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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Παγκόσµια αλιεία   

Έχει διαπιστωθεί ότι η αλιεία αντιµετωπίζει παγκοσµίως σοβαρή κρίση τα 

τελευταία χρόνια, που εκφράζεται µε τη µείωση των αλιευτικών αποθεµάτων (Watson 

& Pauly 2001, Pauly et al. 2002). Ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) 

συγκεντρώνει στατιστικές για την παγκόσµια αλιευτική παραγωγή (= εκφορτώσεις) από 

το 1950 (Watson & Pauly 2001, Pauly et al. 2002, Tsikliras et al. 2007). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η παγκόσµια αλιευτική παραγωγή το 1990 υπολογίστηκε γύρω στα 80 

εκατοµµύρια τόνους, από τα οποία τα 16-40 εκατοµµύρια τόνοι ήταν απορριπτόµενα 

(Watson & Pauly 2001), ενώ σύµφωνα µε πιο πρόσφατα  στοιχεία από τον FAO η 

απορριπτόµενη βιοµάζα µειώθηκε στα 7,3 εκατοµµύρια τόνους ετησίως (Zeller & Pauly 

2005). 

 Η κατανοµή των αλιευτικών πόρων είναι εντυπωσιακά ανοµοιογενής µε το 

µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας παραγωγής να προέρχεται από το βόρειο 

ηµισφαίριο: τον βορειοδυτικό Ειρηνικό και τον βορειοανατολικό Ατλαντικό (Hinds 

1992). Tα παγκόσµια αλιευτικά αποθέµατα µειώνονται από τα τέλη του 1980, κατά 

περίπου 0.7 εκατοµµύρια τόνους ετησίως (Pauly et al. 2002, Pauly & Watson 2003).  

Αιτία φαίνεται να είναι η υπεραλίευση (Roberts & Hawkins 1999, Jackson et al. 2001, 

Pauly et al. 2002) που ασκείται µε υπερσύγχρονα αλιευτικά εργαλεία και µεθόδους 

(Stergiou 2002) και η υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων (Reynolds et al. 2005). H 

εκβιοµηχανισµένη αλιεία έχει µειώσει τα αποθέµατα των µεγαλόσωµων ψαριών-

θηρευτών κατά 90% τα τελευταία 15 χρόνια (Myers & Worm 2003). Σήµερα, πάνω από 

το 70% των εµπορικά εκµεταλλεύσιµων ψαριών θεωρείται υπεραλιευµένο και οι 

πληθυσµοί τους τελούν υπό κατάρρευση (Sumaila et al. 2007). 

Γενικά η Μεσόγειος θεωρείται µια από τις λιγότερο παραγωγικές θάλασσες του 

κόσµου, λόγου των γεωφυσικών και ξηρών κλιµατολογικών συνθηκών (Azov 1991). Η 

ανατολική Μεσόγειος αποτελεί το πιο ολιγοτροφικό µέρος της (Azov 1991, 

Lampadariou & Tselepides 2006), ενώ στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται κάποιες 

ευτροφικές περιοχές κυρίως στις ακτές του βορείου Αιγαίου. Αυτό οφείλεται στη 

εισροή υδάτινων µαζών από τη Μαύρη Θάλασσα, που είναι πλούσια σε θρεπτικά 



Αλιεία σπαροειδών στο Β. Αιγαίο     

2 

 

συστατικά, καθώς και στις ποτάµιες εκβολές (Stergiou et al. 1997, Lampadariou & 

Tselepides 2006). H αλιεία στη Μεσόγειο χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία 

αλιευόµενων ειδών (multispecies fishery) και πολλά από τα εµπορικά ειδή 

παρουσιάζουν εποχικότητα στην αλιευτική παραγωγή (Stergiou et al. 1997, Kallianiotis 

et al. 2004). To 80% του αλιευτικού στόλου αποτελείται από σκάφη µήκους 

µικρότερου των 12 m, παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της αλιευτικής 

παραγωγής προέρχεται από µεγάλα αλιευτικά σκάφη (Papaconstantinou & Conides 

2007). Στη Μεσόγειο, τα συµπτώµατα της υπεραλίευσης στα περισσότερα εµπορικά 

είδη είναι ήδη εµφανή µε τα βενθοπελαγικά αποθέµατα να έχουν σε γενικές γραµµές 

υπεραλιευθεί, όπως επίσης και τα αποθέµατα των µεγάλων πελαγικών ψαριών (Lleonart 

et al. 1999). Αντιθέτως τα µικρά πελαγικά δεν υπόκεινται σε ανάλογο βαθµό πίεσης.  

 

 

1.2. Αλιεία στην Ελλάδα  

Η αλιεία αποτελεί σηµαντικό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής και συµβάλλει σε 

µεγάλο ποσοστό στην οικονοµία αποµακρυσµένων παράκτιων και µικρών νησιωτικών 

περιοχών όπου δεν υπάρχει τουριστική ή άλλη ανάπτυξη. Αποτελεί τη µοναδική 

δυνατότητα απασχόλησης για τις περιοχές αυτές και οι κάτοικοι εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τη δραστηριότητα αυτή (Anderson & Eklund 1999, Τzanatos et al. 

2006b). Παρά τη µεγάλη ποικιλότητα της θαλάσσιας πανίδας, η αλιεία στην Ελλάδα 

στηρίζεται κυρίως σε τέσσερις κατηγορίες οργανισµών: τα κεφαλόποδα, τα 

καρκινοειδή, τα δίθυρα και τα ψάρια (Kavadas et al. 2007), µεγαλύτερη αλιεύσιµη 

ποσότητα εκ των οποίων αποτελούν τα ψάρια σε ποσοστό 92% (Stergiou et al. 2007a). 

Τα σπουδαιότερα είδη είναι: ο γαύρος (Engraulis encrasicolus), η σαρδέλα (Sardina 

pilchardus), η γόπα (Boops boops), το ασπροσάφριδο (Trachurus mediterraneus), η 

µαρίδα (Spicara smaris), o κολιός (Scomber japonicus), o µπακαλιάρος (Μerluccius 

merluccius), οι κέφαλοι (Mugilidae) και η κουτσοµούρα (Μullus barbatus)  (Stergiou et 

al. 2007b). 

 Ο αλιευτικός στόλος της Ελλάδας χωρίζεται στις τέσσερεις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) σκάφη υπερπόντιας αλιείας (η αλιευτική τους δραστηριότητα λαµβάνει χώρα στον 

Ατλαντικό ωκεανό και στις βόρειες Αφρικάνικες ακτές της Μεσογείου), β) σκάφη 

µέσης αλιείας (µηχανότρατες και γρι-γρι), γ) λοιπά παράκτια σκάφη που αλιεύουν µε 



 Εισαγωγή 

3 

διάφορα εργαλεία (µανοµένα και απλάδια δίχτυα, παραγάδια, παγίδες), και δ) µικρά 

παράκτια σκάφη (κωπήλατα και αυτά µε ιπποδύναµη µηχανής µικρότερη των 19 ΗP). 

Η παραγωγή της τελευταίας κατηγορίας δεν καταγράφεται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία Ελλάδας από το 1969 (Stergiou & Christou 1996, Stergiou et al. 2007b). Το 

2005 ο στόλος της αλιείας αποτελούταν από 18.964 αλιευτικά σκάφη εκ των οποίων τα 

17.900 ήταν της παράκτιας αλιείας (Conides 2007). 

 

 

1.3. Μικρή παράκτια αλιεία  

Η µικρή παράκτια αλιεία ορίζεται από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

ως η αλιευτική δραστηριότητα που ασκείται από σκάφη ολικού µήκους µικρότερου των 

12 m τα οποία δεν χρησιµοποιούν συρόµενα εργαλεία. Η παράκτια αλιεία µπορεί να 

ασκηθεί από διάφορους τύπους σκαφών. Από πολύ µικρά σκάφη που αλιεύουν µόνο 

κοντά στην ακτή έως µεγαλύτερα σκάφη που αλιεύουν και σε µεγαλύτερη απόσταση 

από την ακτή. Σύµφωνα µε την ελληνική αλιευτική νοµοθεσία η παράκτια αλιεία 

εξασκείται από σκάφη που είναι εφοδιασµένα µε διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία όπως 

δίχτυα, παραγάδια, πεζότρατες (Παπακωνσταντίνου & Οικονόµου 1993), από τα οποία 

συχνότερα απαντώνται τα δίχτυα και τα παραγάδια. Τα δίχτυα χωρίζονται σε µανοµένα 

και απλάδια και τα παραγάδια σε παραγάδια βυθού (στατικά) και αφροπαράγαδα 

(παρασυρόµενα) (Kapantagakis 2007).  

Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για τη διαφοροποίηση/οµαδοποίηση των 

σκαφών είναι το µήκος σκάφους, η ιπποδύναµη µηχανής, η ζώνη δραστηριότητας και 

το είδος αλιευτικού εργαλείου. Τα σκάφη της παράκτιας αλιείας αποτελούν το 97% του 

ελληνικού αλιευτικού στόλου, η αλιευτική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 47% της 

συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής και τα έσοδα τους το 54% του συνόλου 

των εσόδων στον τοµέα της αλιείας (Tzanatos et al. 2005, 2006a).  

 

 

 

 

 

 



Αλιεία σπαροειδών στο Β. Αιγαίο     

4 

 

1.4. Μέτρα διαχείρισης 

Η αλιευτική δραστηριότητα στα Ελληνικά χωρικά ύδατα υπόκειται σε ένα πλέγµα 

εθνικών και κοινοτικών διοικητικών µέτρων. Τα διαχειριστικά µέτρα αλιευτικής 

προσπάθειας (δυναµικότητας) διέπουν τον τρόπο χορήγησης αδειών, επιβάλλουν 

περιορισµούς στην ιπποδύναµη µηχανής και στη χωρητικότητα κάθε σκάφους. 

Τα τεχνικά µέτρα αποσκοπούν στη ορθολογική διαχείριση των αποθεµάτων και 

θέτουν περιορισµούς  στις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, την τεχνολογική 

αλιευτική µέθοδο, τις περιοχές και εποχές αλιείας. Εφαρµόζονται στα Ελληνικά χωρικά 

ύδατα (6 ναυτικά µίλια) εφόσον η Ελλάδα δεν έχει ορίσει ζώνες αποκλειστικής 

εκµετάλλευσης
1
 και χωρίζονται, σε εθνικά, τα οποία εφαρµόζονται σε όλη την Ελλάδα 

και τοπικά, τα οποία εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες περιοχές (Papaconstantinou 

2005).  

Η Κοινή Αλιευτική Παραγωγή (ΚΑΠ) έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική αλιευτική 

νοµοθεσία και είναι πλήρως λειτουργική µε µια σειρά κανονισµών. Για τη µέση αλιεία 

(µηχανότρατες και γρι-γρι) υπάρχουν γενικές απαγορεύσεις και περιορισµοί (π.χ. για τις 

µηχανότρατες απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση µέχρι 1 µίλι από την ακτή και από 

τον Ιούνιο µέχρι τον Σεπτέµβριο) και τοπικοί περιορισµοί (π.χ. απαγόρευση αλιείας µε 

τράτα βυθού σε κλειστούς κόλπους). 

Περιορισµοί για το µήκος, το ύψος και το άνοιγµα του µατιού των διχτυών τίθενται 

από τον ΕΚ 1626/1994 της ΕΕ (ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον ΕΚ 1967/2006), 

ενώ δεν υπάρχουν περιοριστικά µέτρα για τα παραγάδια βυθού εκτός από δυο 

γεωγραφικές περιοχές στις οποίες ισχύουν κανονισµοί που περιορίζουν τη χρήση του 

εργαλείου (Kapantagakis 2007).  

  

                                                 

1
 Αποκλειστική οικονοµική ζώνη (ΑΟΖ) είναι µια πλατιά ζώνη 200 µιλίων (370 km) ανοιχτά της ακτής, 

κατά µήκος της οποίας τα κράτη έχουν αποκλειστικά δικαιώµατα στην αλιεία και σε άλλους πόρους 

(Clark 1995). 
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1.5. Βενθοπελαγικά αποθέµατα 

Τα βενθοπελαγικά είδη (ζουν πάνω η κοντά στον βυθό) (Merrett & Haedrich 1997) 

αποτελούν το 40 % της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (περίπου 48.000 t το χρόνο), 

τα κυριότερα από τα οποία είναι η γόπα, η µαρίδα, ο µπακαλιάρος, η κουτσοµούρα, το 

µπαρµπούνι (Mullus surmuletus), η γλώσσα (Solea solea), η γάµπαρη (Parapeneus 

longirostris), οι πεσκανδρίτσες (Lophius spp.), η τσέρουλα (Spicara flexuosa), το 

λυθρίνι (Pagellus erythrinus), οι σκορπιοί (Scorpaenidae), το µελανούρι (Oblanda 

melanura), η σάλπα (Sarpa salpa), ο σπάρος (Diplodus annularis) και ο σαργός 

(Diplodus sargus). Από αυτά, τα περισσότερα αλιεύονται σε µεγαλύτερο ποσοστό από 

την παράκτια αλιεία (Politou 2007). Σε κατάσταση υπεραλίευσης βρίσκονται οι 

περισσότεροι ιχθυοπληθυσµοί και ειδικά αυτοί των βενθοπελαγικών ειδών και των 

ειδών που βρίσκονται κοντά στην ακτογραµµή (Stergiou et al. 1997). Η υπεραλίευση 

των βενθοπελαγικών αποθεµάτων αποδίδεται στην αύξηση της αλιευτικής 

προσπάθειας, τον εκσυγχρονισµό του αλιευτικού στόλου και την ανεπάρκεια των 

υπαρχόντων διαχειριστικών µέτρων εξαιτίας της πολυειδικής φύσης της ελληνικής 

αλιείας (Στεργίου 1997).  

 

 

1.6. Τα είδη του γένους Diplodus 

Τα είδη του γένους Diplodus αφθονούν στις παράκτιες περιοχές της Μεσόγειου. 

