσα του καλοκαιριού και ολοκληρώνεται αρχές Οκτωβρίου. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Όντας κοσµοπολίτικο είδος απαντάται σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη της γης, 

εκτός του βόρειο και του νότιου πόλου. 
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Κεντρόνι, Squalus acanthias. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Squaliformes 

Οικογένεια: Squalidae 

Γένος: Squalus 

Είδος: Squalus acanthias (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Acanthias vulgaris (Risso, 1827) 

Κοινά ονόµατα: Picked dogfish (UK), Agoggiau (Italy), Galludo (Spain). 

 

Εικόνα 1. Κεντρόνι, Squalus acanthias. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι λεπτό και µακρύ. Το ρύγχος του είναι 

προτεταµένο µε καλά αναπτυγµένες τις ρινικές εξοχές. Φέρει χειλικές αυλακώσεις 

στην άνω και κάτω σιαγόνα, τα µάτια του εµφανίζουν σχήµα οβάλ και φέρει πέντε 

βραγχιακές σχισµές. Η βάση του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου ξεκινά νοητά πίσω από 

τη βάση των πλευρικών πτερυγίων. Το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο είναι µικρότερο από 
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το πρώτο. Η βάση του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου είναι τοποθετηµένη πίσω από τη 

βάση του εδρικού πτερυγίου. Επίσης εκφύει δύο άκανθες, µια στο πρώτο και µια στο 

δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο αντίστοιχα. Το µέγιστο µήκος που φτάνει ένα αρσενικό 

άτοµο ανέρχεται στα 95 εκατοστά και ένα θηλυκό ανέρχεται στα 120 εκατοστά. Το 

σύνηθες µήκος είναι µεταξύ 30 και 70 εκατοστά. Το µέγιστο βάρος του είδους αυτού 

είναι 9,1 κιλά. 

Ο χρωµατισµός του κεντρονιού είναι γκρίζος προς ασηµί και στη ράχη είναι 

πιο σκούρο καθώς επίσης εµφανίζει λευκές κηλίδες κοντά στη ραχιαία περιοχή κατά 

µήκος του σώµατος του και η κοιλιακή περιοχή είναι λευκή. 

Οικότοπος: 

Είναι ευρύαλο είδος το οποίο ζει στη θάλασσα. Είναι βενθοπελαγικό και 

ωκεανόδροµο είδος, το οποίο µεταναστεύει ευκαιριακά. Απαντάται από 10 ως 1500 

µέτρα, ενώ συνήθως βρίσκεται από 50 ως 300 µέτρα βάθος. Επίσης ζει σε παράκτια 

ύδατα και κολυµπάει συνήθως ως την επιπελαγική ζώνη. Το είδος αυτό εµφανίζεται 

σε κοπάδια του ίδιου µεγέθους, σε αµµώδη πυθµένα µε χαλίκια και υποθαλάσσια 

φυτά. 

∆ιατροφή: 

Το κεντρόνι (Squalus acanthias), τρέφεται µε µέδουσες, καλαµάρια, θράψαλα, 

γαρίδες, καβούρια καθώς επίσης µε ολοθουροειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοζωοτόκο είδος, ένα θηλυκό ψάρι µπορεί να γεννήσει από 1 ως 20 

ιχθύδια. Τα ιχθύδια αυτού του είδους περνάνε διαδοχικά από το προ-λαρβικό στάδιο 

και το µετα-λαρβικό στάδιο. Η αναπαραγωγική περίοδος δεν είναι σταθερή για το 

κεντρόνι, το οποίο σχετίζεται µε την περιοχή που απαντάται το είδος. Πιο 

συγκεκριµένα, το κεντρόνι αναπαράγεται από Απρίλιο ως τα µέσα Ιουνίου ή κατά τη 

διάρκεια του χειµώνα. Επιπρόσθετα, η περίοδος κύησης είναι από 18 ως 24 µήνες. Το 

ιχθύδιο κατά τη γέννηση του φτάνει από 15 ως 30 εκατοστά. Τα θηλυκά πλησιάζουν 

τις ακτές στην περίοδο γεννοβολίας. Τέλος, όσο µεγαλύτερο είναι το θηλυκό τόσο 

περισσότερο ποσοστό επιβίωσης θα έχουν τα ιχθύδια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Απαντάται τόσο στο βόρειο ηµισφαίριο όσο και στο νότιο ηµισφαίριο. 

Εντοπίζεται στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, στον ανατολικό Ατλαντικό και στη 

Μεσόγειο θάλασσα. Επίσης απαντάται στη Νότια Αµερική: από το Περού ως την 

Ουρουγουάη και από το Νιου Μπρανζούικ ως τον Κόλπο του Μεξικού. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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3.3 Τάξη:Rajiformes 
 

Σγουρός βάτος, Raja clavata. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Rajiformes 

Οικογένεια: Rajidae 

Γένος: Raja 

Είδος: Raja clavata (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Raja rubus (Blonch, 1784) 

Κοινά ονόµατα: Thornback ray (UK), Raja petrusa (Italy), Raya crabuda (Spain). 

 

Εικόνα 1. Σγουρός βάτος, R.clavata. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό εµφανίζει µεγάλη πυκνότητα αγκαθιών σε όλο το σώµα, καθώς 

επίσης µια µεσαία σειρά από µεγάλα αγκάθια στο µέσο του δίσκου µέχρι το ραχιαίο 

πτερύγιο. Γενικά η πάνω επιφάνεια είναι πάντοτε εξ’ολοκλήρου αγκαθωτή, ακόµα 

και στα νεαρά άτοµα, ενώ η κάτω είναι εξ’ολοκλήρου καλυµµένη από αγκάθια στα 
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ενήλικα θηλυκά. Στα ενήλικα αρσενικά καλύπτεται µόνο η περιοχή της µύτης και οι 

άκρες των δίσκων. Τα αγκάθια στην τροχιακή περιοχή είναι διάσπαρτα. Επίσης φέρει 

µια σειρά 30-50 αγκάθια από τον αυχένα µέχρι το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο, ενώ ο 

αριθµός αυτός µειώνεται στα ενήλικα θηλυκά. 

Γενικά η µορφή των αγκαθιών παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία. Το ρύγχος του 

είναι σχετικά κοντό, οι πίσω παρυφές του δίσκου είναι ελικοειδείς (κυµατοειδείς), 

ενώ οι εξωτερικές γωνίες είναι σχεδόν κάθετες. Το µήκος του ανέρχεται περίπου στα 

90 εκατοστά, ενώ τα µεγαλύτερα άτοµα είναι συνήθως θηλυκά. 

Ο σγουρός βάτος στην πάνω επιφάνεια του σώµατος φέρει µεγάλη ποικιλία 

αποχρώσεων του καφέ. Εµφανίζει ένα ανάµικτο χρωµατισµό µε σκούρα 

γκριζοκάστανα στίγµατα και ανοιχτόχρωµες κίτρινες κηλίδες. Συχνά µοιάζει σαν να 

είναι καλυµµένο µε µάρµαρο και σκούρες κάθετες ραβδώσεις. Στην κοιλιακή περιοχή 

έχει απαλές, κρεµ αποχρώσεις, οι οποίες περιµετρικά γκριδίζουν. 

Οικότοπος: 

Ο σγουρός βάτος ή κοινή ράσα όπως αποκαλείται στο εµπόριο αλιευµάτων, 

ζει στη θάλασσα και είναι βενθικό είδος που ζει από 5 ως 1020 µέτρα βάθος, ενώ 

συνήθως κολυµπάει από 10 ως 400 µέτρα. Απαντάται τις περισσότερες φορές σε 

παράκτια ύδατα (10-60 µέτρα). Μπορεί να αντέξει σε χαµηλές τιµές αλατότητας. 

Επίσης το περιβάλλον που φιλοξενεί το είδος αυτό αποτελείται από λάσπη, άµµο και 

χαλίκια. Είναι νυχτόβιο είδος, ειδικότερα τις ώρες της τροφοληψίας. Η Raja clavata 

πραγµατοποιεί µεταναστεύσεις 50 µε 120 km ανά µήνα, µετακινείται σε βαθύτερες 

περιοχές το φθινόπωρο και το χειµώνα σε ρηχότερες περιοχές. Οι λάρβες, αντιθέτως 

δεν µετακινούνται παρά µόνο κολυµπάνε σε µικρές αποστάσεις σε ρηχά νερά. 

Επιπλέον, το είδος αυτό εντοπίζει ηλεκτρικά πεδία που παράγονται από άλλους 

οργανισµούς µέσα στη θάλασσα ή ακόµα και του ίδιου είδους. 

∆ιατροφή: 

Ο σγουρός βάτος τρέφεται µε βενθικούς οργανισµούς καθώς επίσης µε 

καρκινοειδή και ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 
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Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται από τον Φεβρουάριο ως τον 

Σεπτέµβριο µε σηµαντική κορύφωση τον Ιούνιο. Στη Μεσόγειο θάλασσα 

πραγµατοποιείται το χειµώνα και την άνοιξη. Το θηλυκό µπορεί να γεννήσει 170 

αυγά µέσα στο χρόνο αλλά συνήθως η γονιµότητα του είδους κυµαίνεται στα 40-50 

αυγά ανά έτος. Επίσης τα αυγά έχουν σχήµα κάψουλας µε µικρά αγκάθια στις άκρες 

τα οποία προσκολλώνται στον πυθµένα (αµµόφιλα, λιθόφιλα). Τα αυγά έχουν µήκος 

5-9 εκατοστά και πλάτος 3,4-6,8 εκατοστά. Το αυγό εκκολάπτεται µετά από 4-5 

µήνες και η λάρβα έχει µήκος 11-13 εκατοστά. Επίσης παρατηρήθηκε µια σηµαντική 

κοινωνική συµπεριφορά κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, όπου τα θηλυκά άτοµα 

πραγµατοποιούσαν µεταναστεύσεις προς τα παράκτια ύδατα περίπου ένα µήνα πριν 

µετακινηθούν τα αρσενικά. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό, στον νοτιοδυτικό Ινδικό ωκεανό και 

στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Λευκός βάτος, Raja naevus. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Rajiformes 

Οικογένεια: Rajidae 

Γένος: Raja 

Είδος: Raja naevus (Muller and Henle, 1841) 

Συνώνυµα: Leucoraja naevus (Muller and Henle, 1841) 

Κοινά ονόµατα: Cuckoo ray (UK), Raie fleurie (France), Raya santiguesa (Spain). 

 

Εικόνα 1. Λευκός βάτος, Raja naevus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το ρύγχος του είδους αυτού είναι κοντό. Η πάνω επιφάνεια του δίσκου είναι 

εξ΄ ολοκλήρου καλυµµένη µε αγκάθια, αλλά κάποιες φορές τα πλευρικά πτερύγια 

είναι περισσότερο ή λιγότερο γυµνά. Συνήθως φέρει 9-13 αγκάθια σε µια 

ολοκληρωµένη σειρά τριγύρω από την εσωτερική πλευρά των οφθαλµών και ένα 

µεγάλο τρίγωνο από αγκάθια στον αυχένα. Επιπλέον, φέρει δύο παράλληλες σειρές 

σκληρών αγκαθιών σε κάθε πλευρά, δεξιά και αριστερά του µέσου της ουράς και 
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συνήθως οι εσωτερικές σειρές εκτείνονται µέχρι µπροστά στους ώµους. Τα ραχιαία 

πτερύγια δε φέρουν αγκάθια. Η κάτω επιφάνεια είναι οµαλή, εκτός των µπροστινών 

άκρων του δίσκου, που φέρουν αγκάθια. Το µέγιστο µήκος του µπορεί να φτάσει στα 

70 εκατοστά. 

Κατά µήκος της πάνω επιφάνειας του σώµατος του φέρει ωχρό χρωµατισµό, ο 

οποίος εµφανίζεται ως ανοιχτό γκρι-καφέ. Στο µέσο κάθε πλευρικού πτερυγίου, 

εµφανίζει ένα µεγάλο στρογγυλό, µαύρο στίγµα σαν οφθαλµός, πάνω στον οποίο 

υπάρχουν κίτρινες λουρίδες. Ο χρωµατισµός της κάτω πλευράς είναι λευκός. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος και ζει από 20-500 µέτρα βάθος. Ζει σε αµµώδη και 

λασπώδη βιότοπο, συνήθως ως τα 250 µέτρα, για το λόγο αυτό παρουσιάζει το 

συγκεκριµένο χρωµατισµό που του παρέχει καµουφλάζ και αποφεύγει τους θηρευτές 

µε τον τρόπο αυτό. Τις πλείστες φορές ζει µόνο του, καθώς σπάνια θα βρεθούν πάνω 

από δύο άτοµα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε τη βοήθεια των µεγάλων του πτερυγίων (µετακινώντας τα σε 

κάθετο άξονα), ψάχνοντας στην άµµο για την τροφή του, που αποτελείται από µικρά 

βυθόβια ψάρια και ασπόνδυλα. Επίσης, τρέφει µεγάλη αδυναµία στις γαρίδες και στα 

οστρακόδερµα γενικότερα. 

Αναπαραγωγή: 

Το Raja naevus, υπόκειται σε ωοτοκία και γεννά ολόχρονα, χωρίς να έχει 

συγκεκριµένη αναπαραγωγική περίοδο (κυρίως, όµως, αποθέτει τα αυγά του το 

χειµώνα και την άνοιξη). Ένα ώριµο θηλυκό αποθέτει γύρω στα 150 αυγά το χρόνο, 

τα οποία εκκολάπτονται σε διάστηµα 5 περίπου µηνών. Η γονιµοποίηση 

επιτυγχάνεται µε  ένα χαρακτηριστικό αγκάλιασµα των ψαριών, που επιτυγχάνεται µε 

τη βοήθεια των θωρακικών τους πτερυγίων. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από την Ιρλανδία ως τη Σενεγάλη και 

στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Οξύρυγχος βάτος, Raja oxyrinchus. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Rajiformes 

Οικογένεια: Rajidae 

Γένος: Raja 

Είδος: Raja oxyrinchus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Raja acus (Lacepede, 1803) 

Κοινά ονόµατα: Longnosed skate (UK), Pocheteau noir (France), Picon (Spain). 

 

Εικόνα 1. Οξύρυγχος βάτος, Raja oxyrinchus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο οξύρυγχος βάτος διαθέτει ρύγχος εξαιρετικά µακρύ και µυτερό. Ο δίσκος 

είναι πλατύς, σε σχήµα ρόµβου και τα πτερύγια φέρουν οξείς εξωτερικές γωνίες. Στο 

κατώτερο τµήµα φέρει µια έντονα βαθιά κοιλότητα. Η πάνω επιφάνεια είναι σχεδόν 

λεία στα νεαρά άτοµα, ενώ σταδιακά στα ενήλικα καλύπτεται από αγκάθια, αλλά τα 

πλευρικά πτερύγια παραµένουν χωρίς αγκάθια. Τα µοναδικά αγκάθια που υπάρχουν 

στα νεαρά άτοµα είναι µερικά µπροστά από τους οφθαλµούς. ∆ιαθέτει κατά µήκος 
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της ουράς, µια σειρά από 4-11 αγκάθια, τα οποία στα ενήλικα άτοµα είναι φθαρµένα. 

