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α ψάρια ανήκουν στα Σπονδυλόζωα και απαντούν τόσο
στη θάλασσα όσο και στα εσωτερικά νερά, π.χ. σε ποταμούς και λίμνες. Από τις σύγχρονες μελέτες της συστηματικής των οργανισμών αυτών τεκμηριώνεται η άποψη ότι
η παλαιά υπερομοταξία ή ομάδα των ιχθύων αποτελείται
από τις υπερομοταξίες των Αγνάθων και των Γναθοστόμων. Τα Γναθόστομα χωρίζονται στις ομοταξίες των Χονδριχθύων, των Ακτινοπτερύγιων και των Σαρκοπτερύγιων. Οι δύο τελευταίες ομοταξίες ήταν παλαιότερα γνωστές ως Οστεϊχθύες. Η ακριβής ταξινομική θέση πολλών
ειδών δεν έχει καθορισθεί μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί προβλήματα και στην εκτίμηση του συνολικού αριθμού τους.

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Τα ψάρια αποτελούν την παλαιότερη και την πολυπληθέστερη σε αριθμό ειδών ομάδα μεταξύ των Σπονδυλοζώων. Η κυριαρχία τους στις θάλασσες και τους ωκεανούς
αποκαλύπτεται με τις εξαιρετικά επιτυχημένες φυσιολογικές προσαρμογές που έχουν αναπτύξει κατά την εξελικτική τους πορεία, αλλά και με τη μεγάλη ποικιλότητα που παρουσιάζουν στο μέγεθος, το σχήμα και τη μορφή.
Η ιχθυοπανίδα των ελληνικών θαλασσών χαρακτηρίζεται από θερμόφιλα, τροπικά και
υποτροπικά είδη, τα οποία είναι είτε απόγονοι ψαριών της Τηθύος Θάλασσας είτε
είδη διαφορετικής προέλευσης, τα οποία έφθασαν στην περιοχή της Μεσογείου από
τον Ινδικό ωκεανό και την Ερυθρά θάλασσα σε διαφορετικές περιόδους. Τα τελευταία χρόνια το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μελέτη των λεσεψιανών μεταναστών
που εισέρχονται συχνότερα από τη διώρυγα του Σουέζ και εγκαθίστανται λόγω των
κλιματικών αλλαγών στη Μεσόγειο, αλλά και ειδών του Ατλαντικού που εποικούν τη
Μεσόγειο μέσω του στενού του Γιβραλτάρ οδήγησε στη προσθήκη νέων ειδών ψαριών στον κατάλογο των ήδη καταγεγραμμένων. Επίσης, η καταγραφή βαθύβιων ειδών, που αλιεύονται πλέον, λόγω της επέκτασης της αλιείας με συρόμενα εργαλεία
σε μεγαλύτερα βάθη, αλλά και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στη θαλάσσια έρευνα
των βαθιών νερών συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των γνωστών ειδών (Papaconstantinou 1988). Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, στις
ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί συνολικά 476 είδη ψαριών (Fishbase, IMASFish, Λαμπροπούλου 2007). Από αυτά, τα 412 είδη ανήκουν στη ομοταξία των Ακτινοπτερύγιων (ψάρια με ακτίνες τα πτερύγιά τους), τα 63 στην ομοταξία των Χονδριχθύων (καρχαρίες, ράγιες-σαλάχια και χίμαιρες) και μόνο ένα στην ομοταξία των Κεφαλασπιδομόρφων (πετρόμυζα) που ανήκουν στα Άγναθα. Στη μεγάλη τους πλειονότητα είναι είδη ατλαντο-μεσογειακής προέλευσης (63%), ενώ ακολουθούν τα ενδημικά είδη της Μεσογείου (19%), τα είδη παγκόσμιας εξάπλωσης (10%), τα κοσμοπολίτικα είδη (5%) και οι λεσεψιανοί μετανάστες (3%). Το σύνολο των ψαριών των
ελληνικών θαλασσών αποτελεί περίπου το 79% των ειδών που έχουν καταγραφεί
στη Μεσόγειο.