Προτιµούν βραχώδεις περιοχές και υποστρώµατα µε θαλάσσια βλάστηση (Gordoa & 

Moli 1997, Sala & Balesteros 1997, Summerer et al. 2001). Ζουν σε ρηχά νερά, σε 

βάθος µικρότερο των 50 m, ενώ η αναπαραγωγική τους δραστηριότητα  

πραγµατοποιείται σε βαθιά νερά (Vigliola et al. 1998). Είναι σαρκοφάγα µε προτίµηση 

στα ασπόνδυλα (Sala & Ballesteros 1997, Summerer et al. 2001). Eίναι εµπορικά είδη 

και αποτελούν στόχο για την παράκτια αλιεία αλλά και για τους ερασιτέχνες αλιείς 

(Summerer et al. 2001). Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ 1967/2006) του 

συµβουλίου της 21
ης

 ∆εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση µέτρων διατήρησης των 

αλιευτικών πόρων της Μεσογείου, το ελάχιστο µέγεθος αλίευσης (ολικό µήκος, TL) για 

τον σπάρο είναι 12 cm, για τον σαργό 23 cm και για τον κακαρέλο (Diplodus vulgaris) 

18 cm. 
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Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)  

Σπάρος (annular sea bream). 

 Χαρακτηριστικό του είναι µια 

µαύρη δακτυλιοειδής περιοχή στον 

ουραίο µίσχο πίσω ακριβώς από το 

ραχιαίο πτερύγιο και από τα εδρικά 

πτερύγια (Santos et al. 1998) (Εικόνα 

1.1). Τo χρώµα των πτερυγίων του είναι 

γκριζοκίτρινο. Αφθονεί στις 

λιµνοθάλασσες, είναι ευρύαλο, προτιµά 

σκληρό υπόστρωµα και τρέφεται µε 

διάφορους ζωικούς 

οργανισµούς (Κασπίρης 

2000). Το φυσικό του 

περιβάλλον περιορίζεται 

στα λιβάδια ποσειδωνίας 

(Bauchot & Hureau 1986, 

Κοc et al. 2002). 

Απαντάται  και σε 

αµµώδη βυθό σε βάθος 0-

50 m κατά οµάδες. 

Εξαπλώνεται από τον 

κόλπο του Βισκαϊκού 

µέχρι το στενό του 

Γιβραλτάρ, γύρω από τη Μαδέρα και τα Κανάρια νησιά, καθώς και στη Μεσόγειο και 

Μαύρη Θάλασσα (Εικόνα 1.2) (Skoko 2004). Η αναπαραγωγική περίοδος στη Α. 

Μεσόγειο διαρκεί από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο (Bauchot & Hureau 1986), 

ενώ λαµβάνει χώρα ένα µήνα νωρίτερα στον Ατλαντικό ωκεανό (Santos et al. 1998). 

 

  

Εικόνα 1.1. Φωτογραφία του σπάρου 

(Diplodus annularis) (www.fishbase.org). 

Εικόνα 1.2. Η παγκόσµια και µεσογειακή εξάπλωση του σπάρου 

(Diplodus annularis) (www.fishbase.org). 
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Diplodus sargus (Linnaeus 1758),  

Σαργός (white sea bream).  

Χαρακτηρίζεται από µια µαύρη 

κηλίδα στον ουραίο µίσχο και 

έντονες µαύρες κάθετες ζώνες στις 

πλευρές (Εικόνα 1.3). Είναι 

ανεκτικό σε µεγάλο εύρος 

αλατότητας και τρέφεται µε ζωικούς 

οργανισµούς (Κασπίρης 2000). Ζει 

σε ρηχά νερά, σε βραχώδη βυθό ή 

σε λιβάδια ποσειδωνίας 

(Sala & Ballesteros 

1997). Απαντάται στις 

δυτικές αφρικανικές 

ακτές από το στενό του 

Γιβραλτάρ µέχρι το 

Πράσινο ακρωτήριο. 

Βρίσκεται επίσης γύρω 

από τη Μαδέρα και τα 

Κανάρια  νησιά, καθώς 

και στις ακτές της 

Μεσογείου και του  

Ατλαντικού, από τον 

κόλπο του Βισκαϊκού µέχρι το στενό του Γιβραλτάρ (Εικόνα 1.4) (Bauchot & Hureau 

1990). Αναπαράγεται σε ηλικία από 2 έως 6 ετών µε πρώτη γεννητική ωρίµανση σε 

ηλικία 2 και 3 ετών. Είναι πρώτανδρο ερµαφρόδιτο και αναπαράγεται από τον Μάρτιο 

µέχρι τον Ιούνιο στη ∆. Μεσόγειο και από τον Ιανουάριο µέχρι τον Μάρτιο στην Α. 

Μεσόγειο (Bauchot & Hureau 1986). Μετά από το προνυµφικό στάδιο, τα νεαρά άτοµα 

εγκαθίστανται για µερικούς µήνες σε πολύ ρηχά νερά (0-2 m), σε αµµώδη ή βραχώδη 

βυθό, ενώ όταν φτάσουν το µήκος των 4,5-5,5 cm εγκαταλείπουν τα νερά αυτά για να 

ενσωµατωθούν στον ενήλικο πληθυσµό (Macpherson 1998, Vigliola et al. 1998). Ο 

σαργός σπάνια ξεπερνά τα 40 cm ολικού µήκους (Macpherson 1998). 

 

Εικόνα 1.3. Φωτογραφία του σαργού (Diplodus 

sargus) (www.fishbase.org). 

Εικόνα 1.4. Η παγκόσµια και µεσογειακή εξάπλωση του 

σαργού (Diplodus sargus) (www.fishbase.gr). 
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Diplodus vulgaris (E.Geoffrey 

 Saint-Hilaire 1817), 

Κακαρέλος (two-banded sea bream). 

Χαρακτηρίζεται από µια εκτενή 

µαύρη ζώνη που καλύπτει την οροφή 

της κεφαλής πίσω από τα µάτια και 

µια δακτυλιοειδή µαύρη ζώνη στον 

ουραίο µίσχο (Κασπίρης 2000) 

(Εικόνα 1.5). Οι ζώνες αυτές είναι 

εµφανείς σε µήκος 2-3 cm 

(Macpherson 1998). Είναι λιγότερο 

ευρύαλο από τα υπόλοιπα 

του γένους και τρέφεται µε 

σκώληκες, γαρίδες και 

µαλάκια (Κασπίρης 2000). 

Ζει κοντά σε λειµώνες 

ποσειδωνίας, σε πετρώδη 

και αµµώδη υποστρώµατα 

ή σε λιµνοθάλασσες, σε 

βάθος 3-100 m (Arculeo et 

al. 2003). Απαντάται στον 

Α. Ατλαντικό, από τη 

Γαλλία µέχρι τη Ν. 

Αφρική, γύρω από τα Κανάρια νησιά, το Πράσινο Ακρωτήριο και τη Μαδέρα. Είναι 

επίσης κοινό στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα (Εικόνα 1.6) (Bauchot & Hureau 

1990, Pajuelo & Lorenzo 2003). Στην Α. Μεσόγειο η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί 

από τον ∆εκέµβριο µέχρι τον Ιανουάριο (Bauchot & Hureau 1986). Είναι ερµαφρόδιτο 

µε πιθανή πρωτανδρία (Pajuelo et al. 2006). Αλιεύεται περισσότερο τον χειµώνα από 

ότι το καλοκαίρι (Pajuelo 1997). Μετά από το προνυµφικό στάδιο, τα νεαρά άτοµα 

εγκαθίστανται για µερικούς µήνες σε πολύ ρηχά νερά (0-7 m),  σε αµµώδη βυθό, ενώ 

όταν φτάσουν το µήκος των 4,5-5,5 cm εγκαταλείπουν τα νερά αυτά για να 

ενσωµατωθούν στον ενήλικο πληθυσµό (Macpherson 1998, Vigliola et al. 1998) 

Εικόνα 1.5. Φωτογραφία του κακαρέλου 

(Diplodus vulgaris) (www.fishbase.org). 

Εικόνα 1.6. Η παγκόσµια και µεσογειακή εξάπλωση του 

κακαρέλου (Diplodus vulgaris) (www.fishbase.gr). 
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1.7. Το κλίµα στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ του 34
ου

 και 42
oυ

 παραλλήλου του βόρειου 

ηµισφαιρίου και βρέχεται από την Α. Μεσόγειο. Το κλίµα της έχει σε γενικές γραµµές 

τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίµατος, δηλαδή ήπιους και βροχερούς 

χειµώνες, σχετικώς θερµά και ξηρά καλοκαίρια και µεγάλη ηλιοφάνεια σχεδόν όλο το 

χρόνο.  Αυτό οφείλεται στην τοπογραφική διαµόρφωση της χώρας που έχει µεγάλες 

διαφορές υψοµέτρου και εναλλαγή ξηράς και θάλασσας (Stergiou et al. 1997) 

Από κλιµατολογικής πλευράς, το έτος µπορεί να χωριστεί κυρίως σε δύο εποχές: 

Την ψυχρή και βροχερή χειµερινή περίοδο που διαρκεί από τον Νοέµβριο µέχρι τον 

Φεβρουάριο και εκδηλώνεται έντονη κυκλωνική δραστηριότητα και τη θερµή και 

άνοµβρη εποχή που διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέµβριο και χαρακτηρίζεται από 

αντικυκλωνική δραστηριότητα (Papadopoulos 2005). Κατά την πρώτη περίοδο οι 

ψυχρότεροι µήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος και η µέση θερµοκρασία 

κυµαίνεται από 5-10 °C στις παραθαλάσσιες περιοχές, από 0-5 °C στις ηπειρωτικές 

περιοχές και σε χαµηλότερες τιµές κάτω από το µηδέν στις βόρειες περιοχές. Η 

χειµερινή εποχή είναι πιο ήπια στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου από ότι στη 

βόρεια και ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά τη θερµή και άνοµβρη εποχή ο καιρός 

είναι σταθερός µε ηλιοφάνεια και σπάνια διαλείµµατα µε ραγδαίες βροχές ή καταιγίδες 

µικρής όµως διάρκειας. Η θερµότερη περίοδος είναι το τελευταίο δεκαήµερο του 

Ιουλίου και το πρώτο του Αυγούστου οπότε η µέση µεγίστη θερµοκρασία κυµαίνεται 

από 29 
ο
C µέχρι 35 

ο
C (Ε.Μ.Υ., www.hnms.gr/hnms/greek/climatology). Κύριοι 

παράγοντες που επηρεάζουν το κλίµα της Ελλάδας, είναι τα ελληνικά και βαλκανικά 

βουνά και η αποσταθεροποιηµένη επίδραση της Α. Μεσόγειου θάλασσας (Pappas et al. 

2004).  
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1.8. Σκοπός της εργασίας 

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίµηση της παραγωγής των 

τριών εµπορικών σπαροειδών του γένους Diplodus που προέρχεται από παράκτιους 

ψαράδες του βόρειου Αιγαίου και συχνά δεν καταγράφεται επίσηµα.  

Επίσης η σύγκριση της παραγωγής αυτής µε τα επίσηµα στοιχεία της ΕΣΥΕ που 

συγκεντρώθηκαν για την περίοδο 1982-2003 για τις τρεις αλιευτικές περιοχές του 

βορείου Αιγαίου.  

Ειδικά για τον κακαρέλο, του οποίου η παραγωγή δεν καταγράφεται επίσηµα, 

γίνεται αναγωγή της δηλωµένης παραγωγής από τους ψαράδες µε σκοπό την εκτίµηση 

της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του.  

 Τέλος, συγκεντρώνονται γενικότερα στοιχεία παραγωγής (κυριότερα αλιεύµατα, 

ποσότητες, εποχικότητα), αλιευτικού στόλου (χαρακτηριστικά, εργαλεία, εξοπλισµός) 

αλλά και κοινωνικά και οικονοµικά στοιχεία (έξοδα, αξία αλιευµάτων) της παράκτιας 

αλιείας στο βόρειο Αιγαίο.   
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

2.1. Περιοχή έρευνας 

Το Αιγαίο πέλαγος είναι µια από τις τέσσερις υπολεκάνες της Ανατολικής 

Μεσογείου, καλύπτει έκταση 1,8×10
11 

m
2
 και ο συνολικός υδάτινος όγκος του είναι 

8,1×10
13 

m
3
. Το µέσο βάθος της θαλάσσιας περιοχής αναφέρεται περίπου στα 450 m 

και έχει εξαιρετικά ανώµαλη τοπογραφία πυθµένα (Velaoras & Laskaratos 2005). 

Χαρακτηρίζεται από µεγάλη γεωµορφολογική ποικιλοµορφία µε ακανόνιστη 

ακτογραµµή, πληθώρα από νησιά, κόλπους και χερσονήσους (Stergiou et al. 1997). 

Είναι µια περιοχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς µετακινήσεις των τεκτονικών 

πλακών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής (Mascle & Martin 1990).  

Το Β. Αιγαίο καταλαµβάνει το βορειοανατολικό τµήµα της Μεσογείου, βρίσκεται 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα µε τη Μεσόγειο. Η 

Μαύρη Θάλασσα απορρέει στα νερά της Μεσογείου από το στενό των ∆αρδανελίων 

και είναι η µεγαλύτερη ποσότητα µάζας νερού που εισέρχεται στη Μεσόγειο 

(Kourafalou & Barbopoulos  2003), περίπου 190 km
3 

ετησίως (Kallianiotis et al. 2004).
 

Στο B. Αιγαίο εκρέουν διάφορα ποτάµια κατά µήκος της ελληνικής και τουρκικής 

ακτογραµµής, τα σπουδαιότερα από τα οποία είναι o Αξιός, o Αλιάκµονας, o Γαλλικός, 

ο Πηνειός, ο Έβρος, ο Στρυµόνας, ο Νέστος και τα µικρότερα ποτάµια Μenderes, 

Βakir, Gediz, Kuguk Menderes και Kujuk Menderes της Τουρκίας (Poulos et al. 1997). 

Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών  υδάτινων µαζών, σε συνδυασµό µε τις 

σηµαντικές ποτάµιες εκβολές από τις βόρειες κυρίως ακτές, διαµορφώνουν µια 

υδρολογική ετερογένεια η οποία χαρακτηρίζεται από πολύπλοκη κυκλοφορία (Zodiatis 

1994, Stergiou et al. 1997). Γενικά η κυκλοφορία των επιφανειακών υδάτων στη 

περιοχή του Β. Αιγαίου ενσωµατώνεται στην κυκλοφορία του Αιγαίου που 

χαρακτηρίζεται από κυκλωνική κίνηση (Lykousis et al. 2002, Zervakis et al. 2004). 