Επίσης τα ενήλικα άτοµα φέρουν αγκάθια κατά µήκος των κάτω παρυφών της ουράς. 

Το µέγιστο µήκος του ανέρχεται στα 150 εκατοστά. 

Τα ανήλικα άτοµα του είδους αυτού στην πάνω επιφάνεια του δίσκου φέρουν 

ανοιχτό καστανό χρωµατισµό, ενώ τα ενήλικα σκούρο καστανό ή γκρίζο, µε σχέδια 

από περισσότερο ή λιγότερο διάσπαρτα ανοιχτόχρωµα και µαύρα στίγµατα. Στην 

κάτω επιφάνεια διακρίνονται σκούροι καστανοί έως κυανόγκριζοι χρωµατισµοί, µε 

ανοιχτότερες αποχρώσεις στα νεαρά άτοµα. Επίσης στην κάτω επιφάνεια και στις δύο 

πλευρές του δίσκου φέρει βλεννώδεις πόρους, που έχουν γραµµές και στίγµατα. 

Πολυάριθµους τέτοιους πόρους έχει στα 2/3 του µπροστινού τµήµατος της κάτω 

πλευράς. 

Οικότοπος: 

Απαντάται σε αµµώδη και βραχώδη βιότοπο, σε βάθος 70-1200 µέτρα, ενώ 

συνήθως βρίσκεται ως τα 200 µέτρα. Χαρακτηρίζεται ως βαθύβιο είδος, τα ενήλικα 

άτοµα καταδύονται σε βαθύτερα νερά. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά ψάρια, κεφαλόποδα και καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος λαµβάνει χώρα από την Άνοιξη ως το Καλοκαίρι. 

Το είδος αυτό υπόκειται σε ωοτοκία καθώς επίσης τα αυγά του είναι αµµόφιλα και 

λιθόφιλα. Επιπλέον, το αυγό του είδους αυτού έχει 14-23 εκατοστά µήκος και 11-12 

εκατοστά πλάτος. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό: από την Νορβηγία και τις 

Νήσους Φερόες ως τη Σενεγάλη και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Καθρεφτόβατος, Raja miraletus. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Rajiformes 

Οικογένεια: Rajidae 

Γένος: Raja 

Είδος: Raja miraletus (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Raja oculata (Stephan, 1779) 

Κοινά ονόµατα: Brown ray (UK), Raie miroir (France), Raya de espejos (Spain). 

 

Εικόνα 1. Καθρεφτόβατος, Raja miraletus. Photo by University of Valencia. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό φέρει κοντό ρύγχος, ενώ µερικά άτοµα εµφανίζουν πάνω σε 

αυτό ένα σκούρο σηµάδι. Η κοιλιακή επιφάνεια του είναι λεία, ενώ η πάνω, στα 

νεαρά άτοµα είναι αγκαθωτή και στα ενήλικα σχεδόν λεία, παρά το γεγονός ότι σε 

ένα τµήµα της φέρει αγκάθια. Το µέγιστο µήκος των αρσενικών ατόµων φτάνει στα 

60 εκατοστά, ενώ των θηλυκών στα 55 εκατοστά. Το σύνηθες µήκος του δεν 

υπερβαίνει τα 35 εκατοστά και τα 30 εκατοστά, αντίστοιχα, για αρσενικά και θηλυκά. 
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Ο καθρεφτόβατος χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία χρωµατισµών. Έτσι, η 

πάνω επιφάνεια του σώµατος του εµφανίζει αποχρώσεις που κυµαίνονται από ωχρές 

µέχρι καστανοκόκκινες µε διάσπαρτα σκούρα στίγµατα. ∆ιαθέτει ένα µεγάλο κυκλικό 

σηµάδι που µοιάζει µε οφθαλµό στο εσωτερικό κάθε πλευρικού πτερυγίου, το οποίο 

στο κέντρο φέρει ανοιχτό µπλε χρωµατισµό και περικλείεται από δύο δακτυλίους, 

από τους οποίους ο εσωτερικός είναι κίτρινος και ο εξωτερικός πορτοκαλί. Η κάτω 

πλευρά εµφανίζει λευκό χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Ζει σε αµµώδη και χαλικώδη πυθµένα καθώς επίσης είναι ευρύαλο είδος και 

απαντάται σε υφάλµυρα ύδατα. Βρίσκεται από 20 ως 400 µέτρα, αν και συνήθως 

βρίσκεται σε πιο ρηχά νερά, µεταξύ 50-150 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρά ψάρια και ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Υπόκειται σε ωοτοκία και γεννά καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Τις πλείστες 

φορές αποθέτει τα αυγά του τον χειµώνα και την άνοιξη. Τα αυγά του είναι κυρίως 

αµµόφιλα. Έχουν µήκος 4-4,6 εκατοστά και πλάτος 2,5-3 εκατοστά. Τα ιχθύδια έχουν 

την τάση να ακολουθούν την µητέρα τους για ένα διάστηµα της ζωής τους. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό: από την Πορτογαλία ως τη 

Νότια Αφρική, στη Μεσόγειο θάλασσα. Επιπλέον έχουν βρεθεί πληθυσµοί στο 

νοτιοδυτικό τµήµα του Ινδικού ωκεανού. 

∆ιάγραµµα:  Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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Βάτος, Raja radula. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Rajiformes 

Οικογένεια: Rajidae 

Γένος: Raja 

Είδος: Raja radula (Delaroche, 1809) 

Συνώνυµα: Raja atra (Muller and Henle, 1841) 

Κοινά ονόµατα: Rough ray (UK), Picara spinosa (Italy), Raya aspera (Spain). 

 

Εικόνα 1. Βάτος, Raja radula. Photo by Stergiou and Moutopoulos. 

Μορφολογία: 

Το ρύγχος του είδους αυτού είναι κοντό και αµβλυγώνιο. Η πάνω επιφάνεια 

του σώµατος του καλύπτεται από τραχιά αγκάθια, ενώ στην περιοχή κατά µήκος της 

εσωτερικής παρυφής των οφθαλµών του φέρει αµυδρά διάσπαρτα αγκάθια. Επίσης 

µια ακανόνιστη σειρά από πολυάριθµα µικρά αγκάθια ξεκινά από την περιοχή πίσω 

από το κεφάλι και φτάνει µέχρι το πρώτο ραχιαίο πτερύγιο. Υπάρχουν δύο αγκάθια 

µεταξύ των ραχιαίων πτερυγίων. Τα νεαρά άτοµα, καθώς και τα ενήλικα θηλυκά 

φέρουν αγκάθια µόνο στο ρύγχος και στο πίσω µέρος της ουράς. Τα µεγάλα θηλυκά 

άτοµα εµφανίζουν αγκάθια στην περιοχή γύρω από το στόµα, στο µέσο του σώµατος 
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και στο πρώτο µισό της ουράς τους. Το µέγιστο µήκος του µπορεί να φτάσει στα 70 

εκατοστά. 

Οι χρωµατισµοί του βάτου ποικίλλουν από ανοιχτό καστανόγκριζο που 

υπάρχει στην πάνω επιφάνεια του, µε σκόρπια σκούρα στίγµατα και γραµµές, µέχρι 

τις ανοιχτόχρωµες κουκίδες που εµφανίζει στην περιοχή του δίσκου. Επίσης, φέρει 

ένα µεγάλο σηµάδι, που µοιάζει µε µάτι, σε κάθε πλευρά του σώµατος του, στο 

σηµείο όπου ο δίσκος εµφανίζει το µεγαλύτερο πλάτος. Το σηµάδι αυτό είναι σκούρο 

στο κέντρο και περικυκλώνεται από έναν κίτρινο δακτύλιο. Εξωτερικά υπάρχει ένας 

ευρύς σκούρος δακτύλιος από κουκίδες. Η κάτω επιφάνεια του είναι λευκή, µε 

ανοιχτόχρωµες γκρίζες παρυφές και διάφορα σκούρα στίγµατα στην ουρά. 

Οικότοπος: 

Ο βάτος ζει στη θάλασσα, είναι βενθικό είδος που απαντάται από 20 ως 300 

µέτρα βάθος. Επίσης ζει κοντά σε παράκτια ύδατα και βρίσκεται σε αµµώδη ή 

λασπώδη πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε καρκινοειδή, µαλάκια και µικρά ψάρια καθώς και µε διάφορα 

είδη σκουληκιών (πολύχαιτοι, σιπουνκουλοειδή). 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοτόκο είδος. Αναπαράγεται καθόλη τη διάρκεια του έτους καθώς η 

µέγιστη περίοδος γεννοβολίας λαµβάνει χώρα στα τέλη της άνοιξης ως το καλοκαίρι. 

Τα αυγά προσκολλώνται στη άµµο ή σε χαλίκια. Οι ιχθυονύµφες τρέφονται µε τα 

συστατικά που τους παρέχει ο λεκιθικός σάκος. Επίσης, τα νεαρά άτοµα έχουν την 

τάση να ακολουθούν την µητέρα τους για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό απαντάται  σε όλη τη Μεσόγειο θάλασσα καθώς µπορεί να 

εµφανιστεί και στο βόρειο Μαρόκο, αφού ορισµένοι ιχθυοπληθυσµοί 

πραγµατοποιούν µεταναστεύσεις και διέρχονται από το στενό του Γιβραλτάρ. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2018. 
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3.4 Τάξη: Myliobatiformes 
 

Βατοτρυγόνα, Dasyatis pastinaca. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Myliobatiformes 

Οικογένεια: Dasyatidae 

Γένος: Dasyatis 

Είδος: Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Raja pastinaca (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Common stingray (UK), Pastenague commune (France), Bugghiu 

jancu (Italy). 

 

Εικόνα 1. Dasyatis pastinaca, Βατοτρυγόνα. Photo by Alessandro Falleni. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό διαθέτει σχετικά κοντό αµβλυγώνιο ρύγχος. Τα πλευρικά 

πτερύγια εµφανίζουν αµβλύ εξωτερικές γωνίες. Η πάνω επιφάνεια του σώµατος του 

είναι λεία, το ίδιο και η κάτω επιφάνεια. Στην άνω επιφάνεια του δίσκου, κοντά στην 

περιοχή του κεφαλιού φέρει οµοιόµορφες ραβδώσεις, επίσης φέρει ένα µακρύ 
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αιχµηρό αγκάθι, όπου εκφύεται στο χονδρό σηµείο της ουράς. Η ουρά του ξεπερνάει 

το µήκος του σώµατος του. 

Η βατοτρυγόνα φέρει στην πάνω επιφάνεια καφέ και λαδί χρωµατισµό, ενώ η 

κάτω επιφάνεια είναι άσπρη. 

Οικότοπος: 

Το Dasyatis pastinaca, είναι ευρύαλο, βενθικό είδος που ζει σε βάθος από 5 

ως 200 µέτρα. Απαντάται σε αµµολασπώδη πυθµένα µε χαλίκια, όπου εκφύονται 

λειµώνες µε θαλάσσια φυτά. Επίσης η βατοτρυγόνα εισέρχεται στις λιµνοθάλασσες 

και σε εκβολές ποταµών. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε βενθικά είδη ψαριών, δεκάποδα και µικρά κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Υπόκειται σε ωοζωοτοκία, µε περίοδο κύησης 4 µήνες και γεννά 4-7 

ιχθυονύµφες. Το θηλυκό ωριµάζει στα 40 εκατοστά και το αρσενικό στα 33 

εκατοστά. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται κατά την διάρκεια του 

Ιουλίου. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στο βορειοανατολικό Ατλαντικό: από τη Βόρεια θάλασσα ως το 

Γκαµπόν καθώς επίσης στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Μούντριζα, Dasyatis tortonesei. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Myliobatiformes 

Οικογένεια: Dasyatidae 

Γένος: Dasyatis 

Είδος: Dasyatis tortonesei (Capape, 1975) 

Κοινά ονόµατα: Tortonese’s Stingray (UK), Pastenague de Tortonese (France), 

Rayalatigo de Tortonese (Spain). 

 

Εικόνα 1. Μούντριζα, Dasyatis tortonesei. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία:  

Έχει αδαµαντοειδές σχήµα σώµατος, µε δύο θωρακικά πτερύγια µέτριου 

µεγέθους. Οι παρυφές των θωρακικών πτερυγίων είναι σχεδόν στρογγυλές, επίσης 

έχει κοντό ρύγχος. Στην πάνω επιφάνεια του σώµατος φέρει τους φυσητήρες και στην 

κάτω επιφάνεια φέρει βραγχιακές σχισµές. Η άνω επιφάνεια του δίσκου όπως και η 

κάτω είναι λεία. Η ουρά του δεν είναι πολύ µεγάλη, είναι χονδρή στη βάση και 

λεπταίνει σταδιακά.  

Η µούντριζα στην πάνω επιφάνεια του σώµατος φέρει µεγάλη ποικιλία 

αποχρώσεων. Η άνω επιφάνεια του σώµατος είναι καφέ ανοιχτό µε λαδί αποχρώσεις. 
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Επίσης στο κέντρο του δίσκου είναι πιο πρασινωπή. Η ουρά της έχει λαδί ή πράσινο 

χρώµα. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που ζει σε βάθος 100 µέχρι 200 µέτρα. Απαντάται σε 

αµµώδεις και λασπώδεις βίοτοπους. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρότερα ψάρια, µικρά κεφαλόποδα, γαρίδες και καραβίδες. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοζωοτόκο είδος και υπόκειται ισορροπηµένο ερµαφροδιτισµό και σε 

τετράµηνη κύηση. Παράγει 6-9 ιχθύδια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Αετόψαρο, Myliobatis aquila. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Myliobatiformes 

Οικογένεια: Myliobatidae 

Γένος: Myliobatis 

Είδος: Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Raja Aquila (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Common eagle (UK), Ferassa (Italy), Aigle commun (France). 

 

Εικόνα 1. Myliobatis aquila, Αετόψαρο. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το ρύγχος του είναι κοντό, χοντρό και αµβλυγώνιο. Επίσης οι οφθαλµοί του 

είναι σχετικά µεγάλοι. Η πάνω επιφάνεια του σώµατος του είναι λεία, όπως και η 

κάτω επιφάνεια. Έχει χαρακτηριστική ουρά, που µοιάζει µε µαστίγιο, αφού στη βάση 

της είναι χοντρή και σταδιακά λεπταίνει και το µήκος της είναι διπλάσιο του ολικού 

µήκους του σώµατος του. Ακριβώς πίσω από το ουραίο πτερύγιο, φέρει ένα 

δηλητηριώδες κεντρί. 
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Ο χρωµατισµός του είδους είναι καφέ-γκρίζος µε µερικά µαύρα στίγµατα στην 

πάνω επιφάνεια του σώµατος του, ενώ η κάτω επιφάνεια εµφανίζει υπόλευκο 

χρωµατισµό. 

