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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται, µέσω συνεντεύξεων, η επίδραση της παράπλευρης 

αλιείας καρχαριών στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα γίνεται αναφορά 

στους τύπους παραγαδιών και στις αλλαγές που µπορούν να φέρουν στην παρεµπίπτουσα 

αλιεία οι µετατροπές στα αλιευτικά εργαλεία. Γενικότερα, οι πληθυσµοί των καρχαριών 

τείνουν να µειώνονται γιατί αν και δεν αποτελούν πρωταρχικό στόχο, αλιεύονται ως 

παρεµπίπτον αλίευµα σε µικρής και µεγάλης κλίµακας αλιεία πολλαπλών µεθόδων (τράτα, 

δίχτυα και παραγάδια). Τα πιο άφθονα είδη της παράπλευρης αλιείας µε πελαγικό παραγάδι 

και σε µικρότερο βαθµό µε παραγάδι βυθού ήταν οι καρχαρίες Prionace glauca και Isurus 

oxyrinchus. Η ερευνά µε την µορφή ερωτηµατολόγιων είχε ως στόχο να ενισχύσει την 

βιβλιογραφία σχετικά µε το θέµα, να προσθέσει νέες πληροφορίες στα επιστηµονικά 

δεδοµένα και να αποτελέσει έναν ειδικό κατατοπιστικό οδηγό της παράπλευρης αλιείας στο 

Βόρειο Αιγαίο. 

Λέξεις κλειδιά:  Ελασµοβράγχια, αλιευτική παραγωγή, Βόρειο Αιγαίο 

Abstract 

 

The text presents an interview survey on the by-catch of shark fishing in the in the northern 

Aegean, according to the different types of longlines used and the changes induced on these 

fishing gears to reduce the by-catch effect. In general, shark populations tend to decrease 

although they are not a primary target, they are caught as by-catches in small and large-scale 

multi-method fishing (trawl, nets and longlines). The most abundant elasmobranchii species 

caught by drifters and to a minor extent by bottom longlines are the sharks Prionace glauca 

and Isurus oxyrinchus. The research in the form of questionnaires aimed to strengthen the 

literature on the subject, to add new information to the scientific data and to be a special 

informative guide of by-catch in a data-poor area of the Eastern Mediterranean. 

Keywords: Elasmobranchii, fisheries by catch, North Aegean 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη Μεσόγειο Θάλασσα έχουν παρατηρηθεί 48 ειδών καρχαριών, 38 ειδών σαλαχιών και 

2 ειδών χίµαιρας (Serena et al. 2020). Τα 88 αυτά είδη ανήκουν σε µία ενιαία κατηγορία, τους 

χονδριχθύες, η οποία αποτελείται κυρίως από τους καρχαρίες και τα σαλάχια που διαβιούν 

στην παράκτια και βενθική ζώνη (80%) (Bradai et al. 2012). Η Μεσόγειος και η Μαύρη 

Θάλασσα ιστορικά είχαν υψηλά επίπεδα σε ποικιλοµορφία και αφθονία των ελασµοβράγχιων 

(Cavanagh and Gibson 2007), αλλά πλέον έχουν καταστεί ως περιοχές αυξηµένης απειλής για 

τα ελασµοβράγχια και περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της θαλάσσιας 

βιοποικιλότητας (Dulvy et al. 2016, Fernandes et al. 2017). 

Η πρόσφατη αξιολόγηση του πληθυσµού των καρχαριών στη Μεσόγειο Θάλασσα δείχνει 

πως περίπου το 54% των ειδών καρχαρία κινδυνεύουν µε εξαφάνιση (Dulvy et al. 2016), ενώ 

σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και τοπικές εξαφανίσεις ή µειώσεις έως και 90% 

αυτών των ειδών τα τελευταία 50 χρόνια (Ferretti et al. 2008, Moro et al. 2020). Η 

υπεραλίευση σε συνδυασµό µε την K-στρατηγική τους, αργοί ρυθµοί ανάπτυξης, αργή 

σεξουαλική ωρίµανση και η χαµηλή γονιµότητα, καθιστούν αυτά τα είδη ιδιαίτερα ευάλωτα 
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ως προς την υπερεκµετάλλευση (Worm et al. 2013, Dulvy et al. 2016). Τα περισσότερα από 

αυτά τα είδη (σαλάχια και µικρά σε µέγεθος καρχαριοειδή) αλιεύονται ως παρεµπίπτοντα 

αλιεύµατα από διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία (µηχανότρατα, δίχτυ και παραγάδι) (Mancusi 

et al. 2020). 

