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Αντί προλόγου….

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Σάρωνας ήταν βασιλιάς της
           Τροιζήνας και φανατικός κυνηγός. Τόσο φανατικός που μια μέρα,

κυνηγώντας μια ελαφίνα που κατέφυγε στη θάλασσα για να σωθεί, συνέχισε
να κυνηγάει το ζώο κολυμπώντας. Απομακρύνθηκε όμως πολύ από την

ακτή, κουράστηκε και πνίγηκε. Το πτώμα του εκβράστηκε κοντά στο ναό
της Σαρωνίας Αρτέμιδας και από τότε η θάλασσα αυτή ονομάστηκε

«Σαρωνικός Κόλπος».

Για να τιμήσουμε λοιπόν το μυθικό Σάρωνα που έδωσε το όνομα του στο
Σαρωνικό, θα ονομάσουμε τα θαλάσσια ζώα που ζουν σε αυτόν «Παιδιά

του Σάρωνα » και θα ασχοληθούμε με μερικά από αυτά, τα ψάρια.
Για τα άλλα θαλάσσια ζώα, όπως τα  ασπόνδυλα, πιθανόν να αναφερθούμε

σε μια άλλη μας έκδοση.

                                        

      

      

  



           

         ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ  ΧΘΕΣ – ΣΗΜΕΡΑ - ΑΥΡΙΟ
      
 Ο  Σαρωνικός  Κόλπος   έκτασης  3000  τ.χ.,  ήταν  μέχρι  τα  μέσα  της 
δεκαετίας  του  ’50  από  τους  παραγωγικότερους  αλιευτικά   κόλπους  
της  Ελλάδας  και τόπος  αναπαραγωγής  πολλών  ψαριών.
  Η τερατώδης  όμως  επέκταση του  πολεοδομικού  συγκροτήματος  της
Αθήνας - Πειραιά  και  περιχώρων, καθώς και  η  βιομηχανική  ανάπτυξη
του  Θριάσιου Πεδίου, με  τα  κάθε  είδους  λύματα,  δημιούργησαν μια 
απελπιστική   οικολογική  υποβάθμιση  στον κόλπο  που  απέκτησε
καφεκόκκινα  νερά.
 Από  το  1994  που  λειτούργησε  το  Κέντρο  Επεξεργασίας  Λυμάτων 
Ψυτάλλειας  (Κ.Ε.Λ.Ψ)  ή  Βιολογικός  Καθαρισμός  Ψυτάλλειας, τα  
 νερά  αυτά    που  είχαν   γίνει  το  σήμα  κατατεθέν   του  Σαρωνικού,  
έδωσαν  την  θέση  τους   σε  εμφανώς  πιο  διαυγή   νερά.
 Σε  βάθη  2-5 μ. αναπτύχθηκαν  είδη  φυκιών,  που  συναντώνται  σε  
καθαρά  θαλάσσια  νερά,  ωστόσο  σε  μεγαλύτερα  βάθη  το  πρόβλημα 
παραμένει.
 Την  ίδια  στιγμή  εμφανίστηκαν  δελφίνια  στον  Έξω  Σαρωνικό ( στα 
όρια  με το Αιγαίο )  και  πολλά  από  τα   είδη  ψαριών  που  είχαν  
παρατηρηθεί πριν το 1960,  αλλά  σε μικρότερους πληθυσμούς…
 Το  (Κ.Ε.Λ.Ψ.),  όπως  καταγράφουν οι  έρευνες  του  ελληνικού 
 Κέντρου  Θαλάσσιων  Ερευνών  ( ΕΛΚΕΘΕ),  προσφέρει στο Σαρωνικό     
 σημαντική  βοήθεια.
  Ωστόσο, ο βυθός θα αργήσει να  καθαρίσει  από  τα  ανόργανα και
 οργανικά  τοξικά ιζήματα, που έχουν κατακαθίσει στο βυθό εδώ και 
 δεκαετίες και περιέχουν  υψηλές  συγκεντρώσεις  βαρέων  μετάλλων.
  Οι μέχρι σήμερα έρευνες του ΕΛΚΕΘΕ στο Σαρωνικό, έχουν δείξει ότι 
τις   σημαντικότερες  επιπτώσεις  στην   οικολογική  τους   κατάσταση
υφίστανται οι θαλάσσιοι βιότοποι της Ψυτάλλειας και του Κερατσινίου, του 
Κόλπου της Ελευσίνας, οι περιοχές πλησίον  του  λιμανιού  του  Πειραιά
 ( Έσω Σαρωνικός )  και  της  Δυτικής  λεκάνης,  κοντά  στη  Σαλαμίνα 
(Δυτικός  Σαρωνικός),  όπου  παρατηρήθηκε υψηλή  μείωση  του 
 οξυγόνου, εμφάνιση  εκτεταμένου ευτροφισμού και εξαφάνιση  αρκετών
 ειδών θαλάσσιων ασπονδύλων. 
  Μεγάλη  ανησυχία  στους επιστήμονες,  προκαλούν  οι  κηλίδες  
φυτοπλαγκτόν (τοξική  κόκκινη  παλίρροια  δινομαστιγωτών),  που 

  



           

 εμφανίστηκαν σε  ορισμένες  περιοχές ( Νέα  Πέραμος, 1991).
  Αντίθετα  οι  απομακρυσμένες  περιοχές  του  Δυτικού Σαρωνικού 
 π.χ.  νησίδες Διαπόρια  καθώς  και  οι  παραλίες του Έξω Σαρωνικού 
από τη  Βουλιαγμένη  έως  το  Σούνιο,  βρίσκονται σε αρκετά καλή 
οικολογική  κατάσταση, με επάρκεια  οξυγόνου, είναι  ολιγοτροφικές 
και  έχουν ικανοποιητική  βιοποικιλότητα.
 Οι  περιοχές  Φαλήρου,  Αλίμου,  Αγίου Κοσμά,  Καβουρίου, Γλυφάδας 
βρίσκονται  σε  μέτρια   οικολογική  κατάσταση,  που  καλυτερεύει  όσο 
πλησιάζουμε  προς  τον  Έξω Σαρωνικό.

            Η  ολοκλήρωση του ( Κ.Ε.Λ.Ψ. - όλα τα στάδια ) και το εργοστάσιο
          ξήρανσης της  λυματολάσπης  θα  βελτιώσει   την   κατάσταση και στα  
       βαθύτερα σημεία  του  Έσω Σαρωνικού, που δέχεται 750.000 και  πλέον 
          τόνους αστικών και βιομηχανικών λυμάτων την  ημέρα.
           Επίσης   απαιτείται,  για  τη  σωτηρία  του  κόλπου  της  Ελευσίνας, 
          η   κατασκευή ενός  νέου  βιολογικού  καθαρισμού, που  θα  επεξεργά-
          ζεται  τα  λύματα  του Θριάσιου  Πεδίου  και  ο  έλεγχος  των  παράνομων  
          συνδέσεων, οχετών, που  χύνονται  στον ποταμό  Κηφισό  και  τους  
          παραποτάμους του, ώστε να εξυγιανθεί ο  Φαληρικός Όρμος.     
           Μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα αποτελούν επίσης  και τα τοξικά
          υφαλοχρώματα  των  εκατοντάδων πλοίων που διέρχονται από τον κόλπο.

 

  

(1922-πρόσφυγες ψαράδες)



           

ΘΑΛΑΣΣΙΟ  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

 Η  θαλάσσια  πανίδα μαζί  με  τη  θαλάσσια  χλωρίδα,  τους 
αβιοτικούς παράγοντες (π.χ. νερά, βράχια, άμμος ), το κλίμα και οι 
δραστηριότητες  του  ανθρώπου  (π.χ..  λιμάνια,  μαρίνες,  αγωγοί) 
μιας καθορισμένης γεωγραφικά περιοχής, αποτελούν ένα θαλάσσιο 
οικοσύστημα.
 Κάθε  οικοσύστημα  το  χωρίζουμε  σε  μικρότερες  γεωγραφικές 
περιοχές, για να το μελετήσουμε καλύτερα.
 Τα σπουδαιότερα είδη θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι: ωκεάνια, 
κλειστών  θαλασσών,  ανοικτών  θαλασσών,  νησιωτικά,  βενθικά 
(βυθού),  ειδικών  παράκτιων  ζωνών  (παλίρροιας,  άμπωτης), 
κοραλλιογενών  νήσων  (ατολλών),  κλειστών  κόλπων,  ανοιχτών 
κόλπων, πελαγικά  κλπ.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 Κατά  τους  διαφόρους  ερευνητές  (WHO REPORT)  1975,  το 
θαλάσσιο οικοσύστημα του Σαρωνικού χωρίζεται ως εξής:

α. Στον Εξωτερικό κόλπο κοντά στο Αιγαίο, μέγιστο βάθος 247 μ.
β. Στον Εσωτερικό κόλπο που ορίζεται από τις ακτές του 
Φαλήρου, του Πειραιά, της Ανατολικής Σαλαμίνας και της Βόρειας 
Αίγινας, μέγιστο βάθος  97 μ.
γ. Στο Δυτικό κόλπο που βρίσκεται δυτικά της Αίγινας και της 
Σαλαμίνας, μέγιστο βάθος  172 μ.
δ. Τον  κόλπο της  Ελευσίνας, μέγιστο βάθος  20 μ.
 Το οικοσύστημα του Σαρωνικού, είναι οικοσύστημα  ανοικτού 
κόλπου (άνοιγμα 50 χμ., Πόρος- Σούνιο) με κλειστές περιοχές 
και  αρκετά  μεγάλα  βάθη.
 Στο Σαρωνικό δεν περιλαμβάνεται ο  κόλπος της Επιδαύρου, 
όπου  υπάρχει ένα  μέγιστο  βάθος 401 μ.

  



           

ΦΥΚΙΑ – ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

 Τα  φύκη  ή  φύκια αποτελούν  μεγάλο  τμήμα  της  θαλάσσιας 
χλωρίδας.  Ζουν  στην  ευφωτική  ζώνη της  υφαλοκρηπίδας.  Εκεί 
αναπτύσσονται  εκτεταμένες  μάζες  φυκιών.  Μπορούν  να 
επιβιώνουν σε όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα  και είναι σε θέση 
ν’ αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις  π.χ. ισχυρά κύματα.
  Οι τρεις κύριες κατηγορίες των φυκιών που είναι τα πράσινα 
χλωροφύκη, τα  καφέ  φαιοφύκη  και  τα  κόκκινα  ερυθροφύκη ή 
ροδοφύκη, δεν  παρουσιάζουν  μεγάλες  εποχικές  μεταβολές  στη 
μορφή,  αλλά  αυξάνεται  ο  πληθυσμός  τους  όταν  αυξάνονται  τα 
νιτρικά και φωσφορικά  άλατα στο θαλασσινό νερό (ευτροφισμός). 
  Το  φυτοπλαγκτόν (φ/π) που αποτελείται  από δισεκατομμύρια 
μικροσκοπικά  φυτά, επιπλέει  και   παρασύρεται από τη  θάλασσα.
   Οι  σπουδαιότερες  κατηγορίες  του είναι  τα  δινομαστιγωτά ή 
δινοφύκη, τα  διάτομα και τα  κοκκολιθοφόρα.
  Άλλη μία κατηγορία του (φ/π) που ζει σε γλυκά, υφάλμυρα και 
θαλάσσια  νερά,  είναι  τα  κυανοβακτήρια  ή  κυανοφύκη,  που 
συμμετέχουν  ενεργά  στον  κύκλο  του  αζώτου ( δεσμεύουν N2). 
 Η  θαλάσσια  χλωρίδα  φωτοσυνθέτει,  απορροφώντας  μεγάλες 
ποσότητες  διοξειδίου  του  άνθρακα  και  παράγει  οξυγόνο  και 
γλυκόζη ( ένα  σάκχαρο - τη  σπουδαιότερη τροφή στον πλανήτη ). 
 Ένα μεγάλο μέρος του οξυγόνου αυτού εξέρχεται από τη θάλασσα 
στην  ατμόσφαιρα.  Το  65  0/0  του   παραγόμενου  στη  Γη  02, 
προέρχεται  από τη  φωτοσύνθεση στην υδρόσφαιρα  και από αυτό 
το  50 0/0  είναι  παραγωγή  του (φ/π). 
  Όλα τα φύκια και το (φ/π) παθαίνουν εύκολα ευτροφισμό και 
γεμίζουν τους κλειστούς κόλπους, τα δέλτα των ποταμών και τις 
λιμνοθάλασσες με  παχύ στρώμα οργανικής ύλης,  που εμποδίζει 
την  ανταλλαγή   αέριων  με  την  ατμόσφαιρα  και  δημιουργεί  όταν 
σαπίζει,  συνθήκες  ανοξίας  στο  νερό  (έλλειψης  οξυγόνου).  Το 
φαινόμενο  οδηγεί συχνά  σε  ομαδικούς θανάτους  ψαριών.
  Η   ρύπανση  των  θαλασσών  και  οι  υπεριώδεις  ακτινοβολίες, 
μειώνουν  τα  τελευταία  χρόνια  την  ικανότητα  του  (φ/π)  να 
φωτοσυνθέτει,  γεγονός  που συντελεί  στην  αύξηση του  CO2

της  ατμόσφαιρας (φαινόμενο του θερμοκηπίου).

  



           

ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

 Τα  μικροσκοπικά  ζώα του  ζωοπλαγκτόν  (ζ/π),  ανήκουν  σε 
πολλές  διαφορετικές  ομάδες.  Είναι  πολύ  μεγαλύτερα  από  τα 
πλαγκτονικά φυτά και διακρίνονται με κοινό φακό. Σε 1m3 νερού 
υπάρχουν  χιλιάδες  πρωτόζωα  (π,χ.  ραδιολάριες,  ηλιόζωα, 
τρηματοφόρα),  τροχόζωα,  χαιτόγναθα,  μικροκαρκινοειδή  (π.χ. 
κωπήποδα,  μυσιδώδη)  κ.τ.λ.  Αυτό  το  πλούσιο  μείγμα 
μικροσκοπικών ζώων που επιπλέουν, αποτελεί την τροφή πολλών 
θαλάσσιων ασπόνδυλων και πολλών ψαριών (ζωοπλαγκτονοφάγα). 
Όσο (ζ/π) δεν καταναλώνεται καταπίπτει στα  βάθη σα  βροχή και 
αποτελεί τροφή ορισμένων βενθικών  οργανισμών.
  Ως προς το  μέγεθος οι  ερευνητές  κατατάσσουν  το  (ζ/π)  σε 
νάνο (ζ/π)  μεγέθους  λίγων μικρών (μ), π.χ. πρωτόζωα, σε μέσο 
(ζ/π)  μεγέθους έως 0,5  m.m  π.χ.   τροχόζωα και  στο  μάκρο 
(ζ/π) μεγέθους  από  0,5  m.m έως  μερικά  c.m π.χ. 
μικρογαριδόμορφα  κριλ  (ευφασεώδη) που  αποτελούν  την  τροφή 
των  μπαλαινοφόρων  φαλαινών.
  Στο  (ζ/π)  ανήκουν  τα  αυγά καθώς  και  οι  λάρβες (νεανικές 
ατελείς  μορφές)  θαλάσσιων  ασπονδύλων  π.χ.  πολύχαιτων 
σκωλήκων,  κοχυλιών,  καβουριών  και  τα  αυγά  και  ο  γόνος των 
ψαριών   (ιχθύδια)   που  έχουν  εκκολαφθεί  και   κολυμπούν 
ελεύθερα. Πολλά είδη (ζ/π) την ημέρα κρύβονται στα βαθιά και τη 
νύχτα  ανεβαίνουν  για  να  καταναλώσουν  το  (φ/π),  που 
φωτοσύνθεσε  κατά  τη    διάρκεια  της  ημέρας  και  είναι  γεμάτο 
γλυκόζη.

  

  (κωπήποδο aκάρτια)              (γόνος ψαριών)

  



           

               Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΓΚΤΟΝ 

  Στις αρχές της  άνοιξης  αρχίζει η  πρώτη  άνθιση  ή  εαρινή 
βλάστηση  του  (φ/π)  και  η  ωοτοκία του (ζ/π). 
  Η  ωοτοκία  παρουσιάζει, σε  κανονικές συνθήκες, μια  μέγιστη 
ανάπτυξη τον Αύγουστο και τότε  ακριβώς ελαττώνεται το (φ/π), 
λόγω της μεγάλης κατανάλωσης του  από  το  (ζ/π).
 Τα επιφανειακά στρώματα της θάλασσας κατακλύζονται από το 
νέο  (ζ/π),  όπως, τροχόζωα, τρηματοφόρα, μικροκαρκινοειδή 
ιδίως κωπήποδα,  λάρβες  θαλάσσιων  ασπονδύλων  και  γόνο 
ψαριών που  έχουν  αναπαραχθεί αυτή την εποχή.
 Αυτό  παρασύρεται  σε  μεγάλες  ποσότητες  από  τα  θαλάσσια 
ρεύματα και μεταφέρεται σε μικρούς όρμους, μεγάλους  κόλπους 
και  σε  κάθε  είδους  ακτές. Τότε είναι ακριβώς που εφορμούν 
από  το  πέλαγος,  τα  νεαρά  κοπάδια  των  μικρών  αφρόψαρων 
(γαύροι, σαρδέλες, αθερίνες, φρίσσες, μικρά σκουμπριά), για  να 
το  καταβροχθίσουν.
 Τα  μικρά  αφρόψαρα  ακολουθούν  τα  μεγαλύτερα  πελαγικά 
αφρόψαρα, μέχρι τις θαλάσσιες περιοχές των ακτών που μπορούν 
ν΄αντέξουν  τις  αλλαγές της  αλατότητας.  
  Κατά τα μέσα Σεπτεμβρίου το (ζ/π) ελαττώνεται σημαντικά λόγω 
της κατανάλωσής του και από τα παράκτια ψάρια των κόλπων, ενώ 
αντιθέτως   αρχίζει  η  δεύτερη ή  φθινοπωρινή  βλάστηση του 
(φ/π). Αυτή διαρκεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου κι αν είναι καλός ο 
καιρός,  μέχρι  τα   μέσα   Νοεμβρίου.  Με  τη   δεύτερη  αυτή 
παραγωγή  (φ/π),  τρέφονται  όλο  το  χειμώνα  τα  είδη  των 
φυτοπλαγκτονοφάγων  οργανισμών  που  επέζησαν.
 Ορισμένα  μεσαία  και  μεγάλα  είδη  ζ/π,  εκτός  από  φ/π, 
καταναλώνουν και νάνο ζ/π, δηλ.  εδώ ισχύει  <<το μεγάλο ζ/π 
τρώει το μικρό>>.
 Ο  κύκλος  του  πλαγκτόν  ευνοείται  όταν   υπάρχουν  ανοδικά 
θαλάσσια  ρεύματα  που  ανεβάζουν  από  τα  κατώτερα  θαλάσσια 
στρώματα  θρεπτικά  υλικά. Οι περιοχές αυτές λέγονται περιοχές 
ανάβλυσης και είναι ιδιαίτερα  παραγωγικές. 
 Έτσι  παρατηρούμε  έναν  ετήσιο  κύκλο  του  πλαγκτόν  που 
πραγματοποιείται στην ανοικτή θάλασσα και στους κόλπους.   