Οικότοπος: 

Είναι βυθόβιο είδος και απαντάται σε αµµώδεις και βραχώδεις βιότοπος ή 

κοντά σε περιοχές µε λιβάδια του είδους Posidonia oceanica. Το εύρος βάθους, όπου 

συναντάται το είδος, είναι από 1 ως 300 µέτρα, αν και συνήθως βρίσκεται σε πιο 

ρηχά νερά (20 ως 120 µέτρα). 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε οστρακόδερµα, κεφαλόποδα και σκουλήκια, ξεθάβοντας τα από 

την άµµο µε τη βοήθεια του εξογκωµένου του ρύγχους. 

Αναπαραγωγή: 

Το Myliobatis aquila, υπόκειται σε ωοζωοτοκία και η κύηση διαρκεί περίπου 

6 ως 8 µήνες, αποφέροντας 3 ως 7 απογόνους. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους 

λαµβάνει χώρα από Σεπτέµβριο ως Φεβρουάριο. Η γονιµοποίηση πραγµατοποιείται 

µε το αρσενικό να πλησιάζει το θηλυκό και να το συγκρατεί δαγκώνοντας το στο 

θωρακικό πτερύγιο. Στη συνέχεια, γλιστρά προσεχτικά κάτω από το θηλυκό µε το 

αρσενικό να βλέπει στην ίδια κατεύθυνση µε το θηλυκό, αλλά να είναι ανάποδα. Στο 

τέλος, εισάγει το όργανο αναπαραγωγής (clasper) στο θηλυκό. Η διαδικασία αυτή 

διαρκεί 30 µε 90 δευτερόλεπτα και λαµβάνει χώρα είτε στο βυθό είτε στα µεσόνερα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό: από τη Βόρεια θάλασσα ως τη 

Σενεγάλη, επίσης στη Νότια Αφρική και στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Πλατυσέλαχο, Gymnura altavela. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Myliobatiformes 

Οικογένεια: Gymnuridae 

Γένος: Gymnura 

Είδος: Gymnura altavela (Linnaeus, 1758) 

Κοινά συνώνυµα: Dasyatis altavela (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Spiny butterfly ray (UK), Altavela (Italy), Raya mariposa (Spain). 

 

Εικόνα 1. Gymnura altavela, Πλατυσέλαχο. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Ο δίσκος του είδους αυτού είναι πλατύς και έχει στρογγυλό ρύγχος και 

αµβλυγώνιο. Έχει µεγάλα εκτεταµένα θωρακικά πτερύγια, µικρό ραχιαίο πτερύγιο 

που εκφύεται στο ουραίο πτερύγιο και κοιλιακά τοποθετηµένα στην ουρά. Η ουρά 

του είναι κοντή εφοδιασµένη µε σπονδυλική στήλη. 
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Ο δίσκος είναι σκούρος καφέ ως γκριζωπός. Η κάτω επιφάνεια του δίσκου και 

των πτερυγίων της λεκάνης είναι λευκή, καφετί ή ρόδινη. Λευκή ουρά ή ελαφρά ροζ 

στο άκρο της. 

Οικότοπος:  

Ζει σε υφάλµυρα ύδατα και είναι βενθικό είδος σε εύρος βάθους από 5 ως 100 

µέτρα. Απαντάται πάνω από αµµολασπώδη οικότοπο. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ψάρια, πλαγκτονικούς οργανισµούς και κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοζωοτόκο είδος. Η ωοζωοτοκία διαρκεί 6 µήνες περίπου και το θηλυκό 

γεννάει 4 ως 7 ιχθυονύµφες. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται περί τα 

τέλη του καλοκαιριού. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον δυτικό Ατλαντικό, στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο 

θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα. 
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3.5 Τάξη: Hexanchiformes 
 

Επτακαρχαρίας, Heptranchias perlo. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Hexanchiformes 

Οικογένεια: Hexanchidae 

Γένος: Heptranchias 

Είδος: Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά συνώνυµα: Squalus perlo (Bonnaterre, 1788) 

Κοινά ονόµατα: Sharpnose sevengill shark (UK), Requin perlon (France), Canabota 

bocadulce (Spain). 

 

Εικόνα 1. Heptranchias perlo, επτακαρχαρίας ή επταβράγχιος καρχαρίας. Photo by 

Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι µακρύ και αεροδυναµικό, µε στενό κεφάλι 

και σχετικά µακρύ ρύγχος. Τα µάτια του είναι µεγάλα και φέρει επτά βραγχιακές 
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σχισµές. Τα δόντια των σιαγόνων του έχουν µεταξύ τους διαφορετικό σχήµα. Φέρει 

ένα µικρό ραχιαίο πτερύγιο και ένα µικρό εδρικό. Η ουρά του αποτελεί το ένα τρίτο 

του συνολικού µήκους του. Φέρει 125-160 σπονδύλους. Το µέγιστο µήκος του φτάνει 

στα 150 εκατοστά. 

Ο γενικός χρωµατισµός του σώµατος του επταβράγχιου καρχαρία είναι γκρι. 

Τα πλευρικά πτερύγια εµφανίζουν στις άκρες τους άσπρο χρωµατισµό. Στη ράχη του 

εµφανίζει πιο σκούρο χρωµατισµό και φέρει δύο άσπρες κηλίδες. Το ουραίο πτερύγιο 

έχει στις άκρες άσπρο χρωµατισµό εκτός από τον ανώτερο λοβό που είναι µαύρος. 

Οικότοπος: 

 Βρίσκεται σε εύρος βάθους από 100 ως 400 µέτρα, αλλά µπορεί να καταδυθεί 

µέχρι τα 1000 µέτρα. Επίσης µπορεί να βρεθεί και σε παράκτια ύδατα κοντά σε 

βραχώδεις περιοχές. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µικρότερους καρχαρίες, σαλάχια, ψάρια, κεφαλόποδα και 

καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοζωοτόκο είδος και γεννά 9-12 απογόνους. Αναπαράγεται καθ’όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Το µέγεθος αναπαραγωγής για το αρσενικό και το θηλυκό είναι 

0,8 µέτρα και 1 µέτρο, αντίστοιχα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Όντας κοσµοπολίτικο είδος απαντάται σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη της γης, 

εκτός του Βόρειου και του Νότιου πόλου. 
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3.6 Τάξη: Torpediniformes 
 

Μαυροµουδιάστρα, Torpedo nobiliana. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Torpediniformes 

Οικογένεια: Torpedinidae 

Γένος: Torpedo 

Είδος: Torpedo nobiliana (Bonaparte, 1835) 

Κοινά συνώνυµα: Narcacion nobilianus (Bonaparte, 1835) 

Κοινά ονόµατα: Electric ray (UK), Torpille noir (France), Tremolina negra (Spain). 

 

Εικόνα 1. Torpedo nobiliana, µαυροµουδιάστρα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει χονδρό σώµα, µε µικρό στόµα, δέρµα λείο και σκληρό. Τα 

µάτια είναι µικρά και τα χείλη λεία. Το ρύγχος είναι αποστρογγυλωµένο και η ουρά 

κοντή και σαρκώδης. ∆ε φέρει δηλητηριώδη αγκάθια. Τα πλευρικά πτερύγια 

βρίσκονται στην ουρά. Τα ηλεκτροφόρα όργανα βρίσκονται στις δύο πλευρές της 

κεφαλής και εµφανίζουν νεφροειδές σχήµα, όπως και τα ψευδοβράγχια. Η ένταση της 

ηλεκτρικής εκκένωσης εξαρτάται από το µέγεθος του ψαριού. Είναι χρήσιµο να 
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τονιστεί πως έχουν καταγραφεί περισσότερο από 200 volts στα µεγάλα άτοµα. Το 

µέγιστο µήκος που πετυχαίνεται από το είδος αυτό είναι 1.80 µέτρα και βάρος 80 

κιλά. 

Γενικά ο χρωµατισµός της µαυροµουδιάστρας είναι καφέ-σοκολατί-βιολετί. Η 

κοιλιακή περιοχή είναι πιο ανοιχτόχρωµη. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθόβιο είδος και προτιµάει µαλακούς πυθµένες παράκτιων περιοχών. 

∆ιατροφή: 

Η µαυροµουδιάστρα κινείται αργά στον πυθµένα, αναζητώντας την τροφή της 

στην άµµο. Οι διαιτολογικές προτιµήσεις της είναι ασπόνδυλα και ψάρια. Η 

επικινδυνότητα της έγκειται στην ιδιότητα της να προκαλεί ελεκτικές εκκενώσεις, της 

τάξεως των 50-150 volts, τις οποίες χρησιµοποιεί για να σκοτώσει τη λεία της. 

Αναπαραγωγή: 

Η περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά περί τα τέλη Νοεµβρίου. Τα θηλυκά 

γεννούν µια φορά κάθε δύο χρόνια, ενώ τα ώριµα αρσενικά έχουν την δυνατότητα 

γονιµοποίησης κάθε χρόνο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό: από τη Βόρεια θάλασσα ως 

τον κόλπο της Γουινέας. Επίσης βρίσκεται στη Μεσόγειο θάλασσα, στο νότιο 

Ατλαντικό, στον δυτικό Ατλαντικό, στον ανατολικό Ινδικό ωκεανό και στον 

νοτιοδυτικό Ειρηνικό ωκεανό. 
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3.7 Τάξη: Carcharhiniformes 
 

Σκυλοψαράκι, Scyliorhinus canicula. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Carcharhininiformes 

Οικογένεια: Scyliorhinidae 

Γένος: Scyliorhinus 

Είδος: Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Squalus canicula (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Lesser spotted dogfish (UK), Cacciuni (Italy), Breka (Spain). 

 

Εικόνα 1. Σκυλοψαράκι ή γάτος, S.canicula. Photo by Modder. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι λεπτό και µακρύ. Το ρύγχος του είναι 

προτεταµένο και καλά αναπτυγµένες στις ρινικές εξοχές. Μόνο στην κάτω σιαγόνα 

φέρει χειλικές αυλακώσεις. Η βάση του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου ξεκινά πίσω από 

τη βάση του κοιλιακού πτερυγίου. Το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο είναι αρκετά 

µικρότερο από το πρώτο. Η βάση του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου είναι 

τοποθετηµένη πίσω από τη βάση του εδρικού πτερυγίου. Το µέγιστο µήκος των 

αρσενικών φτάνει στο ένα µέτρο και των θηλυκών στα 60 εκατοστά. Το µέγιστο 
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βάρος του φτάνει περίπου στα 1.300 κιλά και η µέγιστη παρατηρηθείσα ηλικία είναι 

12 έτη. 

Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι γκριζοκίτρινος ή γκριζορόζ µε καφέ 

κηλίδες. Μερικές φορές στο πίσω µέρος του σώµατος του εµφανίζει ακανόνιστες 

λευκές κηλίδες. Τα νεαρά άτοµα φέρουν 6-7 σκούρες κάθετες ραβδώσεις. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος το οποίο ζει από 10-800 µέτρα, αλλά συνήθως βρίσκεται 

µεταξύ 80 και 100 µέτρα. Τις περισσότερες φορές απαντάται στη µεσοπελαγική 

ζώνη. Παρόλα αυτά µπορεί να βρεθεί σε παράκτια ύδατα. Επίσης το είδος αυτό 

φιλοξενείται σε αµµώδεις, λασπώδεις και κοραλλιογενείς περιοχές. Είναι νυχτόβιο 

είδος το οποίο επιλέγει να κυνηγάει το θήραµα του τις νυχτερινές ώρες. Επιπλέον, τα 

αρσενικά άτοµα κάθονται και ξεκουράζονται στον πυθµένα την ηµέρα, ενώ τα 

θηλυκά βρίσκονται σε σκοτεινά σηµεία και σε σχισµές βράχων. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε διάφορα βενθικά ασπόνδυλα είδη (µαλάκια, καρκινοειδή, 

σκουλήκια και πολύχαιτους) καθώς και µε µικρά ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγή πραγµατοποιείται όλο το χρόνο αλλά µε δύο κορυφές µέσα 

στο έτος, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Είναι ωοτόκα ψάρια, τα οποία προσκολλούν τα 

αυγά τους σε φύκη, σε σπόγγους, σε βρυόζωα και σε υδρόζωα. Το µήκος των αυγών, 

ποικίλει ανάλογα την τοποθεσία και το µέγεθος του θηλυκού ατόµου, το οποίο είναι 

5-7 εκατοστά µήκος και 1,5-3 εκατοστά πλάτος. Επίσης τις πρώτες µέρες µετά την 

εκκόλαψη η λάρβα έχει µήκος 8-10 εκατοστά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό, από την Νορβηγία ως τη 

Σενεγάλη και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Κηλιδωτό σκυλόψαρο, Scyliorhinus stellaris. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Carcharhininiformes 

Οικογένεια: Scyliorhinidae 

Γένος: Scyliorhinus 

Είδος: Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Squalus stellaris (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Nursehound (UK), Diobarda (Italy), Momarra (Spain). 

 

Εικόνα 1. Κηλιδωτό σκυλόψαρο, Scyliorhinus stellaris. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει κοντό και χοντρό σώµα που λεπταίνει προς την ουρά. Το 

ρύγχος του είναι κοντό, ελαφρά στρογγυλεµένο και στην άκρη του ελαφρά γωνιώδες. 

∆ε φέρει ρινικές οπές, αλλά µικρές προρινικές εσοχές, οι οποίες δεν επεκτείνονται 

µέχρι το στόµα. Τα µάτια του εµφανίζουν σχήµα οβάλ, χωρίς νηκτική µεµβράνη και 

φέρουν µια παχιά πτυχή δέρµατος στο κατώτερο περιθώριο. Είναι τοποθετηµένα 

οριζόντια σε σχέση µε το σώµα. Χειλικές αυλακώσεις φέρει µόνο στην κάτω σιαγόνα. 
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Στην πάνω σιαγόνα φέρει 22-27 σειρές δοντιών στην ίδια πλευρά και µέχρι 2 δόντια 

στο κέντρο. Στην κάτω σιαγόνα φέρει 18-21 σειρές δοντιών σε κάθε πλευρά και 2-4 

δόντια στο κέντρο. Τα δόντια έχουν σχήµα <<Υ>> και είναι οµαλά. Στο πίσω µέρος 

των σιαγόνων τα δόντια γίνονται σταδιακά µικρότερα και περισσότερο γωνιώδη µε 

αναλογικά µεγαλύτερες πλευρικές ακίδες. Φέρει πέντε βραγχιακές σχισµές, όπου η 

τελευταία από αυτές είναι πέρα από τη βάση των πλευρικών πτερυγίων. Το δεύτερο 

ραχιαίο πτερύγιο είναι αρκετά µικρότερο από το πρώτο. Και τα δύο ραχιαία πτερύγια 

είναι τοποθετηµένα πίσω από τη βάση των κοιλιακών πτερυγίων. Οι άκρες των 

κοιλιακών πτερυγίων είναι περισσότερο στρογγυλεµένες. Το µέγιστο µήκος του 

φτάνει στα 170 εκατοστά, αλλά συνήθως δεν ξεπερνά τα 120 εκατοστά. Η µέγιστη 

καταγεγραµµένη ηλικία είναι 19 έτη. 

Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι γκρι ή καφέ. Φέρει κανονικά πιο 

µεγάλα σηµάδια σε σχέση µε το γάτο (Scyliorhinus canicula), τα οποία συνήθως στο 

κέντρο τους είναι άσπρου χρώµατος. Τα νεαρά άτοµα εµφανίζουν κάθετες σκοτεινές 

λουρίδες και στην κοιλιακή περιοχή φέρουν ανοιχτόχρωµα σηµάδια. 

Οικότοπος: 

Είναι υφαλόφιλο είδος, ζει σε βραχώδη, κοραλλιογενή και µερικές φορές 

αµµολασπώδη πυθµένα. Απαντάται σε βάθος από 10 ως 400 µέτρα, ενώ πολλές φορές 

θα βρεθεί σε παράκτια ύδατα ως 60 µέτρα βάθος. 

∆ιατροφή: 

Είναι νυχτόβιο είδος, που τη µέρα βρίσκεται καθηλωµένο στην άµµο και τη 

νύχτα δραστηριοποιείται για ανεύρεση τροφής, που αποτελείται, κυρίως, από 

µαλάκια, οστρακόδερµα και βυθόβια ψάρια. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι ωοτόκο είδος. Η αναπαραγωγική περίοδος λαµβάνει χώρα περί τα µέσα 

Αυγούστου ως το Σεπτέµβριο. Ακολούθως, µεταξύ Νοεµβρίου και Ιουλίου, τα 

θηλυκά προσεγγίζουν τα παράκτια ύδατα, για να αποθέσουν τα αυγά τους, συνήθως 

πάνω σε φύκια ή πέτρες. Κατά την εκκόλαψη, η λάρβα έχει  µέγεθος περίπου 16 

εκατοστά. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  
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Απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό ως το Μαρόκο καθώς επίσης στη 

Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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3.8 Τάξη: Squatiniformes 
 

Ρίνα, Squatina squatina. 

Οµοταξία: Ελασµοβράγχιοι 

Τάξη: Squatiniformes 

Οικογένεια: Squatinidae 

Γένος: Squatina 

Είδος: Squatina squatina (Linnaeus, 1758) 

Συνώνυµα: Squatina angelus (Blainville, 1825) 

Κοινά ονόµατα: Angel shark (UK), Angelo di mare (Italy), Peje angel (Spain). 

 

Εικόνα 1. Ρίνα, Squatina squatina. Photo by Trevor Meyer. 

Μορφολογία:  
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Η ρίνα έχει σώµα και κεφάλι πλατύ, ίσιο και µεγάλο. Τα µάτια της είναι 

µικρά, τοποθετηµένα στη ραχιαία περιοχή και ακολουθούνται από ένα ζευγάρι 

µεγάλων φυσητήρων. Φέρει ένα ζευγάρι µυστάκων στο µπροστινό µέρος από τα 

ρουθούνια, καθώς επίσης και ένα αδύναµο λοφιώδες πτερύγιο. Τα δόντια είναι µικρά, 

αιχµηρά και παρόµοιου σχήµατος, τοποθετηµένα και στις δύο σιαγόνες. Τα πλευρικά 

και τα κοιλιακά πτερύγια είναι πολύ φαρδιά και έχουν στρογγυλεµένες άκρες. Τα 

ραχιαία πτερύγια είναι τοποθετηµένα στη µυώδη ουρά, πίσω από τα κοιλιακά 

πτερύγια. ∆ε φέρει εδρικό πτερύγιο. Το ουραίο πτερύγιο έχει τον κάτω λοβό 

µεγαλύτερο από τον πάνω. Φέρει δερµικά δόντια, στενά και µυτερά τα οποία 

καλύπτουν όλη την επιφάνεια του πάνω µέρους του σώµατος και το µεγαλύτερο από 

το κάτω µέρος του. Φέρει µικρά αγκάθια στο ρύγχος και πέρα από τα µάτια. Το 

µέγιστο µήκος των θηλυκών φτάνει στα 2,5 µέτρα και των αρσενικών στα 1,8 µέτρα. 

Το µέγιστο βάρος τους είναι 80 κιλά. 

Ο χρωµατισµός του είδους είναι γκρίζο-κοκκινωπός ή πράσινο-καφέ στην 

πάνω περιοχή, µε πολλά µικρά µαύρα και άσπρα στίγµατα. Στην κάτω περιοχή το 

χρώµα του είναι λευκό. Τα νεαρά άτοµα είναι έντονα διακοσµηµένα, σε σχέση µε τα 

ενήλικα, µε ανοιχτόχρωµες γραµµές και σκουρότερες κηλίδες. Τα ραχιαία πτερύγια 

φέρουν σκούρα µολυβί περιθώρια και ανοιχτότερα περιγράµµατα. 

Οικότοπος: 

Ζει στη θάλασσα και σε υφάλµυρα νερά. Είναι βενθικό και ωκεανόδροµο 

είδος. Ζει σε εύρος βάθους από 5 ως 150 µέτρα. Βρίσκεται στην επιπελαγική ζώνη, 

σε παράκτια ύδατα και στην υφαλοκρηπίδα καθώς µπορεί να βρεθεί και στις εκβολές 

ποταµών. Επίσης βρίσκεται σε πυθµένα µε άµµο ή λάσπη. Τις νυχτερινές ώρες 

βρίσκεται αρκετές φορές σε περιοχές µε άµµο και ποσειδωνία. Την ηµέρα είναι 

θαµµένο µέσα στην άµµο και µε αυτό τον τρόπο κρύβει το σώµα του και τα µάτια του 

προεξέχουν. 

∆ιατροφή: 

Την νύχτα αφήνει τον πυθµένα και κυνηγάει µικρά ψάρια. Τρέφεται µε 

γλώσσες και άλλα βενθικά είδη καθώς επίσης µε µαλάκια, καρκινοειδή και µερικές 

φορές µε είδη της οικογένειας Rajidae. 

Αναπαραγωγή: 
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Είναι ωοζωοτόκο είδος, η αναπαραγωγή της ακολουθεί έναν ετήσιο κύκλο. Η 

γεννητική ωρίµανση τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά ξεκινάει από 90 

εκατοστά ως 100 εκατοστά (TL).  Η περίοδος κυοφορίας διαρκεί 8-10 µήνες και 

γεννάει από ∆εκέµβριο ως Φεβρουάριο ή από Νοέµβριο ως ∆εκέµβριο. Τα θηλυκά 

είναι µεγαλύτερα από τα αρσενικά. Επίσης κάθε θηλυκό µπορεί να γεννήσει από 6 ως 

20 ιχθύδια. Τα νεαρά ιχθύδια αναπτύσσονται ανά 2,3 εκατοστά τον µήνα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη δυτική Αφρική 

συµπεριλαµβανοµένων των Κανάριων Νήσων, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. 
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4 Καρκινοειδή 

4.1 Τάξη: Δεκάποδα 

Γάµπαρη, Penaeus kerathurus. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Penaeidae 

Γένος: Penaeus 

Είδος: Penaeus kerathurus (Forsskal, 1775) 

Συνώνυµα: Melicertus kerathurus (Forsskal, 1775) 

Κοινά ονόµατα: Caramote prawn (UK), Langostino (Spain), Mazzancolla (Italy). 
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Εικόνα 1. Panaeus kerathurus, γάµπαρη (Natantia). Photo by Frenopoulos. 

Εικόνα 2. Σχηµατική απεικόνιση γαρίδας (Holthuis, 1987) 

Μορφολογία: 

Το σώµα της είναι πλευρικά συµπιεσµένο, το ασπίδιο είναι συνήθως 

συµπιεσµένο και οδοντωτό, και η κοιλιά έχει µεγαλύτερο µήκος από τον 

κεφαλοθώρακα. Τα σιαγονικά πόδια ανήκουν στα στοµατικά εξαρτήµατα. Το 

τελευταίο ζευγάρι σιαγονικών ποδιών είναι ποδόµορφο και απλό χωρίς λαβίδες. 

Ακολουθούν τα θωρακικά πόδια που είναι συνήθως λεπτά. Τα τρία πρώτα ζευγάρια 

θωρακικών ποδιών µπορούν να καταλήγουν σε λαβίδες (χηλόποδα) ενώ τα άλλα 

ζευγάρια καταλήγουν σε ένα απλό νύχι. Τα πλεοπόδια, τα οποία χρησιµοποιούνται 

για την κολύµβηση είναι καλά αναπτυγµένα και βρίσκονται στα 5 πρώτα κοιλιακά 

µεταµερή. Το µέγιστο µήκος της είναι 23 εκατοστά. 

Ο χρωµατισµός της P. kerathurus είναι πρασινωπός µε λαδί αποχρώσεις 

καθώς επίσης φέρει σκούρα στίγµατα στον κεφαλοθώρακα και στην κοιλιά, το 

τέλσον είναι πράσινο µε µπλε και κόκκινες ιριδίζων ανταύγειες. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό και θερµόφιλο είδος, συγκεκριµένα δεν ανέχονται θερµοκρασίες 

κάτω από τους 6 έως 8ºC, ενώ στους 10 έως 12ºC σταµατούν την πρόσληψη τροφής. 
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Απαντάται στον πυθµένα της θάλασσας σε βάθη από 5 έως 80 µέτρα, σε αµµώδη και 

λασπώδη υπόστρωµα. Πολλές φορές θα βρεθεί και σε εκβολές ποταµών. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται κατά τις νυχτερινές ώρες µε µικρούς βενθικούς οργανισµούς 

(καρκινοειδή, εχινόδερµα, πολύχαιτους). 

Αναπαραγωγή: 

Το είδος αυτό είναι γονοχωριστικό. Απελευθερώνει τα αυγά της από τις αρχές 

της άνοιξης και καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ κολυµπούν σε µικρό 

βάθος από τη θαλάσσια επιφάνεια. Συνήθως η περιοχή όπου ελευθερώνουν τα αυγά 

τους τα είδη της οικογένειας Penaeidae είναι η ανοιχτή θάλασσα, καθώς τα 

περισσότερα είδη δεν ολοκληρώνουν τη γεννητική τους ωρίµανση στις θέρµες 

περιοχές των εσωτερικών κόλπων. Από το ώριµο θήλυ άτοµο εξέρχονται ταυτόχρονα 

στο θαλάσσιο περιβάλλον ωάρια και σπερµατοζωάρια. Η γονιµοποίηση των ωαρίων 

κατά συνέπεια πραγµατοποιείται στη θάλασσα από τα σπερµατοζωάρια, που αµέσως 

σχεδόν µετά την ταυτόχρονη έξοδο τους από το ώριµο θήλυ άτοµα τα γονιµοποιούν. 

Τα αυγά επιπλέουν για χρονικό διάστηµα µίας περίπου ώρας στο θαλασσινό νερό και 

στη συνέχεια αρχίζουν να βυθίζονται. Η εµβρυακή ανάπτυξη εποµένως 

πραγµατοποιείται µέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον και η εκκόλαψη απαιτεί χρονικό 

διάστηµα 12 έως 32 ωρών, ανάλογα µε τη θερµοκρασία. 

Η σύζευξη πραγµατοποιείται µεταξύ ενός θήλεος ατόµου αµέσως µετά την 

έκδυση και ενός άρρενος µε σκληρό εξωσκελετό που ακολουθεί το θήλυ, λίγο πριν 

από την πραγµατοποίηση της έκδυσης. Αµέσως µετά την έκδυση το άρρεν πλησιάζει 

και αγγίζει µε τις κεραίες του το θήλυ, που είναι τοποθετηµένο σε πλάγια θέση στον 

πυθµένα, και τοποθετείται αντίκρυ του για να επακολουθήσει η σύζευξη. 

Κατά τη διάρκεια της σύζευξης, που διαρκεί τρία έως τέσσερα λεπτά, τα 

άτοµα συγκρατούνται µε τα βαδιστικά πόδια του ενός γύρω από το σώµα του άλλου 

και το άρρεν µε τη βοήθεια του πετάσµατος εισάγει το ζεύγος των σπερµατοφόρων 

από τις βάσεις του 5ου ζεύγους των βαδιστικών του ποδιών. Τα σπερµατοφόρα, που 

φέρουν τα σπερµατοζωάρια, διαµέσου του θήλεος ατόµου καταλήγουν στη 

σπερµατική θήκη όπου και φυλάσσονται, ενώ παραµένουν εκτός του θηλυκού τα 
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πτερύγια των σπερµατοφόρων σε επαφή µε το θαλάσσιο περιβάλλον προστατεύοντας 

το ενδιάµεσο άνοιγµα του. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Αστακός, Palinurus elephas. 

Κλάση: Καρκινοειδή 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Palinuridae 

Γένος: Palinurus 

Είδος: Palinurus elephas (Fabricius, 1787) 

Συνώνυµα: Palinurus vulgaris (Latrielle, 1803) 

Κοινά ονόµατα: Common spiny lobster (UK), Aligusta (Italy), Langosta (Spain). 
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Εικόνα 1. P. elephas, αστακός (Reprantia). Photo by Frenopoulos. 

Εικόνα 2. Σχηµατική απεικόνιση αστακού (Holthuis, 1987). 

Εικόνα 3. Θήλυ άτοµο κοντά στο µαχαίρι µε ευδιάκριτα αυγά. 
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Μορφολογία: 

Είναι επιµηκυσµένο µε σώµα κυλινδρικό ή πλατυσµένο και κατέχει µια 

κοιλιά, που αποτελείται από 6 κινητούς σωµίτες και µια ουραία βεντάλια. Η ουρά 

είναι συνήθως µακριά όσο και το οστράκιο, είναι σκληρή και συχνά φέρει αγκάθια ή 

φύµατα. Τα µάτια είναι έµµισχα και συνήθως κινητά µέσα στις κόγχες του 

οστρακίου. Τα πιο ορατά εξαρτήµατα του πρόσθιου τµήµατος του σώµατος 

βρίσκονται µπροστά και πίσω από το οστράκιο και είναι ένα ζευγάρι λεπτών 

κεραϊδίων συνήθως µικρών, ένα ζευγάρι πιο δυνατών κεραιών και 5 ζευγάρια 

θωρακικών ποδιών. Το είδος αυτό αναπτύσσεται µέχρι 40 εκατοστά και βάρος 3 

κιλών. 

Ο χρωµατισµός του είναι καφέ στον κεφαλοθώρακα, κόκκινο πορφυρό στην 

ουρά µε λευκά στίγµατα και τα πόδια του όπως και οι κεραίες του είναι κίτρινα ως 

πορτοκαλί µε έντονα σκούρα στίγµατα κατά µήκος τους. 