Η αλιεία µε δίχτυα, παραγάδια, και µηχανότρατα θεωρούνται ως σηµαντική απειλή για 

την επιβίωση των καρχαριών και των πληθυσµών των σαλαχιών στη Μεσόγειο (GFCM 

2014). Στη Μεσόγειο Θάλασσα, τα αλιεύµατα ελασµοβράγχιων αντιπροσωπεύουν µόνο το 

1,15% των συνολικών εκφορτώσεων (FAO 1980–2015), ενώ παρουσιάζουν µια φθίνουσα 

τάση από τους 26.000 τόνους το 1983-1984 σε 14.000 τόνους το 2015 (Bradai et al. 2018). Οι 

µηχανότρατες είναι υπεύθυνες για το µεγαλύτερο µέρος των απορρίψεων µε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 40%, (Kelleher 2005, FAO 2018, Tsagarakis et al. 2014) ενώ τα ποσοστά 

απορρίψεων στα πελαγικά αλιευτικά εργαλεία (πελαγικές τράτες και γρι-γρι) κυµαίνονται 

µεταξύ 2% και 15% επί των συνολικών αλιευµάτων (Kelleher 2005, FAO 2018, Tsagarakis et 

al. 2012, Sahin et al. 2015 Santojanni et al. 2005, Soykan and Tokaç 2015). Οι πληροφορίες 

σχετικά µε τις απορρίψεις για τη µικρή παράκτια αλιεία είναι σχετικά σπάνιες, αλλά 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αναφοράς µε αναλογία απόρριψης µικρότερη από 10% για 

όλους τους διαφορετικούς τύπους εργαλείων (µανωµένα δίχτυα, απλάδια δίχτυα και 

παραγάδια) (Kelleher 2005, FAO 2018).  

Ειδικότερα για την παράκτια αλιεία τα παραγάδια βυθού εµφανίζουν µικρές απορρίψεις 

(λιγότερο από 15% των συνολικών αλιευµάτων), ενώ τα πελαγικά παραγάδια εµφανίζουν 

υψηλές τιµές και των απορρίψεων (πάνω από 15%) και των παρεµπίπτοντων αλιευµάτων 

(Bonanomi et al. 2017). Οι περιοχές όπου υπάρχει στοχευόµενη αλίευση καρχαριών είναι 

λίγες  (Bradai et al. 2012) και σε σπάνιες περιπτώσεις τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα µπορεί να 

υπερβαίνουν ποσοτικά εκείνα των ειδών στόχων (Molina and Cooke 2012). Η αλιεία σε 

µεγάλο βαθµό στοχεύει σε µικρό αριθµό ειδών-στόχων, αλλά ανάλογα µε την περιοχή και την 
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εποχή, έχουν αναφερθεί παρεµπίπτοντα αλιεύµατα ευπαθών ειδών, όπως θαλάσσιες χελώνες 

και καρχαρίες (Tserpes et al. 2020).  