  



           

        

 

  (το κοκκολιθοφόρο φ/π, κορωνόσφαιρα η μεσογειακή)

  (ευτροφισμός σε εκβολές μικρού ποταμού στον Άλιμο)

  



           

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ – ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

   Ο βυθός  της  θάλασσας  δεν  είναι  μια  έρημος  από  άμμο  και 
βράχια. Έχει την ποικιλία που έχουν οι σχηματισμοί της στεριάς. 
Ρήγματα, πλαγιές και πεδιάδες φιλοξενούν τις δικές τους μορφές 
ζωής και συχνά τη  δική  τους  βλάστηση.
  Όπως  για  παράδειγμα  οι  ποσειδωνίες,  ανθοφόρα  φυτά 
(αγγειόσπερμα  –  φανερόγαμα),  μέγιστου   ύψους  40  εκ.,  που 
αποτελούν βασικό συστατικό των οικοσυστημάτων της Μεσογείου 
και σχηματίζουν υποθαλάσσια  λιβάδια. 
  Προσφέρουν   τροφή  και  καταφύγιο σε  πολλούς  θαλάσσιους 
οργανισμούς,  παράγουν  οξυγόνο και  προστατεύουν την 
υφαλοκρηπίδα  και τις ακτές από  τη  διάβρωση. 
  Ο καρπός του πολύτιμου αυτού φυτού,  μοιάζει  με  μικρή  ελιά.
  Η ποσειδωνία  συνήθως δεν ευδοκιμεί σε βάθος μεγαλύτερο από 
τα  50  μέτρα  (ευφωτική  ζώνη).  Σε  ορισμένες  περιπτώσεις 
υπάρχουν  λιβάδια  και  σε  μεγαλύτερα  βάθη,  όταν  τα  νερά  είναι 
διαυγή  και  φθάνει εκεί το  φως  του  ήλιου. 
 Τα λιβάδια αυτά είναι ένας παράδεισος για τη θαλάσσια ζωή, με 
εμφανή  όμως  τα  σημάδια  της  υποβάθμισης  τους,  που  έχει 
ξεκινήσει με τα έργα των ανθρώπων.
  Σε  πολλές  από  τις  ελληνικές  θάλασσες,  οι  σημαντικοί  αυτοί 
βιότοποι  καταστρέφονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.
 Οι  αιτίες  είναι  πολλές:  μόλυνση  και  ρύπανση  των  νερών, 
μηχανότρατες που σέρνουν το σάκο  τους στο βυθό, δυναμίτες κ.ά.
 Τα λιβάδια της ποσειδωνίας θεωρούνται βιότοποι, των οποίων η 
προστασία αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ευρωπαϊκή Οδηγία  για τους Βιότοπους ).
  Οφείλει και η χώρα μας να πάρει στα σοβαρά την Οδηγία και να 
λάβει  κατάλληλα  μέτρα  για  την  προστασία  τους,  καθώς  είναι 
υποχρεωμένη  και  από  τη  Συνθήκη της  Βαρκελώνης,  1999- 
πρωτόκολλο Special Protected Areas .
  Οι περιοχές του Δυτικού και Έξω  Σαρωνικού που υπάρχουν 
λιβάδια  ποσειδωνίας,  πρέπει  να  χαρτογραφηθούν  και  να 
οριοθετηθούν ως  θαλάσσια καταφύγια, όπου θa απαγορεύεται η 
αλιεία.

  



           

ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΕΙ 40% 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ 

ΞΗΡΑΣ.
ΣΕ ΜΊΑ ΜΈΡΑ ΜΊΑ ΜΗΧΑΝΌΤΡΑΤΑ ΜΠΟΡΕΊ 

ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΙ ΚΑΙ 100 ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΊΑΣ. 

  



           

ΤΑ  ΨΑΡΙΑ

 Οι ιχθυολόγοι κατατάσσουν τα ψάρια σε δύο κύριες κλάσεις, αυτή 
των  χονδριχθύων  (καρχαρίες,  ράγες,  ρίνες,  σαλάχια)  που  ο 
σκελετός τους είναι χόνδρινος και σε αυτή των  οστεϊχθύων που 
έχουν  σκελετό  οστέϊνο  π.χ.  (τσιπούρες, λαβράκια, γαύροι κ.τ.λ.).
 Οι  οξύρρυγχοι  (στουργιόνια) παρ’  ότι έχουν χόνδρινο σκελετό, 
κατατάσσονται  στους οστεϊχθείς,  επειδή έχουν οστέινες πλάκες 
στα  πλευρά του σώματος και οστέινες  ακτίνες  στα  πτερύγια.  
 Ψάρια  υπάρχουν στη  γη  πάνω  από  450 εκατ. χρόνια !
 Το μισό και πλέον από τα  40.000  είδη  των  σπονδυλόζωων  της 
γης  ανήκουν  στα  ποικιλόθερμα ψάρια.
 Υπάρχουν είδη  ψαριών που ζουν σε θερμοπηγές με 420 C και 
άλλα  είδη  που διαβιούν σε πολικές θερμοκρασίες.
 Άλλα  είδη  ζουν  στην  επιφάνεια  της  θάλασσας  και  άλλα  σε 
υποθαλάσσιες  τάφρους  υψηλών  πιέσεων  και  σε  λίμνες  βαθιών 
σπηλιών.  Το  πιο  εκπληκτικό  είναι   το  γεγονός  ότι  τα  ψάρια 
θεωρούνται  από  τους  εξελικτικούς  βιολόγους  ως  οι  μακρινοί 
πρόγονοι όλων των χερσαίων σπονδυλωτών,  επομένως και  του 
ανθρώπου.  
 Στα δέλτα ορισμένων ποταμών της Δυτικής Αφρικής, Βραζιλίας 
και  Αυστραλίας  διαβιούν  ακόμα  σα  ζωντανά απολιθώματα, οι 
Δίπνευστοι,  ψάρια  με πνεύμονες που ζουν εύκολα έξω από το 
νερό σε περιόδους ξηρασίας και είναι οι πρόγονοι  των  αμφίβιων.

                                       (δίπνευστος)

Τα  ψάρια,  από  το  πιο  μικρό  ως  το  πιο  μεγάλο,  παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  αν  τα  παρατηρήσεις.

  



           

 Είναι  άριστοι  κολυμβητές,  και  ξέρουν  να  εισχωρούν  επιδέξια 
ανάμεσα  στα φύκια, κάτω από τα βράχια και να κρύβονται στον 
παραμικρό  κίνδυνο.
 Η νηκτική κύστη (αεροφόρος σάκος) που διαθέτουν, γεμίζει  με 
αέρια  όταν το ψάρι θέλει να ανέβει στην επιφάνεια και αδειάζει 
όταν  θέλει να κατέβει στο βυθό. Εξαιρούνται οι χονδριχθείς και 
ορισμένα  μεγάλα  αφρόψαρα. Γι’ αυτό  κινούνται συνεχώς για να μη 
βυθιστούν. Οι καρχαρίες έχουν επίσης και  πολύ μεγάλο ελαιώδες 
συκώτι  που  τους  βοηθάει στην επίπλευση ( μπορεί να φτάσει και 
το 1/4 του βάρους τους). 
 

 

                     (μεγάλο ελαιώδες συκώτι καρχαρία)

 Τα  ψάρια αναπνέουν απορροφώντας το οξυγόνο που βρίσκεται 
μέσα στο νερό με ειδικά όργανα, τα  βράγχια, που είναι πολύ 
ευαίσθητα σε μικρόβια, σε δηλητήρια, σε αλλαγές  της αλατότητας 
και φράζουν από άμμο, ευτροφικό  φυτοπλαγκτόν, πετρελαιοειδή, 
απορρυπαντικά  κ.λ.π.  Τα  βράγχια  των  οστεΐχθύων  έχουν 
επικάλυμμα προστασίας, ενώ  οι χονδριχθείς  τα  καλύπτουν με 
σχισμές.  Η έλλειψη επικαλύμματος, το οποίο  βοηθάει συγχρόνως 
και στην οξυγόνωση των βραγχίων, είναι  μια  ακόμη  αιτία  που  οι 
χονδριχθείς  κολυμπούν συνεχώς (για μην πάθουν ασφυξία).
 Το σώμα των περισσοτέρων ψαριών έχει σχήμα και χρωματισμό 
εναρμονισμένο με το περιβάλλον που ζουν. Αυτό είναι μια πολύ 
καλή προσαρμογή  για την επιβίωση τους. 
  Για  τα  ψάρια  που δε  διαθέτουν  δικά  τους  όπλα  ενάντια  στα 
αρπαχτικά, η κοινή ζωή τους εξασφαλίζει προστασία. Όταν ζουν 
πολλά μαζί, σε μεγάλο κοπάδι ή σμήνος, μπορούμε να πούμε πως 

  



           

το κάθε άτομο που κρύβεται μέσα στο πλήθος, έχει περισσότερες 
πιθανότητες να αποφύγει έναν εχθρό.
  Μέσα σε ένα κοπάδι υπάρχει αξιοθαύμαστη  επικοινωνία, αφού 
όλα  τα  ψάρια  αλλάζουν  ταυτόχρονα  διεύθυνση.  Ο  φόβος  των 
αρπαχτικών τα κάνει να συμπεριφέρονται ομαδικά. Πολλά ψάρια 
για να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες συνθήκες των βιοτόπων τους 
αναγκάζονται  να  μεταναστεύουν. 
  Οι  τελεόστεοι  οστεϊχθείς, εξελίχτηκαν σε εκατομμύρια χρόνια 
και  κατέκλυσαν  τον  υδάτινο  κόσμο,  αφού  απέκτησαν  σπουδαία 
προσόντα, όπως  συμμετρική ουρά για άνετη κολύμβηση, νηκτική 
κύστη για  επίπλευση και  αλληλεπικαλυπτόμενα βλεννώδη λέπια 
για προστασία. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  -  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

  Οι  οστεϊχθείς πρέπει  να  γεννούν  πολύ  μεγάλους  αριθμούς 
αυγών (ωοτόκοι), για να επιζήσουν μερικά. H γονιμοποίηση   των 
αυγών γίνεται μέσα  στο νερό.  Η πλειοψηφία των οστεΐχθύων και 
όλων των χονδριχθύων  είναι γονοχωριστικοί.
  Ο λόγος είναι, ότι εκτός από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
πεινασμένα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά  αρπακτικά, εξαφανίζουν 
τεράστιους  πληθυσμούς  από  αυγά  και  γόνο.  Οι  περισσότεροι 
χονδριχθείς είναι  ζωοτόκοι δηλ. γεννούν νεογνά, λίγα κάθε φορά.
 Κάθε αυγό είναι  κλεισμένο σε μια λεπτή,  ζελατινώδη θήκη, με 
θρεπτικό υλικό, τη λέκιθο. Τα αυγά των χονδριχθύων είναι μεγάλα 
με πολύ  λέκιθο  και  ισχυρό προστατευτικό κάλυμμα.

            
                                      

  



           

                                      (αυγό καρχαρία)
 Όλα  τα  ψάρια  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  αναγνωρίζουν  την 
τροφή,  τους  εχθρούς,  το  αντίθετο  φύλο  και  τις  περιοχές 
αναπαραγωγής.  Κάθε  ψάρι  παίρνει  με  τις  αισθήσεις  του 
πληροφορίες για το περιβάλλον του.
  Η όσφρηση και η ακοή αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στο νερό. 
Ta ψάρια ακούνε με εσωτερικά αυτιά,  χωρίς πτερύγια κι  έχουν 
ωτόλιθους που αποτελούν το στατικό  όργανο ισορροπίας.
  Η  αίσθηση της όσφρησης παίζει εξαιρετικά  μεγάλο ρόλο στη 
ζωή πολλών ψαριών. Η όσφρηση στο νερό είναι εύκολη γιατί  οι 
ουσίες είναι διαλυμένες. Τα  ρουθούνια  λέγονται μυκτήρες.
  Τα ψάρια, έχουν την αίσθηση της αφής, που τους επιτρέπει να 
εντοπίζουν  και  να  αντιδρούν  στις  παλμικές  κινήσεις,  που 
προκαλούνται  από  αντικείμενα  κινούμενα  μέσα  στο  νερό  γύρω 
τους. Αυτό γίνεται με ένα σύστημα πλευρικής γραμμής, που είναι 
μία  σειρά  κυττάρων από το κεφάλι  μέχρι  την ουρά,  ευαίσθητα 
στην πίεση του νερού.

 

(σύστημα πλευρικής γραμμής)

Στην  πλειονότητά τους τα ψάρια  βλέπουν καλά  στα  πλάγια  και 
έχουν   μειωμένη όραση μπροστά, γιατί τα μάτια βρίσκονται  στα 

πλευρά του κεφαλιού, εξασφαλίζοντας έτσι  μεγάλο οπτικό πεδίο.

  



           

 Πολλοί  θαλάσσιοι  οργανισμοί  και  τα  ψάρια  που  ζουν  σε  πολύ 
μεγάλα   βάθη,  έχουν   ειδικά   κύτταρα  στο  δέρμα  τους   που 
φωσφορίζουν.  Αυτό  το  φαινόμενο  λέγεται  βιοφωσφορισμός  ή 
βιοφωταύγεια  (εκπομπή φωτός από οξείδωση φωσφόρου, χωρίς 
την παραγωγή  θερμότητας). Έτσι προσελκύουν το αντίθετο φύλο 
ή την τροφή τους.  Όσα ψάρια μετακινούνται  από τις λίμνες,  τα 
ποτάμια και τις παραλίες για να γεννήσουν στην ανοικτή θάλασσα, 
λέγονται  κατάδρομα π.χ. τα χέλια, ενώ όσα κάνουν την αντίθετη 
κίνηση ονομάζονται ανάδρομα π.χ. οι σολομοί. Το γεγονός δείχνει 
την ύπαρξη μιας πολύπλοκης μνήμης που αναγνωρίζει γεωγραφικά 
δεδομένα, κυρίως από τις διαφορές της αλατότητας  των νερών.
               
                Η  ΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΟ  ΝΕΡΟ

 Το νερό της θάλασσας είναι 800 φορές περίπου πυκνότερο από 
τον αέρα.  Η  πυκνότητα  του νερού παίζει σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη του σώματος των θαλασσίων ζώων, λόγω του φαινομένου 
της  άνωσης.
 Το  υδροδυναμικό σχήμα και τα βλεννώδη λέπια  βοηθούν  τα 
ψάρια να  μειώνουν  την απαιτούμενη  ενέργεια  για κίνηση  και  να 
αποκτούν ταχύτητα, γλιστρώντας στο νερό. 
 Όλα τα  ψάρια έχουν μονά και διπλά πτερύγια  που χρησιμεύουν 
στην κίνηση, ισορροπία και  άμυνα. Τα  επιμήκη  και  αιχμηρά 
πτερύγια των αφρόψαρων τους επιτρέπουν ταχείς κινήσεις, ενώ 
των βενθικών είναι στρογγυλεμένα, επειδή  εξυπηρετούν στις 
αργές κινήσεις στο  βυθό.
 Πολλά  ψάρια αν και διαθέτουν ισχυρό μυϊκό σύστημα, μπαίνουν 
μέσα στα θαλάσσια ρεύματα για  να μετακινούνται  εύκολα. 

               

  



           

                      (πτερύγιο αφρόψαρου – βυθόψαρου)

                  

          
        (κατσούλα)          

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ:
Όσα  έρχονται  στον κόλπο  

μια  φορά  το
χρόνο, συνήθως  το

καλοκαίρι.

ΕΠΟΧΙΚΑ:
Όσα

πηγαινοέρχονται
στους  γειτονικούς
Κόλπους  και  το

Αιγαίο.
Είναι  συνήθως
κοπαδιάρικα.

  

TA   ΨΑΡΙΑ   ΤΟΥ   ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ:
Όσα  παραμένουν

στον  Κόλπο.
Είναι συνήθως

μοναχικά.



           

 Τα  παρακάτω  38  είδη  ψαριών  του  Σαρωνικού,  επιλέχθηκαν από είδη 
δημοσιευθέντων  πειραματικών αλιεύσεων και στοιχεία που συγκεντρώσαμε
από αλιείς και ιχθυολόγους.
 Η  επιλογή  έγινε  με  διάφορα  κριτήρια: την  αντιπροσώπευση  των  τριών
παραπάνω  κατηγοριών, τη συχνότητα  εμφάνισης, τον κίνδυνο  εξαφάνισης,
την οικολογική  σημασία, το  περίεργο  σχήμα, το  περίεργο  χρώμα,  την
ικανότητα  προσαρμογής στο περιβάλλον, την εμπορευσιμότητα  κ.λ.π.

                                           
 Τα  ψάρια με περίεργο σχήμα ή  έντονα χρώματα  εντυπωσιάζουν παρά πολύ τα 
παιδιά. Τα πιο πολλά  αναγνωρίζουν το ανεμωνόψαρο Νέμο και τον ιππόκαμπο
 και όχι το γαύρο. Επίσης  τους αρέσουν τα  άγρια και  επικίνδυνα  ψάρια σαν τους 
καρχαρίες. Για το λόγο αυτό στο παρόν μελετούμε  ορισμένα  από τα παραπάνω 
όπως  τη  δράκαινα και τον καρχαρία αλεπού.
 Χρησιμοποιώντας  τα  ψάρια  μπορεί  κανείς  να  εμβαθύνει σε πολλά  θέματα 
οικολογίας, βιολογίας, διαιτολογίας, φυσικής, χημείας, ιστορίας και καλλιτεχνικών.  
 Ας μην ξεχνάμε ότι από  τα ψάρια έχουν εμπνευστεί  και μεγάλα  “παιδιά “, όπως 
βιοχημικοί για  νέα  φάρμακα π.χ.  αντιπηκτικά  από το  αίμα των  ψαριών της 
Ανταρκτικής,  ναυπηγοί για πρωτοποριακά  υδροδυναμικά σχήματα πλοίων και 
όσοι σήμερα  προσπαθούν να  δημιουργήσουν το  ρομποτικό ψάρι με μικροκάμερα,  
για την εξερεύνηση των θαλασσών. 

   (καπόνι)

  



           

     Γωβιός                               Αθερίνα                     Γαύρος
     Γλώσσα                              Ζαργάνα                    Γόπα
     Δράκαινα                            Κατσούλα                 Γοφάρι
     Ιππόκαμπος                        Λιθρίνι                      Καρχαρίας  αλεπού 
     Καπόνι                                Μαρίδα                     Κολιός  
     Κέφαλος                             Σαργός                       Μπακαλιάρος                   
     Κουτσομούρα                    Σπάρος                       Ξιφίας
     Λαβράκι                             Συναγρίδα                 Σαυρίδι
     Μπαρμπούνι    Τσιπούρα                   Σαρδέλα
     Πεσκαντρίτσα                                                       Σμέρνα                  
     Ροφός                                                                     Σκουμπρί        
     Σκάρος                                                                   Φρίσσα   
     Σκορπιός  κόκκινος                                                     
     Σκορπιός  μαύρος                                                     
     Χειλού   
     Χοίρος 
     Χριστόψαρο

  

(σμέρνα  η  ελληνική)
   

  

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ



           

Αθερίνα  ή  αθερινός:  Μικρό 
αφρόψαρο,  πελαγικό  και   εποχικό  είδος.  Μέγιστο  μήκος 12  εκ. 
Σχηματίζει  μεγάλα  κοπάδια. Είναι από τα πιο ευρύαλα  ψάρια, 
έτσι  κατορθώνει  και  ζει  στη  θάλασσα,  στις  λιμνοθάλασσες,  στα 
δέλτα  των  ποταμών  ακόμη   και  σε  λίμνες.  Τρέφεται  με 
ζωοπλαγκτόν.   Εξαπλώνεται  σε όλη τη Μεσόγειο και  τη Μαύρη 
θάλασσα.  Αναπαράγεται  από  τον  Απρίλιο  έως  τον  Ιούλιο. 
Αλιεύεται με απόχες, αθερινόδιχτα  και  γρι-γρι,  το φθινόπωρο 
που  αφθονεί.

Γαύρος  ή  χαψί:  Μικρό 
αφρόψαρο,  πελαγικό   και   μεταναστευτικό.  Το    καλοκαίρι 
πλησιάζει  στις  ακτές για  να γεννήσει.  Το μέγιστο  μήκος του 
φτάνει  τα   20   εκ.  Τρέφεται  με   (ζ/π).   Σχηματίζει   πυκνά 
κοπάδια  και  αλιεύεται  αποκλειστικά  με  γρι-γρι.  Επιτρεπόμενο 
ελάχιστο εμπορεύσιμο μήκος 9 εκ.  Εξαπλώνεται από το Μαρόκο 
ως  τη  Μαύρη  θάλασσα. Μαζί με τη  σαρδέλα  αποτελούν τους 
βασικότερους  κρίκους  των  μεσογειακών τροφικών  αλυσίδων. 
Κινδυνεύει  ακόμα  και  αυτός, ο άλλοτε  τόσο άφθονος,  από  την 
υπεραλίευση.  Ο  αλίπαστος  γαύρος  πωλείται  με  την   εμπορική 
ονομασία  αντζούγα  ή  αντζούγια. 