Οικότοπος: 

∆ιαβιεί σε βάθη από 20 έως 150 µέτρα σε βυθούς βραχώδεις µε τραγάνα 

στους οποίους υπάρχει αφθονία οπών και σπληλαίων, που τα χρησιµοποιούν για 

καταφύγια και για την προστασία τους, κυρίως µετά τις πραγµατοποιούµενες 

εκδύσεις, και των οποίων τις εισόδους φροντίζουν να καλύπτουν µε θαλάσσια φύκη 

και µικρές πέτρες. 

∆ιατροφή: 

Η τροφή τους περιλαµβάνει φύκη, ψάρια, καρκινοειδή, µαλάκια και άλλα 

ασπόνδυλα. 

Αναπαραγωγή: 

Η διαδικασία της σύζευξης πραγµατοποιείται, όπως σε όλα τα ∆εκάποδα 

Καρκινοειδή, από ένα άρρεν µε σκληρό εξωσκελετό και ένα θήλυ άτοµα αµέσως 

µετά την έκδυση. Το θήλυ άτοµο εκκρίνει την ορµόνη φεροµόνη για να προσελκύσει 

το άρρεν αλλά ταυτόχρονα να µειώσει την επιθετικότητα του. Τα σπερµατοζωάρια 

του άρρενος ατόµου µεταφέρονται µέσω των σπερµατοφόρων και φυλάσσονται στη 

σπερµατοθήκη του θήλεος µέχρι την επόµενη έκδυση, η οποία στα µεγαλύτερα άτοµα 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µετά την παρέλευση 15 έως 24 µηνών. Η 
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γονιµοποίηση πραγµατοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα αυγά δεν 

διασκορπίζονται αλλά προσκολλώνται στο υπογάστριο του θήλεος ατόµου µέχρι την 

πραγµατοποίηση της εκκόλαψης. Στη συνήθη φυσική θερµοκρασία των θαλασσών τα 

θήλεα άτοµα ωοτοκούν µία φορά το χρόνο ή κάθε δύο χρόνια καθώς οι περισσότεροι, 

εκτός από τους µεγαλύτερους και τους πιο µικρούς, εκδύονται ανά διετία.  

Τα θήλεα άτοµα του P. elephas ωοτοκούν τον Σεπτέµβριο ή Οκτώβριο. Η 

επώαση θα διαρκέσει περίπου έξι µήνες στο υπογάστριο του ωοφόρου θήλεος ατόµου 

και την επόµενη άνοιξη θα εκκολαφθούν οι νύµφες, που ονοµάζονται φυλλόσωµα 

επειδή έχουν σχήµα φύλλου. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και σε µέρη της 

Μαύρης θάλασσας. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Καραβίδα, Nephrops norvegicus. 

Κλάση: Καρκινοειδή 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Nephropidae 

Γένος: Nephrops 

Είδος: Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Norway lobster (UK), Scampo (Italy), Cigola (Spain).

 

Εικόνα 1. N. norvegicus, καραβίδα. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Είναι ζώο µε σώµα κυλινδρικό και κατέχει µία ουρά, που αποτελείται από 6 

κινητούς σωµίτες και µια ουραία βεντάλια. Η ουρά είναι σκληρή και φέρει φύµατα. 

Τα µάτια της είναι έµµισχα και κινητά µέσα στις κόγχες του οστρακίου. Τα πιο ορατά 

εξαρτήµατα της καραβίδας είναι µπροστά και πίσω από το οστράκιο και είναι ένα 

ζευγάρι λεπτών, µικρών κεραϊδίων, ένα ζευγάρι πιο δυνατών κεραιών, πιο µακριές 

από τις άλλες και 5 ζευγάρια θωρακικών ποδιών όπου µπροστά από αυτά εκφύεται 

ένα ζευγάρι δυνατές δαγκάνες µε αγκάθια. Το πάνω δάχτυλο της δαγκάνας είναι 

µεγαλύτερο, επίσης έχει µέτριου µεγέθους µηρό και χοντρή παλάµη. Το µέγιστο 

µέγεθος που πετυχαίνει το είδος αυτό είναι 24 εκατοστά, ενώ το σύνηθες 17-19 

εκατοστά. 
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Το χρώµα της N. norvegicus είναι πορτοκαλοκόκκινο µε άσπρες αποχρώσεις 

σε ορισµένα σηµεία. 

Οικότοπος: 

Το είδος αυτό είναι βενθικό και διαβιεί στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς επίσης 

βρίσκεται γενικά σε αρκετά αβαθή νερά, συχνά πάνω σε βραχώδεις πυθµένες ή παχιές 

προσχώσεις. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε καρκινοειδή, σκουλήκια και νεκρή οργανική ύλη. 

Αναπαραγωγή: 

Τα σπερµατοζωάρια του άρρενος ατόµου µεταφέρονται µέσω των 

σπερµατοφόρων και φυλάσσονται στη σπερµατοθήκη του θήλεος. Η γονιµοποίηση 

πραγµατοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα αυγά δεν διασκορπίζονται αλλά 

προσκολλώνται στο υπογάστριο του θήλεος µέχρι την πραγµατοποίηση της 

εκκόλαψης. 

Η γενετική ωρίµανση πραγµατοποιείται από Μάρτιο έως Μάιο. Η γενοβολία 

του είδους πραγµατοποιείται τον Ιούλιο και ο χρόνος εκκόλαψης διαρκεί 9 µήνες 

περίπου. Το µέγεθος της µετανύµφης ή PostLarva είναι 1,6 εκατοστά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Αστακοκαραβίδα, Homarus gammarus. 

Κλάση: Καρκινοειδή 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Nephropidae 

Γένος: Homarus 

Είδος: Homarus gammarus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: European lobster (UK), Lupicante (Italy), Homar (Spain). 

 

Εικόνα 1. Αστακοκαραβίδα, Homarus gammarus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Είναι επιµηκυσµένο µε σώµα κυνλινδρικό και κατέχει µια ουρά µε 6 κινητούς 

σωµίτες και µια δυνατή ουραία βεντάλια. Η ουρά είναι σκληρή µε φύµατα. Τα µάτια 

της είναι έµµισχα και κινητά µέσα στις κόγχες του οστρακίου. Μπροστά από το 

οστράκιο είναι ένα ζευγάρι λεπτών κεραϊδίων, ένα ζευγάρι πιο δυνατών κεραιών, ένα 

ζευγάρι δυνατών δαγκάνων µε πεπλατυσµένη παλάµη όπου στο εσωτερικό της 

εκφύονται 5-7 χονδρά αγκάθια, καθώς επίσης κάτω από το οστράκιο είναι 

τοποθετηµένα 5 ζευγάρια θωρακικών ποδιών. Το είδος αυτό αναπτύσσεται µέχρι 50 

εκατοστά και βάρος 6 κιλά. 
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Ο χρωµατισµός του είδους ποικίλλει, µπορεί να ειναι πορτοκαλί-καφετί µε 

σκούρα διάσπαρτα στίγµατα στο οστράκιο, στην ουρά αλλά και στις δαγκάνες. 

Επίσης πολλές φορές είναι σκούρο µπλε ή µαύρο µε ανοιχτόχρωµα στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος και διαβιεί σε βάθος 20-150 µέτρα. Απαντάται σε 

βραχώδεις βυθούς µε τραγάνα στους οποίους υπάρχει αφθονία σπηλαίων, όπου 

προστατεύεται στους χώρους αυτούς αµέσως µετά την έκδυση της. 

∆ιατροφή:  

Η φυσική της τροφή περιλαµβάνει φύκη, ψάρια, καρκινοειδή, µαλάκια και 

άλλα ασπόνδυλα καθώς επίσης υπολείµµατα ζωικών και φυτικών οργανισµών. 

Αναπαραγωγή:  

Τα θήλεα άτοµα του H. gammarus που θα ωριµάσουν γενετικά και θα 

γονιµοποιηθούν την άνοιξη, θα ωοτοκήσουν το επόµενο καλοκαίρι. Συνήθως η 

επώαση διαρκεί 12-12 µήνες και εξαρτάται απόλυτα από τη θερµοκρασία του νερού. 

Ωοφόρα θήλεα άτοµα του είδους συναντώνται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 

Γεωγραφική εξάπλωση:  

Ο Ευρωπαϊκός αστακός διαβιεί στον ανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο και 

σε µέρη της Μαύρης θάλασσας. 
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Κόκκινη γαρίδα, Aristaemorpha foliacea. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Aristeidae 

Γένος: Aristaemorpha 

Είδος: Aristaemorpha foliacea (Risso, 1827) 

Συνώνυµα: Penaeus meridionalis (Hope, 1851) 

Κοινά ονόµατα: Giant red shrimp (UK), Langostino moruno (Spain), Gambero rosso 

(Italy). 

 

Εικόνα 1. Κόκκινη γαρίδα, Aristaemorpha foliacea. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα της είναι πλευρικά συµπιεσµένο, το ασπίδιο της είναι συµπιεσµένο 

και οδοντωτό, η κοιλιά της έχει µεγαλύτερο µήκος από το κεφάλι. Το πρώτο ζευγάρι 

κεραιών φέρει στη βάση του ένα αγκάθι (στυλοκερίτης) και τα κεραϊκά λέπια του 

δεύτερου ζευγαριού είναι µεγάλα σε µορφή πλάκας. Έχει σιαγονικά πόδια που 

ανήκουν στα στοµατικά εξαρτήµατα. Το τελευταίο ζευγάρι σιαγονικών ποδιών είναι 

ποδόµορφο και χωρίς λαβίδες. Ακολουθούν τα θωρακικά πόδια που είναι συνήθως 
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λεπτά. Τα τρία πρώτα ζευγάρια θωρακικών ποδιών µπορούν να καταλήγουν σε 

λαβίδες (χηλόποδα) ενώ τα άλλα ζευγάρια καταλήγουν σε απλό νύχι. Τα πλεοπόδια 

της τα οποία χρησιµοποιούνται για την κολύµβηση είναι καλά αναπτυγµένα και 

βρίσκονται στα πρώτα 5 κοιλιακά µεταµερή 

Το χρώµα του είδους αυτού είναι κόκκινο. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και η θερµοκρασία διαβίωσης του είναι 20ºC. Ζει 

σε βάθος 60-1300 µέτρα, ενώ το σύνηθες είναι περίπου 250-750 µέτρα. Απαντάται σε 

λασπώδη, αµµώδη πυθµένα. Επίσης χρησιµοποιεί την κολυµβητική της ικανότητα 

κυρίως τις νυχτερινές ώρες. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε ζωικά και φυτικά υπολείµµατα και µε ευφαυσεώδη (κρίλλ). 

Αναπαραγωγή: 

Η γεννοβολία του είδους πραγµατοποιείται από την άνοιξη έως το καλοκαίρι. 

Τα θήλεα άτοµα έχουν διάρκεια ζωής 7-8 έτη, ενώ τα άρρεν άτοµα ζουν 5-6 χρόνια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η A. foliacea, διαβιεί στον Ατλαντικό, στον Ινδικό, στον Ειρηνικό ωκεανό και 

στη Μεσόγειο θάλασσα. 
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Κωλοχτύπα, Scyllarides latus. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Scyllaridae 

Γένος: Scyllarides 

Είδος: Scyllarides latus (Latreille, 1802) 

Κοινά ονόµατα: Mediterranean slipper lobster (UK), Cicala di mare (Italy), Cigarra de 

mar (Spain). 

 

Εικόνα 1. Κωλοχτύπα, Scyllarides latus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Είναι ζώο επιµηκυσµένο µε σώµα κυλινδρικό και κατέχει ουρά, που 

αποτελείται από 6 κινητά µεταµερή και µια ουραία βεντάλια. Η ουρά είναι µακριά 

όσο και το οστράκιο, είναι σκληρή και φέρει φύµατα καθώς επίσης αγκάθια στις 

παρυφές της. Τα µάτια είναι έµµισχα και κινητά. Τα πιο ορατά εξαρτήµατα του 

πρόσθιου τµήµατος του σώµατος βρίσκονται µπροστά και πίσω από το οστράκιο και 

είναι ένα ζευγάρι µικρών, λεπτών κεραϊδίων, ένα ζευγάρι πιο δυνατών κεραιών, όχι 

νηµατοειδής µορφής αλλά µοιάζουν µε επίπεδες πλάκες σαν λέπια και 5 ζευγάρια 

θωρακικών ποδιών. 
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Το χρώµα της είναι καφετί ή πορφυρό ορισµένες φορές σε κάποιες παρυφές 

του οστρακίου της. 

Οικότοπος: 

Βρίσκεται γενικά σε αρκετά αβαθή νερά, συχνά πάνω σε βραχώδεις πυθµένες 

µε τραγάνα ή σε παχιές προσχώσεις. Είναι βενθικό είδος και ζει σε βάθος από 5 έως 

100 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε µαλάκια και πεταλίδες καθώς επίσης µε καρκινοειδή. 

Αναπαραγωγή: 

Τα ωοφόρα θήλυ άτοµα παρατηρούνται από Ιούνιο ως Αύγουστο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η κωλοχτύπα διαβιεί στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 
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Πορτοκαλί γαρίδα, Parapenaeus longirostris. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Penaeidae 

Γένος: Parapenaeus 

Είδος: Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) 

Συνώνυµα: Penaeus longirostris (Lucas, 1846) 

Κοινά ονόµατα:  Deep water rose shrimp (UK), Gamba de altura (Spain), Gambero 

bianco (Italy). 

 

Εικόνα 1. Γαριδάκι ή πορτοκαλί γαρίδα, Parapenaeus longirostris. Photo by 

Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα της είναι πλευρικά συµπιεσµένο, έχει ασπίδιο συµπιεσµένο και 

οδοντωτό. Η κοιλιά έχει µεγαλύτερο µήκος από το κεφάλι της. Το πρώτο ζευγάρι 

κεραιών φέρει στη βάση του ένα αγκάθι (στυλοκερίτης) και τα κεραϊκά λέπια 

(σκαφοκερίτες) του δεύτερου ζευγαριού είναι µεγάλα µε µορφή πλάκας. Φέρει 

σιαγονικά πόδια που ανήκουν στα στοµατικά εξαρτήµατα. Το τελευταίο ζευγάρι 

σιαγονικών ποδιών είναι ποδόµορφο και απλό χωρίς λαβίδες. Ακολουθούν τα 
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θωρακικά πόδια που είναι λεπτά και το τρίτο ζευγάρι είναι ισχυρό. Τα τρία πρώτα 

ζευγάρια θωρακικών ποδιών καταλήγουν σε λαβίδες ενώ τα άλλα καταλήγουν σε ένα 

απλό νύχι. Τα πλεοπόδια ή κοιλιακά εξαρτήµατα, τα οποία τα χρησιµοποιεί για την 

κολύµβηση είναι καλά αναπτυγµένα και βρίσκονται στα πέντε πρώτα κοιλιακά 

µεταµερή. Το µέγιστο µήκος που αναπτύσσει είναι 19 εκατοστά και 13 εκατοστά στο 

σύνηθες µήκος. 