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν σηµαντική βιοποικιλότητα καρχαριών µε 

τουλάχιστον 35 είδη να έχουν καταγραφεί έως σήµερα. Από αυτά σύµφωνα µε την Κόκκινη 

λίστα του IUCN (∆ιεθνής Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης), οι µεσογειακοί πληθυσµοί 

12 ειδών έχουν χαρακτηριστεί ως Κρισίµως Κινδυνεύοντα, 6 ως Κινδυνεύοντα και 7 ως 

Τρωτά. Το ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο, που εκδόθηκε το 2009, συµπεριλαµβάνει 34 µόνο ήδη 

εκ των οποίων τα 21 χαρακτηρίζονται ως Μη Αξιολογηµένα, ενώ όλα τα υπόλοιπα (13) 

ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες υπό απειλή (Τρωτά, Κινδυνεύοντα, Κρισίµως 

Κινδυνεύοντα) (Legakis and Maragou 2009). Στην Ελλάδα τα είδη ελασµοβράγχιων δεν 

αποτελούν πρωταρχικό στόχο της αλιείας και ως επί το πλείστον αλιεύονται ως παράπλευρα 

αλιεύµατα σε διάφορα αλιευτικά εργαλεία όπως η µηχανότρατα και τα πελαγικά παραγάδια 

(Megalofonou et al. 2009, Damalas and Megalofonou 2010). Παρά τις συνεχιζόµενες 

προσπάθειες διατήρησης και διαχείρισης καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο Θάλασσα, 

λείπουν οι αποτελεσµατικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση αυτών των ειδών µε ταυτόχρονη 

διαχείριση της αλιείας (Karakulak and Yildiz 2015). 

Σκοπός της έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η εκτίµηση των παράπλευρων 

αλιευµάτων στη σύλληψη των καρχαριών στο Βόρειο Αιγαίο πέλαγος, ώστε να 

ποσοτικοποιηθεί ο αντίκτυπος της παράπλευρης αλιείας σε 7 ευάλωτα είδη καρχαρία για τα 

οποία υπήρχαν, µέχρι σήµερα, ελάχιστες πληροφορίες, χρησιµοποιώντας την τοπική και 

οικολογική γνώση των αλιέων µέσω συνεντεύξεων. Το Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος είναι µια 

περιοχή µε υψηλή πυκνότητα ελασµοβράγχιων (Maravelias et al. 2012). Για το σκοπό αυτό 

και µε βάση το πρωτόκολλο του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών 

(FAO, 2019) δηµιουργήθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο για τους επαγγελµατίες αλιείς µε άδεια 

χρήσης πελαγικών παραγαδιών στην περιοχή της Χαλκιδικής. Τα ερωτηµατολόγια 
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βασίστηκαν στο πρωτόκολλο του FAO, ενώ προστέθηκαν επιπλέον ερωτήσεις, ώστε η 

έρευνα να ανταποκριθεί όσο το δυνατό καλύτερα στους σκοπούς της. Παράλληλα, η παρούσα 

έρευνα επικεντρώθηκε σε µια προσπάθεια εκτίµησης της εποχικότητας της τυχαίας σύλληψης 

καρχαριών σε συνάρτηση µε την αλιευτική προσπάθεια. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

Τα ερωτηµατολόγια διανεµήθηκαν στους αλιείς του νοµού Χαλκιδικής και ειδικότερα 

στα αλιευτικά λιµάνια της Νέας Καλλικράτειας, των Νέων Μουδανιών, της Ιερισσού, του 

Νέου Μαρµαρά, της Γερακινής, της Ουρανούπολης, του Πόρτο Κουφό, της Συκιάς, της 

Σάρτης, της  Νέας Σκιώνης (Εικόνα 1). Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 22 επαγγελµατίες 

αλιείς, από συνολικά 207 νηολογηµένα σκάφη στο νοµό Χαλκιδικής σύµφωνα µε το Κοινό 

Μητρώο Αλιείας αποκλειστικά ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, προκειµένου να αποφευχθεί η 

συλλογή ψευδών στοιχείων. Ο αριθµός των ενεργών σκαφών που έλαβαν µέρος στην έρευνα 

ήταν µικρός εξαιτίας του περιορισµένου αριθµού αδειών που εκδίδονται από τις αρµόδιες 

αρχές µε τις οποίες επιτρέπεται η αλιεία µε την µέθοδο του πελαγικού παραγαδιού στην 