 Γλώσσα: Παράκτιο, σαρκοφάγο ψάρι 
των αμμωδών βυθών, με πεπλατυσμένο σώμα και στίγματα παραλλαγής 
λιγότερο ή περισσότερο έντονα, πάνω σε καστανό φόντο. Τα μάτια του 
βρίσκονται στην πάνω πλευρά του κεφαλιού. Μπορεί να κατέβει και σε 
200 μ. βάθος. Την ημέρα παραμένει κρυμμένο στην άμμο και τη νύχτα 
βγαίνει  για  κυνήγι. Αναπαράγεται  το  χειμώνα  στην ανοικτή  θάλασσα 
σε μεγάλα  βάθη στα όρια της υφαλοκρηπίδας.  

  



           

Ο γόνος που σημειωτέον έχει μάτια και στις δύο πλευρές του κεφαλιού, 
έρχεται  να  μεγαλώσει  πολύ  κοντά  στις   ακτές,  συνήθως  στις 
λιμνοθάλασσες, που  αποτελούν τα  νηπιοτροφεία  για  πολλά  ευρύαλα 
είδη . Οι ενήλικες   μπορούν να  φτάσουν τα  50 εκ. μέγιστο  μήκος.
Αλιεύεται κυρίως με μηχανότρατα. Εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο. 
Επιτρεπόμενο ελάχιστο εμπορεύσιμο  μήκος  20  εκ. 

Γόπα: Είναι  ψάρι  του  βυθού 
(βενθικό). Προτιμά τα λιβάδια της ποσειδωνίας. Σχηματίζει  κοπάδια 
και μετακινείται στο Αιγαίο. Τρέφεται  κυρίως  με  φύκια  και  μικρά 
ασπόνδυλα. Το μέγιστο  μήκος της φτάνει τα 35 εκ. Αναπαράγεται στο 
διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου. Γεννά περίπου 400.000 αυγά 
και ο γόνος της για να επιβιώσει, κρύβεται κάτω από σκυφομέδουσες. 
Αλιεύεται κυρίως με γρι-γρι, αλλά και με μηχανότρατα. Επιτρεπόμενο 
ελάχιστο εμπορεύσιμο  μήκος  10 εκ. Πολλοί ιχθυοπώλες πουλούν τη 
μικρή  γόπα  (γοπαρέλο)  για  μαρίδα, κερδίζοντας  ανά κιλό  75 0/0.

 Γοφάρι  ή  λουφάρι  ή 
τεμνόδους  ο  άλτης:  Μεγάλο  αφρόψαρο,  μεταναστευτικό  και 
υπεραρπακτικό. Μέγιστο  μήκος  σώματος 1.30 μ. Πλησιάζει  άνετα τις 
ακτές. Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 εμφανίζεται  όλο και  πιο 
σπάνια στον Έξω Σαρωνικό,  ακολουθώντας  τα  κοπάδια  κυρίως  των 
σαυριδιών.  Οι λίγες εμφανίσεις του οφείλονται  στην υπεραλίευση του 
που γίνεται στη Μαύρη Θάλασσα. Όσα σωθούν από τα  μεγάλα γρι-γρι 
νύχτας  με  τις  πανίσχυρες  ηλεκτρογεννήτριες  μεταναστεύουν  στην 
Ανατολική  Μεσόγειο  κάθε  καλοκαίρι.  Ο  Αριστοτέλης   αναφέρει  ότι 
όπου εμφανίζονται κοπάδια  αδηφάγων γοφαριών, γεμίζει  η  θάλασσα 
αίμα… Επιτίθεται  και  εναντίον των δελφινιών.

  



           

Γωβιός  ή  κοκωβιός:  Παράκτιο, 
μοναχικό  ψάρι, βουρκοφάγο,  ευρύαλο,  που  κρύβεται στα  φύκια. Το 
μέγιστο  μήκος του φθάνει τα  15 εκ. Έχει  ωραίο  μαύρο  καφέ  χρώμα 
με  γκρίζες  κηλίδες. Τα  πτερύγια του είναι μαύρα, ενώ τα μάτια του 
εξέχουν.  Κάνει  απότομες  κινήσεις  και  μικρά  πηδήματα  στην  άμμο. 
Μπορεί να ζήσει άνετα  και στα  βρόμικα  νερά  π.χ.  σε  περιοχές 
λιμανιών  και  βούρκους.  Επίσης  αντέχει  τη  ζωή  σε   ενυδρεία   σα 
διακοσμητικός   ιχθύς.  Δεν  τρώγεται   και   χρησιμοποιείται  μόνο  σα 
δόλωμα. 

 Δράκαινα:  Παράκτιο,  μοναχικό 
σαρκοφάγο ψάρι. Το  μέγιστο μήκος της  φθάνει  τα  40 εκ. Έχει χρώμα 
καφέ  -  κιτρινωπό,  το   καλοκαίρι   ζει   κοντά  στις   ακτές,  ενώ  το 
χειμώνα  κατεβαίνει στα μεγάλα  βάθη. Στα  αγκάθια   των  ραχιαίων 
πτερυγίων  της  έχει  ισχυρό   δηλητήριο,  για   το   λόγο   αυτό   είναι 
επικίνδυνη  στον  άνθρωπο  που  θα  την  πατήσει. Ο πόνος  στην αρχή 
είναι τοπικός, μετά όμως απλώνεται. Αν τα αγκάθια εισχωρήσουν βαθιά 
και μελανιάσει η πληγή, χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Με το βράσιμο ή το 
ψήσιμο το δηλητήριο γίνεται ακίνδυνο, όπως και στα ψάρια σκορπιούς.

Ζαργάνα  ή  βελόνα:  Κοπαδιάρικο 
εποχικό,  πολύ χαρακτηριστικό αφρόψαρο των ελληνικών θαλασσών. Το 
καλοκαίρι πλησιάζει στις ακτές για να γεννήσει και να τραφεί. Τρέφεται 
με μικρότερα αφρόψαρα, π. χ. γαύρο. Το μέγιστο  μήκος της φτάνει τα 

  



           

90 εκ. Έχει μύτη σαν ξίφος και στα κόκαλα της έχει μια πράσινη ουσία 
που περιέχει φωσφορικό σίδηρο. Εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο. Οι 
μικρές  ζαργάνες  αλιεύονται   με   αφρόδιχτα   και   γρι-γρι,  ενώ   οι 
μεγάλες  με  αγκίστρι  συρτή.  

 Ιππόκαμπος ή αλογάκι της θάλασσας:  Παράκτιο, 
μοναχικό μικρό ψάρι των λιβαδιών ποσειδωνίας. Μέγιστο μήκος 15 εκ. 
Το σώμα του είναι συμπιεσμένο πλευρικά. Κρατιέται με την ουρά  του 
πάνω στα φυτά για να μην το παρασύρουν τα ρεύματα και τρώει το (ζ/π) 
που φθάνει με αυτά. Το αρσενικό φυλάει τα αυγά σε κοιλιακό σάκο μέχρι 
την εκκόλαψη. Είναι δείκτης καθαρότητας της θάλασσας, γιατί ζει μόνο 
σε πολύ καθαρά νερά. Κινδυνεύει από τις μηχανότρατες που ξεριζώνουν 
τις  ποσειδωνίες  και  τους  συλλέκτες. Και τα 32 είδη  ιππόκαμπων σε 
όλο τον κόσμο απειλούνται με εξαφάνιση.

 Καπόνι  ή  τρίγλα:  Παράκτιο, 
βενθικό, μοναχικό, ευρύαλο  και  σαρκοφάγο  είδος. Έχει  πολύ  ωραία 
χρώματα ( ροζ, πράσινες  και  μπλε κηλίδες )  πάνω  σε  κίτρινο  φόντο 
και μέγιστο μήκος 50 εκ. Το  καλοκαίρι  πλησιάζει  τις  ακτές  και  το 
χειμώνα  κατεβαίνει  σε  μεγάλα  βάθη, ακόμη και στα 500 μ. Μερικές 
φορές  μοιάζει  να  περπατάει,  κουνώντας  τα  μεγάλα  πλευρικά  του 
πτερύγια,  στους  αμμώδεις  βυθούς.  Κινδυνεύει  από  την  υπεραλίευση 
κυρίως από τις  μηχανότρατες.

  



           

Καρχαρίας  αλεπού  ή  αλεπόσκυλος:  Μεταναστευτικός,  πελαγικός 
καρχαρίας  του αφρού.  Πήρε την  ονομασία  του από το  μακρύ ουραίο 
πτερύγιο (άνω λοβός) που μοιάζει με ουρά αλεπούς. Μέγιστο μήκος στη 
Μεσόγειο 4,50 μ. και μέγιστο βάρος 400 κιλά. Έχει γκρι- μπλε ράχη και 
είναι υπόλευκος στην κοιλιά.  Ωοζωοτόκος, γεννάει 2-4 νεογνά μήκους 
1 μ.  Κυνηγάει τα αφρόψαρα –από σαρδέλες έως τόνους - χτυπώντας την 
ουρά  του  για  να  τα  τρομάξει.  Δεν  θεωρείται  επικίνδυνος   για   τον 
άνθρωπο.  Στον  Σαρωνικό  έχει  αλιευθεί  στα  ανοιχτά  της  Παλαιάς 
Φώκαιας. Ζει μοναχικά, αλλά όταν κυνηγάει  σχηματίζει  κοπάδια.

Κατσούλα  ή  χτένι:  Ζει ανάμεσα 
στα φύκια και σε αμμώδεις βυθούς. Ανήκει στη μεγάλη   οικογένεια των 
λαμπριδών, όπως και οι χειλούδες. Μέγιστο μήκος 40 εκ. Εποχικό, το 
χειμώνα πηγαίνει στα βαθιά. Τρέφεται κυρίως με μικρά ασπόνδυλα. Το 
δάγκωμα της είναι  επώδυνο  γιατί  έχει κοφτερά δόντια. Το κρέας της 
είναι νόστιμο. Τη δεκαετία του ΄60  ήταν άφθονες στο Σαρωνικό, γύρω 
από την Αίγινα, το Αγκίστρι και τη Βουλιαγμένη. Αποτελεί θύμα  της 
ρύπανσης, της  υπεραλίευσης και των παράκτιων έργων.

  



           

Κέφαλος: Παράκτιο,  μοναχικό 
ψάρι. Ζει στα ρηχά θαλάσσια, αλλά και σε υφάλμυρα νερά και τρέφεται 
με φύκια, μικρά ψάρια, ασπόνδυλα και σάπια ύλη. Το μέγιστο μήκος του 
φτάνει  το  1  μ.  Αναπαράγεται  από  τον  Ιούλιο  έως  τον  Οκτώβριο. 
Εξαπλώνεται   σε  όλη  τη  Μεσόγειο,   ακόμα  και  σε πολύ βρόμικα 
λιμάνια. Αλιεύεται  με  αγκίστρια,  με παραγάδια  και με  δίχτυα. Από  τα 
αυγά  του  θηλυκού ( μπάφα )  παράγεται  το  πανάκριβο  κερωμένο 
αυγοτάραχο ( φημισμένο είναι του Μεσολογγίου ).

Κολιός: Είναι  κοπαδιάρικο, 
μεταναστευτικό αφρόψαρο. Ζει στο  πέλαγος  και  πλησιάζει στις  ακτές 
τον  Ιούλιο  –  Αύγουστο,  που είναι  η  αναπαραγωγική του  περίοδος. 
Γνωστή είναι η  λαϊκή παροιμία << Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο 
κολιός τον Αύγουστο >>, που  υποδηλώνει και την αφθονία του ψαριού 
αυτή την εποχή. Τρέφεται  με  μικρότερα αφρόψαρα. Το  μήκος  του 
φτάνει  τα  40 εκ. Επιτρεπόμενο ελάχιστο εμπορεύσιμο  μήκος  12 εκ. 
Αλιεύεται  με  γρι-γρι. Ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Scombridae 
μαζί  με  το  σκουμπρί, την  παλαμίδα  και  τον  τόνο.

Κουτσομούρα: Ψάρι των 
παράκτιων  βυθών.  Ζει μοναχικά  ή  σε μικρά κοπάδια και προτιμά 
τα  λιβάδια της ποσειδωνίας. Ο  Δυτικός Σαρωνικός ήταν από τους 
σημαντικότερους βιότοπους της κουτσομούρας, γεγονός που ισχύει κατά 
ένα  βαθμό και  σήμερα. Τρέφεται με μικρά ασπόνδυλα και σάπια ύλη. Το 

  



           

μήκος της φτάνει τα  30 εκ.  Αναπαράγεται από τον Απρίλιο έως τον 
Σεπτέμβριο.   Επιτρεπόμενο ελάχιστο εμπορεύσιμο  μήκος  11 εκ. 
Αλιεύεται  με  μηχανότρατες  που σέρνουν το σάκο τους στα  θαλάσσια 
λιβάδια.

Λαβράκι  ή  λύκος:  Αρπακτικό, 
σαρκοφάγο, παράκτιο, ευρύαλο  ψάρι που ζει άνετα στις λιμνοθάλασσες 
και τα δέλτα των ποταμών ( αντέχει αλατότητες 4 - 41 0/00 ). Το χειμώνα 
μεταναστεύει σε πελαγικούς βυθούς για να γεννήσει. Τα νεογέννητα την 
άνοιξη έρχονται στα υφάλμυρα νερά για να μεγαλώσουν. Το μέγιστο μήκος 
του φτάνει τα 1,10 μ. Εξαπλώνεται σε όλες  τις λιμνοθάλασσες  και τα 
δέλτα ποταμών της Μεσογείου. Αλιεύεται  κυρίως το Σεπτέμβριο ως τον 
Οκτώβριο  με  δίχτυα  και  αγκίστρια.  Καλλιεργείται   πολύ   εύκολα   σε 
πλωτούς  κλωβούς ( Δυτικός Σαρωνικός ). Αντέχει πολύ τη ρύπανση  και 
τη  μόλυνση,  γι ’αυτό  πλησιάζει  και τις εκβολές  των  οχετών  στα 
λιμάνια .

 
Λιθρίνι:  Είναι  βενθικό,  εποχικό 

ψάρι  που ζει   στο  βυθό  των  παραλίων αλλά  και   του  πελάγους. 
Κατεβαίνει σε  βάθη  έως και τα 200 μ.,  σε όλα τα είδη των βυθών. 
Τρέφεται  με  μικρότερα  ψάρια  και  ασπόνδυλα.  Το  μέγιστο  μήκος  του 
φτάνει  τα   50  εκ.  Αναπαράγεται  από  τον  Απρίλιο  ως  τον  Οκτώβριο. 
Αλιεύεται  με  παραγάδια,  δίχτυα  και  μηχανότρατες.  Όταν  τρομάζει 
εμφανίζει έντονες  κόκκινες  ταινίες  στο  σώμα  του.

  



           

Μαρίδα: Από τα πιο χαρακτηριστικά ψάρια 
των ελληνικών θαλασσών και του ελληνικού διαιτολογίου . Ζει κοντά στον 
πυθμένα και σε βάθη από 15 μέχρι 100 μέτρα, σε λασπώδεις βυθούς και 
σε λιβάδια ποσειδωνίας. Το μέγιστο μήκος της φτάνει τα 15 εκ. Τρέφεται 
με  πλαγκτόν  και  μικρούς  βενθικούς  οργανισμούς.  Αναπαράγεται  την 
άνοιξη. Αλιεύεται  κυρίως με μηχανότρατες και γρι-γρι.  Κάνει εποχικές 
μεταναστεύσεις.  Παλαιοτέρα  στο  Φαληρικό  όρμο  -  πριν  ρυπανθεί  και 
τσιμεντοποιηθεί – αλιευόταν το μαριδάκι του Φαλήρου, που  άρεσε  πολύ 
στους  Αθηναίους. Εξαπλώνεται  σε  όλη  τη  Μεσόγειο. Στην αρχαία 
Ρώμη  περίφημη  ήταν  η  σάλτσα  από  μαρίδα, ο γάρος (garum).

Μεσογειακός  Μπακαλιάρος 
ή μερλούτσος:  Ζει σε βάθη μέχρι αρκετές εκατοντάδες μέτρα, δηλ. είναι 
βενθικό ψάρι. Τη  νύκτα ανεβαίνει στην επιφάνεια και κυνηγά αφρόψαρα. 
Το καλοκαίρι πλησιάζει στις ακτές και το χειμώνα  πηγαίνει  προς 
μεγαλύτερα βάθη. Το μέγιστο μήκος του φτάνει τα 90 εκ. Τρέφεται με 
μικρά αφρόψαρα. Ζει σε κοπάδια όταν είναι σε νεαρή ηλικία, μετά όμως 
μπορεί να ζήσει και μονήρης. Στο τέλος του χειμώνα και τις αρχές της 
άνοιξης ο  Έξω και ο  Δυτικός Σαρωνικός  αποτελεί  περιοχή 
αναπαραγωγής του μπακαλιάρου. Αλιεύεται κυρίως με μηχανότρατα, 
επίσης  με κυκλικά  δίχτυα  γρι-γρι και με παραγάδια.  Επιτρεπόμενο 
ελάχιστο εμπορεύσιμο μήκος  20  εκ.  Αποτελεί  το μεγάλο  θύμα της 
υπεραλίευσης. Ανήκει στην τάξη  Gadiformes  (γάδων)  που  αποτελούν 
το  13% των  παγκόσμιων  αλιευμάτων, γι’αυτό οι ειδικοί μελετούν 
συστηματικά  όλα τα είδη της τάξης.

  



           

Μπαρμπούνι : Ζει στον πυθμένα και σε 
βάθη μικρότερα από 100 μέτρα, αλλά τα μεγάλα σε ηλικία μπορούν να 
ζουν  και  στα  300μ.  Είναι  παράκτιο  ψάρι  και  σχηματίζει  κοπάδια.  Το 
μέγιστο μήκος του φτάνει τα 40 εκ. Τρέφεται με βενθικούς οργανισμούς, 
με μικρά ψάρια και σάπια ύλη (παμφάγο - βουρκοφάγο). Η αναπαραγωγική 
του περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο. Εξαπλώνεται σε 
όλη τη Μεσόγειο. Αλιεύεται με δίχτυα και μηχανότρατες.  Επιτρεπόμενο 
ελάχιστο εμπορεύσιμο μήκος  11 εκ.

 Ξιφίας  ή  ξιφιός: 
Μεγάλο επιθετικό,   πελαγικό αφρόψαρο με μέγιστο μήκος 4,50 μ.  και 
βάρος  έως  250  κιλά.  Σχηματίζει  κοπάδια  και  είναι  εξαιρετικός 
κολυμβητής.  Εποχή αναπαραγωγής του είναι  το  καλοκαίρι.  Αφθονούσε 
παλιά,  όπως  και  τα   γοφάρια,  ανοιχτά  του  Πόρου.  Είναι  γαλάζιος  με 
μαύρες αποχρώσεις στη ράχη και ασημένιος στην κοιλιά. Το σώμα του 
μοιάζει με αδράχτι, δεν έχει λέπια και το ρύγχος του καταλήγει σε μυτερό 
άκρο σαν ξίφος. Ξέρει τη δύναμη του, γι’αυτό επιτίθεται  ακόμη και σε 
καρχαρίες.  Αποτελεί  θύμα  υπεραλίευσης  των  ξιφοπαράγαδων και  των 
παρασυρόμενων  αφρόδιχτων.  Στους  ξιφίες  ανιχνεύονται  μεγάλες 
ποσότητες  βαρέων μέταλλων όπως  ο  υδράργυρος (  βιοσυσσώρευση ). 

Πεσκαντρίτσα ή βατραχόψαρο: 
Σαρκοφάγο, αρπακτικό των πυθμένων. Ζει σε βάθη μέχρι και 500 μέτρα. 

  



           

Το μέγιστο μήκος  της  φτάνει τα 2 μέτρα. Τρέφεται μισοκρυμμένη στην 
άμμο, δελεάζοντας τα μικρότερα βυθόψαρα κουνώντας τις κεραίες της, 
που  τις  νομίζουν  για  σκουλήκια.  Η  μπροστινή  κεραία  έχει  στο  άκρο 
βιοφωσφορισμό. Το σύνολο σχεδόν της αλιευτικής παραγωγής προέρχεται 
από τη μηχανότρατα. Επιτρεπόμενο ελάχιστο εμπορεύσιμο μήκος 30 εκ. 
Κινδυνεύει  με  εξαφάνιση. Την κυνηγούν άγρια και οι ψαροντουφεκάδες. 
Είναι της μόδας τα τελευταία  χρόνια στα ακριβά εστιατόρια,  αφού  κοπεί 
το  κεφάλι της και  φιλεταριστεί. Η κατεψυγμένη πωλείται ως λαγόψαρο.