Το χρώµα του είδους αυτού είναι ανοιχτό πορτοκαλί προς ροζ. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και προτιµάει υπόστρωµα ιλύς και άµµου. Το 

εύρος βάθους του είδους είναι 20-800 µέτρα, ενώ το σύνηθες είναι έως 400 µέτρα 

βάθος. ∆ιαβιεί σε θερµοκρασίες 8ºC-18ºC ενώ αρέσκεται σε θερµοκρασία πάνω των 

20ºC. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε βενθικούς οργανισµούς, µυσιδώδη, ευφαυσεώδη, ζωικά-φυτικά 

υπολείµµατα. 

Αναπαραγωγή: 

Η περίοδος αναπαραγωγής του είδους είναι από Απρίλιο ως Ιούλιο και 

µερικές φορές από Νοέµβριο έως Φεβρουάριο. Ο κύκλος ζωής της ανέρχεται στα 2 

έως 3 χρόνια. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό διαβιεί στον Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μπλε καβούρι, Callinectes sapidus. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Portunidae 

Γένος: Callinectes 

Είδος: Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) 

Κοινά ονόµατα: Blue crab (UK), Cangrejo azul (Spain), Crabe blue (France). 

 

Εικόνα 1. Μπλε καβούρι, Callinectes sapidus. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει πλατυσµένο οστράκιο και υποπλασµένη κοιλιακή περιοχή, ευθεία και 

συµµετρική στενά διπλωµένη κάτω από τον κεφαλοθώρακα. Αυτή η κοιλιά δεν 

χρησιµοποιείται ποτέ για κολύµβηση. Στο θήλυ άτοµο κατά την εποχή της 

αναπαραγωγής, τα αυγά προσκολλώνται στα κοιλιακά εξαρτήµατα. Ο 

κεφαλοθώρακας έχει πέντε ζευγάρια θωρακικών ποδιών από τα οποία το πρώτο 

καταλήγει σε λαβίδες και είναι σχεδόν πάντα πιο ισχυρό από τα άλλα. Το µέγιστο 

µήκος του είναι 22,7 εκατοστά. 
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Ο χρωµατισµός του είδους αυτού είναι πρασινωπός στο οστράκιο και µπλε 

στην περιοχή της δαγκάνας και του µηρού όπως και των ποδιών. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθοπελαγικό είδος και ζει σε υφάλµυρα νερά µε µαλακό υπόστρωµα. 

Επίσης τα νεαρά άτοµα διαβιούν σε περιοχές µε βλάστηση (seagrass). 

∆ιατροφή: 

Είναι παµφάγο είδος, τρέφεται µε δίθυρα, καρκινοειδή και ζωιά-φυτικά 

υπολείµµατα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος. Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει 

χώρα συνήθως του καλοκαιρινούς µήνες. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το Callinectes sapidus διαβιεί στον Ανατολικό ωκεανό, στη Μεσόγειο, στη 

Μαύρη θάλασσα και στον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μεσογειακό καβουράκι, Liocarcinus depurator. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: ∆εκάποδα 

Οικογένεια: Portunidae 

Γένος: Liocarcinus 

Είδος: Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Blue-leg swimcrab (UK), Etrille pattes blues (France), Granchio di 

strascico (Italy). 

 

Εικόνα 1. Καβουράκι, Liocarcinus depuratos. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει πλατυσµένο οστράκιο και υποπλασµένη κοιλιά, ευθεία και συµµετρική 

στενά διπλωµένη κάτω από τον θώρακα. Αυτή η κοιλιά δεν χρησιµοποιείται για 

κολύµβηση. Στο θηλυκό άτοµο κατά την εποχή της αναπαραγωγής, τα αυγά 

προσκολλώνται στα κοιλιακά εξαρτήµατα. Ο κεφαλοθώρακας έχει 5 ζευγάρια 

θωρακικών ποδιών από τα οποία το πρώτο καταλήγει σε λαβίδες και είναι σχεδόν 

πάντα πιο ισχυρό από τα άλλα. Το µέγιστο µήκος που αναπτύσσει είναι 4 εκατοστά. 
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Το χρώµα του είναι πορτοκαλί µε µπλε αποχρώσεις. 

Οικότοπος: 

Το είδος αυτό διαβιεί σε υφάλµυρα νερά και είναι βενθικό σε αµµώδη, 

λασπώδη πυθµένα. Απαντάται τις πλείστες φορές κοντά στις εκβολές των ποταµών. 

Οι τιµές αλατότητας που διαβιεί είναι µεταξύ 24 και 35 psu. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε καρκινοειδή, µαλάκια, πολύχαιτους, ψάρια, οφιουροειδή και 

ζωικά-φυτικά υπολείµµατα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος. Στα θερµά νερά της βορειοδυτικής Μεσογείου τα 

θηλυκά ώριµα γεννητικά άτοµα παρατηρήθηκαν από Νοέµβριο έως Φεβρουάριο. Στη 

θάλασσα της Λιγουρίας ένα ώριµο θήλυ άτοµα ωοτόκησε 140.000 αυγά (Mori and 

Zunino, 1987). 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Συναντάται στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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4.2 Τάξη: Στοματόποδα 

 

Ζαβογαρίδα, Squilla mantis. 

Κλάση: Μαλακόστρακα 

Τάξη: Στοµατόποδα 

Οικογένεια: Squillidae 

Γένος: Squilla 

Είδος: Squilla mantis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Spottail mantis shrimp (UK), Pannocchia o canocchia (Italy), Bocek 

yiyen (Turkey). 

 

Εικόνα 1. Ζαβογαρίδα, Squilla mantis. Photo by Frenopoulos.  

Μορφολογία: 

Το είδος αυτό έχει µικρό κεφαλοθώρακα, µπροστά από αυτό είναι 

τοποθετηµένα τα µάτια του που προστατεύονται από την κεραϊδικη πλάκα. Στο 

µπροστινό σηµείο του κεφαλιού εκφύονται το πρώτο ζευγάρι κεραιών που είναι 

µικρό και το δεύτερο ζευγάρι που είναι δυνατό και µακρύ. Επίσης έχει το µετωπικό 

κέρατο στην πλάγια όψη του κεφαλιού της καθώς επίσης φέρει ένα πολύ δυνατό 
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ζευγάρι αρπακτικών προσαρτηµάτων (δαγκάνες) και τα σιαγονικά πόδια. Πίσω από 

το οστράκιο φέρει τα βαδιστικά πόδια, τα πλεοπόδια και στην άκρη είναι το τέλσον 

και το ουροπόδιο της. Το µέγιστο καταγεγραµένο µήκος είναι 20 εκατοστά. 

Το χρώµα της είναι γκρι-καφέ, µε ανοιχτόχρωµα πόδια. Το τέλσον φέρει στην 

πάνω επιφάνεια δύο σκουρόχρωµες κηλίδες, µε λευκό περίγραµµα, συµµετρικές 

µεταξύ τους. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που ζει στο θαλάσσιο περιβάλλον από 0 έως 350 µέτρα 

βάθος. Απαντάται σε αµµώδη, λασπώδη υποστρώµατα και σε κοραλλιογενείς 

υφάλους. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε σκουλήκια, φύκια, δίθυρα, µικρά ψάρια, καρκινοειδή και ζωικά-

φυτικά υπολείµµατα. 

Αναπαραγωγή: 

Η περίοδος γεννοβολίας του είδος είναι από Ιανουάριο ως Ιούνιο. Το άρρεν 

άτοµα ακουµπάει την κοιλιά του θήλυ ατόµου, ύστερα τα σπερµατοζωάρια 

καταλήγουν στην σπερµατική θήκη όπου και φυλάσσονται 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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5 Μαλάκια 

5.1 Τάξη: Sepiida 

Σουπιά, Sepia officinalis. 

Οµοταξία: Κεφαλόποδα 

Τάξη: Sepiida 

Οικογένεια: Sepiidae 

Γένος: Sepia 

Είδος: Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Common cuttlefish (UK), Sepa (Italy), Sipia (Spain). 
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Εικόνα 1. Σουπιά, Sepia officinalis. Photo by Frenopoulos. 

Εικόνα 2. Εξωτερική και εσωτερική όψη. Photo by Ntailianis. 

Μορφολογία: 

∆ιαθέτει εσωτερικό κέλυφος, µεγάλο κεφάλι µε σύνθετους και ευδιάκριτους 

οφθαλµούς. Κοντά στη βάση του κεφαλιού υπάρχει ένας σίφωνας ή χοάνη και 

χρησιµοποιείται για την έξοδο του νερού (η είσοδος πραγµατοποιείται από µία 

σχισµή της µανδυακής κοιλότητας, µεταξύ της βάσης του κεφαλιού και του 

µανδυακού τοιχώµατος, ενώ η έξοδος του νερού από τη σχισµή εµποδίζεται από ένα 

ειδικό σύστηµα µε κουµπιά/κοµδιοδόχες που ενώνουν τη σχισµή µε το µανδυακό 

τοίχωµα). Το στόµα περιβάλλεται από 10 βραγχίονες (8 βραγχίονες και 2 κεραίες), οι 

οποίοι στην εσωτερική τους επιφάνεια φέρουν µυζητικές κοτύλες (σύλληψη λείας). 

Το µέγιστο µήκος που πετυχαίνει είναι 49 εκατοστά. 

Το χρώµα της σουπιάς είναι είναι γκρι µε ραβδώσεις στο πάνω τµήµα της 

επιφάνειας της. 

Οικότοπος: 

Είναι θαλάσσιο, βενθικό ή πελαγικό είδος. Συνήθως βρίσκεται σε αµµώδεις 

πυθµένες και σε βάθος 200 µέτρα. 

∆ιατροφή: 
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Τρέφεται µε µικρά µαλάκια, γαρίδες, καβούρια και µε µικρότερς σουπιές του 

ίδιου είδους (κανιβαλισµός). 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος µε όργανο εισαγωγής στα ενήλικα αρσενικά άτοµα 

(διαφοροποιηµένος βραγχίονας ή εξωκοτύλη).  

Το θηλυκό γεννητικό σύστηµα αποτελείται από: 

• Ύπαρξη ωοθήκης µε 1-2 αγωγούς και αδένες (λευκοµατογόνοι, 

ωοκολλαγόνοι, παραρτηµατικοί). 

• Μεγάλα, πλούσια σε λέκιθο αυγά, µε µεροβλαστική αυλάκωση, 

απουσία προνύµφης. 

Το αρσενικό γεννητικό σύστηµα: 

•  Ύπαρξη όρχεος, σπερµατικού αγωγού, σπερµατοδόχων κύστεων, 

προστάτη αδένα, σάκος του Needham (αποθήκευσης σπερµατοφόρων). 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Βόρεια και Βαλτική θάλασσα και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Sepia officinalis

ΜΗΝΕΣ

ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ



437 

 

5.2 Τάξη: Οχτάποδα 

 

Χταπόδι, Octopus vulgaris. 

Κλάση: Κεφαλόποδα 

Τάξη: Οχτάποδα 

Οικογένεια: Octopodinae 

Γένος: Octopus  

Είδος: Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) 

Συνώνυµα: Octopus tuberculatus (Risso, 1826) 

Κοινά ονόµατα: Common octopus (UK), Pulpo (Spain), Polpo cileno (Italy). 
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Εικόνα 1. Πάνω όψη του χταποδιού, O. vulgaris. Photo by Frenopoulos. 

Εικόνα 2. Κάτω όψη του χταποδιού, O. vulgaris. Photo by Frenopoulos 

Μορφολογία: 

Έχει µεγάλο µανδύα, όπου στην κορυφή του είναι το κεφάλη του και τα µάτια 

του. Έχει ένα σιφώνη ή χοάνη για την έξοδο του νερού. Στο κάτω µέρος του σώµατος 

του εκφύονται 8 βραχίονες-πλοκάµια µε δύο σειρές µυζητήρων αντίκρυ η µία από την 

άλλη, καθώς επίσης τα πλοκάµια ενώνονται µε µεβράνη µεταξύ τους. Τα πλοκάµια 

είναι κυκλικής διατοµής χοντρά στην αρχή και λεπτά σαν κλωστή στο τέλος του. 

Στην κάτω πλευρά του βρίσκεται το ράµφος του που αποτελείται από το άνω και το 

κάτω ράµφος, το στόµα του και τις χειλική µεµβράνη που το περιβάλλει. Το µέγιστο 

µήκος είναι 24,9 εκατοστά και το µέγιστο καταγεγραµένο βάρος ανέρχεται στα 10 

κιλά. 

Το χρώµα του είναι καφετί και γκρι µε διακυµάνεις ανάλογα µε τον 

περιβάλλοντα χώρο και τη διάθεση του. 

Οικότοπος: 
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Είναι ωκεανόδροµο είδος. ∆ιαβιεί σε αµµώδεις και βραχώδεις πυθµένες µε 

βλάστηση, επίσης προτιµάει τους πυθµένες µε έντονες οπές όπου και ζει µόνο του. Το 

χειµώνα µεταναστεύει σε βαθύτερα νερά. 

∆ιατροφή: 

Είναι ευκαιριακός θηρευτής. Τρέφεται µε δίθυρα  µαλάκια, µικρά ψάρια, 

µαλακόστρακα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος. Το αρσενικό πιάνει το θηλυκό και εισάγει το 

πλοκάµι µε την εκτοκοτύλη (hectocotylus), στην κοιλότητα του µανδύα του θηλυκού 

για να γίνει η γονιµοποίηση. Τα θήλυ άτοµα επιλέγουν σκληρό υπόστρωµα για να 

αφήσουν τα αυγά τους, επίσης τα θηλυκά απελευθερώνουν αυγά συγκοληµένα 

µεταξύ τους µε µορφή τσαµπιών (2000 αυγά/τσαµπί). Στη Μεσόγειο θάλασσα η 

ωοτοκία παρατηρείται από Μάρτιο ως Οκτώβριο. Η κατάλληλη θερµοκρασία 

επώασης των αυγών είναι 25ºC. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ειρηνικό ωκεανό, στον Ατλαντικό ωκεανό, στον Ινδικό 

ωκεανό, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Μοσχιός, Eledone moschata. 

Κλάση: Κεφαλόποδα 

Τάξη: Οχτάποδα 

Οικογένεια: Eledoninae 

Γένος: Eledone 

Είδος: Eledone moschata (Lamarck, 1798) 

Κοινά ονόµατα: Musky octopus (UK), Moscardhino (Italy), Eledone musquee 

(France). 