Χαλκιδική για τη στοχευόµενη αλιεία µε παραγάδι βυθού (Μπακαλιάρο) και πελαγικό 

παραγάδι (Ξιφία, Τόνο). Επίσης, ο µικρός αριθµός των συµµετεχόντων στην έρευνα 

δικαιολογείται, αφού από τα 207 νηολογηµένα σκάφη παράκτιας αλιείας στη Χαλκιδική, η 

πραγµατική τοποθεσία προσάραξης αρκετών σκαφών δε συµβαδίζει µε την δηλωθείσα 

τοποθεσία προσάραξης. Κάθε ερωτηµατολόγιο αφορούσε και ένα αλιευτικό σκάφος, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των απασχολούµενων επαγγελµατιών αλιέων που εργάζονταν σε 

κάθε σκάφος. 
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Κάθε ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου Ναι-Όχι, από 

ερωτήσεις βαθµονόµησης απόψεων και από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (Παράρτηµα). Οι 

ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου κινήθηκαν γύρω από την παράπλευρη αλιεία 7 ειδών 

καρχαρία. Τα είδη αυτά επιλέχθηκαν µε βάση την περιορισµένη ή την απουσία πληροφοριών 

σχετικά µε τη βιολογία τους και τα παρεµπίπτοντα αλιεύµατα στην περιοχή µελέτης (Bradai 

et al. 2018). Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήµατα σχετικά µε το βάθος 

αλίευσης και τον ρόλο που διατελεί στην εποχικότητα των ειδών, µε την εκτίµηση του εύρους 

των µηνών αλίευσης των καρχαριών, µε τα χαρακτηριστικά των καρχαριών µεµονωµένα ανά 

είδος και µε τους συχνότερους µήνες αλίευσης των ειδών. Τέλος, το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν, στις 

µεθόδους χειρισµού του αλιεύµατος, στην οικονοµική αξία κάθε είδους και στην ζήτηση τους 

στην αγορά. 

 

 

 

Εικόνα 1. Χάρτης περιοχών µελέτης του νοµού Χαλκιδικής. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Συµπληρώθηκαν 22 ερωτηµατολόγια από κατόχους παράκτιων αλιευτικών σκαφών που 

είχαν άδεια αλιείας µε πελαγικά παραγάδια. Το µέγεθος των σκαφών κυµάνθηκε από 9-15 m 

και οι αλιείς ήταν µεταξύ 40-60 ετών, µε µόνο7 αλιείς να δηλώνουν ότι έχουν αλιεύσει την 

τελευταία 5ετία (2016-2020) κάποιο είδος καρχαρία. Η έρευνα έδειξε πως στην αλιεία µε 

πελαγικά παραγάδια χρησιµοποιούνται 2 τύπων παραγαδιών µε διαφορετικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά (Πίνακας 1). 

Συνολικά κατά την περίοδο 2016-2020 αλιεύθηκαν 3 είδη καρχαριών (Prionace glauca, 

Alopias vulpinus, Isurus oxyrinchus) µε το µεγαλύτερο κατά αριθµό ποσοστό (71,5%), µε 

συνολικά 35 άτοµα, να ανήκει στο είδος Prionace glauca, για το οποίο αλιεύθηκαν 21 άτοµα 

τον Ιούνιο, 7 των Ιούλιο, 6 τον Αύγουστο και 1 τον Οκτώβριο. ∆εύτερο κατά αριθµητική 

αφθονία παράπλευρο είδος µε συνολικά 13 άτοµα (26,5%) ήταν το είδος Alopias vulpinus, 

για το οποίο αλιεύθηκαν 8 άτοµα τον Απρίλιο, 3 άτοµα τον Ιούνιο και 2 άτοµα τον Οκτώβριο. 

Οι αλιείς, επίσης, δήλωσαν την παράπλευρη αλίευση ενός µόνο ατόµου του είδους Isurus 

oxyrinchus, όπου υπάρχει µία καταγραφή µε την αλίευση ενός ατόµου βάρους 30 κιλών τον 

Ιούνιο του 2020 ανοιχτά του Πόρτο Κουφό. Σχετικά µε τα υπόλοιπα είδη Carcharodon 

carcharias, Cetorhinus maximus, Sphyrna zygaena, Squatina squatina οι συµµετέχοντες, 
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στην έρευνα, αλιείς δήλωσαν πως δεν έχει αλιευτεί κανένα άτοµο αυτών των ειδών τα 

τελευταία 5 χρόνια.  