Ροφός: Μεγάλο  παράκτιο, 
βενθικό και  μοναχικό ψάρι. Προτιμά τους απόμακρους πέτρινους βυθούς 
έως  200 μ. Την  ημέρα  κρύβεται και κυνηγά  τη νύχτα. Αποφεύγει τις 
μεταναστεύσεις  και  τρέφεται  κυρίως  με  χταπόδια. Φθάνει σε μέγιστο 
μήκος το 1,40 μ. και βάρος τα 65 κιλά. Έχει στρογγυλεμένο  ραχιαίο  και 
ουραίο  πτερύγιο,  που  το  βοηθούν  στις  αργές  κινήσεις  στο  βυθό.  Το 
καλοκαίρι πλησιάζει  στις  ακτές, ενώ το  χειμώνα  κατεβαίνει σε μεγάλα 
βάθη. Κινδυνεύει  να  εξαφανιστεί  από  τους  ψαροντουφεκάδες, που τον 
αναγκάζουν να  βρίσκει βιότοπους  όλο και  βαθύτερα.

 Σαργός:  Εποχικό  και  κοπαδιάρικο 
ψάρι. Ζει σε βραχώδεις, λασπώδεις βυθούς από 5 έως 50 μ. Τα νεαρά 
άτομα μπαίνουν την άνοιξη σε υφάλμυρα νερά και το φθινόπωρο γυρνούν 
στα  βαθιά.  Είναι  παμφάγο.  Το  μέγιστο  μήκος  του  φτάνει  τα  40  εκ. 
Εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο, ιδίως στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. 
Αναπαράγεται  από  τον  Ιανουάριο  ως  τον  Απρίλιο.  Αλιεύεται  με 

  



           

παραγάδια  και  μηχανότρατες.   Επιτρεπόμενο   ελάχιστο  εμπορεύσιμο 
μήκος  15 εκ.  Οι μεγάλοι σαργοί είναι θύματα  των  ψαροντουφεκάδων. 

Σαρδέλα: Μικρό  πελαγικό  αφρόψαρο. 
Σχηματίζει μεγάλα κοπάδια και μεταναστεύει. Ανεβαίνει στην επιφάνεια 
κατά την ημέρα, αλλά μπορεί να κατέβει και σε αρκετά μεγάλα  βάθη. Το 
μέγιστο  μήκος   της   φτάνει  τα  25  εκ.  Τρέφεται  με  ζωοπλαγκτόν.  Η 
αναπαραγωγική  της  περίοδος  διαρκεί  από  το  Σεπτέμβριο  μέχρι  τον 
Ιούνιο.  Την  υπόλοιπη  χρονική  περίοδο  πλησιάζει  τις  ακτές,  όπου και 
αλιεύεται εντατικά  με  γρι-γρι.  Εξάπλωση:  κοσμοπολίτικο είδος.
Ειδικοί  ιχθυολόγοι  αναφέρουν  τη  σαρδέλα  μαζί  με  το  γαύρο,  σαν  το 
βασικότερο  τροφικό  κρίκο  στις  τροφικές  αλυσίδες  της  Μεσογείου, 
γιατί  αξιοποιεί το  ζωοπλαγκτόν.

Σαυρίδι  ή  σαμπανιός:  Είναι 
πελαγικό  αφρόψαρο,  ορισμένες  φορές  όμως  συμπεριφέρεται  και  σαν 
πατόψαρο (βενθικό).  Σχηματίζει κοπάδια και  μεταναστεύει.  Το μέγιστο 
μήκος του φτάνει τα  60 εκ. Τρέφεται  με  μικρά αφρόψαρα, καλαμάρια 
και  καρκινοειδή.  Η αναπαραγωγική του περίοδος διαρκεί  από το Μάιο 
μέχρι  τον  Οκτώβριο.  Αλιεύεται  κυρίως  με  γρι-γρι.  Επιτρεπόμενο 
ελάχιστο  εμπορεύσιμο  μέγεθος  12  εκ.  Τα  σαυρίδια   και  οι  σαρδέλες 
συνιστώνται  πολύ   από   τους   καρδιολόγους   για   τροφή   των 
καρδιοπαθών, επειδή  περιέχουν χρήσιμα λιπαρά  οξέα.

  



           

   Σκάρος  ή  παπαγαλόψαρο: 
Παράκτιο,  βενθικό  ψάρι  βραχωδών και αμμωδών  βυθών, που ζει σε 
βάθη έως  30  μέτρα. Τα  δόντια του είναι ενωμένα  και  δυνατά  σα 
ράμφος παπαγάλου. Τρέφεται  με  φύκια  όπως  κοραλίνες και ασπόνδυλα. 
Μπορεί να  θρυμματίζει άνετα  κοράλλια  και όστρακα. Αποβάλει μετά το 
ασβέστιο σα  λεπτή  άμμο. Το μέγιστο  μήκος  του  φτάνει τα  50 εκ. 
Αλιεύεται  με  αγκίστρια,  παραγάδια  και ψαροντούφεκο.  Αναπαράγεται 
από  τον  Αύγουστο  ως  τον  Οκτώβριο.  Εξαπλώνεται  σε όλη  τη 
Μεσόγειο όπως Σικελία, Σαρδηνία και Κρήτη (Σπαρίσωμα το κρητικόν). 
Τα τελευταία χρόνια έχουν  εμφανιστεί  τροπικοί πολύχρωμοι σκάροι στη 
Μεσόγειο  από  την  Ερυθρά  Θάλασσα, μέσω  Σουέζ. 
Υπάρχουν  αναφορές  από  δύτες  για  εμφάνιση  τροπικών  σκάρων  και 
στο  Σαρωνικό (περιοχή Λιμανάκια Βουλιαγμένης). Οι ενδημικοί σκάροι 
της  Μεσογείου  κινδυνεύουν   από  την   υπεραλίευση  και  πιθανόν  στο 
μέλλον από τον ανταγωνισμό των τροπικών. Η χολή του είναι τοξική και 
πρέπει να αφαιρείται πριν ψηθεί. Το όνομα του προέρχεται από το αρχαίο 
ρήμα  σκαίρω, δηλαδή  αναπηδώ.

 Σκορπιός  κόκκινος: Βενθικό 
ψάρι των βραχωδών κυρίως βυθών. Ζει σε βάθη από 20 έως 200 μέτρα. 
Τα νεαρά ψάρια πλησιάζουν περισσότερο στις ακτές. Τα ραχιαία  και τα 
αγκάθια στα επικαλύμματα των βραγχίων του,  περιέχουν δηλητήριο  με 
το  οποίο παραλύει τα  θύματά του. Το μέγιστο μήκος του φτάνει τα  50 
εκ. Αλιεύεται  κυρίως  με  παραγάδια. Τρέφεται με ψάρια και ασπόνδυλα. 
Εξαπλώνεται σε όλη τη Μεσόγειο, αλλά  κυρίως  στα  παράλια  της  Β.Δ. 
Αφρικής.

  



           

Σκορπιός  μαύρος:  Έχει   χρώμα 
με  μαύρες  κηλίδες  και το μέγιστο  μήκος  του  φθάνει  τα  30 εκ.  Eίναι 
παράκτιο, βενθικό και  μοναχικό ψάρι. Ζει  σε  βραχώδεις  βυθούς  αλλά 
και   σε  βιότοπους με φύκια.  Είναι  σαρκοφάγος, αδηφάγος  και  πολύ 
επιθετικός. Για  να  κυνηγήσει  φθάνει  σε  μεγάλα  βάθη. Έχει και αυτός 
επικίνδυνα  δηλητηριώδη  ραχιαία  αγκάθια  και  είναι  εξαιρετικός  στην 
παραλλαγή και  άριστος κυνηγός, όπως και ο κόκκινος σκορπιός.

 Σκουμπρί: Πελαγικό 
αφρόψαρο, μεταναστευτικό και κοπαδιάρικο. Μέγιστο μήκος έως 50 εκ. 
Τρέφεται  κυρίως  από τα  κοπάδια  γαύρων  που  ακολουθεί. Ταχύτατο 
ψάρι, όπως  άλλωστε  όλη  η  οικογένεια  των  Scombridae,  όπου  ανήκει
(αναπτύσσουν  ταχύτητες έως και  80 Km/ ώρα).  Στη Μεσόγειο  και  τη 
Μαύρη Θάλασσα  κινδυνεύει από την υπεραλίευση  των  μεγάλων  γρι-γρι. 
Όσα  σκουμπριά  δεν πωλούνται  φρέσκα, καπνίζονται - αλατίζονται 
και  διατίθενται  στην  αγορά  σαν  αλίπαστα  με  το όνομα τσίρος.  Στα 
σκουμπριά  ανιχνεύονται   βαρέα  μέταλλα, κυρίως   υδράργυρος, χρώμιο 
και   κάδμιο, όπως άλλωστε σε πολλά  μεσαία και μεγάλα  αφρόψαρα.

  



           

    Σμέρνα η ελληνική: 
Μεγάλο  παράκτιο και  βενθικό ψάρι των βραχωδών ακτών. Της 
αρέσει να   ζει  σε  σχισμές  βράχων. Κρύβεται  ακόμη  και  σε 
αρχαίους αμφορείς. Μοιάζει με  φίδι και  έχει  μέγιστο  μήκος 1,50 
μ.  Νυκτόβιο αρπακτικό με πολύ ισχυρή όσφρηση. Στα  δόντια 
υπάρχουν παθογόνα  βακτήρια  και το δάγκωμα της  είναι 
επικίνδυνο. Ένα είδος δηλητηριώδους τοξίνης έχει και το αίμα 
της.  Στον Έξω Σαρωνικό  συναντάται  και  σε κουφάρια 
αυτοκινήτων,  που έχουν πέσει σε απόκρημνα σημεία της 
διαδρομής  Βουλιαγμένη - Σούνιο. Το κρέας της τρώγεται,  αλλά 
είναι  πολύ  βαρύ. Στην  αρχαία  Ρώμη  θεωρείτο  εκλεκτό  έδεσμα 
για τα  συμπόσια  και  εκτρεφόταν  σε  σμερνοτροφεία.

 Σπάρος: Εποχικό,  κοπαδιάρικο  ψάρι 
που ζει ανάμεσα στα φύκια και στα λιβάδια της ποσειδωνίας. Τα νεαρά 
άτομα μπαίνουν για να μεγαλώσουν στις λιμνοθάλασσες και τα δέλτα των 
ποταμών. Τρέφεται με φύκια και μικρά ασπόνδυλα. Αναπαράγεται από το 
Φεβρουάριο  ως τον  Απρίλιο.  Εξαπλώνεται  σε  όλη  τη  Μεσόγειο,  ιδίως 
κοντά  σε  λιμνοθάλασσες.  Το  μέγιστο  μήκος  του  φτάνει  τα  20   εκ. 
Αλιεύεται  με  δίχτυα,  παραγάδια και  μηχανότρατες. Μαζί με το μυτάκι, 
το  σαργόπαπα  και  το  σαργό  ανήκουν  στο  πολύ  κοινό  στις  ελληνικές 
θάλασσες  γένος  Diplodus, της μεγάλης  οικογένειας των σπαριδών.

  



           

Συναγρίδα: Εποχικό,  βενθικό 
ψάρι των  καθαρών και απόμακρων  βυθών, που φθάνει σε μέγιστο μήκος 
το 1 μ.  Όταν  είναι  μικρά  σχηματίζουν  κοπάδια  και  κάνουν  εποχικές 
μεταναστεύσεις. Είναι  σαρκοφάγα, εξαιρετικοί  κυνηγοί  των  βυθών, 
με  οκτώ  κοφτερούς κυνόδοντες και όταν ενηλικιωθούν τολμούν να 
επιτεθούν ακόμη και σε σμέρνες. Επίσης σε  μεγάλη   ηλικία  αποκτούν 
ένα  ρόδινο - γκρι  χρώμα,  ενώ  τα  μικρά είναι  ασημί. Ορισμένες φορές 
εμφανίζουν  ερμαφροδιτισμό. Κινδυνεύουν  από  την  υπεραλίευση.

Τσιπούρα ή χρυσόφα:  Εποχικό 
συνήθως  μοναχικό ψάρι, όταν είναι ενήλικο. Αγαπά τα φύκια και τις 
ποσειδωνίες,  ιδιαίτερα  το  χειμώνα. Το  καλοκαίρι προτιμά τα υφάλμυρα 
νερά.  Είναι σαρκοφάγο που τρέφεται με ψάρια και ασπόνδυλα. 
Ερμαφρόδιτο, αναπαράγεται από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο. 
Εξαπλώνεται σε όλη τη  Μεσόγειο. Το μέγιστο μήκος του φτάνει τα  60 
εκ. και  το  επιτρεπόμενο ελάχιστο εμπορεύσιμο τα  20 εκ.  Ανήκει  στη 
μεγάλη  οικογένεια  των  σπαριδών (Sparidae)  όπως η  συναγρίδα, το 
λιθρίνι και το φαγκρί.  Καλλιεργείται σε λιμνοθάλασσες και  σε  πλωτά 
κλουβιά. Αυτές που  είναι, όμως, περιζήτητες  για  τη  νοστιμιά τους 
είναι  οι  άγριες πελαγίσιες  τσιπούρες.

  



           

Φρίσσα  ή τριχιός: Πελαγικό,
αφρόψαρο, κοπαδιάρικο  και  μεταναστευτικό  ψάρι. Εξελικτικά 
θεωρείται πρωτόγονο με ατελή  πλευρική  γραμμή. Φτάνει  σε 
μέγιστο  μήκος  τα  30 εκ.  Μπορεί   να  μπαίνει  και  σε  νερά  με 
μικρή  αλατότητα (ευρύαλο). Τρέφεται με ζ/π. Εμφανίζει ωραίους 
χρωματικούς  ιριδισμούς ( γκρι – μπλε - πράσινους )  στην  πλάτη 
του. Αναπαράγεται τον Αύγουστο.  Επειδή  είναι άνοστο  και φτηνό 
ψάρι, οι αλιείς των γρι-γρι  δεν επιθυμούν να  το  αλιεύουν  και 
πολλές  φορές  το  πετούν  σα  «σκαρταδούρα».

Χειλού  ή  Λαπίνα  ή  Κόσσυφος: 
Αποτελεί  μέλος της  πολυπληθούς  στη  Μεσόγειο  οικογένειας  των 
λαμπριδών. Παράκτιο, βενθικό   και  παμφάγο  είδος που έχει μέγιστο 
μήκος 35 εκ.  Ζει άνετα  στα  φύκια  αλλά  και  σε  βραχώδεις  βυθούς. 
Τα   χρώματα  του  είναι  λαμπερά,  κόκκινα,  κίτρινα   και   μπλε, 
κατανεμημένα  σε  οριζόντιες  γραμμές. Φθάνει σε βάθος  έως  50 μ. 
Είναι   μονήρες   είδος,  αλλά   ζει  κατά  ζεύγη  την  περίοδο  της 
αναπαραγωγής  του,  όπου  αποκτά  πολύ  ζωηρά  χρώματα. Oι χειλούδες 
είναι  άνοστες  και συνήθως  δεν  τρώγονται.

Χοίρος  ή  βαλιστής:  Ονομάζεται  και 
γουρουνόψαρο. Η ονομασία βαλιστής προσήλθε από το σχήμα της ουράς 

  



           

του που μοιάζει με ρωμαϊκή βαλίστρα. Σαρκοφάγο, παράκτιο και μοναχικό 
ψάρι που ήρθε στη Μεσόγειο από τις τροπικές  θάλασσες. Μέγιστο μήκος 
50  εκ.,  με  πολύ  εντυπωσιακά  αστεροειδή  λέπια,  όπως  φαίνονται  στο 
στερεοσκόπιο.  Είναι  ανθεκτικό  στη  ρύπανση,  έτσι   βρίσκεται  και  σε 
περιοχές λιμανιών. Στην Ελλάδα δεν συνηθίζουν να το τρώνε, ενώ στον 
Ινδικό ωκεανό  που φθάνει και σε μεγαλύτερα μεγέθη, τρώγεται. Έχει 
πολύ  δυνατά  δόντια (σπάει εύκολα σκληρά κελύφη οστρακοειδών και 
καβούκια καβουριών), ενώ το δάγκωμα του είναι επώδυνο. To φαινόμενο 
του  θερμοκηπίου ευνοεί την αύξηση των πληθυσμών του στη Μεσόγειο, 
επειδή αναπαράγεται σε νερά με θερμοκρασία πάνω από 21˚C.

 Χριστόψαρο ή σανπιέρος: Παράκτιο, 
βενθικό  είδος.  Το  χειμώνα  ζει  σε  μεγάλα  βάθη  στα  όρια  της 
υφαλοκρηπίδας (200μ.),  ενώ το καλοκαίρι πλησιάζει  στις ακτές για να 
γεννήσει.  Είναι  μοναχικό, σαρκοφάγο με πεπλατυσμένο σώμα και πολύ 
μεγάλο στόμα με κοφτερά δόντια. Κρύβεται ανάμεσα  στα φύκια και στις 
ποσειδωνίες  και  αρπάζει  τη  λεία  του. Το μήκος του φτάνει τα  70 εκ. 
Εξαπλώνεται σε όλη  τη  Μεσόγειο.  Αλιεύεται  με  δίχτυα,  παραγάδια 
και  μηχανότρατες. Όταν  πιαστεί  με  αγκίστρι  και  βγει  έξω  από  τη 
θάλασσα,   γρυλίζει   πολύ  χαρακτηριστικά.  Κινδυνεύει   από   την 
υπεραλίευση.

  



           

ΕΙΣΟΔΟΣ  ΞΕΝΩΝ…  ΣΤΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟ

 Ένα μεγάλο πρόβλημα για το οικοσύστημα του Σαρωνικού είναι η 
είσοδος ξένων θαλάσσιων ζώων και φυτών. Η εισβολή τροπικών 
ψαριών στο Αιγαίο και στο Σαρωνικό, εκτοπίζει τα εγχώρια είδη, 
τα οποία πιέζονται από τους εισβολείς και σταδιακά μειώνεται ο 
πληθυσμός τους.
Δύτες εντόπισαν για πρώτη φορά στα λιμανάκια της Βουλιαγμένης, 
είδη τροπικών  σκάρων της Ερυθράς, το 2001. Ένα άλλο είδος 
που  έχει  κάνει  έντονη  την  εμφάνισή  του  είναι  ο  λαγοκέφαλος 
(Lagocephalus sceleratus) που αναπαράγεται πια στη Μεσόγειο.
Το  συγκεκριμένο  είδος  περιέχει  σε  όλο  του  το  σώμα   του  μία 
τοξίνη, την τετραδοτοξίνη η οποία μπορεί να προκαλέσει θάνατο 
σε όποιον καταναλώσει το συγκεκριμένο ψάρι.  Είναι  εποχικό με 
μέγιστο μήκος  50 εκ.  κι  έχει φτάσει ως  την Αδριατική  (2007).
Ο  λαγοκέφαλος  ήρθε  στη  Μεσόγειο  από  την  Ερυθρά  θάλασσα 
πρόσφατα (2003) κι ανήκει στα λεγόμενα  Λεσσεψιανά είδη.