 

Εικόνα 1. Μοσχιός, Eledone moschata. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει µικρό κεφάλι µε προεξέχοντα µάτια και οκτώ κοντά και µικρά πλοκάµια, 

ίσα µεταξύ τους, που έχουν µια µόνο σειρά µυζητήρων, ενώ το τρίτο δεξιά πλοκάµι 

έχει µετατραπεί σε εξωκοτύλη. Ο µανδύας του είναι λείος και σε µερικά άτοµα ειναι 

ελαφρά κοκκώδης και το κεφάλι του είναι στενότερο από το µανδύα. Επίσης φέρει 

σιφώνη και στο κάτω µέρος έχει το στόµα του, όπου προεξέχει το ράµφος του και 

περιβάλλεται από την χειλική µεµβράνη. Το µέγιστο µήκος του είδους είναι 19,4 

εκατοστά 
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Το χρώµα του είναι γκριζο-καφετί, µε σκούρες καφέ ή µαύρες κηλίδες. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικό είδος που ζει σε µαλακούς βυθούς (άµµο, λάσπη) και µερικές 

φορές σε υποστρώµατα µε βλάστηση από το είδος Posidonia oceanica. 

∆ιατροφή: 

Τρέφεται µε καρκινοειδή, ψάρια και άλλα κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους λαµβάνει χώρα από τον Ιανουάριο έως 

το Ιούνιο. Το θήλυ άτοµα ωοτοκεί και απελευθερώνει 100-500 αυγά. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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5.3 Τάξη: Teuthida 

 

Καλαµάρι, Loligo vulgaris. 

Κλάση: Κεφαλόποδα 

Τάξη: Teuthida 

Οικογένεια: Loliginidae 

Γένος: Loligo 

Είδος: Loligo vulagris (Lamarck, 1798) 

Συνώνυµα: Loligo affinis (Lafont, 1871) 

Κοινά ονόµατα: European squid (UK), Calamar (Spain), Calamaro mediterraneo 

(Italy).

 

Εικόνα 1.  Καλαµάρι, Loligo vulagris. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι µακρύ, κυλινδρικό µπροστά και κωνικό πίσω. 

Το σώµα του καλαµαριού αποτελείται από τρία µέρη, το κεφάλι, του µανδύα και τους 

βραχίονες/πλοκάµια. Το κεφάλι του είναι µικρό και στις πλευρές του βρίσκονται οι 

οφθαλµοί. Το στόµα του είναι στο κέντρο του κεφαλιού και ανάµεσα στις εκφύσεις 
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των πλοκαµιών, είναι στρογγυλό και µεγάλο. Το στόµα τους είναι έχει ένα µυτερό 

ράµφος µε σαγόνια από χιτίνη και πρωτείνες. Ανάµεσα στην πάνω και κάτω σιαγόνα 

του ράµφους βρίσκεται το ξύστρο (radula) που είναι µια λωρίδα µε οδόντωση. Στη 

πίσω πλευρά του µανδύα και κατά µήκος κάθε πλευράς υπάρχει ένα πτερύγιο 

κολύµβησης. Επίσης φέρει σιφώνι, έχει δέκα βραχίονες γύρω από το στόµα του που 

διατάσσονται συµµετρικά ανά ζεύγη. Έτσι το καλαµάρι έχει οκτώ βραχίονες 

(περιστοµατικοί) και ένα ζεύγος συλληπτήριων βραχιόνων για τη σύλληψη και 

ακινητοποίηση της λείας. Η εσωτερική επιφάνεια του κάθε βραχίονα είναι 

πεπλατυσµένη και καλύπτεται µε µυζητήρες. Οι µυζητήρες φέρουν σκληρούς ινώδεις 

δακτύλιους και αιχµηρά δόντια. Το µέγιστο µήκος του σώµατος του ανέρχεται στα 42 

εκατοστά. 

Το χρώµα του ποικίλλει, αλλά συνήθως είναι γκριζωπό προς ρόδινο ή µώβ µε 

µερικές κηλίδες στη ράχη. 

Οικότοπος: 

Βενθοπελαγικό είδος, ζει σε βάθος 0-500 µέτρα, ενώ βρίσκεται και σε ρηχά 

νερά. Ζει σε θερµοκρασιακές µεταβολλές µεταξύ 13ºC και 20ºC. Απαντάται πάνω 

από µαλακούς πυθµένες αλλά και σε υπόστρωµα µε χαλίκια. 

∆ιατροφή: 

Τα νεαρά άτοµα τρέφονται µε πλαγκτόν. Τα ενήλικα άτοµα τρέφονται µε γόνο 

από ψάρια (σαρδέλα, κολιό, γόπα), επίσης η διατροφή του περιλλαµβάνει 

καρκινοειδή και κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι γονοχωριστικό είδος. Η αναπαγωγική περίοδος πραγµατοποιείται όλη τη 

διάρκεια του έτους, µε έξαρση στις αρχές του καλοκαιριού και στις αρχές του 

φθινοπώορυ. Η περίοδος ωοτοκίας είναι από τον χειµώνα ως άνοιξη. Τα αυγά τα 

εναποθέτουν σε αµµώδεις ή λασπώδεις βυθούς. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το L. vulgaris διαβιεί στον Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Θράψαλο, Illex coindetii. 

Κλάση:  Κεφαλόποδα 

Τάξη: Teuthida 

Οικογένεια: Ommastrephidae 

Γένος: Illex 

Είδος: Illex coindetii (Verany, 1839) 

Συνώνυµα: Loligo coindetii (Verany, 1839) 

Κοινά ονόµατα: Shortfin squid (UK), Volatore (Italy), Volador (Spain). 

 

Εικόνα 1. Θράψαλο, Illex coindetii. Photo by Frenopoulos. 
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Μορφολογία: 

Το σώµα του είδους αυτού είναι µακρύ, κυλινδρικό µπροστά και κωνικό πίσω. 

Το κεφάλι του είναι µικρό και στις πλευρές είναι τοποθετηµένοι οι οφθαλµοί. Στο 

µπροστινό0 τµήµα φέρει τους στοµατικούς βραχίονες (όπου στο κέντρο της έκφυσης 

τους είναι το ράµφος του) και τους συλληπτήριους βραχίονες. Επίσης λίγο πιο πίσω 

από το κεφάλι είναι ο σίφωνας. Στο κωνικό µέρος του σώµατος του εκφύονται τα 

πλευρικά πτερύγια µε αµφίπλευρη συµµετρία. Το µέγιστο µήκος του είναι 32 

εκατοστά. 

Το χρώµα του είναι ροζ και καφέ µε κοκκινωπές αποχρώσεις καθώς φέρει 

ορισµένα σκούρα στίγµατα. 

Οικότοπος: 

Βρίσκεται κοντά στο βυθό, σε λασπώδεις και αµµώδεις βυθούς. ∆ιαβιεί σε 

βάθος 0-700 µέτρα. Πραγµατοποιεί αρκετές µεταναστεύσεις κατά τη διάρκεια του 

έτους, ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες. Τα νεαρά άτοµα συνήθως απαντώνται πιο 

ρηχά νερά. 

∆ιατροφή: 

Το είδος αυτό τρέφεται συνήθως µε µικρά ψάρια, καρκινοειδή και 

κεφαλόποδα. 

Αναπαραγωγή: 

Το ζευγάρωµα πραγµατοποιείται µε εσωτερική γονιµοποίηση, τα αυγά 

προσκολλώνται στο υπόστρωµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αυτό συναντάται στον Ατλαντικό ωκενό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 



446 

 

 

 

 

 

6 Δίθυρα μαλάκια 

6.1 Τάξη: Ostreoida 

Στρείδι, Ostrea edulis. 

Κλάση: ∆ίθυρα 

Τάξη: Ostreoida 

Οικογένεια: Ostreidae 

Γένος: Ostrea 

Είδος: Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Edible oyster (UK), Ostra europea (Spain), European oyster (France). 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Illex coindetii

ΜΗΝΕΣ

ΚΙΛΑ ΑΛΙΕΥΣΗΣ



447 

 

 

Εικόνα 1. Στρείδι, Ostrea edulis. Photo by F.A.O. 

Μορφολογία: 

Η αριστερή θύρα είναι κυρτή και η δεξιά επίπεδη. Στην κοιλότητα που 

σχηµατίζει η αριστερή θύρα βρίσκεται όλη η σάρκα του ζώου και µε αυτήν 

προσκολλάται στις διάφορες επιφάνειες. Η επιφάνεια του κελύφους είναι λεία 

εσωτερικά και ακανθώδης εξωτερικά µε πολλές σειρές µαργαρίνης, φέρει 

αυλακώσεις όταν αναπτύσσεται σε σκληρές επιφάνειες, ενώ είναι λεία, όταν 

αναπτύσσεται σε λασπώδεις βυθούς. Σε υψηλές τιµές αλατότητας το κέλυφος είναι 

συνήθως σκληρό, ενώ σε χαµηλές τιµές αλατότητας είναι µαλακό. Το ύψος του 

υπερβαίνει τα 20 εκατοστά και η διάρκεια της ζωής του τα 20 έτη.Το χρώµα του είναι 

γκρι-καφέ µε πρασινωπές αποχρώσεις. 

Οικότοπος: 

Μπορεί να βρεθέι σε περιοχές εκβολών των ποταµών, στην παλιρροιακή ζώνη 

µε επίπεδο βυθό µε χοντρή άµµο ή χαλίκια ή βράχια, επίσης µπορεί να βρέθει σε 

πυκνές συστάδες στον αµµώδη και λασπώδη πυθµένα υφάλµυρων υδάτων µέχρι και 

23 psu. 

∆ιατροφή: 
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Φιλτράρει το νερό και τρέφεται µε φυτοπλαγκτόν. ∆ηµιουργεί ρεύµα νέρου 

µέσω των σιφώνων εισόδου και εξόδου και µεταφορά τροφικών σωµατιδίων µε 

βλεφαρίδες στα βράγχια και στα στόµα. 

Αναπαραγωγή: 

Η περίοδος αναπαραγωγής του είδους Ostrea edulis εκτείνεται από τον 

Απρίλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο µε µέγιστη ικανότητα απελευθέρωσης ωαρίων και 

σπερµατοζωαρίων στη θερµοκρασία των 20ºC. Η ωοτοκία πραγµατοποείται µέσα 

στην κοιλότητα του οστράκου και τα ωάρια γονιµοποιούνται από τα σπερµατοζωάρια 

ενός άλλου ατόµου που απελευθερώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη 

συνέχεια µεταφέρονται στο εσωτερικό του οστράκου µε τις κινήσεις των θαλάσσιων 

ρευµάτων. Τα αυγά είναι σφαιρικά µε διάµετρο 80 έως 170 µm. Τα αυγά 

συγκτατούνται ανέµεσα στα βραγχιακά τόξα µέχρι την ολοκλήρωση της 

εµβρυογένεσης. 

Με την ολοκλήρωση της εµβρυογένεσης, που διαρκεί 8 έως 10 ηµέρες, 

ανάλογα µε τη θερµοκρασία, εξέρχεται στο θαλάσσιο περιβάλλον µια τροχοφόρος 

προνύµφη που δίνει τη θέση της στο αµέσως επόµενο νυµφικά στάδιο, το οποίο 

ονοµάζεται Velinger, µέσου µήκους οστράκου 120 µm. 

Ακολουθεί το επόµενο στάδιο, το οποίο λόγω του σχήµατος ∆έλτα που έχει 

διαµορφώσει η νύµφη, πήρε και το ανάλογο όνοµα D-shaped. Στο στάδιο ∆ έχει 

αποκτήσει µήκος 180 έως 200 µm. Τέλος, σε χρονικό διάστηµα 15 έως 20 ηµερών 

από τη γονιµοποίηση οι νύµφες έχουν φθάσει στο στάδιο umbo και σε µέγεθος 280 

έως 300 µm. Στο στάδιο αυτό έχουν ολοκληρώσει την πλαγκτονική φάση της ζωής 

τους και έχουν αρχίσει τη διαδικασία της µεταµόρφωσης, αναζητούν βράχουν και 

άλλες καθαρές επιφάνειες για να προσκολληθούν µε τη βοήθεια της βύσσου τους. 

Κατά τη διάρκεια της πλαγκτονικής φάσης της ζωής τους οι νύµφες τρέφονται µε 

φυτοπλαγκτόν αλλά κατά τη διάρκεια της µεταµόρφωσης δεν προσλαµβάνουν τροφή 

και τρέφονται µε τα θρεπιτκά αποθέµατα που έχουν συσσωρεύσει. 

Μετά τη µεταµόρφωση οι νύµφες µετασχηµατίζονται σε νεαρά άτοµα που 

ονοµάζονται spats. Είναι η χρονική περίοδος που πρέπει να πραγµατοποιηθεί η 

συλλογή του γόνου για την έναρξη της εκτοφής τους. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 
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Είναι αυτόχθονο είδος, αναπτύσσεται κατά µήκος των ακτών της 

Βορειοδυτικής Ευρώπης µέχρι του Μαρόκου, αλλά και στις ακτές της Μεσογείου και 

της Μαύρης θάλασσας. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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6.2 Τάξη: Mytiloida 

 

Μύδι µεσογείου, Mytilus galloprovincialis. 

Κλάση: ∆ίθυρα 

Τάξη: Mytiloida 

Οικογένεια: Mytilidae 

Γένος: Mytilus 

Είδος: Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) 

Κοινά ονόµατα: Mediterranean mussel (UK), Mejillon mediterraneo (Spain), Moule 

mediterraneenne (France). 

 

Εικόνα 1. Μύδι, Mytilus galloprovincialis. Photo by F.A.O. 

Μορφολογία: 

Έχει δύο θυρίδες πλευρικά πιεσµένες, έναν ελαστικό σύνδεσµο συγκράτησης 

των θυρίδων, επίσης φέρει ύβωµα στο πρόσθιο µέρος και βύσσο µε πολαπλά 

βυσσογόνα νηµάτια προσκόλλησης. Το µέγιστο µήκος του είναι 15 εκατοστά.Το 

χρώµα του είναι µπλε, σκούρο µπλε. 
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Οικότοπος: 

Εποικίζουν συνήθως την κατώτερη παλιρροιακή ζώνη βραχώδων ακτών, µε 

σχετικά υψηλή ενέργεια κυµάτων, ενώ µπορεί επίσης να βρεθούν σε πυκνές συστάδες 

στον αµµώδη και λασπώδη πυθµένα υφάλµυρων λιµνοθαλασσών. Τα µύδια αντέχουν 

θερµοκρασιακές µεταβολές από 5 έως 36ºC και διακυµάνσεις της αλατότητας από 5 

έως 60 psu. 