Χαρακτηριστικό του Β. Αιγαίου είναι η οµώνυµη τάφρος που εκτείνεται από τα 

Ν∆ προς τα ΒΑ µέσα στην οποία οριοθετούνται τρεις θαλάσσιες λεκάνες (Mascle & 

Martin 1990). Η λεκάνη µεταξύ Λήµνου και Σαµοθράκης (βάθος µέχρι 1600 m), η 

λεκάνη νότια της χερσονήσου της Χαλκιδικής (µέγιστο βάθος 1000 m) και η λεκάνη 

νότια των Σποράδων (µέγιστο βάθος 1500 m) (Theocharis & Georgopoulos 1993).  
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2.2. Συλλογή δεδοµένων 

 

2.2.1. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) διενεργεί από τον Ιανουάριο του 

1964 µηνιαία στατιστική έρευνα της θαλάσσιας αλιείας που αναφέρεται στα 

µηχανοκίνητα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη. Tα στατιστικά στοιχεία 

συγκεντρώνονται µέσω 

σχετικού ερωτηµατολόγιου. 

Από το 1970 τα µικρά 

παράκτια αλιευτικά σκάφη µε 

ιπποδύναµη µηχανής 

µικρότερη των 19 HP δεν 

καταγράφονται από τις 

τοπικές τελωνιακές αρχές 

(Stergiou & Koulouris 2000). 

Για την καλύτερη ανάλυση 

των δεδοµένων, οι ελληνικές 

θάλασσες έχουν χωριστεί σε 

16 θαλάσσιες υποπεριοχές 

αλιείας (περιοχές 3-18: 

Εικόνα 2.1). Οι υποπεριοχές 1 

και 2 βρίσκονται εκτός των 

ελληνικών χωρικών υδάτων 

(Τsikliras et al. 2007).  

Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από την ΕΣΥΕ αφορούσαν την συνολική 

ελληνική ετήσια και µέση µηνιαία αλιευτική παραγωγή καθώς και την ετήσια και µέση 

µηνιαία παραγωγή δυο σπαροειδών του γένους Diplodus (σπάρος και σαργός)  από το 

1982 µέχρι το 2003 (δεν συµπεριλαµβάνονται σκάφη µε ιπποδύναµη µηχανής 

µικρότερη των 19 HP και σκάφη υπερπόντιας αλιείας). Επίσης, συγκεντρώθηκε η 

ετήσια αλιευτική παραγωγή (1982-2003) για το σπάρο και το σαργό από τις τρείς 

υποπεριοχές του Β. Αιγαίου: Παγασητικός Κόλπος (υποπεριοχή 11), Θερµαϊκός, 

Τορωναίος και Σιγγιτικός Κόλπος (υποπεριοχή  13) και Θρακικό Πέλαγος (υποπεριοχή 

Εικόνα 2.1. Οι 16 αλιευτικές υποπεριοχές των ελληνικών 

θαλασσών. 
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14). Οι τρεις υποπεριοχές έχουν κατηγοριοποιηθεί σε µια οµάδα από προηγούµενη 

έρευνα (Tsikliras & Stergiou 2007) που βασίστηκε στην ποσότητα και τη σύσταση των 

αλιευµάτων. Τέλος η συνολική αλιευτική παραγωγή της παράκτιας αλιείας µε µηχανή 

<19 ΗP, για την περίοδο 1981-2001, υπολογίστηκε µε βάση τις µέσες µηνιαίες τιµές και 

τον αριθµό των σκαφών που αναφέρονται από την ΕΣΥΕ. 

 

 

2.2.2. Ερωτηµατολόγια 

Για την καταγραφή της παράκτιας παραγωγής των σπαροειδών και των 

χαρακτηριστικών των παράκτιων ψαράδων συγκεντρώθηκαν ερωτηµατολόγια 

(Παράρτηµα Ι) από 104 παράκτιους ψαράδες των οποίων η αλιευτική δραστηριότητα 

περιορίζεται στις αλιευτικές υποπεριοχές του Β. Αιγαίου. Από τον Παγασητικό Κόλπο 

συγκεντρώθηκαν 17 ερωτηµατολόγια, από τον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό 

Κόλπο συγκεντρώθηκαν 55 ερωτηµατολόγια και από το Θρακικό Πέλαγος 

συγκεντρώθηκαν 32 ερωτηµατολόγια. Εκτός από τα τέσσερα µεγάλα λιµάνια του Β. 

Αιγαίου (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Βόλου), η συλλογή 

ερωτηµατολογίων συµπεριλάµβανε και  άλλα µικρότερα λιµάνια, ιχθυόσκαλες και 

αλιευτικά καταφύγια. Αρκετοί από τους ψαράδες είχαν σκάφος µε ιπποδύναµη µηχανής 

µικρότερη από 19 HP.  

Οι ερωτήσεις έθιγαν θέµατα παραγωγής και αποθεµάτων (π.χ. ετήσια και µέση 

µηνιαία παραγωγή, ποσοστό σε σπάρο, σαργό και κακαρέλο, αλιεύµατα στόχοι), 

στόλου και εξοπλισµού (π.χ. έτος κατασκευής σκάφους, ιπποδύναµη µηχανής, ολικό 

µήκος, κύριος εξοπλισµός), οικονοµικά (π.χ. µέση τιµή αλιεύµατος στόχου, µέσο 

κέρδος ανά ηµέρα αλιείας/ταξίδι, κόστος γεµάτης δεξαµενής καυσίµων, αριθµός 

ταξιδιών µε γεµάτη δεξαµενή καυσίµων, λοιπά έξοδα, αξία του σκάφους µε εξοπλισµό 

και αλιευτικά εργαλεία) και ερωτήσεις/παρατηρήσεις σε σχέση µε την εµπειρία τους 

(π.χ. αλλαγές στη γεωµορφολογία της περιοχής, στο µέσο µέγεθος των αλιευµάτων, 

στις τεχνολογικές υποδοµές, στα αλιευτικά εργαλεία, στους κανονισµούς αλιείας και 

στα αλιεύµατα στόχο) (Παράρτηµα II). 
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 2.3. Ανάλυση δεδοµένων 

Η επεξεργασία των στοιχείων από τα ερωτηµατολόγια έγινε σύµφωνα µε τον 

διαχωρισµό των θαλάσσιων υποπεριοχών του Β. Αιγαίου (υποπεριοχές 11, 13 και 14). 

Σχεδιάστηκαν αναλυτικοί πίνακες (µε µέγιστη, ελάχιστη, µέση τιµή παραγωγής και 

τυπική απόκλιση) για κάθε υποπεριοχή, για τα στοιχειά του στόλου, του εξοπλισµού 

και της παραγωγής, καθώς και για τα οικονοµικά στοιχειά. Για την καλύτερη ανάλυση 

τα οικονοµικά στοιχεία χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες µε βάση το µήκος του 

σκάφους: α) σκάφη µήκους µικρότερο των 7 m, β) σκάφη από 7 m µέχρι 10 m και γ) 

σκάφη πάνω από 10 m. Η στατιστική ανάλυση δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε το 

πρόγραµµα EXCEL. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Αλιευτική παραγωγή 

 

3.1.1. Ελληνική αλιευτική παραγωγή (1982-2003) 

 

3.1.1.1. Συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή  

 

Η συνολική ελληνική θαλάσσια αλιευτική παραγωγή κυµάνθηκε από 78.000 t το 

1982 µέχρι 150.000 t το 1994, οπότε και παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή. Από το 1994 και 

µετά παρουσιάζει πτώση φτανοντας το 2003 τους 73.000 t (Εικόνα 3.1.1). 

 

   

Εικόνα 3.1.1. ∆ιακύµανση της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (t) από το 

1982 µέχρι το 2003. 

 

Η µέση µηνιαία ελληνική αλιευτική παραγωγή ήταν αυξηµένη τους µήνες Μάιο και 

Οκτώβριο και κυµάνθηκε στους 9.700 t και 9.900 t αντίστοιχα, ενώ  χαµηλή παραγωγή 
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παρατηρήθηκε από το ∆εκέµβριο (6.100 t) µέχρι το Φεβρουάριο (5.600 t). Από τον 

Ιούνιο µέχρι το Σεπτέµβριο κυµάνθηκε στους 8.300 t περίπου. (Εικόνα 3.1.2).  

 

          

Εικόνα 3.1.2. ∆ιακύµανση µέσης µηνιαίας ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (t) για την 

περίοδο 1982 - 2003. 

 

 

 

3.1.1.2. Ελληνική αλιευτική παραγωγή για σκάφη µε µηχανη <19 HP και αριθµός 

σκαφων 

 

Το 1981 ο αριθµός των αλιευτικών σκαφών µε ιπποδύναµη µηχανής µικρότερη των 

19 HP ήταν 11.150 και η µέση µηνιαία αλιευτική παραγωγή 196 kg ανά σκάφος. Το 1982 

ο στόλος αυξήθηκε κατά 850 σκάφη, ενώ η µέση µηνιαία αλιευτική παραγωγή µειώθηκε 

κατά 10 kg. Για το διάστηµα 1982-1993 ο αριθµός των σκαφών παρέµεινε σταθερός 

(12.000) σκάφη, όπως και η µέση µηνιαία παραγωγή τους (150-200 kg/σκάφος). Το 1994 

ο αριθµός των αλιευτικών σκαφών µε ιπποδύναµη µηχανής µικρότερη των 19 HP 

αυξήθηκε από 12.000 σκάφη σε 14.000 και η µηνιαία αλιευτική παραγωγή ανά σκάφος 

αυξήθηκε από 150-200 kg σε 300-350 kg (Πίνακας 3.1.1). Από το 1994 και µετά η 

συνολική ετήσια παραγωγή της κατηγορίας αυτής υπολογίζεται στους 50.400 t- 58.800 t 

(Τsikliras et al. 2007) 
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Πίνακας 3.1.1. Μέση µηνιαία παραγωγή της µικρής παράκτιας αλιείας (kg/σκάφος) και 

αριθµός αλιευτικών σκαφών µε ιπποδύναµη µηχανής µικρότερη από 19 ΗP, από το 1981 

έως το 2001. 

Έτος 

Μέση µηνιαία παραγωγή (kg) 

ανά σκάφος 

Αρ. σκαφών µε 

ιπποδύναµη<19HP 

1981 196 11.150 

1982 189 12.000 

1983 189 12.000 

1984 150-200 12.000 

1985 150-200 12.000 

1986 150-200 12.000 

1987 150-200 12.000 

1988 150-200 12.000 

1989 150-200 12.000 

1990 150-200 12.000 

1991 150-200 12.000 

1992 150-200 12.000 

1993 150-200 12.000 

1994 300-350 14.000 

1995 300-350 14.000 

1996 300-350 14.000 

1997 300-350 14.000 

1998 300-350 14.000 

1999 300-350 14.000 

2000 300-350 14.000 

2001 300-350 14.000 
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3.1.2. Ελληνική αλιευτική παραγωγή σπαροειδών (1982-2003) 

 

3.1.2.1. Σπάρος (Diplodus annularis) 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου δεν ξεπέρασε τους 450 t για την περίοδο 

1982-1988 ενώ το 1990 σχεδόν τριπλασιάστηκε, οπότε και παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή 

(πάνω από 1.200 t). To 1991 µειώθηκε στους 300 t ενώ ακολούθησε ανοδική πορεία 

µέχρι το 1994 και φτάνοντας στους 720 t. Από το 1994 και µετά παρουσιάζει συνεχή 

πτώση µέχρι το 2003, οπότε και έπεσε στους 218 t (Εικόνα 3.1.3). 

 

 

Εικόνα 3.1.3. ∆ιακύµανση της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (t) του σπάρου (D. 

annularis) από το 1982 µέχρι το 2003. 

 

Η µέση µηνιαία ελληνική αλιευτική παραγωγή του σπάρου για την περίοδο 1982-

2003 δεν παρουσίασε σηµαντικές διακυµάνσεις. Μέγιστη τιµή παρουσίασε τον µήνα 

Ιούλιο (50 t). Τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο η παραγωγή κυµάνθηκε στους 40 t. 

Μειωµένη ήταν η παραγωγή από τον Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο και η χαµηλότερη 

τιµή παρατηρήθηκε το Μάρτιο και το ∆εκέµβριο στους 27 t (Εικόνα 3.1.4). 
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Εικόνα 3.1.4. ∆ιακύµανση µέσης µηνιαίας ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (t) του 

σπάρου (D. annularis) για την περίοδο 1982-2003. 

 

3.1.2.2. Σαργός (Diplodus sargus) 

Η ελληνική αλιευτική παραγωγή του σαργού παρουσίασε άυξηση από το 1982 µέχρι 

το 1993 και κυµάνθηκε από 311 t το 1982 µέχρι τους 658 t το 1993 οπότε και 

παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή. Από το 1993 και µετά σε γενικές γραµές παρουσιάζει 

πτώση µέχρι το 2003 (304 t), µε εξαίρεση το 1997 και το 2000, αφού η αλιευτική 

παραγωγή του σαργού παρουσίασε αυξηση κατά 100 t και 200 t περίπου αντίστοιχα 

(Εικόνα 3.1.5). 
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 Εικόνα 3.1.5.  ∆ιακύµανση της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής (t) του σαργού (D. 

sargus) από το 1982 µέχρι το 2003. 

 

Η µέση µηνιαία αλιευτική παραγωγή του σαργού κυµάνθηκε από 28 t τον Ιανουάριο 

µέχρι 45 t τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο µειώθηκε στους 35 t και µέχρι τον Οκτώβριο 

κυµάνθηκε στους 52 t οπότε και παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή. Από τους 52 t τον 

Οκτώβριο κυµάνθηκε µέχρι τους 29 t τον ∆εκέµβριο (Εικόνα 3.1.6). 