 
(λαγοκέφαλος)

                                 

  



           

(τροπικός σκάρος)

                               

                                                    

  

      ΑΛΙΕΙΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΣΕ 
ΚΛΟΥΒΙΑ ( ΤΣΙΠΟΥΡΑ, ΛΑΥΡΑΚΙ )

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ
(ΔΙΧΤΥΑ ,ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ)

ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ
(ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ, ΓΡΙ-ΓΡΙ)



           

        
                              

                            
                                                     
                       
   

 

                 

                   

  

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ:
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ
ΛΙΜΑΝΙΑ
ΜΑΡΙΝΕΣ
ΑΓΩΓΟΙ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΞΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΑ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΥΠΕΡΑΛΙΕΥΣΗ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΑΛΙΕΙΑ : ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΙ – ΓΡΙ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ

ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΧΤΑ
ΔΥΝΑΜΙΤΕΣ

 ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ  



           

  (μείωση των  ιχθυοαποθεμάτων στο Σαρωνικό, Οκτώβριο με 
Ιούνιο, περίοδος που επιτρέπεται η αλιεία με μηχανότρατα)

          

  

ΜΟΛΥΝΣΗ:
ΠΑΡΑΣΙΤΑ
ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΙΟΙ



           

   (τσιμεντοποίηση του βιότοπου των εκβολών του Κηφισού στο 
Φαληρικό όρμο)

ΤΑ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΞΙΚΑ 
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΟΠΩΣ ΧΑΛΚΟ.

 ΟΣΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ ( τύπου
Τριμπουτιλίν) ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ 

ΤΟΞΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ 

ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. 

ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, 
ΟΠΩΣ Ο ΕΣΩ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 

  



           

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ 
Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥΣ.

Το δινομαστιγωτό (φ/π) νοκτιλούκα. Σε κλειστούς 
κόλπους με πολλά φωσφορικά και νιτρικά άλατα τα 

δινομαστιγωτά προκαλούν τοξικές κόκκινες παλίρροιες, 
κυρίως το καλοκαίρι.

Το ροδοφύκος Asparagopsis armata (ενδημικό των 
Αυστραλιανών ακτών), έχει εμφανιστεί  και στο Αιγαίο 
μεταφερμένο με έρμα τάνκερς. Τα ξένα είδη εισβολείς 

  



           

αντικαθιστούν τα τοπικά είδη και προκαλούν ανατροπές 
στις τροφικές αλυσίδες. Δεν είναι απίθανο να το δούμε 

και στο Σαρωνικό…

     
Το παράκτιο λεσσεψιανό ψάρι μονόχοιρος (file-fish) 

Stephanolepis diaspros (μεγ. μήκος 25cm.), καταγράφηκε 
για πρώτη φορά το 1964 στην Ανατ. Μεσόγειο. 
Δεν τρώγεται και δεν έχει εμπορική αξία. 

Είναι συγγενικό με το λαγοκέφαλο (οικoγ.Tetradontidae), 
χωρίς να είναι δηλητηριώδες, ενώ μοιάζει με το βαλιστή. 

Καταλαμβάνει οικολογικούς θώκους (βιότοπους), 
εμπορικών ψαριών και τα ανταγωνίζεται στις τροφικές 

αλυσίδες, καταναλώνοντας μικρά ασπόνδυλα.
 Στο ΚΠΕΔ έχουμε δύο δείγματα ταριχευμένα, ένα 

10cm. (Δεκέμβριος 2003) και ένα 5cm. (Μάρτιος 2006) 
και τα δύο αλιευμένα  από το Κεντρικό Λιμάνι του 

Πειραιά. 

  



           

Υπάρχουν και αναφορές δυτών (2006)  για εμφανίσεις 
του στον Σαρωνικό κι επειδή δεν έχει φυσικούς εχθρούς, 

αναμένεται αύξηση των πληθυσμών του!!!

          ΟΙ  ΨΑΡΑΔΕΣ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ

Οι μακρινοί πρόγονοί μας δεν αγαπούσαν και πολύ τα ψάρια και
γενικά τα θαλασσινά ως τροφή. Προτιμούσαν το κρέας. Τα 
θεωρούσαν δευτερεύουσες συμπληρωματικές τροφές. 
Γι’ αυτό και στις θυσίες προς τους θεούς  ουδέποτε πρόσφεραν 
ψάρια ή  οτιδήποτε άλλο θαλασσινό. Έσφαζαν ζώα  στα 
θυσιαστήρια, κυρίως μοσχάρια, βόδια και πρόβατα που  η  τσίκνα 
τους άρεσε πολύ στους θεούς του Ολύμπου. 
Παρ΄όλα αυτά, υπάρχουν αναφορές ότι στις εορτές  Θυνναία, 
έριχναν  κομμάτια  ωμού τόνου στη  θάλασσα  προς τιμή του 
Ποσειδώνα ( ο τόνος εθεωρείτο το εκλεκτότερο ψάρι).
Τον Ποσειδώνας και τις διάφορες θεότητες της θάλασσας 
(Νηρέας,  Τρίτωνας,  Ενάλιος Γέρων ,  Γλαύκος ,  Νηρηίδες, 
Αμφιτρίτη ),  σεβόντουσαν πολύ  οι αρχαίοι κάτοικοι των 
παραλίων και τους επικαλούνταν για  βοήθεια στα ταξίδια και τα 
ψαρέματά τους.
 Οι ψαράδες, κάτοικοι των παραλιών ζούσαν από τους θησαυρούς 
της θάλασσας, τα ψάρια, τα χταπόδια, τους αχινούς, καθώς και τα 
οστρακοειδή ( δίθυρα και θαλάσσια σαλιγκάρια ή κοχύλια ). 
Σε πολλές περιοχές δίπλα σε λιμνοθάλασσες και δέλτα ποταμών 
π.χ   λίμνη  Βιστονίδα  και  δέλτα  του  Στρυμόνα, ζούσαν  οι 
Ιχθυοφάγοι,  ένας  λαός  ανάμεσα  στο  θρύλο  και  την 
πραγματικότητα, που συμφώνα με αναφορές εξαπλώνονταν  έως 
την Ερυθρά  θάλασσα.
Ιχθυοφάγοι πρέπει να υπήρχαν και σε λίμνες και ποτάμια μακριά 
από τη θάλασσα, γιατί η ιχθυοπανίδα ,επειδή δεν υπήρχε ρύπανση, 
ήταν πολύ πλούσια: μεγάλοι γουλιανοί, χέλια και οξύρρυγχοι που 
ανέβαιναν τα ποτάμια  π.χ Έβρο.
  Εξάλλου  έχουν  βρεθεί  και  πολλά  υπολείμματα  ψαροφαγίας 
(κόκαλα) σε ερείπια παραλίμνιων και παραποτάμιων οικισμών

  



           

Αυτοί επιβίωναν τρώγοντας  μόνο ψάρια που μάζευαν όταν είχε 
παλίρροια  και  τα   έψηναν  στον  ήλιο.  Οι  αρχαίοι  Έλληνες  τους 
θεωρούσαν εξαιρετικά  απολίτιστους και τους απέφευγαν, επειδή 
δεν καλλιεργούσαν τη γη και δεν  έθαβαν τους νεκρούς τους, αλλά 
τους πετούσαν στη θάλασσα.
Οι Έλληνες ψαράδες ψάρευαν με αγκίστρια από μέταλλα, έριχναν 
δίχτυα, παραγάδια  καθώς  και  πεζόβολα.  Γνώριζαν  ακόμη  τη 
χρήση των μεγάλων διχτυών που τα τραβούσαν στην επιφάνεια για 
αφρόψαρα  ή στους βυθούς  για  πιο εκλεκτά  ψάρια.
 Οι  Μυκηναίοι  ψάρευαν  με  γρίπο.  Έκλειναν  με  πασσάλους  και 
δίχτυα μεγάλους χώρους και όταν μαζεύονταν εκεί ψάρια, κυρίως 
τόνοι, τους σκότωναν με τα καμάκια τους.

         
 
(αναπαράσταση αρχαίας ψαριάς σε αττικό μελανόμορφο αγγείο, 

Κρατικό μουσείο Βερολίνου)

Οι ψαράδες της μακρινής αυτής εποχής χρησιμοποιούσαν αρκετά 
μέσα  αλιείας που έμοιαζαν με τα σημερινά. 
 Άρεσαν  ιδιαίτερα  στους  ψαράδες  μας  τα  χταπόδια  και  τα 
απεικόνιζαν σε αγγεία  ακόμη και σε σαρκοφάγους.

  



           

Το χταπόδι για τους Κρήτες του Μίνωα ήταν ένα από τα σύμβολα 
τους. Τα χταπόδια ψαρεύονταν, όπως και σήμερα στα θαλάμια τους 
ή σε ειδικά  τοποθετημένους στο βυθό αμφορείς.
 Το μελάνι της σουπιάς ήταν πολύ χρήσιμο. Το πουλούσαν στους 
καλλιτέχνες, στους ζωγράφους, ιδίως των μελανόμορφων αγγείων, 
στους λογιστές  των  ανακτόρων,  στους   γραφείς  και  τους 
καλλιγράφους.
 Οι  ψαράδες  και  τότε  διατηρούσαν   στις  λιμνοθάλασσες  και  τα 
δέλτα  των  ποταμών  ιχθυοτροφεία.  Εκεί  μέσα  σε  μεγάλους 
κιούρτους τοποθετούσαν τα ψάρια που έπιαναν και τα διατηρούσαν 
ζωντανά.   Όσα από αυτά δεν χρησιμοποιούσαν για φαγητό ή για 
πώληση, τα έβαζαν στην άλμη. Εκτός όμως από το αλάτισμα των 
ψαριών (αλίπαστα),  οι ψαράδες των χρόνων εκείνων έκαναν και 
αυγοτάραχο που το έλεγαν « τάριχο ». 
Για τη μεγάλη ιχθυαγορά  της Κορίνθου γίνονται αναφορές από 
τον 5ο αιώνα π.Χ έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.
 Αλλά οι ψαράδες  κατά  την  κλασσική αρχαιότητα,  δεν είχαν  σαν 
αποκλειστικό επάγγελμα  μόνο το ψάρεμα , που τους απασχολούσε 
ορισμένους  μήνες το χρόνο. Ανάλογα  με  την  εποχή  γίνονταν
ναυτικοί ή ακτοφύλακες. Πολλές φορές μάζευαν από τις παραλίες 
ό,τι έφθανε με τα κύματα. Κυρίως λεηλατούσαν τα ναυάγια, αφού 
υπήρχε το δικαίωμα της λείας.
Μια  ακόμη  σπουδαία  παράλληλη  ενασχόληση  για  τους  ψαράδες, 
ήταν  η  συλλογή  αλατιού από  τις  αλυκές  ή  αλές.  Στην  Αττική 
ονομαστές ήταν οι Αιξωνίδες Αλές  στην περιοχή Γλυφάδας.

  



           

            
(ο μικρός ψαράς, τοιχογραφία Θήρα)

  



 Στη  Θήρα,  κατά  τη  Μινωική περίοδο,  τότε  που  το  νησί  είχε 
αναπτύξει εξαιρετικό πολιτισμό, όταν οι καιροί δεν επέτρεπαν το 
ψάρεμα, οι ψαράδες μάζευαν από τις παραλίες οστρακοειδή  που τα 
χρησιμοποιούσαν  για  τροφή   και   βαφές.  Επίσης  συγκέντρωναν 
αδρανή  υλικά  που  τα  χρησιμοποιούσαν  στην  κατασκευή  και 
διακόσμηση των οικιών τους.
 Από τη Θήρα διαδόθηκαν διάφοροι μέθοδοι αλιείας στην κυρίως 
Ελλάδα, που είχαν φθάσει εκεί από την Ανατολική  Μεσόγειο.
 Οι κάτοικοι της Θήρας, ψάρευαν από τις παραλίες ή  με μικρά 
τετράκωπα  σκάφη, γύρω από το νησί τους και τα γειτονικά νησιά.
  Η θαυμάσια τοιχογραφία « του μικρού ψαρά >> ,που βρέθηκε 
στο Ακρωτήρι της Θήρας, τον δείχνει ευτυχισμένο με δυο 
πλούσιες αρμαθιές ψάρια, που είναι λαμπούκες (κυνηγοί). Σήμερα 
στο Αιγαίο σπάνια να πιάσει κανείς τόσους πολλούς κυνηγούς, 
γιατί το είδος (Corryphaena hippurus)  σπανίζει από την 
υπεραλίευση. Και  όλα  αυτά  βέβαια μέχρι την  έκρηξη του 
ηφαιστείου (1614 -1613 π.Χ. ).
 Οι  ψαράδες  θεωρούσαν  τα  δελφίνια  φίλους και  ήξεραν  να  τα 
χρησιμοποιούν   για   να  σπρώχνουν τα κοπάδια  των ψαριών σε 
μικρούς όρμους, που έκλειναν μετά  με τα δίχτυα τους και έπιαναν 
τα ψάρια. 
 Εχθροί των ψαράδων ήταν οι φώκιες, που κατά την εποχή εκείνη 
ήταν πολυάριθμες, γιατί τους κατέστρεφαν τα δίχτυα.
 Η  ζωή  των  ψαράδων  πολλές  φορές  ήταν  σκληρή  και  γεμάτη 
στερήσεις. Η φράση « φτωχός σαν ψαράς » ήταν τότε, όπως και 
σήμερα, μια πραγματικότητα.  Οι περισσότεροι όμως  ιχθυοπώλες 
και  ιχθυέμποροι  ήταν  πλούσιοι,  θρασείς,  έτοιμοι  να 
κερδοσκοπήσουν εις βάρος των αδαών πελατών τους. Στη χαμένη, 
κατά  μεγάλο  μέρος  κωμωδία  του  Ξέναρχου (3ος αιώνας  π.Χ), 
διακωμωδούνται  τα  κόλπα  των  ιχθυοπωλών  εις  βάρος  των 
πελατών τους. Ένας πονηρός ιχθυοπώλης ,επειδή απαγορευόταν 
από τον αθηναϊκό νόμο το βρέξιμο των ψαριών, για να φαίνονται 
φρέσκα,  σκηνοθέτησε  επεισόδιο  με  περαστικούς  για  να  τους 
καταβρέξει, ώστε  ταυτόχρονα να βρέξει και τα  ψάρια.  Ελληνικές 



           

πόλεις  αναγκάζονταν,  για  να  καταπολεμήσουν  αυτή  τη 
κερδοσκοπία  των  ιχθυεμπόρων,  να  αναρτήσουν  τιμοκαταλόγους 
φρέσκων ψαριών.
  Στην  Ακραιφνία της Βοιωτίας, τα χέλια της γειτονικής λίμνης 
Κωπαΐδας (αποξηραμένης σήμερα) και ορισμένα κομμάτια από το 
σώμα του τόνου, ήταν τα πιο ακριβά, ενώ τα  μικρά ψάρια ήταν πιο 
φτηνά. 
 Στα αρχεία του Ιερού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, αναφέρεται 
μεγάλη  χορηγία  του  πλούσιου  ιχθυέμπορου  από  το  Άργος,  του 
Αμφίμνηστου, επειδή  θεραπεύτηκε στο Ιερό από πρήξιμο. 
 Αλλά και οι φτωχοί ψαράδες δεν ήταν απροστάτευτοι! Είχαν  σα 
θεό - προστάτη τους το  Γλαύκο  από  τη  Βοιωτία.
 Ήταν κι  αυτός κάποτε ψαράς, που απελπισμένος από τη φτώχεια 
του αυτοκτόνησε στον Ευβοϊκό. Όμως οι θεοί τον λυπήθηκαν κι 
επειδή ήταν αγνός, τον έκαναν αθάνατο. 
 Πολλές φορές οι ψαράδες κατά την αρχαιότητα κουρασμένοι και 
απογοητευμένοι από  τη   μιζέρια  της δουλειάς  τους  και  τους 
πολέμους,  άφηναν  το ψάρεμα,  τα  δίχτυα  και  τα  αγκίστρια   και 
ξενιτεύονταν  στις  ελληνικές  αποικίες  ψάχνοντας  για  καλύτερη 
τύχη. 
 Οι  ελληνικές αποικίες  της Μαύρης Θάλασσας  και  η  Θάσος 
έκαναν εξαγωγές και ήταν προμηθευτές των ελληνικών πόλεων με 
αλίπαστα  ψάρια  και  τάριχο,  επειδή  είχαν  μεγάλη παραγωγή.  Η 
αρχαία Κόρινθος ήταν κέντρο εμπορίας  γάρου  (άρτυμα- σάλτσα 
ψαριών), που η  μεταφορά  του γινόταν  με αμφορείς.

            

                                                                    (τόνος)

                          
                         
(κυνηγός)



           

Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

 Οι ψαράδες της αρχαιότητας δεν περιφρονούσαν  τους αχινούς 
και τα οστρακοειδή. Μεταξύ των οστράκων το πιο περιζήτητο ήταν 
ένα σαρκοφάγο θαλάσσιο  σαλιγκάρι,  η  πορφύρα (ή μύρηκας) –
Murex brandaris, που την χρησιμοποιούσαν στο βάψιμο ακριβών 
υφασμάτων (κυρίως ερυθρών χιτώνων), καθώς και αντικειμένων 
από  ελεφαντόδοντο  ή  πολύτιμο ξύλο. Άλλα είδη Muricidae που 
αλιεύονταν  για  παραγωγή  βαφής.  ήταν  η  Thais haematostoma 
και Trunculariopsis truncilus. 
 Μεγάλη ενασχόληση με το ψάρεμα της πορφύρας είχαν οι Κρήτες, 
που πήραν την τέχνη της επεξεργασίας της  από τους  Φοίνικες 
της Τύρου και της Σιδώνας.  Τους άφηνε δε, σημαντικά κέρδη. 
Ήταν τόσο πολύτιμη η  ανεξίτηλη βαφή της πορφύρας, ώστε και 
κατά την κλασσική ακόμη εποχή,  κόστιζε  ίσο  το βάρος της σε 
ασήμι. Η παραγωγή της χρωστικής γινόταν από τους χυμούς της 
σάρκας  του  ζώου,  που  αλιευόταν  το   χειμώνα  που  δεν 
αναπαραγόταν.  Για  λίγα  γραμμάρια  βαφής  χρειάζονταν  πολλά 
όστρακα. Ανάλογα με τη διάρκεια ξήρανσης των χυμών στον ήλιο, 
παραγόταν  πράσινη,  κυανή,  κόκκινη  (πορφυρή)  και  βαθυκόκκινη 
χρωστική με ιώδη απόχρωση.  Επειδή οι  μύρηκες ζουν σε βάθη 
έως και 20 μέτρα υπήρχαν επαγγελματίες δύτες για την αλιεύουν 
και από τέτοια  βάθη.
 Τα  Κύθηρα  και  η  περιοχή  της  Ερμιόνης  της  Αργολίδας  ήταν 
ονομαστές για την πορφύρα τους. Στην αρχαία  Αθήνα  βρέθηκαν 
σε ανασκαφές στις  Ν.Α.  πλαγιές της Ακρόπολης, σωροί κοχυλιών 
πορφύρας από εργαστήριο κατεργασίας που βρισκόταν εκεί.



           

                                (πορφύρα ή μύρηκας)

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ MYRICIDAE ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΒΑΦΗ…….

                       

(Helaplex trunculus)           (Thais hematostoma)

                                  

                                               

                                                     (Trunculariopsis trunculus)



           

       (Bolinus brandaris)

                            

ΚΑΙ    ΤΩΡΑ … ΩΡΑ 
ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ…
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 TO   ΘΑΛΑΣΣΟΛΕΞΟ   ΜΟΥ
ΚΑΘΕΤΑ

1. Αλιευτικό  εργαλείο  με  πολλά  αγκίστρια.
2. Από  αυτά  σχηματίζονται  νησιά,  αλλά  κατασκευάζονται  και 

κοσμήματα.
3. Πολύ  έξυπνο  θαλάσσιο  ασπόνδυλο.
4. Θαλάσσιο  αρθρόποδο  με  πανοπλία  και  δαγκάνες.
5. Έτσι  έλεγαν  το  νερό  οι  αρχαίοι.
6. Θαλάσσιο  ασπόνδυλο  με  πλοκάμια.
7. Το  ψάρι  στην  καθαρεύουσα.
8. Πολύ  νόστιμο  και  ακριβό  ψάρι.
9. Έτσι  λέγονται  τα  μεγάλα  θαλάσσια  θηλαστικά.
10. Η  μήτρα  της  ζωής.
11.  Ψάρια  που  παράγουν  ηλεκτρισμό.
12. Έτσι  λέγονται  οι  οπαδοί  μιας  ομάδας.
13. Επιθετικό  ψάρι  που  καλλιεργείται  και  σε  κλουβιά.
14. Θαλάσσιο  ασπόνδυλο  που  μοιάζει  με  λουλούδι.
15. Ψάρι  με  δηλητήριο  στ’ αγκάθια,  κάνει  νόστιμη  σούπα.
16.  Βασικό  συστατικό  του  θαλασσινού  νερού.
17.  Στις  ακτές  τους  φωλιάζουν  τα  θαλασσοπούλια.
18.  Ψάρι  του  βυθού,  πολύ  πλατύ.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

α.  Το  θηλυκό  του  δράκου,  ψάρι  που  δεν  πρέπει  να  το  πατήσεις
β.   Τον  φοβούνται  όλοι  στη  θάλασσα.
γ.   Ήρθε  και  ο  τροπικός …………, στο  Σαρωνικό.
δ.   Αλιευτικό  εργαλείο  που  σύρεται  συνήθως  μηχανικά.
ε.   Πολύ  φθηνά  ψάρια  κοπαδιάρικα.
στ.  Εργαλείο  αλιείας.
ζ.   Η  επιστήμη  που  ασχολείται  με  τα  ψάρια.
η.   Νησί στα  όρια  του  Σαρωνικού  (γενική ).
θ.  Δίχτυα  που  τραβιούνται.