Στη Μεσόγειο συνολικά έχουν καταγραφεί περί τα 600 είδη ψαριών και αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τον ημίκλειστο χαρακτήρα της λεκάνης αυτής, η βιοποικιλότητα των
Χονδριχθύων είναι της τάξης των 80 ειδών (που αποτελεί περίπου το 7% της αντίστοιχης παγκόσμιας βιοποικιλότητας). Την ποικιλότητα αυτή συνιστούν 45 είδη καρχαριών,

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις για την κατανομή και αφθονία των ψαριών στις ελληνικές θάλασσες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στην ιχθυοπανίδα των διαφόρων περιοχών. Τόσο η γεωγραφική θέση
όσο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η θερμοκρασία και η παραγωγικότητα των νερών, επηρεάζουν ως επί το πλείστον τη διαφοροποίηση αυτή. Ειδικότερα,
στο βόρειο Αιγαίο είναι εμφανής η παρουσία ορισμένων ειδών που προέρχονται
από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ στο νότιο Αιγαίο, στο Κρητικό και στο Ιόνιο απαντώνται ως επί το πλείστον θερμόφιλα είδη και λεσεψιανοί μετανάστες. Επίσης, παρατηρήθηκε από δεδομένα αλιευτικών ερευνών ότι η μεγαλύτερη ποικιλότητα βενθικών ειδών εμφανίζεται στο Αιγαίο (Θρακικό πέλαγος, Θερμαϊκός κόλπος και περιοχή των νήσων Κυκλάδων-Δωδεκανήσων), ενώ ακολουθεί αυτή του Ιονίου και του
Κρητικού πελάγους (Λαμπροπούλου 2007). Η αφθονία των μικρών πελαγικών ψαριών (γαύρος, σαρδέλα κ.ά.) είναι πολύ περιορισμένη στις ολιγοτροφικές περιοχές,
ενώ εξαιρετικά μεγάλη στις πλούσιες παραγωγικά περιοχές του βόρειου Αιγαίου. Τα
μεγάλα πελαγικά ψάρια (ξιφίας, τόννοι, καρχαρίες) παρατηρούνται ως μεταναστευτικά σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, ωστόσο η αφθονία τους διαφοροποιείται από
περιοχή σε περιοχή και από είδος σε είδος.
Κατά τα τελευταία 20 χρόνια η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων των εμπορικών ειδών στην Ελλάδα παρουσιάζει τάσεις σημαντικής κάμψης, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη μείωση της
αλιευτικής ικανότητας του στόλου, ώστε να μειωθεί η αλιευτική πίεση στα αποθέματα (Papaconstantinou et al. 2007). Η υπεραλίευση, αν και προς το παρόν τουλάχιστον
δεν φαίνεται να αποτελεί ουσιαστικό πρόβλημα για τα περισσότερα είδη των Ακτινοπτερύγιων, επηρεάζει σημαντικά την αφθονία ορισμένων εμπορικών (όπως του
τόννου και του ξιφία) και απορριπτομένων ειδών, καθώς και ορισμένων ειδών που
ζουν σε μεγάλα βάθη. Επίσης, φαίνεται να αποτελεί σοβαρή απειλή για το σύνολο
σχεδόν των ειδών των Χονδριχθύων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της επιστημονικής κοινότητας, οι τιμές της αφθονίας και της ποικιλότητας των Χονδριχθύων της
Μεσογείου παρουσιάζουν πτωτική τάση και εικάζονται χειρότερα σενάρια για το
μέλλον. Η πτωτική αυτή τάση πιθανώς να αποτελεί απόρροια του βασικού βιολογικού χαρακτήρα των Χονδριχθύων, σε συνδυασμό με την ημίκλειστη μορφή της Μεσογείου, την αυξανόμενη ένταση της αλιευτικής δραστηριότητας στα παράκτια και
πελαγικά ύδατα και την καταστροφή και υποβάθμιση ενδιαιτημάτων (Stevens et al.