 

 

 

Εικόνα 3.1.6. ∆ιακύµανση µέσης µηνιαίας ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του σαργού 

(D. sargus) για την περίοδο 1982-2003. 
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3.1.3. Αλιευτική παραγωγή σπαροειδών στο Β. Αιγαίο (1982-2003) 

 

3.1.3.1. Ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου στο Β. Αιγαίο 

 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα (από 0 

µέχρι 2,7 t) στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11), για την περίοδο 1982-2003 και δεν 

υπερέβη το 1,2 % της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του είδους. Εξαίρεση 

αποτέλεσαν το έτος 1989 (11,6 t) και το 1994 οπότε και παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή 

(14,3 t), που αποτέλεσαν το 2,61 % και 1,99 % αντίστοιχα, της συνολικής ελληνικής 

αλιευτικής παραγωγής του είδους. 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου στον Θερµαϊκό-Τορωναίο-Σιγγιτικό 

Κόλπο (περιοχή 13) κυµάνθηκε από 81,8 t το 1982 µέχρι 247 t το 1987. Σηµειώθηκε 

πτώση στους 114 t το 1988, ενώ παρουσίασε αύξηση µέχρι το 1994  οπότε και 

παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή (344,8 t). Από το 1994 και µετά η παραγωγή παρουσιάζει 

συνεχή  πτώση µέχρι το 2003 (51,7 t). H αλιευτική παραγωγή του σπάρου στην περιοχή 

αυτή για την περίοδο 1982-2003, αποτέλεσε το 46,5 % της ελληνικής κατά µέσο όρο, µε 

εξαίρεση το 1982 και 1990 που αποτέλεσε το 18,8 % και 11,7 % αντίστοιχα. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό (67,7 %) παρατηρήθηκε το 1986. 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) 

κυµάνθηκε  από 33,4 t  το 1982 µέχρι 85 t το 1989. Το 1990 παρατηρήθηκε η µέγιστη 

τιµή (971,8 t) ενώ το 1991 σηµειώθηκε κάθετη πτώση στους 41 t. Αυξητική τάση είχε 

µέχρι το 1995 (185,5 t) ενώ από το 1995 και µετά η παραγωγή παρουσιάζει συνεχή 

πτώση µέχρι το 2003 (38,3 t). Η αλιευτική παραγωγή του σπάρου στην περιοχή 14 

αποτέλεσε κατά µέσο όρο το 15,4 % της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του 

είδους για την περίοδο 1982-2003 µε εξαίρεση το έτος 1990 που αποτέλεσε το 77,3 %. 

Η συνολική ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου στο Β. Αιγαίο (το άθροισµα 

δηλαδή της παραγωγής των περιοχών 11, 13 και 14 για την περίοδο 1982-2003), 

αποτέλεσε κατά µέσο όρο το 62,5 % της συνολικής ελληνικής παραγωγής του είδους. Το 

1990, το 89 % της ελληνικής παραγωγής του σπάρου προήλθε από το Β. Αιγαίο και ήταν 

το µεγαλύτερο ποσοστό, ενώ το 1982 ήταν 26,6 % και αποτέλεσε το µικρότερο ποσοστό 

(Εικόνα 3.1.7). 
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Εικόνα 3.1.7. ∆ιακύµανση της αλιευτικής παραγωγής του σπάρου (D. annularis) από το 

1982 µέχρι το 2003. α) της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής, β) στον Παγασητικό Κόλπο 

(περιοχή 11), γ) στον Θερµαϊκό, τον Τορωναίο και τον Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13) και 

δ) στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14).  
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3.1.3.2. Ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στο Β. Αιγαίο 

. 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) 

κυµάνθηκε και αυτή σε χαµηλά επίπεδα για την περίοδο 1982-2003. Η παραγωγή 

κυµάνθηκε από 0 µέχρι 2,3 t και δεν ξεπέρασε το 1,2 % της συνολικής ελληνικής 

αλιευτικής παραγωγής του είδους. Εξαίρεση αποτέλεσαν το έτος 1988, 1993 και 1994 

οπότε η αλιευτική παραγωγή ήταν 4,1 t, 4,5 t και 7,7 t αντίστοιχα, καθώς και το 1997 

παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή (24,5 t) και αποτέλεσε το 4,8 % της ελληνικής αλιευτικής 

παραγωγής του σαργού. 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στον Θερµαϊκό-Τορωναίο-Σιγγιτικό 

Κόλπο (περιοχή 13) κυµάνθηκε από 24,7 t το 1982 µέχρι 122,4 t το 1990 οπότε και 

παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή, καθώς αποτέλεσε το 24,6 % της συνολικής ελληνικής 

αλιευτικής παραγωγής του είδους και ήταν το µεγαλύτερο ποσοστό στην περιοχή αυτή. 

Από 1990 µέχρι το 1994 η παραγωγή παρουσίασε πτώση (28,6 t) ενώ το 1995 έφτασε 

στους 116 t. Από το 1995 παρατηρήθηκε πτώση µέχρι το 2001 στους 9,3 t ενώ το 2003 

έφτασε στους 35,8 t. Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στην περιοχή αυτή 

αποτέλεσε κατά µέσο όρο το 10,3 % της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του 

είδους, για την περίοδο 1982-2003 και το µικρότερο ποσοστό ήταν 2,1 % το 2000.  

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) 

κυµάνθηκε από 30,2 t το 1982 µέχρι 125,8 t το 1995, µειώθηκε το 1996 στους 31,9 t και 

µέχρι το 2000 έφτασε τους 252,9 t οπότε και παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή. Από το 2000 

και µετά παρουσιάζει πτώση. Σε αντίθεση µε την περιοχή 13, το 2000 η αλιευτική 

παραγωγή του σαργού στην περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο ποσοστό (43,6 

%) της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του είδους. Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του 

σαργού στην περιοχή 14 για την περίοδο 1982-2003, αντιστοιχεί κατά µέσο όρο στο 15,5 

% της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του σαργού. 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στο Β. Αιγαίο (περιοχές 11,13 και 14) για 

την περίοδο 1982-2003, αποτέλεσε κατά µέσο όρο το 26,3 % της ελληνικής αλιευτικής 

παραγωγής και το µέγιστο ποσοστό (44,5 %)  σηµειώθηκε το 1995 και το 2000 (Εικόνα 

3.1.8). 
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Εικόνα 3.1.8. ∆ιακύµανση της αλιευτικής παραγωγής του σαργού (D. sargus) από το 

1982 µέχρι το 2003. α) της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής, β) στον Παγασητικό Κόλπο 

(περιοχή 11), γ) στον Θερµαϊκό, τον Τορωναίο και τον Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13) και 

δ) στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14).  
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3.1.3.3. Ετήσια αλιευτική παραγωγή  του κακαρέλου στο Β. Αιγαίο 

 

Με την υπόθεση ότι το ποσοστό των σπαροειδών, του σπάρου, του σαργού και του 

κακαρέλου ήταν σταθερό και για τα προηγούµενα έτη στην συνολική ετήσια αλιευτική 

παραγωγή (πίνακες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3), υπολογίστηκε η ελληνική αλιευτική παραγωγή 

του κακαρέλου και η παραγωγή στις τρεις περιοχές για την περίοδο 1982-2003, µε τη 

µέθοδο της αντίστροφης πρόβλεψης (hind-cast) όπως χρησιµοποιήθηκε από τους 

Tsikliras et al. (2007). 

Στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) και στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) το 

ποσοστό του σαργού και του κακαρέλου είναι το ίδιο (µε ελάχιστη διαφορά), οπότε 

θεωρήθηκε ότι η ετήσια παραγωγή του κακαρέλου θα ακολουθεί παρόµοια διακύµανση 

µε αυτή του σαργού. Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13) όπου 

το ποσοστό διαφέρει, η ετήσια αλιευτική παραγωγή του κακαρελου υπολογίστηκε πάλι 

µε βάση την παραγωγή του σαργού λόγω του µεγέθους και της µορφολογικής οµοιότητας 

των δυο ειδών καθώς και των παρόµοιων ποσοστών σύλληψης τους στις άλλες περιοχές. 

Ετσι, εκτιµήθηκε ότι, η ετήσια αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου στoν Θερµαϊκό, 

Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13), από το 1982 µέχρι το 1989, δεν ξεπέρασε 

τους 26 t και το 1990 παρατηρήθηκε η µέγιστη τιµή 58,74 t. Από το 1990 µέχρι το 1994 

η παραγωγή µειώθηκε στους 13,73 t και το 1995 έφτασε τους  55,72 t. Από το 1995 µέχρι 

το 2001 η παραγωγή µειώθηκε στους  4,46 t, ενώ το 2002 και 2003 η παραγωγή ήταν 

21,31 t και 17,18 t αντίστοιχα (Εικόνα 3.1.9).  
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Εικόνα 3.1.9. ∆ιακύµανση της αλιευτικής παραγωγής του κακαρέλου (

το 1982 µέχρι το 2003. α) της ε

Κόλπο (περιοχή 11), γ) στον Θερµαϊκό, 

13) και δ) στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14).
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∆ιακύµανση της αλιευτικής παραγωγής του κακαρέλου (

. α) της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής, β) στον Παγασητικό 

όλπο (περιοχή 11), γ) στον Θερµαϊκό, τον Τορωναίο και τον Σιγγιτικό Κ

έλαγος (περιοχή 14). 

1988 1991 1994 1997

Έτη

  

 

∆ιακύµανση της αλιευτικής παραγωγής του κακαρέλου (D. vulgaris) από 

παραγωγής, β) στον Παγασητικό 

τον Τορωναίο και τον Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 

2000 2003

α)

β)

γ)

δ)



    

 

 

3.1.4. Εκτίµηση παραγωγή

3.1.4.1.  Παραγωγή σπαροειδών

 
Στον Παγασητικό Κόλπο

Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κ

σπαροειδή και στο Θρακικό Π

σπαροειδή (Εικόνα 3.1.10).

Εικόνα 3.1.10. Ποσοστό που αλιεύει τα τρία είδη του γένους

Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11), β) στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και 

(περιοχή 13) και γ) στο Θρακικό Π

 

�Σπάρος  

Η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρο

kg στον Παγασητικό Κόλπο

% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή αυτή. Στον Θε

και Σιγγιτικό Κόλπο η µέση ετή

σκάφος είναι 311,59 kg και

συνολικής αλιευτικής παραγωγής 

ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου αν

αποτελεί το 39,74 % από τα τρία σπαροειδή

παραγωγής στην περιοχή αυτή (Εικόνα 3.1.11

 

�Σαργός 

Η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού 

kg στον Παγασητικό Κόλπο

% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή αυτή. Στον Θε

και Σιγγιτικό Κόλπο η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού 

σκάφος είναι 63,13 kg και 

Ναι

24%Όχι

76%

α.
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αραγωγής από ερωτηµατολόγια 

ή σπαροειδών  

Στον Παγασητικό Κόλπο, από τα 17 σκάφη, τα 4 (24 %) αλιεύουν σπαροειδή. Στον 

ρµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο από τα 55 σκάφη, τα 25 (44 %) αλιε

σπαροειδή και στο Θρακικό Πέλαγος από τα 32 σκάφη, τα 12 (37,5 %) α

). 

 

  

στό που αλιεύει τα τρία είδη του γένους Diplodus

όλπο (περιοχή 11), β) στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και 

περιοχή 13) και γ) στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14). 

αλιευτική παραγωγή του σπάρου ανά αλιευτικό σκάφος είναι  90,62

ν Παγασητικό Κόλπο και αποτελεί το 54,84 % από τα τρία σπαροειδή και το 6,8 

% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή αυτή. Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο 

όλπο η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου 

και αποτελεί το 76,43 % από τα τρία σπαροειδή και το 12 %

συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή αυτή. Στο Θρακικό Π

ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου ανά αλιευτικό σκάφος είναι 191,9 

αποτελεί το 39,74 % από τα τρία σπαροειδή και το 6,2 % της συνολικής αλιευτικής 

στην περιοχή αυτή (Εικόνα 3.1.11), (Πίνακες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3

Η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού ανά αλιευτικό σκάφος είναι 3

στον Παγασητικό Κόλπο και αποτελεί το 22,58 % από τα τρία σπαροειδή και το 2,8 

% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή αυτή. Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο 

όλπο η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού 

 αποτελεί το 15,92 % από τα τρία σπαροειδή και το 2,5 %

Ναι

44%

Όχι

56%

β.

Όχι

63%
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Diplodus α) στον 

όλπο (περιοχή 11), β) στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο 

υ ανά αλιευτικό σκάφος είναι  90,62 

το 54,84 % από τα τρία σπαροειδή και το 6,8 

ρµαϊκό, Τορωναίο 

σια αλιευτική παραγωγή του σπάρου ανά αλιευτικό 
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και το 6,2 % της συνολικής αλιευτικής 

), (Πίνακες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3). 

σκάφος είναι 38,07 

αποτελεί το 22,58 % από τα τρία σπαροειδή και το 2,8 

ρµαϊκό, Τορωναίο 
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αποτελεί το 15,92 % από τα τρία σπαροειδή και το 2,5 % της 
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συνολικής αλιευτικής παραγωγής στην περιοχή αυτή. Στο Θρακικό Πέλαγος η µέση 

ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού ανά αλιευτικό σκάφος είναι 144,36 kg και 

αποτελεί το 30,128 % από τα τρία σπαροειδή και το 4,7 % της συνολικής αλιευτικής 

παραγωγής στην περιοχή αυτή (Εικόνα 3.1.11), (Πίνακες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3). 

   

�Κακαρέλος  

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου ανά αλιευτικό σκάφος στον  

Παγασητικό Κόλπο και στο Θρακικό Πέλαγος είναι σχεδόν ίδια µε του σαργού (38,23 

και 145,43 kg αντίστοιχα). Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο η µέση 

ετήσια αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου ανά αλιευτικό σκάφος είναι 30,60 kg και 

αποτελεί το 7,64 % από τα τρία σπαροειδή και το 1,2 % της συνολικής αλιευτικής 

παραγωγής στην περιοχή αυτή (Εικόνα 3.1.11), (Πίνακες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3).   

 

 

 

              

Εικόνα 3.1.11. Ετήσια αλιευτική παραγωγή (α) του σπάρου (D. annularis), (β) του 

σαργού (D. sargus) και (γ) του κακαρέλου (D. vulgaris) ανά αλιευτικό σκάφος, στις τρείς 

περιοχές του Β. Αιγαίου. 