 

Πίνακας 1. Τύποι παραγαδιών που χρησιµοποιήθηκαν για την παράπλευρη αλιεία 

καρχαριοειδών. 

Τύπος 

παραγαδιού (είδος 

στόχου) 

Μήκος 

παραγαδιού 

Αριθµός 

αγκιστριών 

Μέγεθος 

αγκιστριών 

Τύπος  

αγκιστριού 

Πελαγικό 

παραγάδι 

(Ξιφίας) 

50 χιλιόµετρα 300 Νο 7 Κυκλικό 

αγκίστρι, 

Αγκίστρι τύπου J 

Παραγάδι βυθού 

(Μπακαλιάρος) 

15 χιλιόµετρα 1500 Νο 6 Αγκίστρι τύπου J 

       

Prionace glauca 

Το πιο άφθονο είδος που αλιεύτηκε παράπλευρα µε την αλιεία πελαγικών παραγαδιών 

ήταν το Prionace glauca. Συγκεκριµένα αλιεύτηκαν συνολικά 35 άτοµα συνολικού βάρους 

2,9 τόνων, µε εύρος βάρους από 15 έως 180 κιλά/άτοµο. Το µέγιστο ποσοστό αλιευόµενων 

ατόµων ανά έτος ήταν το 25,7%, ενώ το µικρότερο 14,3% (Πίνακας 2, Εικόνα 2). 

 

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας παράπλευρης αλίευσης του είδους Prionace glauca στα 

παράπλευρα αλιεύµατα των πελαγικών παραγαδιών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος τα έτη 2016-

2020. 

Χρονολογία Αριθµός ατόµων Συνολικό βάρος (κιλά) % ατόµων % βάρους 

2016 5 400 14,3 13,8 

2017 8 750 22,9 25,9 

2018 6 450 17,1 15,5 

2019 9 800 25,7 27,6 

2020 7 500 20 17,2 

Σύνολο 35 2900 
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Εικόνα 2. Μηνιαία και ετήσια σύνθεση της παράπλευρης αλίευσης ατόµων του είδους Prionace 

glauca στα παράπλευρα αλιεύµατα των πελαγικών παραγαδιών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος τα 

έτη 2016-2020. 
 

Οι µήνες κατά τους οποίους τα άτοµα του είδους Prionace glauca αλιεύτηκαν ήταν 

Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Οκτώβριος, µε ιδιαίτερη συχνότητα αλίευσης 60% τον 

Ιούνιο στις τοποθεσίες: ανοιχτά της Νέας Καλλικράτειας, του Πόρτο Κουφό, της Νέας 

Σκιώνης και της Λήµνου (Εικόνα 3). Ανοιχτά της Νέας Καλλικράτειας αλιεύθηκαν συνολικά 

10 άτοµα την περίοδο 2016-2019, ενώ το 2020 δεν αλιεύθηκε κανένα άτοµο. Συγκεκριµένα 

το 2016 αλιεύθηκε 1 άτοµο τον Ιούνιο και 1 άτοµο τον Ιούλιο. Το 2017 αλιεύθηκαν 2 άτοµα 

τον Ιούνιο. Το 2018 αλιεύθηκε 1 άτοµο τον Ιούνιο. Το 2019 αλιεύθηκαν 4 άτοµα τον Ιούνιο 

και 1 άτοµο τον Αύγουστο. Ανοιχτά του Πόρτο Κουφό αλιεύθηκαν µε πελαγικά παραγάδια 

συνολικά 24 άτοµα την περίοδο 2016-2020, συγκεκριµένα το 2016 αλιεύθηκαν 2 άτοµα τον 

Ιούνιο και 1 άτοµο τον Ιούλιο. Το 2017 αλιεύθηκαν από 2 άτοµα τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και 