2005, Walker et al. 2005). Εξάλλου, η αλόγιστη χρήση κάποιων συρόμενων εργαλείων επηρεάζει εμμέσως την κατανομή και αφθονία ορισμένων βενθικών ειδών, που
η παρουσία τους εξαρτάται άμεσα από το περιβάλλον ή το υπόστρωμα στο οποίο
ζουν, όπως τα λιβάδια ποσειδωνίας. Σε αυτή την περίπτωση η καταστροφή ή ο περιορισμός των ενδιαιτημάτων τους προκαλεί αντίστοιχο περιορισμό του πληθυσμού
ειδών όπως οι ιππόκαμποι και οι σακοράφες (Hippocampus sp., Syngnathus sp.).
Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα ψάρια των ελληνικών θαλασσών είναι η υπεραλίευση και η καταστροφή ή ο περιορισμός
των ενδιαιτημάτων τους λόγω της ρύπανσης ή άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Περισσότερο ευάλωτα στην επίδραση της αλιείας είναι τα είδη που ζουν σε μεγάλα
βάθη και το σύνολο των Χονδριχθύων, διότι οι πληθυσμοί τους εμφανίζουν μικρή ικανότητα ανάκαμψης. Η αλιεία με μηχανότρατα αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή,
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34 βατοειδή και 1 είδος χίμαιρας. Από αυτά, 9 είδη χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα
σπάνιες αναφορές και λόγω έλλειψης δεδομένων η ταυτοποίηση και η ταξινόμησή
τους είναι αβέβαιες (π.χ. το Squalus megalops). Ανάμεσα στα υπόλοιπα 71 είδη περιλαμβάνονται άλλα σπάνια και ευκαιριακά είδη της Μεσογείου, ως επισκέπτες από
τον Ατλαντικό ή ως μετανάστες από την Ερυθρά θάλασσα. Ο αριθμός των ενδημικών
ειδών της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα μικρός και ανέρχεται σε 4 είδη βατών (Leucoraja
melitensis, Raja polystigma, Raja radula και Mobula mobular). Η κατανομή των Χονδριχθύων στη Μεσόγειο δεν ακολουθεί κάποια κανονικότητα, ενώ κάποιες περιοχές
προτιμώνται σε σχέση με άλλες. Για παράδειγμα, τα νερά της Τυνησίας φιλοξενούν
συχνά νεαρά άτομα του λευκού καρχαρία Carcharodon carcharias.
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ενώ ακολουθούν η αλιεία με δίχτυα (σταθερά δίχτυα-απλάδια, κυκλικά δίχτυα και παρασυρόμενα) και η αλιεία με παραγάδια. Δυστυχώς, τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σχετικά με την αλιευτική δυναμική είναι ελλιπή, καθώς σημαντικά είδη δεν
καταγράφονται, ενώ κάποια άλλα ομαδοποιούνται σε ένα σύνολο, χωρίς να διακρίνονται μεταξύ τους. Επίσης, τα δεδομένα αυτά αφορούν μόνο τα είδη που αξιοποιούνται εμπορικά, ενώ για τα υπόλοιπα, που απορρίπτονται (π.χ. καρχαρίες και βατοειδή) δεν υπάρχουν αναφορές. Όσον αφορά τον ερυθρό τόννο, η βασική απειλή
είναι η υπεραλίευση και η παράνομη αλιεία από γριγρί.
Τα είδη που απειλούνται και από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες εκτός της αλιείας είναι κυρίως αυτά που διαβιούν σε παράκτιες περιοχές. Τα παράκτια οικοσυστήματα υφίστανται σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Η ραγδαία βιομηχανική και αστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης και η παρεπόμενη ρύπανση πλήττει και υποβαθμίζει τα ενδιαιτήματα αυτά, που συχνά αποτελούν περιοχές ωοτοκίας η διαβίωσης των νεαρών ατόμων.