 

0

100

200

300

400

11 13 14

(k
g
)

περιοχές

α) Σπάρος

0

50

100

150

200

11 13 14

(k
g
)

περιοχές

β) Σαργός

0

50

100

150

200

11 13 14

(k
g
)

περιοχές

γ) Κακαρέλος



          Αποτελέσµατα 

 

29 

 

 
3.1.4.2. Συνολική αλιευτική παραγωγή ανά περιοχή 

 

Η συνολική ετήσια αλιευτική παραγωγή ανά αλιευτικό σκάφος ήταν 1353 kg στον 

Παγασητικό Κόλπο και ήταν η µικρότερη σε σχέση µε τις άλλες δύο περιοχές. Στον  

Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο ήταν κατά µέσο όρο 2570 kg ανά αλιευτικό 

σκάφος και στο Θρακικό Πέλαγος ήταν 3090 kg ανά αλιευτικό σκάφος και ήταν η 

µεγαλύτερη σε σχέση µε τις άλλες δύο περιοχές (Πίνακες 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3).   
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3.2. Χαρακτηριστικά παράκτιου στόλου ανα περιοχή 
 

Από τους παρακάτω πίνακες προκύπτει ότι, ο στόλος στον Παγασητικό Κόλπο 

(περιοχή 11) σε σύγκριση µε τις άλλες δύο περιοχές, αποτελείται από µικρά (µέσο µήκος 

7,7 m), παλαιά σκάφη κατά µ.ο. 35 ετών (Πίνακας 3.2.1). 

 Ο Θερµαϊκός, ο Τορωναίος και ο Σιγγιτικός Κόλπος (περιοχή 13) o στόλος 

αποτελείται από σκάφη µεγάλα σε σχέση µε τις άλλες δύο περιοχές (µέσο µήκος 8,9 m) 

και είναι κατα µέσο όρο 18 ετών (Πίνακας 3.2.2).  

Στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) ο στόλος αποτελείται από σκάφη µέσου µήκους 

8,3 m και φαίνεται να είναι ο πιο καινούριος σε σχέση µε τις άλλες δυο περιοχές κατά 

µ.ο. 16 ετών (Πίνακας 3.2.3). 

 

 

Πίνακας 3.2.1. Στοιχεία στόλου και παραγωγής από τον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) 

  Min Max Mean± SD 

Ιπποδύναµη (ΗP) 5 150 43±41,3 

Μήκος (m) 5,1 13 7,7±2,2 

Παλαιότητα σκάφους (Έτη) 1 62 35±17,2 

Έτη απασχόλησης 8 57 35±13,8 

Ετήσια παραγωγή (kg) 300 4000 1353±957,9 

Μηνιαία παραγωγή (kg) 50 300 132±71,1 

Ετήσια παραγωγή Σπαροειδών (kg) 0 825,33 167,17± 199,93 (12,4%) 

Ετήσια παραγωγή σαργού (kg) 0 135,3  38,07± 39,10 (2,81%) 

Ετήσια παραγωγή σπάρου (kg) 0 811,8  90,62± 198,63 (6,8%) 

Ετήσια παραγωγή κακαρέλου (kg) 0 135,3  38,23± 38,61 (2,82%) 
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Πίνακας 3.2.2. Στοιχεία στόλου και παραγωγής από τον Θερµαϊκό, Τορωναίο και 

Σιγγιτικό (περιοχή 13). 

  Min Max Mean± SD 

Ιπποδύναµη (HP) 8 500 97±84,8 

Μήκος (m) 5,7 16,5 8,9±2,2 

Παλαιότητα σκάφους (Έτη) 2 50 18±10,7 

Έτη απασχόλησης 3 60 31±14,0 

Ετήσια παραγωγή(kg) 300 12000 2570±2646,6 

Μηνιαία παραγωγή(kg) 30 1000 249±233,7 

Ετήσια παραγωγή Σπαροειδών (kg) 0 1716,67  404,79± 383,28 (15,7%) 

Ετήσια παραγωγή σαργού (kg) 0 1030  63,13± 148,34 (2,5%) 

Ετήσια παραγωγή σπάρου (kg) 0 1287,5  311,39± 333,18 (12%) 

Ετήσια παραγωγή κακαρέλου (kg) 0 686,67  30,60± 96,64 (1,2%) 

 

Πίνακας 3.2.3. Στοιχεία στόλου και παραγωγής από το Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14). 

 Μin Μax Μean± SD 

Ιπποδύναµη (HP) 8 350 57±66,8 

Μήκος (m) 4,8 14 8,3±1,9 

Παλαιότητα σκάφους (Έτη) 2 52 16±10,5 

Έτη απασχόλησης 5 70 31±15,0 

Ετήσια παραγωγή (kg) 400 10000 3090±2301,4 

Μηνιαία παραγωγή (kg) 40 1000 310±235,8 

Ετήσια παραγωγή Σπαροειδών (kg) 0 2781  481,86± 698,41 (15,6%) 

Ετήσια παραγωγή σαργού (kg)        0 1081,5  144,36± 283,25 (4,67%) 

Ετήσια παραγωγή σπάρου (kg) 0 1236  191,9± 318,04 (6,21%) 

Ετήσια παραγωγή κακαρέλου (kg) 0 1081,5  145,43± 266,01(4,71%) 
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3.3. Αλιευτικά εργαλεία 

 Στις τρεις περιοχές η πλειονότητα των ψαράδων χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο 

ποσοστό τα δίχτυα και τα παραγάδια (Εικόνα 3.3.1). Τα µανοµένα δίχτυα 

χρησιµοποιούνται περισσότερο. Στον Παγασητικό Κόλπο το 2 % των ψαράδων 

χρησιµοποιεί και άλλα αλιευτικά εργαλεία όπως κουλούρες. Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο 

και Σιγγιτικό Κόλπο, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει το 9 % και χρησιµοποιεί 

εργαλεία όπως νταούλια, κουλούρες, θυννεία, µικρές τράτες και καλαµωτά και στο 

Θρακικό Πέλαγος το 20 % χρησιµοποιεί και άλλα αλιευτικά εργαλεία όπως νταούλια, 

κιούπια, κουλούρες, κοφίνια και ιχθυοπαγίδες. 

 

 

α) Παγασητικός Κόλπος (περιοχή 11)  

 

β) Θερµαϊκός, Τορωναίος και Σιγγιτικός Κόλπος (περιοχή 13) 

 

γ) Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) 

 

Εικόνα 3.3.1. Πίτες ποσοστιαίας αναλογίας αλιευτικών εργαλείων για την κάθε περιοχή: 

α) Παγασητικός Κόλπος (περιοχή 11), β) Θερµαϊκός, Τορωναίος και Σιγγιτικός Κόλπος 

(περιοχή 13) και γ) Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14). (ΤΝ=µανοµένο δίχτυ, GN=απλάδι 

δίχτυ, LL=παραγάδι, FN=νταούλι, RN=κουλούρα) 

TN 37%

GN  34%

LL  27%

RN 2%

TN

37%
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3.4. Οικονοµικά στοιχεία  

 

3.4.1. Κέρδος/Ηµέρα αλιείας 

Το µέσο κέρδος ανά ηµέρα αλιείας στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) για σκάφη 

µήκους <7 m είναι 41 €, για σκάφη µήκους 7-10 m είναι 74 € και για σκάφη µήκους >10 

m είναι 110 €.  

Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13) το µέσο κέρδος ανά 

ηµέρα αλιείας για σκάφη µήκους <7 m είναι 38 €, για σκάφη µήκους 7-10 m είναι 84 € 

και για σκάφη µήκους >10 m είναι 274 €. 

Στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) το µέσο κέρδος ανά ηµέρα αλιείας για σκάφη 

µήκους <7 m είναι 90 €, για σκάφη µήκους 7-10 m είναι 72 € και για σκάφη µήκους >10 

m είναι 263 € (πίνακας 3.4.1). 

 

 

3.4.2. Άτοµα 

 Τα άτοµα που εργάζονται και στις τρείς αυτές περιοχές είναι κατά µέσο όρο 2 και 

για τις τρείς κατηγορίες σκαφών, µε εξαίρεση τα σκάφη στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 

14) µήκους >10 m, όπου εργάζονται 3  άτοµα πάνω στο σκάφος. Εξαίρεση επίσης 

αποτελεί και η περιοχή του  Θερµαϊκού, Τορωναίου και Σιγγιτικού Κόλπου όπου 

εργάζεται 1 άτοµο σε σκάφη <7 m. (Πίνακας 3.4.1). 

 

 

3.4.3. Έξοδα για καύσιµα και αριθµός ταξιδίων  

Στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) τα σκάφη µήκους <7 m µε µέση ιπποδύναµη 

µηχανής 13 HP έχουν έξοδα για καύσιµα κατά µ.ο. 82 € και καλύπτουν 12 αλιευτικά 

ταξίδια. Για σκάφη µήκους 7-10 m, µε µέση ιπποδύναµη µηχανής 52 HP, τα έξοδα για τα 

καύσιµα είναι 520 € και καλύπτουν 19,6 αλιευτικά ταξίδια. Για σκάφη µήκους >10 m µε 

µέση ιπποδύναµη µηχανής 95 HP, τα έξοδα για τα καύσιµα είναι 850 € και καλύπτουν 25 

αλιευτικά ταξίδια. 

Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13) για σκάφη µήκους <7 

m µε µέση ιπποδύναµη µηχανής 18 HP, τα έξοδα για τα καύσιµα είναι 52 € και 

καλύπτουν 5,5 ταξίδια. Για σκάφη µήκους 7-10 m µε µέση ιπποδύναµη µηχανής 85 HP 
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είναι 385 € και καλύπτουν 13,2 αλιευτικά ταξίδια. Για σκάφη >10 m µήκος και 

ιπποδύναµη µηχανής 189 HP είναι 1047 € και καλύπτουν 12,7 αλιευτικά ταξίδια. 

Στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) τα σκάφη <7 m µήκος µε µέση ιπποδύναµη 

µηχανής 12 HP, έχουν έξοδα για τα καύσιµα 47 € και καλύπτουν 4,2 αλιευτικά ταξίδια. 

Για σκάφη 7-10 m µήκος και µέση ιπποδύναµη µηχανής 58 HP τα έξοδα είναι 409 € και 

καλύπτουν 17 αλιευτικά ταξίδια. Για σκάφη >10 m µε µέση ιπποδύναµη µηχανής 120 

HP, τα έξοδα για τα καύσιµα είναι 2025 € και καλύπτουν 35 αλιευτικά ταξίδια (Πίνακας 

3.4.2). 

 

 

3.4.4. Λοιπά έξοδα 

Στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) τα µέσα λοιπά έξοδα (πάγια και ετήσια) είναι 

3.820 € ανήκουν σε σκάφη <7 m, και είναι τα περισσότερα σε σχέση µε τις άλλες δύο 

περιοχές για αυτή τη κατηγορία σκαφών. Για σκάφη 7-10 m τα µέσα έξοδα είναι 4.952 €, 

ενώ για σκάφη >10 m είναι 6.550 €. Οι δύο αυτές κατηγορίες σκαφών (7-10 m και >10), 

έχουν τα λιγότερα έξοδα στην περιοχή αυτή σε σχέση µε τις άλλες δύο περιοχές. 

Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σγγιτικό Κόλπο (περιοχή13), τα µέσα έξοδα για τα 

σκάφη <7 m είναι 2.192 €, για σκάφη 7-10 m είναι 6.631 € και για σκάφη >10 m είναι 

8.210 €. 

Στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) τα µέσα λοιπά έξοδα για σκάφη <7 m είναι 

1.850 €, για σκάφη 7-10 m είναι 7.025 € και για σκάφη >10 m είναι 22.700 €. Οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες σκαφών έχουν τα περισσότερα έξοδα στην περιοχή αυτή σε σχέση 

µε τις άλλες δύο (Πίνακας 3.4.2). 

 

 

3.4.5. Αξία του σκάφους 

Στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) η µέση αξία του σκάφους µε τον εξοπλισµό 

και τα αλιευτικά εργαλεία  είναι 17.500 € για σκάφη µήκους <7 m, για σκάφη µήκους 7-

10 m είναι 27.555 €  και για σκάφη >10 m είναι 100.000 €.  

Στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο (περιοχή 13) η µέση αξία του 

σκάφους µε τον εξοπλισµό και τα αλιευτικά εργαλεία  για σκάφη µήκους <7 m, είναι 

20.375 €, για σκάφη µήκους 7-10 m είναι 57.500 € και για σκάφη >10 m 122.363 €. 
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Στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) η µέση αξία του σκάφους µε τον εξοπλισµό και 

τα αλιευτικά εργαλεία για σκάφη µήκους <7 m είναι 36.000 €, για σκάφη µήκους 7-10 m 

είναι 8.333 € και για σκάφη >10 m 178.750 €  (πίνακας 3.4.2). 

 

Πινακας 3.4.1. Οικονοµικά στοιχεία κατά µήκος σκάφους για τις περιοχές 11,13 και 14 

(Β. Αιγαίο). 

Περιοχή 11 Περιοχή 13 Περιοχή 14 

  

 Μήκος 

σκάφους 

(m) <7 7-10 >10 <7 7-10 >10 <7 7-10 >10 

Ιπ
π

ο
δ

ύ
να

µ
η

 (
H

P
) 

Min 5 15 60 8 15 70 8 15 80 

Max 20 150 130 40 220 500 15 350 200 

Mean 13±5 52±40 95±49 18±10 86±48 189±126 12±3 58±69 120±54 

Κ
έρ

δ
ο

ς/
Η

µ
έρ

α
 (

€
) 

Min 25 35 100 20 25 30 25 40 120 

Max 70 100 120 50 250 1750 200 150 400 

Mean 41±15 74±24 110±14 38±13 84±58 274±500 90±70 72±29 263±118 

Ά
τ
ο

µ
α

 σ
τ
ο

 σ
κ

ά
φ

ο
ς 

Min 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

Max 2 2 2 1 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 



Αλιεία σπαροειδών στο Β. Αιγαίο    

36 

 

Πινακας 3.4.2. Οικονοµικά στοιχεία κατά µήκος σκάφους για τις περιοχές 11,13 και 14 

(Β. Αιγαίο). 

  
Περιοχή 11 Περιοχή 13 Περιοχή 14 

 Μήκος 

σκάφ. 

(m) <7 7-10 >10 <7 7-10 >10 <7 7-10 >10 

Κ
ό

σ
τ
ο

ς 
Γ

εµ
.∆

εξ
α

µ
. 