     ι.    Συνοδεύει  τα  γρι-γρι.

 



           

                       
ια.  Το  ακρωτήρι  στη  δημοτική.
ιβ.  Η  βάση  της  τροφικής  αλυσίδας  στο  νερό.
ιγ.  Ουσίες  που  καταστρέφουν  τη  θαλάσσια  ζωή.
ιδ.  Άλατα  του  ευτροφισμού.
ιε.   Η  παραλία  της  είναι  η  πιο μολυσμένη  του  Σαρωνικού.
ιστ. Θαλάσσιο  φυτό  που  πήρε  το  όνομά  του  από  αρχαίο  θεό.
ιζ.  Έχει  και  η  θάλασσα.
ιη.  Αφρόψαρο,  κάνει  καλό  στη  καρδιά.
ιθ.   Οστρακοειδή  που  το  όνομά  τους  μας  θυμίζει  μια  βασική  μας 
ανάγκη.
κ.   Επαγγελματικό  αλιευτικό  σκάφος.
κα. Υδρόζωο  με  επικίνδυνο  τσίμπημα.  

 



           

Η   ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ   ΤΟΥ   ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

1. _  _  _  _  _

2. _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

3. _  _  _  _  _  _  _

4. _  _  _  _  _  _  _

5. _  _  _  _  _

6. _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

7. _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

8. _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

9. _  _  _  _  _  _

1. Συρόμενο  αγκίστρι  για  αφρόψαρα.
2. Ο  καθαριστής  των  παραλιών.
3. Με αυτά  κινούνται  χωρίς  να  κουράζονται.
4. Είναι  δεξαμενές  ενέργειας.
5. Η  θάλασσα  ρυθμίζει  τον  κύκλο  του.
6. Το  σύνολο  των  ψαριών  του  Σαρωνικού.
7. Νόστιμο  ψάρι  του  Σαρωνικού,  βιότοπός  της  η  ποσειδωνία.
8. Οι  φτερωτοί  κάτοικοι  των  ακτών.
9. Είναι  πονηρή  και  εύκολα  σου  ξεφεύγει.



           

 

                
               

1.Ροφός                              α.Είσοδος σε ποτάμια
2.Σμέρνα                             β.Μεγάλο αφρόψαρο
3.Ξένα είδη-τροπικά                γ.Λυματολάσπη Ψυτάλλειας
4.Κατάδρομα είδη                   δ.Αύξηση θερμ. Μεσογείου
5.Ξιφίας                            ε.Έξοδος στη θάλασσα 
6.Νηκτική κύστη                             στ.Στόμα με πολλά βακτήρια
7.Μάριδας εξαφάνιση                     ζ.Κατατροφή Φαληρικού όρμου
8.Ιζήματα βαρέων μετάλλων           η.Αεροφόρος σάκος
9.Ανάδρομο είδος                           θ.Θύμα του ψαροντούφεκου
10.Εποχικά                                   ι.Όργανο αίσθησης
11.Πεσκαντρίτσα                          κ.Βατραχόψαρο
12.Ευτροφισμός                    λ.Κόκκινη παλίρροια
13.Πλευρική γραμμή ψαριών           μ.Ψευδομεταναστευτικά

(Λύση:1-θ, 2-στ,  3-δ,  4-ε, 5-β, 6-η, 7-ζ, 8-γ, 9-α, 10-μ, 11-κ, 12-λ, 13-ι)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΩ ΣΩΣΤΑ



           

 

Παρατήρησε την παραπάνω εικόνα και γράψε ένα άρθρο στην 
εφημερίδα του σχολείου σου σχετικά με τη χρησιμότητα των 
λιβαδιών της  ποσειδωνίας στο θαλάσσιο  οικοσύστημα.
Λέξεις κλειδιά: βιοποικιλότητα, αναπαραγωγή, καταφύγιο, 
διάβρωση, παραγωγή οξυγόνου, διαβίωση, κίνδυνοι, μηχανότρατα.



           

Δ Ε Ν…
Δεν…………………….στη θάλασσα ή στις ακτές σκουπίδια.

Δεν…………………….πλαστικά στις ακτές.

Δεν…………………….ψάρια από ερασιτέχνες αλιείς.
Δεν……………………..Θαλασσινά από περιοχές με ρύπανση.

Δεν………………………..τα θαλάσσια ζώα.

Δεν………………………για τη δράση οικολογικών οργανώσεων.

Δεν………………….περιεχόμενο ενυδρείων στη θάλασσα.

Λύση:(πετάμε, καίμε, αγοράζουμε, τρώμε, ενοχλούμε, αδιαφορούμε, 
αδειάζουμε)

  

Στο Σαρωνικό έχουν αναγνωριστεί και ορισμένα άλλα 
είδη ψαριών που ζουν μόνιμα σε αυτόν ή τον επισκέπτονται όπως: 
καλογριά, προσφυγάκι, μπαλάς, σάλπα,  στήρα, σπαθόψαρο, 
συκιός, παλαμίδα, μαγιάτικο, μπλε καρχαρίας  και  καρχαρίας 
προσκυνητής. Συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτά, από βιβλία  ή 
συνεντεύξεις με  ψαράδες και ύστερα ζωγράφισέ τα.



           

Τοποθέτησε τις  παρακάτω εικόνες στην κατάλληλη  σειρά και 
φτιάξε μια  ή περισσότερες  τροφικές αλυσίδες, χρησιμοποιώντας 
τρία  τουλάχιστον από τα παρακάτω είδη:

 
 (σκάρος)   
                                                                                    

                              (συναγρίδα)
 (σμέρνα)                                             

                                                 

   
                                

                  
(ροδοφύκος κοραλίνα)
                     

(μπλε καρχαρίας)



           

Βάλε τις παρακάτω εικόνες σε όποια σειρά εσύ θέλεις και γράψε 
μια θαλασσινή ιστορία  αξιοποιώντας όσα έμαθες  μέχρι τώρα.

          

                  

              

                                  

    



           

  Εντόπισε στο χάρτη τις  4 γεωγραφικές περιοχές του Σαρωνικού 
κόλπου και στη συνέχεια  γράψε δίπλα σε κάθε εικόνα  σε  ποια-ες 
από τις περιοχές αυτές, έχουν  παρουσιαστεί  μια  ή περισσότερες 
από τις  παρακάτω καταστροφές:

               

                                       



           

                          ----------------------------------------------

                       ------------------------------------------------
                        

                                 -----------------------------------------------
                               
                               

                                     --------------------------------------------



           

                                

                                         -----------------------------------------

                                            ---------------------------------------
-

                                                      --------------------------------



           

Ένωσε τα ονόματα των ψαριών με  την εικόνα τους στο καλάθι και 
…καλή όρεξη!

        

ΓΛΩΣΣΑ ΡΟΦΟΣ ΖΑΡΓΑΝΑ

ΣΑΡΔΕΛΑΓΟΠΑ ΠΕΣΚΑΝΤΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΟΨΑΡΟ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ



           

Ο ιππόκαμπος, ο αστερίας  και το ψάρι  έπιασαν κουβέντα δίπλα 
από  μια  ποσειδωνία… Τι  να λένε άραγε; Γράψε το διάλογο τους 

όπως τον φαντάζεσαι…

Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα ανέκδοτο: << Έφαγες πολύ ξιφία, βγες 
στο μπαλκόνι να κάνεις το θερμόμετρο >>.

Με βάση αυτό, μάθε τι είναι βιοσυσσώρευση και τι προκαλεί στον 
ανθρώπινο  οργανισμό…



           

O καθηγητής αρχαιολογίας δίνει στους φοιτητές τους δυο 
εικόνες ψαριών και τους ζητά να βρουν ποιο από τα δύο είδη, 
απεικονίζει η τοιχογραφία του <<Μικρού Ψαρά>> της Θήρας. 
Ποια είναι η δική σου άποψη για το είδος του ψαριού, αφού 

συγκρίνεις τις εικόνες;

ΚΥΝΗΓΟΣ

ΣΑΥΡΙΔΙ



           

Γράψτε μία λεζάντα για την παραπάνω φωτογραφία που να 
περιέχει τις λέξεις: Τρόμος-ψάρι-υδρόβιο μεγάφωνο-θαλάσσια 
ηχορρύπανση- ηχογραφημένες μηχανές και προπέλες πλοίων.

              
  

Ορισμένα παιδιά της τάξης ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερα να 
έρχονται όλο και περισσότερα τροπικά ψάρια στο Σαρωνικό,   γιατί 
θα μοιάζει με ένα μεγάλο ενυδρείο. Ο δάσκαλος τα έπεισε ότι αυτό 

είναι λάθος; Τι να τους είπε άραγε………



           

Αφρόψαρα:  Τα  ψάρια  που  ζουν  στον  αφρό.  Όλα  τα  είδη 
αφρόψαρων είναι κοπαδιάρικα π.χ.  ξιφίας.
Βενθόβιοι  ή  βενθικοί: Οι  ιχθείς  που  διαβιούν  στο  βυθό 
ή  πολύ  κοντά  σε αυτόν π.χ.  γλώσσα.
Βενθοφάγοι:  Λέγονται  όσοι ιχθείς  τρέφονται με οργανισμούς 
των  βυθών  π.χ.  πεσκαντρίτσα.
Βουρκοφάγοι  ή  σαπροφάγοι: Οι  ιχθείς  που  τρέφονται  με 
σάπια  ύλη στο  βυθό  π.χ.  γωβιός.
Βράγχια:  Είναι  όργανα που απορροφούν από το νερό  Ο2 και 
αποβάλλουν  CO2.  Βρίσκονται στο κεφάλι  πίσω από τα μάτια και 
αποτελούνται κατά μέσω όρο από πέντε βραγχιακά τόξα, από τα 
οποία ξεκινούν τα βραγχιακά νημάτια (σαν κτένες) με τριχοειδή 
αγγεία. Εκεί γίνεται η ανταλλαγή των αερίων.   

                  
     
  
                     (βράγχια οστεϊχθύων)

Γόνος ιχθύων: Είναι  ιχθύδια  που  κολυμπούν ελευθέρα, αφού 
εκκολάφτηκαν  υπό  μορφή  τέλειου  μικρού  ατόμου  ή  υπό  μορφή 
λάρβα (προνύμφη) ,που  θα  μεταμορφωθεί  σε τέλειο  άτομο π.χ. 
χέλι.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ



           

          

(έμβρυο οστεϊχθύος μέσα σε αυγό 
λίγο μεταμορφωθεί σε γόνο)              (αυγά οστεϊχθύος)

Γονοχωριστικοί: Όλοι οι ιχθείς είναι γονοχωριστικοί (αρσενικά 
και θηλυκά άτομα), εκτός ορισμένων ερμαφρόδιτων οστεϊχθύων. 
Οι θηλυκοί  οστεϊχθείς γεννούν χιλιάδες αυγά μέσα στο νερό που 
γονιμοποιούνται από τα σπερματοζωάρια που εκχέουν οι αρσενικοί 
(εξωτερική γονιμοποίηση). Πολύ λίγοι είναι ωοζωοτόκοι.
 Οι χονδριχθείς είναι όλοι γονοχωριστικοί. Η γονιμοποίηση είναι 
εσωτερική και χωρίζονται σε ζωοτόκους και ωοζωοτόκους, Στους 
ζωοτόκους τα έμβρυα τρέφονται από ένα είδος μήτρας. Όλα τα 
είδη γεννούν λίγα νεογνά, αυτός είναι ένας λόγος που πολλά είδη 
πιθανόν να εξαφανιστούν. 
                            ((
Εποχικοί  ή  ψευδομεταναστευτικοί:  Είναι οι ιχθείς  που  
μετακινούνται  συχνά  από  τις  ακτές  προς  το  γειτονικό 
πέλαγος  και  τανάπαλιν  π.χ.  μαρίδa.
Ερμαφρόδιτοι ιχθείς: Λέγονται ορισμένα είδη ιχθύων που 
αλλάζουν φύλο κατά τη διάρκεια της ζωής τους π.χ.  τσιπούρα.
Ευρύαλοι:  Όσοι  ιχθείς  αντέχουν  τις  μεγάλες  μεταβολές και 
διακυμάνσεις της  αλατότητας  του  θαλασσινού  νερού. Διαβιούν 
εύκολα  στις  λιμνοθάλασσες και  τα  δέλτα   π.χ.  κέφαλος.
Ηλεκτροϋποδοχείς: Σύστημα ανίχνευσης ασθενών ηλεκτρικών 
σημάτων, ένα είδος αίσθησης αφής των ιχθύων, διασκορπισμένο 



           

σε όλη την επιφάνεια του σώματος τους. Το έχουν  κυρίως  οι 
χονδριχθείς  για να  βρίσκουν κρυμμένα υποψήφια  θύματα τους. 

   (ηλεκτροϋποδοχείς)  

Κοπαδιάρικοι: Οι  ιχθείς  που  ζουν  σε  κοπάδια  π.χ. γαύροι, 
σαρδέλες, κολιοί, τόνοι, φρίσσες  κ.λ.π.
Κοσμοπολίτικοι: Οι  ιχθείς  που είναι υπάρχουν  σε  πολλές 
θάλασσες ανά την  υφήλιο. Επειδή είναι  διαδεδομένοι κινδυνεύουν 
λιγότερο  να  εξαφανιστούν  π.χ.  σαρδέλα.
Λέπια αλληλεπικαλυπτόμενα:  Έχουν πολλοί  τελεόστεοι 
οστεϊχθείς  που τους προστατεύουν και τους μειώνουν την  τριβή
 με το νερό.  0ι χονδριχθείς διαθέτουν αραιά μικρά λέπια,  που 
μοιάζουν στην  αφή  με  άγρια  επιφάνεια  σμυριδόχαρτου.
Όλα  τα  λέπια  περιβάλλονται  από  βλέννα.
Λεσσεψιανά είδη: Τα θαλάσσια είδη - εισβολείς  που 
προέρχονται  από  την  Ερυθρά  θάλασσα  και  φθάνουν  στη 
Μεσόγειο  μέσω  της  διώρυγας  του  Σουέζ, που  σχεδίασε  ο 
Γάλλος  μηχανικός Ferdinand  Lesseps .  π.χ  η  αγριόσαλπα.
Το φαινόμενο επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια, από την αύξηση 
της  μέσης θερμοκρασίας των νερών της  Μεσογείου.
Μεταναστευτικοί:  Όσοι  ιχθείς  ταξιδεύουν  μακρινές 
αποστάσεις συνήθως για  να  γεννήσουν και να τραφούν.  
Όλοι  σχηματίζουν κοπάδια   π.χ.  παλαμίδα. Τα  μικρά  και  
τα  μεσαίου μεγέθους είδη  θεωρούνται  από  τους  ειδικούς
ότι στην πραγματικότητα είναι   ψευδομεταναστευτικά. 
Οστεϊχθείς: Οι  ιχθείς  με  οστέινο  σκελετό.  Υπάρχουν 



           

21.000  και  πλέον είδη  σε  όλο  τον  κόσμο (γλυκού, αλμυρού και 
υφάλμυρου  νερού). Τα  πιο σπάνια και  απειλούμενα είδη  είναι  
αυτά  που  ζουν σε μικρές  πηγές (ενδημικά των πηγών)
π.χ  Ελληνοπυγόστεγος ( Pungitius hellenicus ) – Σπερχειός.
Ποικιλόθερμοι: Είναι οι ιχθείς, γιατί  προσαρμόζονται εύκολα 
στις αλλαγές της θερμοκρασίας του υδάτινου περιβάλλοντος.
Στενύαλοι: Είναι οι  ιχθείς  που  δεν αντέχουν  τις αλλαγές  της 
αλατότητας των νερών. Έτσι δεν μπορούν να  πλησιάσουν  πολύ 
κοντά  στις  ακτές και να  μπουν σε υφάλμυρα νερά  π.χ.  ξιφίας. 
Τελεόστεοι: Όσοι οστεϊχθείς  διαθέτουν συμμετρική ουρά και 
νηκτική  κύστη.  Αποτελούν τη  συντριπτική  πλειοψηφία  των 
ειδών  των  οστεϊχθύων .
Υπεραλίευση ιχθύων: Η υπερβολική  αλιεία  που  οδηγεί 
παγκοσμίως  σε μείωση  των  ιχθυαποθεμάτων. Οι  μηχανότρατες, 
τα  παρασυρόμενα αφρόδιχτα, τα  παραγάδια μεγάλου μήκους και 
τα  μεγάλα  γρι-γρι είναι τα πιο καταστροφικά αλιευτικά εργαλεία.

        
       (με τα αφροπαράγαδα μεγάλου μήκους πιάνονται πολλά 

μεγάλα αφρόψαρα και θαλασσοπούλια)



           

Υπερμετρωπικοί: Είναι αρκετά είδη ιχθύων. Όσα  δηλαδή  δεν 
βλέπουν κοντά  με ευκρίνεια. Αυτό αντισταθμίζεται κυρίως με την 
ενίσχυση των άλλων αισθήσεων π.χ. της αφής (πλάγια γραμμή).  
Χονδριχθείς: Οι καρχαρίες, οι  ρίνες, οι ράγες  και τα σαλάχια. 
Η ονομασία αυτή προέρχεται  από  το  μαλακό τους  χόνδρινο 
σκελετό. Σε όλον τον κόσμο  υπάρχουν 800  είδη  χονδριχθύων, 
πολλά από τα οποία  κινδυνεύουν με εξαφάνιση από υπεραλίευση.
Χημειοϋποδοχείς αναγνώρισης ουσιών (αίσθηση γεύσης): 
Διαθέτουν οι ιχθείς  στα  χείλη, στη  γλώσσα, στη  ράχη, στα 
μουστάκια (όσα έχουν π.χ. μπαρμπούνι) ή ορισμένοι στα αγκάθια 
των  πτερυγίων  τους  π.χ.  καπόνι.
Ωοζωοτόκοι ιχθείς: Όσοι  γεννούν  λίγα  νεογνά  που 
προέρχονται από αυγά  που απλώς εκκολάφτηκαν μέσα στο ζώο 
και έμειναν στις ωοθήκες για προστασία αλλά δεν τράφηκαν εκεί.
Εκτός από πολλούς καρχαρίες ωοζωοτόκοι είναι και ορισμένοι 
οστεϊχθείς  π.χ κοιλάκανθος ενδημικό του Ν.Α. Ινδικού. 