τον Αύγουστο. Το 2018 αλιεύθηκαν 3 άτοµα τον Ιούνιο και 1 άτοµο τον Ιούλιο. Το 2019 

αλιεύθηκαν 3 άτοµα τον Ιούνιο, 2 άτοµα τον Ιούλιο και 1 άτοµο τον Αύγουστο. Το 2020 

αλιεύθηκαν 3 άτοµα τον Ιούνιο, 2 άτοµα τον Ιούλιο και 2 άτοµα τον Αύγουστο. Τέλος 

ανοιχτά της Λήµνου αλιεύθηκε µε πελαγικά παραγάδια 1 άτοµο την περίοδο 2016-2020, τον 

Οκτώβριο του 2018. 
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Εικόνα 3. Μηνιαία και ετήσια σύνθεση της παράπλευρης αλίευσης ατόµων του είδους Prionace 

glauca  στα παράπλευρα αλιεύµατα των πελαγικών παραγαδιών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος τα 

έτη 2016-2020. 
 

Alopias vulpinus 

Αλιεύτηκαν συνολικά 13 άτοµα την τελευταία 5ετία (2016-2020), συνολικού βάρους 

1,920 τόνων, µε εύρος βάρους από 40 έως 300 κιλά/άτοµο (Πίνακας 3). Περισσότερο από τα 

¾ της παραπάνω ποσότητες αλιεύθηκε παράπλευρα µε πελαγικό παραγάδι (76%) και το 

υπόλοιπο αλιεύθηκε παράπλευρα µε παραγάδι βυθού (23%). Οι µήνες κατά τους οποίους τα 

άτοµα του είδους Alopias vulpinus αλιεύτηκαν παράπλευρα ήταν Ιούνιος, Απρίλιος και 

Οκτώβριος, µε ιδιαίτερη συχνότητα αλίευσης τον Απρίλιο (Εικόνα 4). Οι τοποθεσίες 

αλίευσης ήταν ανοιχτά της Νέας Καλλικράτειας, του Πόρτο Κουφό, της Νέας Σκιώνης και 

της Λήµνου (Εικόνα 5).  
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Πίνακας 3. Συγκεντρωτικός πίνακας παράπλευρης αλίευσης του είδους Alopias vulpinus στα 

παράπλευρα αλιεύµατα των παραγαδιών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος τα έτη 2016-2020. 
Χρονολογία Αριθµός ατόµων Συνολικό βάρος % ατόµων % βάρους 

2017 4 650 30,8 33,9 

2018 2 400 15,4 20,8 

2019 6 830 46,2 43,2 

2020 1 40 7,7 2,1 

Σύνολο 13 1920 

 

Εικόνα 4. Συνολική µηνιαία και ετήσια σύνθεση αριθµού ατόµων καρχαρία του είδους Alopias 

vulpinus στα παράπλευρα αλιεύµατα των παραγαδιών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος τα έτη 2016-

2020. 
 

 

Εικόνα 5. Μηνιαία και ετήσια σύνθεση της παράπλευρης αλίευσης ατόµων του είδους Alopias 

vulpinus στα παράπλευρα αλιεύµατα των παραγαδιών στο Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος τα έτη 2016-

2020. 
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Στην πλειονότητα τους τα παραπάνω παράπλευρα αλιευόµενα είδη ήταν νεκρά κατά την 

εξαγωγή των αγκιστριών από τα παραγάδια και οι αλιείς τα απέρριπταν στην θάλασσα. 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες το σύνηθες βάθος αλίευσης των ειδών (Prionace glauca, 

Alopias vulpinus) ήταν από 50 έως 100 µέτρα. Το 71,5% του συνόλου των αλιέων δηλαδή 5 

αλιείς από τους 7 που έχουν αλιεύσει κάποιο είδος καρχαρία στην ερώτηση µείωσης ή 

αύξησης του µεγέθους των ειδών µε την πάροδο των χρόνων απάντησαν ότι αυτό έχει 

µειωθεί µε την πάροδο των ετών. Όσον αφορά στη µείωση του πληθυσµού τους µε την 

πάροδο των χρόνων για όλα τα είδη η πλειονότητα συµφώνησε πως υπάρχει µείωση ίσως και 