Min 5 10 700 8 30 20 10 25 1200 

Max 300 1500 1000 180 1000 2000 150 1200 3000 

Mean 82 

±110 

520 

±457 

850 

±212 

52 

±56 

385 

±255 

1047 

±482 

47 

±54 

409 

±367 

2025 

±750 

Τ
α

ξί
δ

ια
 /

 δ
εξ

α
µ

εν
ή
 

Min 
1 1 25 2 2 2 1 2 2 

Max 30 30 25 17 35 30 10 40 45 

Mean 11,7 

±11,4 

19,6 

±10,9 

25 5,5 

±5,7 

13,2 

±8,7 

12,7 ±9,4 4,2 

±3,6 

17 

±11,2 

35 ±12 

Λ
ο

ιπ
ά

 Έ
ξο

δ
α
 Min 

1250 1200 3500 450 750 1000 250 1200 7800 

Max 8000 10500 9600 4160 16000 17150 5700 30500 38500 

Mean 

 

3820 

±2599 

4952 

±3494 

6550 

±4313 

2192 

±1475 

6631 

±3862 

8210 

±4985 

1850 

±2011 

7025 

±5983 

22700 

±16565 

Α
ξί

α
 Σ

κ
ά

φ
ο

υ
ς Min 

7000 7000 50000 8000 15000 25000 2000 8000 90000 

Max 26000 75000 150000 30000 200000 400000 20000 60000 300000 

Mean 

 

17500 

±7503 

27555 

±19831 

100000 

±70710 

20375 

±9395 

57500 

±37673 

122363 

±103997 

8333 

±6470 

36000 

±13892 

178750 

±88353 
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3.5. Αλιευµατα στόχοι και αξία 

 Παρατηρείται ότι ορισµένα είδη όπως οι µπακαλίαροι, αποτελούν κοινό στόχο και 

για τις τρείς περιοχές του Β. Αιγαίου. Άλλα είδη όµως όπως οι γλώσσες, τα χταπόδια και 

οι γαρίδες που αλιεύονται στις δύο περιοχές του Β. Αιγαίου (περιοχή 13 και 14) δεν 

αποτελούν στόχο στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) και αντίστροφα, είδη που 

αποτελούν στόχο για την περιοχή του Παγασητικού π.χ. καραβίδες δεν αλιεύονται στις 

άλλες δυο περιοχές του Β. Αιγαίου. 

Γενικά παρατηρείται ότι οι περιοχές του Β. Αιγαιου (13 και 14) παρουσιάζουν 

περισσότερες οµοιότητες ως προς τα αλιεύµατα στόχους αλλά και ως προς την µέση τιµή 

αλιεύµατος. (Πίνακας 3.5.1) 

 

Πινακας 3.5.1. Αξία κυριότερων αλιευµάτων στόχων και αναλογία της προτίµησης του 

αλιεύµατος από τους ψαράδες (Ν) στο το σύνολο (Σ) των ερωτηθέντων ψαραδων τις 

κάθε αλιευτικής περιοχής του Β. Αιγαίου (Σ11=17, Σ13=55, Σ14=32). 

  Περιοχή 11 Περιοχή 13 Περιοχή 14 

  Τιµή Ν/Σ Τιµή Ν/Σ Τιµή Ν/Σ 

Μπακαλιάρος  
11,40 € 

10 
11,2 

19 
10,10 € 

5 
9-15€ 7-16€ 7-14€ 

       

Κουτσοµούρα 
16,40 € 

8 
14,30 € 

10 
12,30 € 

3 
10-20€ 9-20€ 10-15€ 

       

Λυθρίνι  
18,20 € 

4 
16 € 

2 
16 € 

3 
15-25€ 12-20€ 3-25€ 

     
  

 

Μπαρµπούνι 
16 € 

1 
21,40 € 

20 
21,80 € 

8 
16 € 10-30€ 12-35€ 

       

Μελανούρι  
10 € 

2 
12 € 

2 
10 € 

1 
10 € 10-15€ 10 € 

       

Μουρµούρα  
- 

0 
18,8 

5 
14,70 € 

2 
- 10-22€ 12-20€ 

       

Κέφαλοι  
- 

0 
3,60 € 

9 
4,60 € 

8 
- 2-5€ 3-5€ 

       
Γλώσσες 

- 
0 

20,20 € 
15 

19,30 € 
16 

- 10-30€ 10-30€ 

Συνεχίζεται…→ 
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Περιοχή 11 Περιοχή 13 Περιοχή 14 

 
Τιµή Ν/17 Τιµή Ν/55 Τιµή Ν/32 

Κολιός 
5 € 

1 
3 € 

7 
4 € 

2 
5 € 2-5€ 4 € 

       

 Γοφάρι  
- 

0 
14,40 € 

5 
16 € 

4 
- 10-20€ 15-17€ 

       

Συναγρίδα 
21,60 € 

3 
29,75 € 

10 
27,50 € 

2 
15-25€ 20-40€ 25-30€ 

       

Φαγγρί 
13 € 

1 
26,2€ 

5 
30 € 

1 
13 € 20-35 € 30 € 

       

Σπάρος 
5 € 

1 
4,70 € 

11 
4 € 

5 
5 € 2-6€ 3-5€ 

       

Σαργός 
- 

0 
27 € 

5 
23,70 € 

7 
- 20-35€ 7-40€ 

       

Χταπόδι 
- 

0 
5,60 € 

8 
4,90 € 

18 
- 3-9€ 4-6€ 

       

Σουπιά 
11 € 

2 
5,10 € 

15 
4,60 € 

15 
11 € 2-10€ 2-7€ 

       

Γαρίδα 
- 

0 
25,20 € 

9 
23,90 € 

15 
- 20-32€ 17-30€ 

       

Καραβίδα 
18,60 € 

6 
- 

0 
- 

0 
11-25€ - - 

       

Λαυράκι  
- 

0 
11,60 € 

7 
- 

0 
- 10-15€ - 

       

Τσιπούρα 
- 

0 
27 € 

5 
17,50 € 

2 
- 20-35€ 15-30€ 

       

Σαφρίδια 
6 € 

2 
4 € 

3 
5 € 

1 
5-7€ 2-7€ 5 € 

       

Πεσκανδρίτσες  
7,30 € 

3 
4 € 

2 
- 

0 
4-10€ 4 € - 

       

Σκουµπρί  
- 

0 
9 € 

2 
9,2 

3 
- 8-10€ 6-15€ 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1. Αλιευτική παραγωγή 

4.1.1. Ελληνική αλιευτική παραγωγή (1982-2003) 

4.1.1.1. Συνολική Ελληνική αλιευτική παραγωγή 

Η αύξηση της ελληνικής θαλάσσιας αλιευτικής παραγωγής µέχρι το 1994 

οφείλεται στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των αλιευτικών σκαφών και της 

χωρητικότητας, στον εκσυγχρονισµό των αλιευτικών εργαλείων και µεθόδων. Το 

1981 η Ελλάδα εντάχτηκε στην ΕΕ και υιοθέτησε τα αλιευτικά µέτρα διαχείρισης της 

Μεσογείου. Η αλιεία επωφελήθηκε µε τα πενταετή προγράµµατα ανάπτυξης καθώς, 

µε τις επιδοτήσεις της ΕΕ επεκτάθηκε και εκσυγχρονίστηκε ο στόλος της (Stergiou et 

al. 2007b).  

Η πτώση της ελληνικής θαλάσσιας αλιευτικής παραγωγής από το 1994 και µετά, 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι παρά τα διαχειριστικά µέτρα (π.χ. χρονικές και 

τοπικές απαγορεύσεις, περιορισµοί στο µέγεθος αλιεύµατος) (Stergiou et al. 2007b), 

τα περισσότερα ελληνικά αλιευτικά αποθέµατα δεν αποτελούν εξαίρεση στο 

φαινόµενο της υπεραλίευσης -λόγω της συνεχόµενα αυξανόµενης ζήτησης- 

(Papaconstantinou 2005), η οποία πλήττει τα αλιευτικά αποθέµατα παγκοσµίως. Η 

πολυειδική φύση τις ελληνικής αλιείας δυσχεραίνει την αποτελεσµατικότητα των 

διαχειριστικών µέτρων (Stergiou et al. 2007b), τα οποία πρέπει να είναι λειτουργικά 

και προσαρµόσιµα -µε επαρκές ερευνητικό υπόβαθρο- στους ποικιλόµορφους 

παράγοντες όπως η πολυειδική σύσταση των αλιευµάτων (Tserpes & Maravelias 

2007), η ποικιλοµορφία των ελληνικών θαλασσών (κόλποι, λιµνοθάλασσες, εκβολικά 

συστήµατα) (Anagnostou et al. 2005a) και το µεγάλο εύρος αλιευτικών εργαλείων 

και µεθόδων (Stergiou et al. 2007a,b).  

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή µπορεί να είναι η 

υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων κυρίως από τράτες βυθού (Smith 2007), η αλλοίωση 

της ακτογραµµής και η ρύπανση της παράκτιας ζώνης από ανθρωπογενείς επιδράσεις 

όπως βιοµηχανία, γεωργία, υδατοκαλλιέργειες και τουριστική ανάπτυξη. 

(Anagnostou et al. 2005b)  
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας αλλά και από 

προηγούµενες έρευνες (Stergiou et al. 2007a), η συνολική ελληνική αλιευτική 

παραγωγή παρουσιάζει εποχικότητα που οφείλεται σε βιολογικούς (αναπαραγωγή και 

µετανάστευση) και εξωτερικούς παράγοντες (χρονικές απαγορεύσεις αλιευτικής 

δραστηριότητας). Συγκεκριµένα, η σχετικά χαµηλή αλιευτική παραγωγή από τον 

Ιούνιο µέχρι τον Σεπτέµβριο συµπίπτει µε την περίοδο που, σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία, απαγορεύεται η αλιεία για τις µηχανότρατες. Επίσης, η αναπαραγωγή των 

µικρών πελαγικών ειδών όπως ο γαύρος (Engraulis encrasicolus), η φρίσσα 

(Sardinella aurita) και το σαφρίδι (Trachurus trachurus), τα οποία αποτελούν το 

µεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής, πραγµατοποιείται την 

περίοδο αυτή. Η χαµηλότερη συνολική παραγωγή από τον ∆εκέµβριο µέχρι τον 

Φεβρουάριο οφείλεται στο γεγονός ότι την περίοδο αυτή απαγορεύεται η αλιεία για 

τα γρι-γρι (Stergiou et al. 2007a). Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά 

την αλιευτική παραγωγή τη χειµερινή περίοδο, είναι οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, 

που περιορίζουν την αλιευτική δραστηριότητα. Τους ανοιξιάτικους και 

φθινοπωρινούς µήνες παρατηρούνται οι µέγιστες τιµές της παραγωγής λόγω των 

ευνοϊκότερων  καιρικών συνθηκών, καθώς αυξάνονται οι µέρες και οι ώρες τις 

αλιευτικής δραστηριότητας. Επιπλέον δεν υπάρχουν χρονικές απαγορεύσεις για τους 

ψαράδες.  

 

4.1.1.2. Ελληνική αλιευτική παραγωγή για σκάφη µε µηχανη <19 HP και 

αριθµός σκαφών 

Η παραγωγή της κατηγορίας αυτής αν και δεν καταγράφεται επίσηµα, είναι πολύ 

σηµαντική αφού είναι ίση µε το µισό περίπου της συνολικής ελληνικής αλιευτικής 

παραγωγής (Tzanatos et al. 2006). Η αύξηση του αριθµού των αλιευτικών σκαφών µε 

µηχανή <19 HP από το 1982 µέχρι το 2003 µπορεί να οφείλεται στις επιδοτήσεις της 

ΕΕ και η αύξηση της αλιευτικής παραγωγής ανα αλιευτικό σκάφος, στον 

εκσυγχρονισµό των αλιευτικών εργαλείων και µεθόδων, Σύµφωνα µε προηγούµενη 

έρευνα από άλλα στοιχεία (Tsikliras et al. 2007), η παραγωγή παρουσίασε πτώση από 

το 1989 και ύστερα, ενώ από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ φαίνεται ότι αυξήθηκε το 1993 

και παρέµεινε σταθερή µέχρι το 2003 (Πίνακας 3.1.1).  
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4.1.2. Ελληνική αλιευτική παραγωγή σπαροειδών 

 

4.1.2.1. Σπάρος (Diplodus annularis) 

 

Γενικά, τα αλιευτικά αποθέµατα του σπάρου όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας έχουν αναµφισβήτητα µειωθεί τα τελευταία 13 

χρόνια, όπως και πολλών άλλων εµπορικής αξίας βενθοπελαγικών ειδών, των οποίων 

τα αλιευτικά αποθέµατα αποτελούνται πλέον από µικρά ανήλικα άτοµα αφού τα 

µεγαλύτερου µεγέθους έχουν υπεραλιευτεί (Labropoulou 2007). Η ετήσια ελληνική 

αλιευτική παραγωγή του σπάρου, ακολουθεί παρόµοια πορεία µε τη συνολική 

ελληνική αλιευτική παραγωγή, µε εξαίρεση το έτος 1990. Τη χρονιά αυτή η 

παραγωγή του σπάρου σχεδόν τριπλασιάστηκε και κινεί τις υποψίες για λανθασµένα 

στοιχεία. Παρόµοια υψηλή διακύµανση για το έτος 1990, σύµφωνα µε προηγούµενη 

έρευνα (Stergiou et al. 2007a), είχε και η αλιευτική παραγωγή της γλώσσας (S. 

solea). Το γεγονός ότι δύο είδη είχαν υψηλή παραγωγή την χρονιά αυτή αντικρούει 

τις υποψίες για λανθασµένα στοιχεία αφού θα µπορούσε να οφείλεται και σε άλλους 

παράγοντες.    