                            

            
                                   

 

                    

       (έμβρυο χονδριχθύος μέσα στο αυγό)

Ωοτόκοι ιχθείς: Λέγονται οι ιχθείς που γεννούν αυγά και όχι 
νεογνά. Τα  αυγά των  οστεϊχθύων  είναι  πολλά, μικρά, με λεπτό 
κάλυμμα. Από τα αυγά των  οξύρρυγχων παράγεται το  μαύρο 
χαβιάρι. Οι χονδριχθείς κάνουν λίγα αυγά, μεγάλα,  με χονδρό 
κάλυμμα  και  έλυτρα  για  να  συγκρατούνται  στα  φύκια.
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    ΟΧΕΤΟΙ ΤΑ ΔΕΛΤΑ ΚΗΦΙΣΟΥ-ΙΛΙΣΟΥ 
Αποσπάσματα από την παρουσίαση της πρόσφατης μελέτης της 
ΜΚΟ ΠΑΚΟΕ, για τα Δέλτα Κηφισού – Ιλισού, Οκτώβριος 

2009

‘’  Η δυσοσμία που υπάρχει από την  οδό Πειραιώς  και 
κάτω προς τον Σαρωνικό, είναι απερίγραπτη. Το υδρόθειο 
που  αναδύεται  από  αναερόβια  θειοβακτήρια  που 
αποσυνθέτουν (χαρακτηριστική μυρωδιά κλούβιου αυγού) 
και  η  διαπιστωμένη  μόλυνση  και  ρύπανση  έχουν 
δημιουργήσει  πολύ  μεγάλο  πρόβλημα  στους  παρόχθιους 
κατοίκους.  Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στους πολλούς 
παράνομους βιομηχανικούς – βιοτεχνικούς οχετούς, που 
χύνονται  και  στα  δυο  ποτάμια.  To 1998  οι  ελληνικές 
αρχές χαρακτήρισαν  τον Κηφισό στην Ε.Ε σαν  χείμαρρο 
και  το  2000  σαν  οχετό και  αυτό  ήταν  η  αρχή  της 
ολοκληρωτικής καταστροφής του ’’. 
‘’  Έτσι  σκεπάστηκε  σε  πολλά  σημεία  π.χ.   Περιστέρι- 
Αιγάλεω  και  μετατράπηκε σε τεράστιο οχετό με λεωφόρο 
από  πάνω.  Το  ίδιο  είχε  γίνει  στον  Ιλισό  πριν  σαράντα 
πέντε χρόνια ’’   
‘’  Τα  στοιχεία  είναι  ανησυχητικά  και  μαρτυρούν  έντονο 
πρόβλημα στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη του όρμου του 
Φαλήρου, και στα δύο Δέλτα, από την Καστέλα έως τον 
Αγ.  Κοσμά.  Αφενός  κινδυνεύουν  οι  λουόμενοι στις 
παραλίες,  αφετέρου  τίθεται  σε  κίνδυνο  η  υγεία  των 
μεγάλων  και  των  μικρών  αθλητών  διαφόρων  συλλόγων 
που κάνουν κωπηλασία  και  γενικά ναυταθλητισμό  εκεί, 
καθώς  και  η  υγεία   των  ερασιτεχνών  αλιέων.  Ας  μην 
αναφερθούμε  βέβαια  στην  επικινδυνότητα   και  χαμηλή 



           

ποιότητα των αλιευμάτων που πιάνουν και είναι γεμάτα 
βαρέα μέταλλα ’’
‘’  Και  επειδή  σε  όλη  αυτή  την  έκταση  της   περιοχής 
σχεδιάζεται  να  γίνουν  και  άλλες  επιχωματώσεις για  τη 
δημιουργία  νέων  μαρίνων,  που  θα   πουλάνε  ακριβά  τη 
χρήση  του  ελλιμενισμού,  θα  δημιουργηθεί  ένα  ακόμη 
μεγαλύτερο  έλος  από βοθρολύματα και  βιομηχανικά- 
βιοτεχνικά απόβλητα. ’’ 
   Η μελέτη  κράτησε  τρία  χρόνια  και  περιελάμβανε 
δειγματοληψίες, μετρήσεις και μικροβιακές αναλύσεις.
Παρακάτω παρατίθενται τα εύρη των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων και των μικροβιακών αναλύσεων  στα 
νερά  και  των  δύο  ποταμών,  μέχρι  έξι  χιλιόμετρα 
απόσταση από τα Δέλτα:

 1. Μετρήσεις θολερότητος:
Οι μετρήσεις αυτές ήταν  συνολικά  546 και έδειξαν ότι τα 
νερά είναι τόσο υπερβολικά θολά, το όριο είναι  μέχρι  1,5 
μονάδες  και  οι  τιμές  ξεπερνούσαν  τις  2,5  μονάδες και 
έφταναν τις 10 !!!! 
 2. Μετρήσεις βαρέων μετάλλων:
Πάρθηκαν  συνολικά   είκοσι  πέντε  δείγματα  και 
αναλύθηκαν  για  σίδηρο,   χαλκό,   μόλυβδο  και  το  πολύ 
επικίνδυνο εξασθενές  χρώμιο.
α.  Σίδηρος από  4800mg/l έως  5600mg/l (όριο  1000 
mg/l)
β. Χαλκός από 1,8mg/l έως 3,6mg/l (όριο 0,05mg/l ).
γ. Μόλυβδος από 1,9mg/l έως 15,2 mg/l (όριο 0,04mg/l ).
δ. Χρώμιο από 1,4mg/l έως 8,2mg/l ( όριο 0,020mg/l)



           

3.  Μετρήσεις  B.O.D (  Βιοχημικά  απαιτούμενο 
οξυγόνο):  Οι  τιμές κυμάνθηκαν σε 525 δείγματα από 
280 έως 630mg/l, με όριο τα 5 mg/l.
4.  Μετρήσεις  C.O.D (  Χημικά  απαιτούμενο 
οξυγόνο): Σε 438 δείγματα οι τιμές έδειξαν από 1530 
έως 3200 mg/l με όριο τα 200mg/l.
5. Μικροβιολογικές μετρήσεις: Αυτές έγιναν σε 635 
δείγματα  και  οι  τιμές  έδειξαν  30 φορές  περισσότερους 
εντερόκοκκους /100ml νερού, όριο τα 100 και  15 φορές 
περισσότερα  κολοβακτηρίδια  (Escherichia coli)  /100ml 
νερού, με όριο τα 250.
    
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ:
1.Σφράγισμα των παράνομων αγωγών.
2.Καθαρισμός από τη λάσπη των ποταμών.
3.Απαλλαγή από τις  βιομηχανικές- βιοτεχνικές 
παράπλευρες  δραστηριότητες  κοντά  στις  κοίτες 
και ανάπλαση τους με θύλακες πράσινου.

(τσιμεντοποίηση  στις εκβολές του Ιλισού με
πρόσχημα τα ολυμπιακά έργα)



           

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟ  ΛΙΓΟ  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΠΡΩΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ (Κ.Ε.Λ.Ψ.)

                    Περιλήψεις  από  ανακοινώσεις  ΕΛΚΕΘΕ 
                                                                   

Μετρήσεις διαλυτού Ο2  και αλάτων 1996- ετήσιοι  μεσοί  όροι  
μηνιαίων μετρήσεων:

K  όλπος της Ελευσίνας  , ανοξικές  μετρήσεις Ο2  στα περισσότερα 
σημεία. 
Έξω Σαρωνικός  6 ml Ο2/l  θαλασσινού. νερού, 
Δυτ. Σαρωνικός 5,6 ml Ο2 /l  θαλασσινού νερού, 
Έσω Σαρωνικός  4,8 ml Ο2/ l  θαλασσινού νερού
Μέχρι  τον  Σεπτέμβριο του  1994, περίπου  700.000  κυβ. 
μέτρα  αστικά λύματα  ημερησίως, χύνονταν  ακατέργαστα  στο 
Σαρωνικό. 
Από την  παραπάνω  ημερομηνία  και  μετά  από  ένα  μεταβατικό 
στάδιο  δοκιμαστικής   λειτουργίας,  τα   λύματα   υφίσταντο   ένα 
πρωτογενή καθαρισμό (1995),  κατά  τον  οποίο απομακρυνόταν 
περίπου το 40 0/0 του  οργανικού φορτίου,  πριν  οδηγηθούν στον 
κόλπο  μέσα  από  δύο αγωγούς  τοποθετημένους  στον  πυθμένα. 
Παρατηρήθηκαν   οι  ίδιες   μειωμένες   τιμές  Ο2   κοντά   στις 
εκβολές  των αγωγών  και  σε  βάθη  μεγαλύτερα  των  εκατό 
μέτρων  σε  όλο  τον  κόλπο, αλλά  στον  υπόλοιπο  κόλπο  οι 
τιμές  του  οξυγόνου ανέβαιναν. 
Υψηλές  συγκεντρώσεις  φωσφορικών, νιτρικών  και πυριτικών 
αλάτων  μετρήθηκαν  στον  Δυτικό Σαρωνικό  και  τον  κόλπο  της 
Ελευσίνας, ενώ πολύ  υψηλές  συγκεντρώσεις  φωσφορικών  και 
αζωτούχων ενώσεων μετρήθηκαν  στην περιοχή  εκβολής  των 
αγωγών  του  βιολογικού  καθαρισμού (Έσω Σαρωνικός). 
Η  κατακόρυφη  κατανομή  των  συγκεντρώσεων  των  θρεπτικών 
αλάτων, έδειξε  μια σημαντική  αύξηση  με την αύξηση του  βάθους 
στους  σταθμούς  του  Δυτικού κόλπου  καθ΄όλη τη  διάρκεια  του 



           

έτους, ενώ  στο  κόλπο της  Ελευσίνας  η  αύξηση  με  το  βάθος 
παρατηρήθηκε  μόνο  κατά  τους  θερινούς  μήνες. 
Ο πλησιέστερος  προς  την  έξοδο  του αγωγού σταθμός  δεν 
παρουσίασε  σαφή  εικόνα, με  τις  υψηλές συγκεντρώσεις  να 
μετρούνται  τον  Ιούλιο  στο   μέγιστο  βάθος  και το  Δεκέμβριο 
στην  επιφάνεια. Ενώ  σε  δύο άλλες δειγματοληψίες  μετρήθηκαν 
υψηλές  συγκεντρώσεις, τόσο  στην  επιφάνεια  όσο  και  στο 
πυθμένα.  Γεγονός  που  υποδηλώνει  την  περιστασιακή  χρήση 
της  παλαιάς  εξόδου  του  αγωγού.  
 Γενικά  παρατηρούνται  μειώσεις των τιμών  στα άλατα (νιτρικά, 
φωσφορικά,   πυριτικά, νιτρώδη, αμμωνιακά),  όταν   κάνουμε 
μετρήσεις   σε   θαλάσσιες   περιοχές  (σταθμούς)  καθώς 
απομακρυνόμαστε από υποβαθμισμένες ακτές και πλησιάζουμε  τα 
όρια  επαφής  με  το Αιγαίο.    Ταυτόχρονα  αυξάνονται  και οι 
συγκεντρώσεις του  διαλυτού  Ο2. 
Παρατηρούνται  διαφορετικές  τιμές  ακόμη  και σε  μετρήσεις 

χρονικής απόστασης  δυο  ημερών. 
Αυτό  οφείλεται   κυρίως   σε   ανθρωπογενείς   επιβαρύνσεις 
(επιδράσεις)  και   σε  διαφορές της  κυκλοφορίας  των  νερών 
λόγω  ανέμων,  πράγμα  που  κάνει  το  σύστημα  ευμετάβλητο.

Μέθοδοι  δημιουργίας   χαρτών   ευτροφισμού   σε   ένα  
θαλάσσιο οικοσύστημα:

- Παίρνουμε  μια   μέτρηση   από   ένα   ολιγοτροφικό 
οικοσύστημα π.χ.  από  το  πλησιέστερο ανοικτό  πέλαγος 
(συγκριτικό  δείγμα -  μάρτυρας).

Λαμβάνουμε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερες  δειγματοληψίες 
θαλασσινού  νερού,  π.χ.  από  δέκα  πέντε  τουλάχιστον 
διαφορετικούς  σταθμούς  (περιοχές)   του   εξεταζομένου 
οικοσυστήματος.

Μετρούμε τον αριθμό  ειδών (S) φυτοπλαγκτόν/l θαλασσινού 
νερού.

- Μετρούμε τον αριθμό των κύτταρων (Ν)  όλων των ειδών / l 
θαλασσινού  νερού.



           

- Κατατάσσουμε  τα  αποτελέσματα  σε πέντε ομάδες  κατά 
Margalef  και  χαρτογραφούμε  τις  περιοχές (επιμέρους 
οικοσύστηματα) : 

                          
 (α): χαμηλές  τιμές  (S)  και (N)……ολιγοτροφικό οικοσύστημα 
 (β): μεσαίες  τιμές ………ελαφρώς μεσοτροφικό 
 (γ): μεσαίες , υψηλές  τιμές……...βεβαρυμένο μεσοτροφικό 
 (δ): υψηλές τιμές  ………ευτροφικό
 (ε): πολύ υψηλές τιμές……υπερευτροφικό

Χλωρίδα – φυτοπλαγκτόν,  τέλος  Μαρτίου 1996:

Σε  παρατηρήσεις  και  μετρήσεις  που  έγιναν  κυρίως  στον  όρμο 
της Αναβύσσου,  βρέθηκε  φυτοπλαγκτόν  όμοιο  με  αυτό  του 
Νοτίου Ευβοϊκού  και  του  Αιγαίου. 
Κυριάρχησαν   Δινομαστιγωτά: Gymnodinium  sp.,  
Ko  κκολιθοφόρα  : Pontosphaera  haeckeli, Coccolithus  huxlei,  
Διάτομα        (Diatomalles), πολλά είδη.
Οι  τιμές   συγκεντρώσεων  ωρίμου   φυτοπλαγκτόν στον   Έξω 
Σαρωνικό, ήταν  μεταξύ  των  χαμηλότερων  αντιστοίχων  του 
Αιγαίου πελάγους.
Ώριμο   φυτοπλαγκτόν   θεωρείται   το   μεγαλύτερο  από  5μm 
διαμέτρου,  με   εμφανώς   παρατηρούμενη   αρκετή   ποσότητα 
(συγκέντρωση)  χλωροφύλλης. 
Ως   αρκετή   συγκέντρωση   χλωροφύλλης,  για   ικανοποιητική 
φωτοσύνθεση,   θεωρείται   η   τιμή  75  μg  χλωροφύλλης  /l 
θαλασσινού  νερού.      
Συμπέρασμα: Ικανοποιητικές   τιμές   φυτοπλαγκτόν   και 
χλωροφύλλης.
Κατάσταση   περιοχής   μεικτή  ολιγοτροφική  -  μεσοτροφική, 
ανάλογα  με  την  ένταση  των  θαλάσσιων  ρευμάτων  και  την 
ηλιοφάνεια.                    
Η   κατανάλωση  θρεπτικών  αλάτων  από  το  φυτοπλαγκτόν, 
ήταν ταχύτατη  κατά  τις  ηλιόλουστες  ημέρες.  



           

Χλωρίδα–  Λιβάδια  Posidonia oceanica και  βιοποικιλότητα, 
αρχές  Ιουνίου 1996:

Οι  παρατηρήσεις  αυτού  του  υποθαλάσσιου  ανθοφόρου  φυτού, 
που σχηματίζει  υποθαλάσσια  λιβάδια,  έγιναν  στο  Δυτικό,  τον 
Έξω και  τον  Έσω  Σαρωνικό. 
Η  υποβάθμιση  των  λιβαδιών  στον  Έσω  Σαρωνικό,  ήταν 

εμφανή,  λόγω της  μειωμένης  φωτοσύνθεσης,   συνέπεια 
της  μεγάλης θολότητας  και  ρύπανσης  του  θαλάσσιου 
νερού.

Στο Δυτικό  και  Έξω  Σαρωνικό  η  κατάσταση  των  λιβαδιών 
ήταν πολύ  καλύτερη (ευρωστότερα  και  υγιέστερα  φυτά).

Συνυπήρχαν   ανάμεσα  στις  ποσειδωνίες,  χλωροφύκη  και 
φαιοφύκη ( θαλάσσια  μη  ανθοφόρος χλωρίδα )  και  τα 
λιβάδια  ήταν  αποικισμένα,  κυρίως   με   πολύχαιτους 
σκώληκες,   ασκίδια,  βρυόζωα   και   υδρόζωα (πανίδα 
θαλάσσιων  ασπόνδυλων).  

Πανίδα - Έξω  Σαρωνικός. Από  την  Έκθεση  για  το  
1997:

Στις  περιπτώσεις  έντονων  ρευμάτων  από  το Αιγαίο  και  το 
Νότιο  Ευβοϊκό,  βρέθηκαν  ικανοποιητικές   συγκεντρώσεις 
ζωοπλαγκτόν μεσαίου  μεγέθους  (μεσοζωοπλαγκτόν), των  εξής 
ομάδων  ( taxa ):
Κωπήποδα: Ctenocalanus sp.,  Acartia  clausi, Oithona sp., 
Centrophage sp., Χαιτόγναθα, Κλαδοκεραιωτά,  προνύμφες 
γαστεροπόδων  (θαλάσσια σαλιγκάρια).
Τα  πολυπληθέστερα  θαλάσσια  ασπόνδυλα  στο  Δυτικό  και  σε 
όλο  τον   Σαρωνικό   Κόλπο   είναι   οι  θαλάσσιοι  πολύχαιτοι 
σκώληκες .
Οι  βενθικοί  πολύχαιτοι  είναι  τα  κυρίαρχα  θαλάσσια  μετάζωα, 
σε  βενθικά    οικοσυστήματα   με   μαλακό   υπόστρωμα  (όπου 
υπάρχει). 



           

Όταν ένας  αμμώδης  βυθός  είναι υποβαθμισμένος, από ρύπανση 
και μόλυνση, συνήθως έχει μόνο  ένα ή δύο  είδη πολύχαιτων  και 
σε   πολύ   μεγάλους   αριθμούς  ατόμων,  δηλ.  οι   πολύχαιτοι 
θαλάσσιοι σκώληκες θεωρούνται  βιοδείκτες υποβάθμισης.
Ο  Έσω  Σαρωνικός  έχει  αφθονία  ατόμων  από  λίγα  είδη,  ενώ 
ο  Δυτικός   και  ιδίως  ο  Έξω  Σαρωνικός  έχει αρκετά  είδη   
( υγιές  - ισορροπημένο  οικοσύστημα). 
Στην   Ανατολική   Μεσόγειο   έχουν   βρεθεί  404   είδη 
πολύχαιτων.

Μετρήσεις  του  DMS  (διμεθυλοσουλφίδιο ) στο  θαλάσσιο  
νερό  του  Σαρωνικού   κόλπου  (  Σεπτέμβριος   1996  -  
Ιανουάριος 1997 ):  

Ο σχηματισμός  αναγωγικών  θειούχων  ενώσεων  στο  θαλάσσιο 
οικοσύστημα  και  η  μετέπειτα  διαφυγή  των  ενώσεων  αυτών 
από τη θάλασσα  στον  αέρα, είναι  μία  σημαντική  πηγή  θείου 
στην ατμόσφαιρα. 
Τόσο  το  θαλάσσιο , όσο  και  το  παράκτιο  περιβάλλον  και  οι 
εκβολές  των   ποταμών,   παίζουν   σημαντικό   ρόλο   στην 
κατάσταση της ατμόσφαιρας (ενεργή αλληλεπίδραση).
Τέτοιες  ενώσεις  είναι : H2S,  COS,  CS2,  MeSH,  DMS. 

Το  DMS  ( διμεθυλοσουλφίδιο ) είναι η σημαντικότερη  θειούχος 
ένωση  και  προέρχεται  από τα  θαλάσσια  φυτά ( Turner, 1988 ). 
Τo  DMS  στην  ατμόσφαιρα   οξειδώνεται   από  τις  ελεύθερες 
ρίζες ( OH- ) και ( NO3

- )   και σχηματίζει  SO2  και  θειικά  άλατα. 
Τα   παραπάνω   λειτουργούν   σαν   πυρήνες  σχηματισμού 
ευεργετικών νεφών πάνω από τη θάλασσα (ατμοσφαιρικά θειικά 
αεροζόλ). 
Το  DMS προέρχεται  από το μεταβολισμό των φυκιών και  του 
φυτοπλαγκτόν.  Οι   υψηλότερες   τιμές   παραγωγής   του 
παρατηρούνται  το   καλοκαίρι   και  εξαρτώνται  από  τη 
θερμοκρασία.