∆ιατροφή: 

Ένα άτοµα µυδιού στο µέσο µήκος των 50 mm και ξηρού σωµατικού βάρους 

1g µπορεί να διηθήσει από 2 έως 5 λίτρα θαλασσινού µερού την ώρα, από τα οποία 

συγκρατεί το 30 έως 40% του περιεχόµενου πλαγκτού και των εν αιωρήσει στερεών 

ουσιών. Κατά συνέπεια η ζωή και η ανάπτυξη των µυδιών είναι στενά συνδεδεµένη 

µε την πραουσία και την ποιότητα του φυτοπλαγκτού στο θαλάσσιο περιβάλλον 

Αναπαραγωγή: 

Τα µύδια ωριµάζουν γενετικά στην ηλικία των 6 έως 7 µηνών, όταν έχουν 

αποκτήσει µέγεθος 40 έως 50 mm. Η περίοδος αναπαραγωγής παρουσιάζει δύο 

µεγάλες εξάρσεις: η πρώτη εντοπίζεται µεταξύ Απριλίου και Ιουνίου και η δεύτερη 

από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, όµως µπορούν να βρεθούν γενετικά ώριµα 

άτοµα καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Το θήλυ άτοµο απελευθερώνει από 1 έως 8 

εκατοµµύρια ωάρια των οποίων η γονιµοποίηση πραγµατοποείται στο θαλάσσιο 

περιβάλλον από τα σπερµατοζωάρια των αρρένων ατόµων. Τα αυγά είναι σφαιρικά 

µε διάµετρο 70 µm περίπου και εκκολάπτονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία σε 24 

ώρες σε µία τροχοφόρο προνύµφη, που αποτελεί την έναρξη της πλαγκονικής φάσης 

της ζωής του µυδιού και η οποία θα διαρκέσει 20 ηµέρες περίπου. Η προνύµφη από 

ειδικό αδένα εκκρίνει το πρώτο οστακώδες περίβληµα που θα την περιβάλλει και 

µέσα σε 24 ώρες έχει αναπτυχθεί στο νυµφικό στάδιο Veliger. Η νύµφη τώρα 

διαθέτει ένα νηµάτιο για την κίνησης που ονοµάζεται velum, ακριβώς όπως τα 

µαστιγοφόρα. Οι νύµφες τρέφονται µε φυτοπλαγκτόν και σε χρονικό διάστηµα µίας 

έως τεσσάρων εβδοµάδων αναπτύσσουν έναν µικρό πόδα που τους επιτρέπει να 

έρπουν στις διάφορες επιφάνειες. Τότε έχουν εισέλθει στο στάδιο της pedivelingers. 

Στη συνέχεια εκκίνει µια υγρά πρωτεΐνη που θα µετασχηµατιστεί στη βύσσο µε την 

οποία θα προσκολληθεί στις διάφορες επιφάνειες. Στο σηµείο αυτό η πλαγκτονική 
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φάση της ζωής τους έχει ολοκληρωθεί και έχουν αρχίσει τη διαδικασία της 

µεταµόρφωσης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί έπειτα από 24 έως 48 ώρες από τη 

στιγµή της προσκόλλησης. Κατά τη µεταµόρφωση οι νύµφες δεν προσλαµβάνουν 

τροφή και τρέφονται µε τα θρεπιτκά αποθέµατα που έχουν συσσωρεύσει. Μετά τη 

µεταµόρφωση οι νύµφες µετασχιµατίζονται σε νεαρά άτοµα που ονοµάζοµνται spats 

και έχουν αποκτήσει µέσο µήκος 0,25 mm. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Η γεωγραφική κατανοµή του Mytilus galloprovincialis εξαπλώνεται σε όλη τη 

Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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6.3 Τάξη: Pectinoida 

 

Μεγάλο χτένι, Pecten jacobaeus. 

Κλάση: ∆ίθυρα 

Τάξη: Pectinoida 

Οικογένεια: Pectinidae 

Γένος: Pecten 

Είδος: Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Great Mediterranean scallop (UK). 

 

Εικόνα 1. Μεγάλο χτένι, Pecten jacobaeus. Photo by Roberto pillon. 

Μορφολογία:  

Έχει δύο θυρίδες µε παράλληλες ραβδώσεις, ύβωµα στο πρόσθιο µέρος όπου 

εκφύεται µια πεπλατυσµένη πλάκα. Η κάτω επιφάνεια του οστράκου είναι πιεσµένη 

ενώ η πάνω εµφανίζει καµπύλη. Το µέγιστο µήκος του φθάνει τα 12 έως 15 εκτοστά 

και το χρώµα του είναι καφέ-γκρι καθώς έχει λευκές αποχρώσεις. 

 

Οικότοπος: 
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∆ιαβιεί σε αµµώδεις και κροκαλοπαγείς βυθούς αλλά µπορεί να επιβιώσει και 

σε λασπώδεις βυθούς σε βάθη 25 έως 40 µέτρα. Είναι τα µοναδικά οστρακοειδή που 

µετακινούνται στον πυθµένα αναζητώντας κατάλληλα µέρη για την ανάπτυξη τους. 

Το είδος αυτό εκτρέφεται στη Γαλλία. 

∆ιατροφή: 

Είναι εδραία διηθηµατοφάγο, ιζηµατοφάγο. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι συνήθως γονοχωριστικό και πραγµατοποιείται εξωτερική γονιµοποίηση. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται από τον Βισκαϊκό κόλπο έως το Μαρόκο και στη Μεσόγειο 

θάλασσα. 
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6.4 Τάξη: Veneroida 

 

Κυδώνι, Venus verrucosa. 

Κλάση: ∆ίθυρα 

Τάξη: Veneroida 

Οικογένεια: Veneridae 

Γένος: Venus 

Είδος: Venus verrucosa (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Warty venus (UK), bolo (Spain), tartulo di mare (Italy). 

 

Εικόνα 1. Κυδώνια, Venus verrucosa. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει δύο θυρίδες µε στρογγυλές επιφάνειες και ραβδώσεις σε κάθε µια 

αντίστοιχα, στο πρόσθιο µέρος έχει οµοιόµορφο ύβωµα. Η αύξηση του µήκους του 

φαίνεται µε τη δηµιουργία κυκλικών δακτυλίων γύρω από το ύβωµα (παλαιότερο 

µέρος του οστράκου). Το µέγιστο µήκος είναι 6 εκατοστά. Το χρώµα του είναι καφε 

και άσπρο. 
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Οικότοπος: 

Το είδος αυτό διαβιεί σε αµµώδεις και χαλικώδιες πυθµένες σε βάθος 0-30 

µέτρα. Τις πλείστες φορές είναι κρυµµένο µέσα στον πυθµένα. 

∆ιατροφή: 

Το κυδώνι είναι διηθηµατοφάγο, ιζηµατοφάγο είδος. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι συνήθως γονοχωριστικό είδος αλλά έχει παρατηρηθεί και 

πρώτανδρισµός σε ορισµένα άτοµα. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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Γυαλιστερή, Callista chione. 

Κλάση: ∆ίθυρα 

Τάξη: Veneroida 

Οικογένεια: Veneridae 

Γένος: Callista 

Είδος: Callista chione (Linnaeus, 1758) 

Κοινά ονόµατα: Brown venus (UK), Almejon (Spain), Fasolara (Italy). 

 

Εικόνα 1. Γυαλιστερή, Venus verrucosa. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Έχει δύο θυρίδες στρογγυλεµένες και λείες στην επιφάνεια. Φέρει ύβωµα στο 

πρόσθιο µέρος. Στις επιφάνειες του εµφανίζει κυκλικούς δαχτύλιους και γραµµές 

αύξησης. Το µέγιστο µήκος του είναι 10,1 εκατοστά. Το χρώµα του είναι καφέ-

πορτοκαλί µε ρόζ αποχρώσεις µε εγκάρσιες λευκές πινελιές. 

Οικότοπος: 

∆ιαβιεί σε αµµολασπώδη πυθµένα από 10-180 µέτρα. ∆ιεισδύει στην άµµο 

και στη λάσπη, καθώς και σε τρύπες. 
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∆ιατροφή: 

Είναι διηθµατοφάγο, ιζηµατοφάγο είδος. 

Αναπαραγωγή: 

Είναι συνήθως γονοχωριστικό είδος ενώ παρατηρήθηκε σε ορισµένα άτοµα 

πρώτανδρος ερµαφροδιτισµός. 

Γεωγραφκή εξάπλωση: 

Απαναντάται στον Ανατολικο Ατλαντικό ωκεανό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

∆ιάγραµµα: Κιλά αλίευσης για το έτος 2018. 
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7 Τάξη: Echinoida 

Αχινός, Paracentrotus lividus. 

Κλάση: Echinoidea 

Τάξη: Echinoida 

Οικογένεια: Echinidae 

Γένος: Paracentrotus 

Είδος: Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 

Κοινά ονόµατα: Stony sea urchin (UK), Riccio di mare (Italy), Castana de mar 

(Spain). 

 



460 

 

 

Εικόνα 1. Αχινός, Paracentrotus lividus. Photo by Pillon Roberto. 

Εικόνα 2. Αχινός προς πώληση σε βαζάκι. Photo by Frenopoulos. 

Μορφολογία: 

Το σώµα του αχινού είναι σφαιρικό, νωτοκοιλιακά πεπλατυσµένο και 

περικλείεται µέσα σε ένα σκελετό ασβεστολιθικής σύστασης και µεσοδερµικής 

προέλευσης. Ο σκελετός είναι ασυνεχής, αποτελείται από συνενωµένα πλακίδια, 

άλλα µε οπές, άλλα δίχως οπές και φέρει αρθρωτές κινούµενες άκανθες που 

αποτελούνται από µονοκρυσταλλικό ασβεστίτη και συγκρατούνται στη θέση τους µε 

οργανικής σύστασης ιστό. Το κέλυφος αποτελείται από δέκα επιµήκεις 

εναλλασσόµενες οµάδες πλακιδίων, ανά δύο όµοιες. Οι πέντε οµάδες αποτελούνται 

από διάτρητα πλακίδια και ονοµάζονται υδροφορικά πεδία (ambulacrum), ενώ οι 

άλλες πέντε οµάδες αποτελούνται από αδιάτρητα πλακίδια και ονοµάζονται 

µεσοϋδροφορικά πεδία (interambulacrum). Η εναλλαγή των οµάδων αυτών, δίνει τη 

χαρακτηριστική ακτινωτή συµµετρία στον αχινό. Στην κορυφή του κελύφους 

βρίσκεται η έδρα, η οποία και περιβάλλεται από µία πλάκα, την περιεδρική, το σχήµα 

της οποίας αποτελεί ταξινοµικό χαρακτήρα. Επίσης, περιφερειακά της περιεδρικής 

πλάκας, εντοπίζεται µία οµάδα πλακιδίων από όπου ξεκινά η ακτινωτή διάταξη των 

υδροφορικών πεδίων. Πέντε από τα πλακίδια αυτά φέρουν γεννητικούς πόρους και 

ονοµάζονται γεννητικά, ενώ το ένα έχει µετατραπεί σε ηθµοειδή πλάκα τη 
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µαδρεπορική πλάκα, η οποία αποτελεί την είσοσο του υδροφορικού συστήµατος. 

Στην κάτω πλευρά του κελύφους, υπάρχει η στοµατική περιοχή η οποία καλύπτεται 

από ένα µαλακό µυώδη ιστό, την περιστοµατική µεµβράνη. Ο ιστός αυτός είναι το 

µόνο µαλακό σηµείο στη εξωτερική επιφάνεια του αχινού και συνήθως αποτελεί το 

στόχο των θηρευτών του. Η εύκαµπτη αυτή επιφάνεια περιβάλλει και βοηθά τη 

λειτουργία της µασητικής συσκευής του αχινού. Είναι µια πολύπλοκη κατασκευή η 

οποία αποτελείται από πολλά ασβεστολιθικά τµήµατα τα οποία σχηµατίζουν πέντε 

ακτινωτά (συµµετρικά) διαταγµένες σιαγόνες µε ισάριθµα επιµήκη ασβεστολιθικά 

δόντια. 

Ο εξωτεριρκός χρωµατισµός του αχινού οφείλεται στην επιδερµίδα που 

καλύπτει το σκελετό του και προσδίζει µια ποικιλία χρωµάτων. Τα πιο συνηθισµένα 

είναι µώβ, κόκκινο-καφέ, πράσινο και µαύρο. 

Οικότοπος: 

Είναι βενθικός οργανισµός που προτιµά τα σκληρά υποστρώµατα της 

παραλιακής ζώνης και τα λιβάδια  ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). ∆ιαβιεί σε 

βάθος 0-80 µέτρα. 

∆ιατροφή: 

Το είδος P.lividus  είναι κατά κανόνα φυτοφάγος αν και υπο ορισµένες 

συνθήκες µπορεί να µετατραπεί σε παµφάγο. Ο τρόπος διατροφής χαρακτηρίζεται 

ουσιαστικά από την πολύπλοκη µασητική συσκευή, την οποία χρησιµοποιεί για να 

κόβει την τροφή του στο κατάλληλο µέγεθος για να κατάποση ή να ξύνει το σκληρό 

υπόστρωµα για φυτικά (ενίοτε και ζωικά) επολείµµατα. 

Αναπαραγωγή: 

Όπως σχεδόν όλα τα Εχινοειδή, το είδος αυτό είναι γονοχρωστικό, υπάρχουν 

όµως και αναφορές για περιπτώσεις ερµαφρόδιτων ατόµων. Το αναπαραγωγικό 

σύστηµα του αχινού, είναι εξίσου απλό. Αποτελείται ουσιαστικά από πέντε γονάδες 

οι οποίες επικοινωνούν µε το περιβάλλον µέσω αγωγών που οδηγούν στους 

γονοπόρους, οι οποίοι βρίσκονται περιµετρικά της έδρας. ∆εν υπάρχει σαφής 

φυλετικός διµορφισµός µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο διαχωρισµός των 

φύλων εξωτερικά. Το κυριότερο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα δύο φύλα είναι το 
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χρώµα των γονάδων και κατ’επέκταση το χρώµα του γεννητικού εκκρίµατος. Έτσι 

στα αρσενικά άτοµα οι γονάδες παρουσιάζουν ένα φαιοκίτρινο χρωµατισµό µε 

χαρακτηστιστικό άσπρο γεννητικό έκκριµα ενώ τα θηλυκά, έχουν έντονο πορτοκαλί-

κόκκινο χρώµα γονάδων µε παρόµοιο γεννητικό έκκριµα. Ο χρωµατισµός των 

γονάδων στα εχινοδειή είναι αποτέλεσµα της αφοµοίωσης και µετατροπής των 

καροτενοειδών που απορροφούν από τις τροφές.  

Ο όγκος των γονάδων µεταβάλλεται ανάλογα µε το στάδιο του κύκλου 

αναπαραγωγής. Έτσι στην αρχή, οι γονάδες αυξάνουν σε όγκο, αφού τα σωµατικά 

κύτταρα αποθηκεύουν θρεπτικά συσταικά τα οποία καταναλώνουν αργότερα τα 

γεννητικά κύτταρα, για να αναπτυχθούν και να ωριµάσουν. Όταν οι συνθήκες είναι 

κατάλληλες, οι γονάδες αδείαζουν το περιεχόµενο τους στο περιβάλλον και ο κύκλος 

ξαναρχίζει. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν καταλήξει ότι ο αχινός έχει µια περίοδο 

αναπραγωγής, την άνοιξη ή δύο, άνοιξη και φθινόπωρο. 

Γεωγραφική εξάπλωση: 

Απαντάται στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θάλασσα. 

 

Φωτογραφικό υλικό του αχινού σε εργαστήριο επεξεργασίας. 
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Εικόνα 3. Κόψιµο και καθαρισµός του αχινού για την πώληση των γονάδων/αυγών 

του. 
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