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας η αλιευτική παραγωγή του 

σπάρου παρουσιάζει εποχικότητα. Η µειωµένη αλιευτική παραγωγή από τον 

Φεβρουάριο µέχρι τον Απρίλιο οφείλεται στην αναπαραγωγική δραστηριότητα του 

είδους, που σύµφωνα µε τους Bauchot & Hureau (1986) πραγµατοποιείται την 

περίοδο αυτή στην Α. Μεσόγειο. Όπως προαναφέρθηκε, τα είδη του γένους Diplodus  

κατά την αναπαραγωγική τους περίοδο µεταναστεύουν σε βαθύτερα νερά. (Divanach 

1985, Vigliola et al. 1998). Η µέγιστη τιµή της παραγωγής τον µήνα Ιούλιο καθώς και 

οι αυξηµένες τιµές το Σεπτέµβριο και Νοέµβριο, δεν µπορούν να θεωρηθούν 

αξιόπιστο αποτέλεσµα, αφού το ‘τυπικό σφάλµα’ για τους µήνες αυτούς είναι µεγάλο 

και αυτό διότι, τα λανθασµένα στοιχεία προέρχονται από το έτος 1990 που όπως 

προαναφέρθηκε ίσως επηρεάζει εσφαλµένα και την ετήσια αλιευτική παραγωγή του 

σπάρου. 
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4.1.2.2. Σαργός (Diplodus sargus) 

Η ετήσια ελληνική αλιευτική παραγωγή του σαργού αν και µε πολλές 

διακυµάνσεις, σε γενικές γραµµές ακολούθησε παρόµοια πορεία µε τη συνολική 

ελληνική αλιευτική παραγωγή, ενώ πτώση της παραγωγής ξεκίνησε από το 1993 και 

µετά, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα αλιευτικά του αποθέµατα εξασθενούν χρόνο µε 

τον χρόνο. 

Η µέση µηνιαία αλιευτική παραγωγή του σαργού παρουσιάζει εποχικότητα για 

την περίοδο 1982-2003. Η χαµηλότερη αλιευτική παραγωγή από τον ∆εκέµβριο µέχρι 

τον Μάιο οφείλεται στην αναπαραγωγική δραστηριότητα του είδους που σύµφωνα µε 

τους Bauchot & Hureau (1986), πραγµατοποιείται στην Α. Μεσόγειο την περίοδο 

αυτή. Επίσης, η µειωµένη αλιευτική παραγωγή από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο 

µπορεί να οφείλεται στην απαγόρευση που ισχύει για τα σκάφη που χρησιµοποιούν 

µικρές τράτες και κυκλικά δίχτυα και αλιεύουν κατά µήκος της ακτογραµµής (δεν 

ανήκουν στα σκάφη µέσης αλιείας). Την ίδια περίοδο απαγορεύεται η αλιεία για τις 

µηχανότρατες αλλά αυτό φαινοµενικά δεν µπορεί να επηρεάσει την αλιευτική 

παραγωγή του σαργού αφού αυτές δεν επιτρέπεται να αλιεύσουν σε βάθος µικρότερο 

των 50 m και σε απόσταση µικρότερη από ένα µίλι από την ακτή (Kapantagakis 

2007), ενώ ο σαργός ζει σε ρηχά νερά µέχρι 50 m βάθος (Sala & Ballesteros 1997). 

Τους υπόλοιπους µήνες που αίρονται οι παραπάνω αναφερόµενοι περιοριστικοί 

παράγοντες η αλιευτική παραγωγή του σπάρου παρουσιάζεται κανονική µέχρι 

αυξηµένη.  

 

4.1.3. Ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπαροειδών στο Β. Αιγαίο 

4.1.3.1. Ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου στο Β. Αιγαίο 

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου στις τρείς περιοχές του Β. Αιγαίου, 

για την περίοδο 1982-2003, επηρέασε σηµαντικά τη συνολική ελληνική αλιευτική 

παραγωγή του είδους, αφού πάνω από το µισό της παραγωγής (62,5 %) προήλθε από 

τις περιοχές αυτές. 

 Αναλυτικότερα, στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) η παραγωγή κυµάνθηκε 

σε πολύ χαµηλά επίπεδα συγκριτικά µε τις άλλες δυο περιοχές του Β. Αιγαίου, οι 
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οποίες θεωρούνται από τις πιο παραγωγικές για τα ελληνικά θαλάσσια ύδατα 

(Stergiou et al. 2007a). Σε αντίθεση όµως µε τις περιοχές αυτές, τα αλιευτικά 

αποθέµατα του σπάρου στον Παγασητικό Κόλπο, φαίνεται να βρίσκονται σε 

καλύτερη κατάσταση από το 1994 (µέγιστη τιµή) και ύστερα, αφού η ετήσια 

αλιευτική παραγωγή του ήταν µεγαλύτερη από τη µέση ετήσια παραγωγή για την 

περίοδο 1982-1993. Η απαγόρευση που ισχύει για τις τράτες βυθού στον ηµίκλειστο 

αυτό κόλπο θα µπορούσε να έχει συµβάλει σε αυτό το αποτέλεσµα. 

Στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου και Σιγγιτικού Kόλπου (περιοχή 13), 

παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη αλιευτική παραγωγή σε σχέση µε τις άλλες δύο 

περιοχές. Η περιοχή αυτή αποτελεί σηµαντικό αλιευτικό πεδίο για τον σπάρο, αφού 

κατά µέσο όρο το 46,5 % της συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του είδους 

προέρχεται από αυτή. Έτσι, η διακύµανση της αλιευτικής παραγωγής του σπάρου 

στην περιοχή αυτή ήταν παρόµοια µε τη συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή. 

Στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14), η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σπάρου 

ακολούθησε παρόµοια διακύµανση µε τη συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή 

του είδους και αποτέλεσε κατά µέσο όρο το 15,4 %  µε εξαίρεση το έτος 1990 (77,3 

%). Στην περιοχή αυτή λοιπόν εντοπίζεται το σφάλµα για την χρονιά αυτή, καθώς  η 

παραγωγή φάνηκε να ήταν 11 φορές µεγαλύτερη. Συνεπώς, είχε ως αποτέλεσµα να 

επηρεάσει εσφαλµένα την συνολική ετήσια ελληνική αλιευτική παραγωγή του 

σπάρου, καθώς επίσης και τη µέση µηνιαία αλιευτική παραγωγή του είδους όπως ήδη 

έχει γίνει λόγος παραπάνω. 

 

4.1.3.2. Ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στο Β. Αιγαίο 

Η συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή του σαργού είναι αρκετά µεγαλύτερη 

της παραγωγής στις τρείς περιοχές του Β. Αιγαίου. Εποµένως, δεν αλιεύεται σε τόσο 

µεγάλη κλίµακα στις περιοχές αυτές.  

Συγκεκριµένα, στον Παγασητικό Κόλπο (περιοχή 11) η παραγωγή κυµάνθηκε σε 

πολύ χαµηλά επίπεδα για την περίοδο 1982-2003 και σε σχέση µε τις άλλες δύο 

περιοχές (13 και 14) του Β. Αιγαίου ήταν η µικρότερη αφού όπως προαναφέρθηκε η 

περιοχή αυτή είναι γενικά η λιγότερο παραγωγική συγκριτικά µε τις άλλες δύο, των 
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οποίων η παραγωγή επηρεάζεται σηµαντικά από τις πλούσιες σε θρεπτικά ποτάµιες 

εκβολές και εισροές υδάτινων µαζών από τη Μαύρη θάλασσα (Lykousis et al. 2002). 

Στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου και Σιγγιτικού Κόλπου (περιοχή 13), η 

ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού, σε αντίθεση µε του σπάρου, δεν φαίνεται να 

επηρεάζει σηµαντικά τη συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή του είδους.  

Η ετήσια αλιευτική παραγωγή του σαργού στο Θρακικό Πέλαγος (περιοχή 14) 

δεν φαίνεται να επηρεάζει την συνολική ελληνική αλιευτική παραγωγή του είδους αν 

και συγκριτικά µε τις άλλες δύο περιοχές ήταν µεγαλύτερη και αποτέλεσε κατά µέσο 

όρο τo 15,5 %. Αξιοπρόσεκτο όµως είναι ότι  το 2000 το 43,6 % τη συνολικής 

ελληνικής αλιευτικής παραγωγής του σαργού προήλθε από αυτή. 

 

4.1.3.3. Ετήσια αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου στο Β. Αιγαίο 

Η αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου αν και δεν καταγράφεται επίσηµα είναι 

εξίσου σηµαντική αφού είναι εµπορεύσιµο είδος σηµαντικής οικονοµικής αξίας 

(Arculeo et al. 2003). Στον Παγασητικό Κόλπο και το Θρακικό Πέλαγος η ετήσια 

αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου για την περίοδο 1982-2003 ήταν σχεδόν ίδια µε 

αυτή του σαργού. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι τα δύο αυτά είδη έχουν την ίδια 

οικονοµική αξία, αρκετά κοντινή συγγένεια, κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά και 

συχνά απαντώνται στο ίδιο ενδιαίτηµα. Στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου και 

Σιγγιτικού Κόλπου η παραγωγή του κακαρέλου ήταν µικρότερη από του σαργού. 

Οµοίως µε του σαργού, η ελληνική αλιευτική παραγωγή του κακαρέλου δεν 

επηρεάζεται από την παραγωγή στις τρεις περιοχές του Β. Αιγαίου αφού το ποσοστό 

που προέρχεται από τις περιοχές αυτές είναι µικρό. 

 

4.1.4. Εκτίµηση παραγωγής  από ερωτηµατολόγια 

 

4.1.4.1. Παραγωγή σπαροειδών 

Τα τρία σπαροειδή είναι σηµαντικότερα στην περιοχή του Θερµαϊκού, 

Τορωναίου και Σιγγιτικού  Κόλπου, αφού τα µισά σχεδόν από τα παράκτια σκάφη 

αλιεύουν τα είδη αυτά και συγκριτικά µε τις άλλες δύο περιοχές το ποσοστό αυτό 
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είναι το µεγαλύτερο. Η αλιευτική παραγωγή του σπάρου είναι µεγαλύτερη στην 

περιοχή αυτή ενώ του σαργού και του κακαρέλου είναι µεγαλύτερη στο Θρακικό 

Πέλαγος. Η µικρότερη παραγωγή για τον σπάρο και τον σαργό παρατηρήθηκε στον 

Παγασητικό Κόλπο ενώ για τον κακαρέλο στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου 

και Σιγγιτικού Κόλπου. Η παραγωγή του κακαρέλου σε σχέση µε του σαργού ήταν 

ελάχιστα µεγαλύτερη στον Παγασητικό Κόλπο και ελάχιστα µικρότερη στο Θρακικό 

Πέλαγος ενώ στον Θερµαϊκό, Τορωναίο και Σιγγιτικό Κόλπο ήταν σχεδόν η µισή. 

Γενικά, η αλιευτική παραγωγή του σπάρου είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε τα αλλα 

δύο είδη και στις τρείς περιοχές του Β. Αιγαίου (εικόνα 3.1.11). Αναφορικά για το 

σπάρο και το σαργό τα αποτελέσµατα από τα ερωτηµατολόγια συµπιπτουν µε αυτά 

από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ
1
. 

 Η µικρή οικονοµική αξια του σπάρου σε σχέση µε του σαργού και του 

κακαρέλου έχει ως συνέπεια να µην αποτελεί αλίευµα-στόχο για πολλούς από τους 

ψαράδες µε αποτέλεσµα τα αλιευτικά αποθέµατα του σπάρου τα οποία δεν δέχονται 

την ίδια αλιευτική πίεση, υπερτερούν - βρίσκονται σε µεγαλύτερη αυθονία 

συγκριτικα µε τα αλλα δύο είδη. Μια άλλη υπόθεση είναι ο ρυθµός αύξησης και η 

επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, το ελάχιστο 

µέγεθος αλίευσης για τον σπάρο είναι 12 cm (Kapantagais 2007). Στης περιοχές του 

Β. Αιγαίου δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια έρευνα για το ρυθµό αύξησης του 

σαργού. Σε άλλη περιοχή της Μεσογείου έχει βρεθεί όµως ότι σε µήκος 12 cm ο 

σαργός είναι 1 µε 1,5 ετών (Gordoa & Moli 1997), ενώ σε πρώτη γεννητική 

ωρίµανση βρίσκεται σε ηλικία 2 και 3 ετών (Bauchot & Hureau 1986). Πολύ πιθανόν 

λοιπόν στοχεύοντας σπάρο να πιάνονται και ανώριµα άτοµα σαργού.  

 

4.1.4.2. Συνολική αλιευτική παραγωγή ανά περιοχή 

Η µεγαλύτερη αλιευτική παραγωγή παρατηρείται κατά σειρά στο Θρακικό 

Πέλαγος, στη περιοχή του Θερµαικού, Τορωναίου και Σιγγιτικού Κολπου και στον 

κόλπο του Παγασητικού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι βόρειες ελληνικές ακτές 

είναι ευτροφικές περιοχές (Lampadariou & Tselepides 2006), έχουν µεγαλύτερη 

                                                           
1
 Αν αφαιρεθεί η τιµή της παραγωγής του σπάρου για το έτος 1990 στο Θρακικό Πέλαγος, σε αντίθεση 

µε τα αποτελέσµατα από τα ερωτηµατολόγια η µέση ετήσια παραγωγή του σαργού στην περιοχή αυτή 

είναι µεγαλύτερη από του σπάρου 
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παραγωγικότητα (Stergiou et al. 2007a) και αποτελούν τα σηµαντικότερα αλιευτικά 

και αναπαραγωγικά πεδία στις ελληνικές θάλασσες (Stergiou & Christou 1996). 

Στις τρείς περιοχές του Β. Αιγαίου έχουν παρατηρηθεί -από τους ψαράδες- 

αλλαγές στη γεωµορφολογία (πχ. από έργα ανάπτυξης, από φυσικές διεργασίες όπως 

διάβρωση της ακτής) και την τοπογραφία του βυθού της περιοχής (καταστροφή 

λειµώνων ποσειδωνιών από τράτες). Επίσης έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στα 

αλιευτικά εργαλεία και τον εξοπλισµό, στις τεχνολογικές υποδοµές (πχ. 

εκσυγχρονισµός, επέκταση λιµένα ή ιχθυόσκαλας) και τέλος στους κανονισµούς 

αλιείας (παράρτηµα II). Όλα τα παραπάνω αποτελούν παράγοντες  που επηρεάζουν 

την αλιευτική παραγωγή είτε θετικά είτε αρνητικά. Παρατηρήθηκε επίσης, µείωση 

της απορριπτόµενης βιοµάζας και µπορεί να θεωρηθεί επακόλουθο της 

αποτελεσµατικότητας των περιοριστικών µέτρων ως προς την επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων. Τέλος, πολλοί ψαράδες παρατήρησαν ότι το µέσο µέγεθος των 

περισσοτέρων αλιευµάτων τείνει να µικραίνει µε τα χρόνια και αυτό είναι 

περισσότερο αποτέλεσµα της υπεραλίευσης των µεγαλύτερου µεγέθους αποθέµατα, 

συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν αρκετοί έλληνες ερευνητές όπως ο K.I. Στεργίου 

(Stergiou et al.1997) και προπάντων ο καταξιωµένος ερευνητής D. Pauly (Pauly et al. 