           

Μετρήσεις του  DMS  στο  θαλάσσιο  νερό  του Σαρωνικού  
κόλπου-  Περίοδος  μετρήσεων   Σεπτέμβριος  1996  -  
Ιανουάριος 1997:

Έγιναν  σε  9 σταθμούς  και  σε  διάφορες  αποστάσεις  από  την 
ακτή εύρους  0,5 – 15 Κm.
Η συλλογή του νερού  γίνονταν  από  επιφανειακό φιλμ  βάθους 
(1mm).
Για  κάθε  δείγμα  μετρήθηκαν  η  θερμοκρασία, η  αλατότητα,  τα 
θρεπτικά   άλατα  (  φωσφορικά,  νιτρώδη,  πυριτικά  )   και  η 
χλωροφύλλη τύπου α .
Ο  προσδιορισμός  των  τιμών  του  DMS   έγινε  με  μεθόδους 
Αερίου Χρωματογραφίας  και  Φλογοφωτομετρίας.
Οι  υψηλότερες  τιμές  παρατηρήθηκαν  το  μήνα  Σεπτέμβριο, σε 
σταθμούς  που  ήταν  κοντά  στην  ακτή.
Οι  τιμές  ήταν  ελαφρώς  υψηλότερες  στο  επιφανειακό  φιλμ, 
λόγω μεγαλύτερης  θερμοκρασίας,  απ’ ότι  σε  βάθος  1m.
Όλες  οι  τιμές  των  μετρήσεων  ήταν  ανάλογες  με  τους 
συσχετιζόμενους  παράγοντες  (αλατότητα,   θερμοκρασία  του 
νερού,  συγκέντρωση  αλάτων,  pH,  ποσότητα  χλωροφύλλης).Oι 
τιμές  εκφράστηκαν  σε  nanomolarity  (nM ), με  εύρος  8,70 - 
30,80. 

 
(ζ/π oithona sp.)



           

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις
για ευρύτερα θέματα
θαλάσσιας οικολογίας

(Τα θαλάσσια ρεύματα έφεραν θρεπτικά υλικά
και παρουσιάστηκε ξαφνικός ευτροφισμός)



           

  ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΤΟΥ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

                  
                       Ανακοίνωση NASA και NOAA Αύγουστος 2002 
 Τα  επίπεδα φυτοπλαγκτόν (φ/π) έχουν μειωθεί  στους 
ωκεανούς   της   Γης  πιθανά  λόγω  των  παγκόσμιων 
κλιματικών αλλαγών διαπιστώνει μελέτη της κυβέρνησης 
των  ΗΠΑ. 
Έχουν  μειωθεί  τα   επίπεδα   των  μικροσκοπικών 
θαλάσσιων  φυτών στα βόρεια τμήματα των  ωκεανών, 
ενώ αυξάνονται κοντά στον Ισημερινό από τα  μέσα της 
δεκαετίας   του΄80,  όπως  δείχνουν  οι  συγκρίσεις  των 
φωτογραφιών  που  λαμβάνονται  από  δορυφόρους. 
Συνολικά, τα επίπεδα του πλαγκτόν έχουν μειωθεί 6 0/0 

στους ωκεανούς αναφέρει η κοινή έρευνα της NASA και 
NOAA (Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας - 
ΗΠΑ ).

( πάνω φ/π δινομαστιγωτό - κάτω  φ/π 
κυανοβακτήριο )



           

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
            

Ανακοίνωση NASA και NOAA Αύγουστος 2002
 Το   (φ/π)  επίσης  μετριάζει  την  παγκόσμια  άνοδο  της 
θερμοκρασίας  (φαινόμενο  του  θερμοκηπίου) 
απορροφώντας περίπου το μισό από το CO2   από  την 
ατμόσφαιρα της Γης  μέσω της  φωτοσύνθεσης. 
 Οι ερευνητές διαπίστωσαν τις   αλλαγές  συγκρίνοντας 
σύνολα  δορυφορικών  φωτογραφιών  από  τις  περιόδους 
1979 -1986 και 1997 -2000.
 Βρήκαν  ότι  τα  καλοκαιρινά  επίπεδα  του  (φ/π)  έπεσαν 
πάνω από 30  0/0 στο Βόρειο Ειρηνικό και  14  0/0   στον 
Βόρειο Ατλαντικό  Ωκεανό. 
Η μεγάλη αλλαγή καταγράφεται  στα  τροπικά ύδατα στα 
οποία αντίθετα οι συγκεντρώσεις (φ/π)  είχαν  αυξηθεί 
στο Β. Ινδικό και στη ισημερινή περιοχή του  Ατλαντικού 
Ωκεανού  από  τη  δεκαετία   του΄80,  χωρίς  όμως  να 
αντισταθμίζουν  τις  γενικές  απώλειες  σε  όλη  την 
υδρόσφαιρα.  
Επίσης  είχαν  αυξηθεί  οι  κόκκινες  παλίρροιες,  ένα 
παροδικό  τοξικό  φαινόμενο  υπερ-ευτροφισμού  που 
ευνοείται  από την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας  των 
ωκεανών (π.χ. στα ανοικτά της Καλιφόρνιας –Ανατολικός 
Ειρηνικός).
«Είναι  η πρώτη φορά που πράγματι  μιλάμε για  ωκεάνια 
χλωροφύλλη και δείχνουμε ότι η βιολογία των ωκεανών 
αλλάζει,  πιθανότατα  ως  αποτέλεσμα  των  κλιματικών 
αλλαγών», είπε η Μαργαρίτα Κονράιτ της ΝΟΑΑ. Τόσο η 
αύξηση  όσο  και  η  μείωση  της  θερμοκρασίας  της 
επιφάνειας  των  ωκεανών  βλάπτει  το  (φ/π),  καθώς 
καταστρέφει τον κύκλο της  αναπαραγωγής  του. 



           

(τα δινομαστιγωτά προκαλούν κόκκινες παλίρροιες) 



           

       ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ
           
          Ανακοινώσεις NASA και NOAA, Νοέμβριος 2008.

 Ένα οκταετές πρόγραμμα στον Ειρηνικό αποκάλυψε ότι η 
αύξηση των  επιπέδων οξύτητας στον ωκεανό επηρεάζει 
πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς, διότι ο σχηματισμός και 
η  ανάπτυξη  του  σκελετού  ή  του  κελύφους τους  από 
ανθρακικό  ασβέστιο (CaCO3)  απαιτεί  ένα   σταθερό 
ελαφρά αλκαλικό περιβάλλον. 
Οι αυξημένες εκπομπές  διοξειδίου άνθρακα (CO2) στην 
ατμόσφαιρα  ανεβάζουν  σε  μεγαλύτερο επίπεδο  την 
οξύτητα των ωκεανών. Καθώς το διοξείδιο του άνθρακα 
διαλύεται  στο  θαλασσινό   νερό,  δημιουργεί  μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις  ανθρακικού  οξέως  (Η2CO3), το  οποίο 
περιορίζει την αλκαλικότητά του. Το επίπεδο του Ph στο 
θαλασσινό  νερό  πλησιάζει  συνεχώς  προς  το  7, 
δημιουργώντας  έτσι  ένα θαλάσσιο  περιβάλλον  με 
αυξημένη οξύτητα.
 Τιμές  Ph 8,1-8,3 για επιφανειακά νερά, είναι ζωτικής 
σημασίας  ακόμη  και  για  πολλά  είδη  πλαγκτόν,  για  να 
σχηματίσουν  τους  μικρο-εξωσκελετούς  τους  από 
ανθρακικό  ασβέστιο.  Για  μεγαλύτερα  βάθη  οι  τιμές 
πρέπει να κυμαίνονται από 7,8 έως 8.

Η αυξημένη  οξύτητα  των  ωκεανών, φαινόμενο  που 
σχετίζεται  ευθέως  με  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου, 
έχει ήδη βλάψει πολλούς  θαλάσσιους οργανισμούς. Έτσι 
οδηγούνται  σε  αποασβέστωση   κελύφη   θαλάσσιων 
σαλιγκαριών (γαστεροπόδων),  που διαλύονται,  ενώ είναι 
ακόμη ζωντανά,  ή  σκελετοί κοραλλιών  που παθαίνουν 
νανισμό.  Αν  συνεχιστεί  η  αύξηση  της  οξύτητας  των 



           

ωκεανών έως το 2100, προβλέπεται σπάσιμο θαλάσσιων 
τροφικών  αλυσίδων με  ραγδαία  μείωση  της 
παραγωγικότητας  και  βιοποικιλότητας  των  ωκεανών. 
Οι  συνέπειες  και  οι  παράπλευρες  απώλειες   για  τον 
άνθρωπο, θα είναι τραγικές…



           

ΣΕ  50  ΧΡΟΝΙΑ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΧΟΥΜΕ 
ΨΑΡΙΑ…..ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

                 ΑΠΟ ΤΟ  ΠΕΡΟΔΙΚΟ  <<Science>> Νοέμβριος  2006.

                                                                    
Εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες που ο άνθρωπος διαχειρίζεται τη

θάλασσα, σε 50 χρόνια θα εξαφανιστούν εντελώς τα βρώσιμα
 ψάρια από την ανοικτή θάλασσα !
    Η κατάρρευση (collapse) των ιχθυαποθεμάτων σαρδέλας στο 
Περού (Peruvian  anchovy) τη δεκαετία του΄70 και μπακαλιάρου 
(cod) στη Νέα  Γη ( Newfoundland ) του Καναδά το 1992,  ήταν 
από τα πρώτα ανησυχητικά  σημάδια των επιπτώσεων  της 
υπεραλίευσης, που έγιναν  γνωστά  σε όλο τον κόσμο.
   Διεξοδική έρευνα που πραγματοποίησε ερευνητική ομάδα του 
Πανεπιστήμιου του Στάνφορντ και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
“Science” τον Νοέμβριο του 2006, προειδοποιεί ότι τα αποθέματα 
ψαριών έχουν ήδη καταρρεύσει κατά το ένα τρίτο, ο ρυθμός 
απώλειας  αυξάνεται συνεχώς και  συνδέεται με τη  μείωση της 
βιοποικιλότητας στα  θαλάσσια  οικοσυστήματα.
 Ως γνωστόν, όταν μειώνεται συνεχώς η  βιοποικιλότητα σε ένα 
οικοσύστημα, αυτό αποσταθεροποιείται  και καταρρέει. 
    Ο  Στηβ Παλούμπι, μέλος της ομάδας δήλωσε:
 << Εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα 
θαλάσσια είδη στο σύνολο τους και μέσα στα πλαίσια καθορισμού 
λειτουργικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αυτός θα είναι ο 
τελευταίος αιώνας που καταναλώνουμε  ψάρια από την ανοικτή 
θάλασσα >>…
   Ο επικεφαλής της μελέτης Μπόρις Γουόρμ, του Πανεπιστήμιου 
Νταλουσί στον Καναδά πρόσθεσε: 
<< Χρησιμοποιούμε τους ωκεανούς υποθέτοντας και ελπίζοντας 
ότι θα υπάρχει πάντα ένα νέο είδος ψαριού  ή  ένα  μεγάλο 
πληθυσμιακό απόθεμα από ένα γνωστό είδος, κάπου αλλού για να 
το εκμεταλλευτούμε. Αυτό που τονίζουμε είναι ότι υπάρχει όριο 
στον αριθμό ειδών και αποθεμάτων. Έχουμε εξαντλήσει το ένα 



           

τρίτο των αποθεμάτων και συνεχίζουμε με όσο θαλάσσιο πλούτο 
απομένει >>.
    Η μελέτη βασίστηκε σε τέσσερις ενότητες δεδομένων:

1.  Σε αρχεία για την απόδοση της αλιείας. Από τη δεκαετία 
του    1950, οι ψαρότοποι παρακμάζουν με συνεχώς 
αυξανόμενο ρυθμό. Το 2003, το  290/0 των  ψαρότοπων 
ανοικτής θάλασσας ήταν σε κατάσταση κατάρρευσης, που 
ορίζεται σαν πτώση σε μικρότερο  από το  100/0  της 
μέσης απόδοσης παλαιοτέρων ετών.

2. Σε πειράματα σε μικρά οικοσυστήματα, που απέδειξαν 
ότι η μείωση της βιοποικιλότητας, οδηγεί σε μείωση των 
πληθυσμών πολλών ειδών.

Σε ιστορικά αρχεία από παράκτιες ζώνες της Βόρειας Αμερικής, 
Ευρώπης και Αυστραλίας που δείχνουν ότι  μειώνονται και οι 
ποσότητες αλλά και τα  είδη των αλιευμάτων.
3. Σε στοιχεία από θαλάσσια πάρκα και άλλες 

προστατευόμενες περιοχές, που δείχνουν ότι η 
απαγόρευση αλιείας σε μια περιοχή αυξάνει κατά 23 0/0 

την βιοποικιλότητα  μέσα στη ζώνη προστασίας και τα 
αποθέματα βρώσιμων ψαριών στην περιφέρεια της. 

   

(καρχαρίας αλεπού, θύμα υπεραλίευσης)



           

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΨΑΡΙΑ ΟΙ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

              Ανακοίνωση της WWF, Φεβρουάριος 2003

Προειδοποίηση  για  τις  αυξανόμενες  ανάγκες  της 
ιχθυοκαλλιέργειας σε τροφές με βάση το ψάρι εξέδωσε το  WWF. 
Σύμφωνα  με  τη  διεθνή  περιβαλλοντική  οργάνωση,  για  να 
παραχθεί  ένα κιλό ψάρια ιχθυοτροφείου χρειάζονται  τέσσερα 
κιλά άγρια ψάρια. 
 ‘’Στη  σημερινή  μορφή  της  η  ιχθυοκαλλιέργεια  αντιπροσωπεύει 
έναν πιεστικό παράγοντα για τα αποθέματα άγριων ψαριών που 
ήδη έχουν μειωθεί πολύ ’’, τόνισε ο δρ. Σάιμον Κριπς, διευθυντής 
του προγράμματος της WWF  για τα απειλούμενα θαλάσσια είδη, 
σχολιάζοντας τη νέα έκθεση της οργάνωσης σχετικά με τη χρήση 
των  θαλάσσιων  αποθεμάτων  για  την  εκτροφή  ψαριών  στις 
ιχθυοκαλλιέργειες. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια,  ιδίως η εκτροφή σολομών,   πέστροφας και 
ευρύαλων καταναλώνει το  70 0/0 της παραγωγής ιχθυελαίων και 
το 34 0/0  της παραγωγής κόκκων με βάση το άγριο ψάρι.
‘’Οι  οικολογικές  συνέπειες  της  μείωσης  των  αποθεμάτων  των 
ψαριών που χρειάζονται για την εκτροφή στις ιχθυοκαλλιέργειες, 
μπορούν  να  έχουν  καταστροφικά  αποτελέσματα  για  όλη  τη 
θαλάσσια διατροφική αλυσίδα, είτε πρόκειται για τα εμπορικά είδη, 
όπως  ο  βακαλάος,  ή  άλλα  που  δεν  χρησιμοποιούνται  για 
εμπορικούς  σκοπούς,  είτε  φθάνοντας   μέχρι  τα   δελφίνια,  τις 
όρκες και τα θαλασσοπούλια’’, τόνισε ο  δρ. Κριπς. 

(πλωτό κλουβί με αυτόματη ταΐστρα για καλλιέργεια  ευρύαλων ψαριών 
στη θάλασσα, όπως τσιπούρα λαυράκι)



           

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ  ΕΙΔΩΝ

1.  Aθερίνα:  Atherina boyeri
              2.  Γαύρος:  Engraulis enrasicholus
              3.  Γλώσσα:  Solea vulgaris
              4.  Γόπα:  Boops boops
              5.  Γοφάρι:  Pomatomus saltator

       6.  Γωβιός μαύρος:  Gobius niger
7.  Δράκαινα: Τrahinus draco 
8. Ζαργάνα: Belone belone
9. Iππόκαμπος: Hippocampus  hippocampus

                   10.  Καπόνι: Trigla  trigla
               11.  Καρχαρίας αλεπού: Alopias  vulpinus
              12.  Κατσούλα: Xyrihthis  novacula
               13. Κέφαλος: Mugil cephalus
               14. Κολιός: Scomper colias
               15. Kουτσομούρα: Mullus barbatus
               16. Λαβράκι: Dicentrachus labrax

           17. Λιθρίνι: Pagellus erithrinus
               18.  Μαρίδα: Μaena smaris

           19.  M. μπακαλιάρος:  Merluccius merlucciuς
               20. Μπαρμπούνι: Mullus surmulletus
               21.  Ξιφίας: Xiphias gladius
               22. Πεσκαντρίτσα: Lophius pescatorius
               23. Ροφός: Epinephelus guaza
               24. Σαργός: Diplodus sargus



           

25. Σαρδέλα: Sardina  pilchardus
26. Σαυρίδι:Trachurus trachurus
27. Σκάρος: Sparisoma cretense
28. Σκορπιός κόκκινος: Scorpaena scrofa

                29. Σκορπιός μαύρος:Scorpaena  porcus
30. Σκουμπρί: Scomber scombrus
31. Σμέρνα: Muraena helena
32. Σπάρος: Diplodus annularis
33. Συναγρίδα: Dentex  dentex

                34. Τσιπούρα: Sparus  auratus
                35. Φρίσσα: Sardinella  aurita
                36. Χειλού: Labrus  mediterraneus
                37. Χοίρος: Balistes  carolinensis
                38. Χριστόψαρο: Zeus  faber

                      



           

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΨΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Alopiidae:       Καρχαρίας αλεπού
Atherinidae:   Αθερίνα
Balistidae:       Χοίρος
Belonidae:      Ζαργάνα
Carangidae:     Σαυρίδι
Centracanthidae:  Μαρίδα
Clupeidae:    Σαρδέλα, φρίσσα
Engraulidae:   Γαύρος
Gobiidae:     Γωβιός
Labridae:     Κατσούλα, χειλού
Lophiidae:    Πεσκαντρίτσα
Merlcuccidae:  Μπακαλιάρος  Μεσογειακός
Moronidae:  Λαβράκι
Mugilidae:   Κέφαλος
Mullidae:     Κουτσομούρα, μπαρμπούνι
Muraenidae:   Σμέρνα
Pomatomidae:   Γοφάρι
Scaridae:    Σκάρος
Scombridae:   Σκουμπρί, κολιός
Scorpaenidae:    Σκορπιοί
Serranidae:   Ροφός
Soleidae:    Γλώσσα
Sparidae:    Γόπα, λιθρίνι, σαργός, σπάρος, 
συναγρίδα, τσιπούρα     
Syngnathidae:    Ιππόκαμπος
Trachinidae:       Δράκαινα



           

Triglidae:           Καπόνι
Xiphiidae:           Ξιφίας
Zeidae:              Χριστόψαρο
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	Η   ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ   ΤΟΥ   ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
	Παρατηρούνται  διαφορετικές  τιμές  ακόμη  και σε  μετρήσεις  χρονικής απόστασης  δυο  ημερών. 

	Λαμβάνουμε  όσο  το  δυνατόν  περισσότερες  δειγματοληψίες θαλασσινού νερού, π.χ. από  δέκα πέντε τουλάχιστον  διαφορετικούς σταθμούς (περιοχές)  του  εξεταζομένου  οικοσυστήματος.
	Μετρούμε τον αριθμό ειδών (S) φυτοπλαγκτόν/l θαλασσινού  νερού.
	Χλωρίδα – φυτοπλαγκτόν,  τέλος  Μαρτίου 1996:
	Η  υποβάθμιση  των  λιβαδιών  στον  Έσω  Σαρωνικό,  ήταν  εμφανή, λόγω της μειωμένης  φωτοσύνθεσης,  συνέπεια  της  μεγάλης θολότητας  και  ρύπανσης  του  θαλάσσιου  νερού.
	Στο Δυτικό  και  Έξω  Σαρωνικό  η  κατάσταση  των  λιβαδιών  ήταν πολύ  καλύτερη (ευρωστότερα  και  υγιέστερα  φυτά).
	Συνυπήρχαν  ανάμεσα στις ποσειδωνίες, χλωροφύκη  και  φαιοφύκη ( θαλάσσια  μη  ανθοφόρος χλωρίδα )  και  τα  λιβάδια  ήταν  αποικισμένα,  κυρίως   με   πολύχαιτους  σκώληκες,  ασκίδια,  βρυόζωα  και  υδρόζωα (πανίδα  θαλάσσιων  ασπόνδυλων).  

	ΣΕ  50  ΧΡΟΝΙΑ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΕΧΟΥΜΕ  ΨΑΡΙΑ…..ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
	Σε ιστορικά αρχεία από παράκτιες ζώνες της Βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Αυστραλίας που δείχνουν ότι  μειώνονται και οι ποσότητες αλλά και τα  είδη των αλιευμάτων.