εξαφάνιση των ειδών λόγω υπεραλίευσης. Τέλος, η εµπορική τους αξία, σύµφωνα µε 

δηλώσεις των αλιέων, είναι χαµηλή µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ζήτηση και συνεπώς 

στόχευση για την αλίευσή τους.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η αλιεία µε παραγάδια τόνου και ξιφία έχει, συνήθως, υψηλό αριθµό παράπλευρων 

αλιευµάτων καρχαριών, τα περισσότερα των οποίων απορρίπτονται στη θάλασσα ως 

ανεπιθύµητα αλιεύµατα (Bonfil 2002, Mejuto et al. 2002, Peristeraki et al. 2008, Damalas and 

Megalofonou 2012, Poisson et al. 2016). Τα πιο συχνά παράπλευρα αλιεύµατα στη Μεσόγειο 

Θάλασσα είναι ο Prionace glauca και ο Isurus oxyrinchus (Bradai et al. 2018), στοιχεία που 

συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας (παράπλευρη αλιεία Prionace 

glauca, Alopias vulpinus και Isurus oxyrinchus). Η παρουσία διαφόρων ειδών καρχαρία στην 

περιοχή της Χαλκιδικής και του Βορείου Αιγαίου ενισχύουν την άποψη ότι αυτή η περιοχή 

αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο, ωοτοκίας και αναπαραγωγής, για πολλά είδη ελασµοβράγχιων 

(Maravelias et al. 2012, Tserpes et al. 2013, Yemisken et al. 2019). 

Η ένταση της παράπλευρης αλίευσης των ελασµοβράγχιων ποικίλλει ανάλογα µε ένα 

εύρος παραγόντων που περιλαµβάνουν τον τύπο του αλιευτικού εργαλείου, τις πρακτικές 

αλιείας (π.χ. χρόνος µουλιάσµατος, τοποθεσία και βάθος), τη φυσιολογία των ειδών (π.χ. 

τρόπος αναπνοής, πάχος δέρµατος, µέγεθος και αντίδραση συµπεριφοράς στο εργαλείο) και 

τις συνθήκες που επικρατούν στο σκάφος (π.χ. θερµοκρασία αέρα, χρόνος στο κατάστρωµα 

και χειρισµός πρακτικών του πληρώµατος) (Stobutzki et al. 2002, Broadhurst et al. 2006, 

Morgan and Carlson 2010, Dapp et al. 2016, Ellis et al. 2017). Ωστόσο, τα παραπάνω δεν 
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µελετήθηκαν στην παρούσα έρευνα και αποτελούν σηµαντικά θέµατα που µπορούν να 

ενσωµατωθούν σε µια µελλοντική έρευνα. 

Το σύνολο των αλιέων που µετείχαν στην έρευνα χρησιµοποιούσε στα πελαγικά 

παραγάδια αγκίστρια τύπου J, τα οποία έχουν βρεθεί ότι περιορίζουν την παράπλευρη αλιεία 

καρχαριών ως αποτέλεσµα της στοχευόµενης αλιείας ξιφία και τόνου (Gilman et al. 2016, 

Reinhardt et al. 2018). Η εφαρµογή αυτού του µέτρου τείνει να αποφέρει σηµαντική αύξηση 

του ποσοστού επιβίωσης αρκετών ειδών ελασµοβράγχιων κατά την ανάκτηση των εργαλείων 

(Favaro and Côté 2015, Gilman et al. 2016, Reinhardt et al. 2018). Επίσης, τα αποτελέσµατα 

της εργασίας έδειξαν ότι στην πλειονότητα τα αλιεύµατα ήταν ήδη νεκρά κατά την εξαγωγή 

των παραγαδιών από το νερό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει πως οι καρχαρίες που 

αγκιστρώνονται συχνά πεθαίνουν κατά τη σύλληψη ή κα λίγο αργότερα ως αποτέλεσµα 

σωµατικών τραυµατισµών ή φυσιολογικού στρες (Gallagher et al. 2014, Tolotti et al. 2015, 

Campana et al. 2016, Ellis et al. 2017). Στην παρούσα έρευνα υπήρχε µεγάλη θνησιµότητα 

στα άτοµα των ειδών πριν την απόρριψη τους στη θάλασσα, µε ποσοστά θνησιµότητας για το 

είδος Prionace glauca 88,5% και για το Alopias vulpinus 92,3%. 