1998).   

 

 

4.3. Αλιευτικά εργαλεία 

 Ένα πλήθος αλιευτικών εργαλείων χρησιµοποιούνται για την αλιεία στην 

Ελλάδα (Stergiou et al. 2007). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας 

για τις τρείς περιοχές του Β. Αιγαίου (εικόνα 3.3.1) αλλά και γενικά (Kapantagakis 

2007), παρατηρείται ότι τα δίχτυα και τα παραγάδια είναι τα πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας. Από τις δύο κατηγορίες 

διχτυών, τα µανοµένα και τα απλάδια, τα πρώτα χρησιµοποιούνται περισσότερο.  

Ένα ποσοστό των ψαράδων στο Θρακικό Πέλαγος χρησιµοποιεί και άλλα 

αλιευτικά εργαλεία. Το ποσοστό αυτό όπως επίσης και η ποικιλία των εργαλείων 
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είναι µικρότερο στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου και Σιγγιτικού Κόλπου και 

ακόµα πιο µικρό στον Παγασητικό Κόλπο.  

Η επιλογή των αλιευτικών εργαλείων εξαρτάται από τοπικούς παράγοντες 

(Adamidou 2007) όπως τα αλιευτικά αποθέµατα της κάθε περιοχής, τα οποία µε τη 

σειρά τους εξαρτώνται από τη γεωµορφολογία της περιοχής (Stergiou et al. 1997).  

 

4.4. Οικονοµικά στοιχεία 

Το κέρδος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το οικοσύστηµα της 

περιοχής, η αλιευτικές ικανότητες του ψαρά και τα αλιευτικά εργαλεία (Tzanatos et 

al. 2006). Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκε άµεση σχέση του µήκους του 

σκάφους µε το κέρδος. Τα σκάφη µήκους <7 m έχουν µεγαλύτερο κέρδος/ ηµέρα 

αλιείας στο Θρακικό Πέλαγος αφού όπως προαναφέρθηκε στην περιοχή αυτή τα 

σκάφη είναι πιο καινούρια άρα και πιο εξελιγµένα, ενώ το µικρότερο κέρδος για την 

κατηγορία αυτή έχουν τα σκάφη στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου και 

Σιγγιτικού Κόλπου. Αντίθετα, στη περιοχή αυτή το κέρδος για τις άλλες δύο 

κατηγορίες (σκάφη µήκους 7-10 m και >10 m) είναι το µεγαλύτερο συγκριτικά µε τις 

άλλες δύο περιοχές.  

Τα άτοµα που εργάζονται πάνω στο σκάφος φαίνεται να έχουν επίσης σχέση µε 

το µήκος του σκάφους. Στα περισσότερα είναι κατά µέσο όρο 2, ενώ σε ορισµένα 

µήκους >10 m εργάζονται πάνω από 2 άτοµα και σε σκάφη <7 m µπορεί να εργάζεται 

µόνο 1 άτοµο (Πίνακας 3.4.1). Συνήθως το ένα από τα άτοµα είναι ο ιδιοκτήτης του 

σκάφους που εργάζεται είτε µόνος του είτε µε τη βοήθεια δεύτερου ή και τρίτου το 

οποίο έχει προσλάβει και συχνά τα άτοµα αυτά έχουν κάποια κοντινή σχέση ή 

συγγένεια µε τον ιδιοκτήτη (Conides 2007).  

Ένας από τους σηµαντικότερους οικονοµικούς παράγοντες αποτελούν τα έξοδα 

για τα καύσιµα (πετρέλαιο), τα οποία επηρεάζονται από την παγκόσµια οικονοµία 

(τιµή πετρελαίου) αλλά και από εθνικά µέτρα όπως η επιστροφή ειδικού φόρου 

κατανάλωσης (Conides 2007). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 3.4.2. τα 

έξοδα για τα καύσιµα αλλά και τα αλιευτικά ταξίδια που καλύπτουν µε γεµάτη 

δεξαµενή έχουν ως εξής: τα περισσότερα έξοδα για τις κατηγορίες σκαφών µήκους 
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<7 m και 7-10 m, έχουν τα σκάφη στον Παγασητικό Κόλπο και καλύπτουν 

περισσότερα αλιευτικά ταξίδια συγκριτικά µε τα σκάφη της ίδιας κατηγορίας στις 

άλλες περιοχές, τα οποία έχουν λιγότερα έξοδα για τα καύσιµα. Σκάφη >10 m µήκος, 

έχουν περισσότερα έξοδα στο Θρακικό Πέλαγος και οµοίως καλύπτουν περισσότερα 

αλιευτικά ταξίδια. Γενικά παρατηρείται και είναι ευνόητο ότι όσο πιο µεγάλο είναι το 

κόστος για το γέµισµα της δεξαµενής καυσίµων σε ένα σκάφος, τόσο περισσότερα 

αλιευτικά ταξίδια καλύπτει. Εξαρτάται βέβαια και από άλλους παράγοντες όπως η 

διάρκεια των ‘ταξιδίων’, η ταχύτητα που αναπτύσσει το σκάφος και το µήκος του. Τα 

σκάφη της παράκτιας αλιείας είναι µικρά, κυρίως παλαιά και µε µικρή ιπποδύναµη 

µηχανής και για του λόγους αυτούς δεν είναι ικανά να κάνουν µακρινά µεγάλης 

διάρκειας αλιευτικά ταξίδια (Conides 2007). 

Εκτός από τα έξοδα για τα καύσιµα, ετήσια και πάγια έξοδα επιβαρύνουν τους 

παράκτιους αλιείς και σύµφωνα µε προηγούµενη έρευνα (Conides 2007) σε τέτοιο 

σηµείο που πολλοί από αυτούς να είναι χρεωµένοι στις τράπεζες. Μεγάλο πλήγµα 

γι’αυτους είναι τα προστατευόµενα είδη (δελφίνια, φώκιες, χελώνες) τα οποία 

προκαλούν µεγάλες καταστροφές στα δίχτυα τους. Τα έξοδα αυτά για τις τρείς 

περιοχές του Β. Αιγαίου αναφέρονται στον πίνακα 3.4.2. 

 

4.5. Αλιεύµατα στόχοι και αξία 

 Ορισµένα είδη όπως ο µπακαλιάρος, αποτελούν κοινό στόχο και για τις τρείς 

περιοχές του Β. Αιγαίου. Γενικά παρατηρείται ότι οι δύο περιοχές του Β. Αιγαίου (13 

και 14) παρουσιάζουν περισσότερες οµοιότητες µεταξύ τους ως προς τα αλιεύµατα 

στόχους αλλά και ως προς την µέση τιµή αλιεύµατος. Η οµοιότητα στη σύνθεση των 

αλιευµάτων των δύο αυτών περιοχών µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι είναι δύο 

γεωγραφικά γειτονικές περιοχές. Παρατηρείται επίσης ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 

παραγωγή των ειδών και ο ανταγωνισµός σε µια περιοχή τόσο η αξία τους πέφτει. 

Έτσι στον Παγασητικό Κόλπο που είναι λιγότερο παραγωγική περιοχή (ως προς το 

ύψος της παραγωγής) σε σχέση µε τις άλλες δυο, η αξία των περισσοτέρων ειδών 

είναι µεγαλύτερη. Επίσης δεν υπάρχει ανταγωνισµός από τις µηχανότρατες, αφού 

αυτές απαγορεύεται να αλιεύσουν µέσα στον ηµίκλειστο αυτόν κόλπο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

� Η ελληνική αλιευτική παραγωγή του σπάρου και του σαργού µειώνεται τα 

τελευταία 14 χρόνια. 

� Εποχικότητα παρουσιάζει η αλιευτική παραγωγή του σπάρου και του σαργού. 

� Η ελληνική αλιευτική παραγωγή του σπάρου επηρεάζεται σηµαντικά από την 

παραγωγή στην περιοχή του Θερµαϊκού, Τορωναίου και Σιγγιτικού Κόλπου. 

� Στο βόρειο Αιγαίο, η µεγαλύτερη αλιευτική παραγωγή σε σαργό και κακαρέλο 

προέρχεται από το Θρακικό Πέλαγος. 

� Ο Παγασητικός Κόλπος, έχει την µικρότερη παραγωγή σε σαργό και σπάρο 

συγκριτικά µε τις άλλες δύο περιοχές του βορείου Αιγαίου. 

� Η αλιευτική παραγωγή του σπάρου στον Παγασητικό Κόλπο, σε αντίθεση µε τις 

άλλες δύο περιοχές, είναι βελτιωµένη σε σχέση µε την παραγωγή πριν το 1994. 

� Η περιοχή του Θερµαϊκού-Τορωναίου-Σιγγιτικού Κόλπου, παρουσιάζει αρκετά 

κοινά µε το Θρακικό πέλαγος, ως προς την ποσότητα, την σύσταση και την 

οικονοµική αξία των αλιευµάτων, καθώς και στα χαρακτηριστικά του στόλου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία, συγκεντρώθηκαν 104 ερωτηµατολόγια από παράκτιους αλιείς 

των τριών αλιευτικών υποπεριοχών του βορείου Αιγαίου (υποπεριοχή 11: 

Παγασητικός Κόλπος, υποπεριοχή 13: Θερµαϊκός, Τορωναίος και Σιγγιτικός Κόλπος 

και υποπεριοχή 14: Θρακικό Πέλαγος) το καλοκαίρι του 2007, µε σκοπό να εκτιµηθεί 

η αλιευτική παραγωγή των τριών εµπορικών σπαροειδών (σπάρος Diplodus 

annularis, σαργός Diplodus sargus και κακαρέλος Diplodus vulgaris) και να 

συγκριθεί µε τα αποτελέσµατα από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Συγκεντρώθηκαν επίσης 

και άλλα στοιχεία όπως η συνολική αλιευτική παραγωγή, τα αλιεύµατα στόχοι και η 

αξία τους, χαρακτηριστικά σκάφους και εξοπλισµού καθώς και κοινωνικοοικονοµικά 

στοιχεία (έσοδα, έξοδα, αξία σκάφους, άτοµα ανά σκάφος). 

Η παραγωγή της µικρής παράκτιας αλιείας (σκάφη µε µηχανή <19HP) αν και δεν 

καταγράφεται συστηµατικά από την ΕΣΥΕ, είναι ίση µε παραπάνω από το µισό της 

συνολικής ελληνικής αλιευτικής παραγωγής. 

Η ελληνική αλιευτική παραγωγή του σαργού και του κακαρέλου παρουσίασε 

αύξηση µέχρι το 1993 και πτώση από την χρονιά αυτή και ύστερα. Αντίστοιχη 

διακύµανση παρουσίασε η αλιευτική παραγωγή του σπάρου µόνο που η πτώση 

ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα. Εποχικότητα παρουσιάζουν η αλιευτική παραγωγή του 

σπάρου και του σαργού και οφείλεται σε βιολογικούς παράγοντες και αλιευτικές 

απαγορεύσεις. 

 Η περιοχή του Θερµαϊκού-Τορωναίου-Σιγγιτικού Κόλπου αποτελεί σηµαντικό 

αλιευτικό πεδίο για τον σπάρο, αφού πάνω από το µισό της ελληνικής παραγωγής  

προέρχεται από την περιοχή αυτή. Το Θρακικό Πέλαγος είχε τη µεγαλύτερη 

αλιευτική παραγωγή σε σαργό και κακαρέλο. Στον Παγασητικό Κόλπο η παραγωγή 

για τα τρία είδη κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα συγκριτικά µε τις άλλες δύο περιοχές. 

Σε αντίθεση όµως µε τις παραπάνω περιοχές όπου παρατηρήθηκε πτώση της 

παραγωγής του σπάρου από το 1994 και µετά, στον Παγασητικό Κόλπο υπήρξε 

βελτίωση.  

Γενικά η περιοχή του Θερµαϊκού-Τορωναίου-Σιγγιτικού Κόλπου παρουσιάζει 

αρκετά κοινά µε το Θρακικό πέλαγος ως προς την ποσότητα, την σύσταση και την 

οικονοµική αξία των αλιευµάτων, καθώς και στα χαρακτηριστικά του στόλου.  
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SUMMARY 

In the present work, 104 questionnaires were collected from the coastal fishers of 

several northern Aegean Sea ports belonging to three fishing subareas (subarea 11: 

Pagasitikos Gulf, subarea 13: Thermaikos, Toronaios and Sigitikos Gulf  and subarea 

14: Thracian Sea) during 2007, aiming in estimating the landings of three commercial 

seabreams (the annular sea bream, Diplodus annularis, the white sea bream, D. 

sargus, and the two-banded sea bream, D. vulgaris) and compare them with the 

available records of the National Statistical Service of Greece (NSSG). Other fisheries 

(total landings, target species, boat and gear characteristics) and socioeconomic 

(income, expenses, market price, employers) data were also collected. 

  Although are not routinely recorded by the NSSG, the landings of the small-

scale coastal boats (engine <19HP) may account for more than half of the total Greek 

landings. The white sea bream and two-banded sea bream landings increased up to 

1993 and declined thereafter. The same decline was observed with annular sea bream 

landings but started a year later. The monthly annular sea bream and white sea bream 

landings exhibited a seasonal cycle that was related to fisheries regulations and 

biological factors. 

  The fishing subarea of Thermaikos, Toronaios and Sigitikos Gulf constitutes 

an important fishery ground for annular sea bream, as more than half of its total Greek 

landings is derived from that area. In Thracian Sea, white sea bream and two-banded 

sea bream landings were higher. In Pagasitikos Gulf the landings of all three species 

were low compared to the other two areas but the annular sea bream landings 

increased from 1994 onwards. In general, the areas of Thermaikos, Toronaios and 

Sigitikos Gulf and Thracian Sea share common characteristics in terms of quantity of 

landings, their value, and fleet characteristics. 