To 71,5% των αλιέων που µετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι µε την πάροδο των 

χρόνων έχει µειωθεί το µέγεθος των παράπλευρων καρχαριοειδών, στοιχείο επιβαρυντικό για 

τα αποθέµατα καθώς τα περισσότερα από αυτά τα άτοµα δεν έχουν προλάβει να φτάσουν 

στην πρώτη γεννητική ωριµότητα. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε τα υψηλά ποσοστά 

θνησιµότητας που παρατηρήθηκαν πιθανά να συµβάλει στη σηµαντική µείωση των 

αποθεµάτων τους (Saidi et al. 2020). Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων αλιέων, όπου η πλειονότητά τους συµφώνησε πως υπάρχει µείωση ίσως 

και εξαφάνιση των ειδών λόγω υπεραλίευσης και όχι µόνο, αλλά και λόγω των ιδιαίτερων 

βιολογικών τους χαρακτηριστικών, όπως είναι ο µικρός ρυθµός αναπαραγωγής, η αργή 
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ανάπτυξη, η βραδεία γεννητική ωρίµανση και η µειωµένη γονιµότητα (Hall et al. 2000, 

Gilman 2011, Branch et al. 2013). 

Ωστόσο, ο πραγµατικός αντίκτυπος της αλιείας στα µελετούµενα είδη είναι δύσκολο να 

εκτιµηθεί (Cashion et al. 2019). Συνήθως τα παράπλευρα αλιεύµατα των καρχαριοειδών δεν 

καταγράφονται στα ηµερολόγια αλιείας (Campana 2016), σπάνια καταγράφονται ως µαζικά 

αλιεύµατα µε άλλα είδη και συνήθως πωλούνται, εσκεµµένα ή µη, µε λανθασµένη ονοµασία 

(Giovos et al. 2020), µε αποτέλεσµα ο αλιευόµενος αριθµός, η σύνθεση των ειδών και η 

σχετική θνησιµότητά τους λόγω της παράπλευρης αλιείας να είναι δύσκολο να εκτιµηθεί 

(Jordaan et al. 2020). Επίσης, η εσφαλµένη αναγνώριση των ειδών που πιθανά σχετίζεται µε 

την έλλειψη γνώσεων, τόσο από τους αλιείς όσο και από τις αρµόδιες αρχές (Giovos et al. 

2020), σε συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό καρχαριών που απελευθερώνονται πίσω στη 

θάλασσα εν µέρη στοιχειοθετεί την έλλειψη γνώσης της νοµοθεσίας και των οδηγιών 

προστασίας της βιοποικιλότητας για τα καρχαριοειδή (Taklis et al. 2020). 

Στο πλαίσιο των εκτιµήσεων της παρούσας µελέτης, τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να 

γενικευθούν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες και σε ετήσια βάση, καθώς τα δείγµατα 

προέρχονται από µια συγκεκριµένη περιοχή και είναι κάθε χρόνο διαφορετικά. Ωστόσο, 

συνοψίζοντας, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η παράπλευρη αλιεία 

καρχαριοειδών µε τη χρήση παραγαδιών (πελαγικών και βυθού) στο Βόρειο Αιγαίο 

υφίστανται και ειδικότερα σε είδη που απειλούνται µε εξαφάνιση. Η µελέτη µπορεί, επίσης, 

να συµβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης της αλιείας και στην ανάπτυξη µέτρων µε στόχο 

τη µείωση των παράπλευρων αλιευµάτων αυτής της ευαίσθητης οµάδας ψαριών.  
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