Οι Χονδριχθύες είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων ειδών σε περιβαλλοντικές απειλές, με αποτέλεσμα πολλά είδη να απειλούνται με εξαφάνιση, ως απόρροια και των
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του κύκλου ζωής τους. Γνωστή είναι η απειλή που προκύπτει από τα ίδια τα χαρακτηριστικά επιλογής του κύκλου ζωής των Χονδριχθύων,
που τους καθιστούν πιο ευάλωτους στη αλιευτική πίεση. 62 από τα 71 είδη (87%)
της Μεσογείου δύναται να απειληθούν λόγω αυτών των έμφυτων χαρακτηριστικών
τους. Πιο συγκεκριμένα, οι Χονδριχθύες διακρίνονται από βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης και ωρίμανσης, μικρή γονιμότητα και μεγάλη περίοδο κύησης. Συνεπώς, η δυναμική πληθυσμιακής τους αύξησης και η ικανότητα ανάκαμψης από πιθανή διατάραξη (όπως υπεραλίευση, ρύπανση, καταστροφή ενδιαιτήματος) είναι περιορισμένες.
Τέλος, η κλιματική αλλαγή, η οποία τα τελευταία χρόνια συμβάλλει στην αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας της Μεσογείου, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στο θαλάσσιο οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών, διευκολύνοντας τον
εποικισμό κάποιων ειδών και μεταβάλλοντας τη βιοποικιλότητα, αλλά και την κατανομή και αφθονία των πληθυσμών.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πόσο μικρός είναι ο αριθμός των απειλούμενων ειδών για
τα οποία υπάρχει νομικό καθεστώς προστασίας. Από τα 30 είδη Χονδριχθύων της
Μεσογείου που έχουν εκτιμηθεί ως απειλούμενα, μόνο για τα 8 (27%) έχει ληφθεί
κάποια μέριμνα για τη διαφύλαξη και την προστασία τους. Για τα υπόλοιπα 22 (πάνω από το 73%) κανένα προστατευτικό μέτρο δεν έχει εφαρμοσθεί προς το παρόν
στην περιοχή της Μεσογείου.

1. Το Κόκκινο Βιβλίο
Στο πρώτο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλοζώων της Ελλάδος (Καρανδεινός & Λεγάκις 1992) από το σύνολο της ιχθυοπανίδας περιλαμβάνονται μόνο 21
είδη ψαριών των γλυκών νερών, ενώ δεν αξιολογούνται καθόλου και δεν περιλαμβάνονται τα ψάρια της θάλασσας.
Στη παρούσα έκδοση τόσο οι Χονδριχθύες όσο και οι Ακτινοπτερύγιοι που περιλήφθηκαν στον κατάλογο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδος αποτελούν είδη τα οποία αναφέρονται στις διάφορες διεθνείς συμβάσεις για την προστασία της Μεσογείου (π.χ. Βαρκελώνης και Βέρνης), σε οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και
σε κανονισμούς της ΕΕ.
Η αξιολόγηση των ειδών βασίστηκε στα κριτήρια που καθόρισε η IUCN, καθώς επίσης και σε προηγούμενες αξιολογήσεις ομάδων εργασίας της IUCN για τους Χονδριχθύες της Μεσογείου. Ιδιαίτερα σημαντικής βοήθειας ήταν οι αξιολογήσεις που
έγιναν για 71 είδη Χονδριχθύων της Μεσογείου σε συνάντηση 30 ειδικών (Shark
Specialist Group, SSG) από 14 χώρες που πραγματοποιήθηκε στο Σαν Μαρίνο τον
Σεπτέμβριο του 2003 με την υποστήριξη του IUCN Centre for Mediterranean
Cooperation. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα η ανάλογη εργασία για τους

Ακτινοπτερύγιους της Μεσογείου είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη διαθεσιμότητα χρήσιμων πληροφοριών για τις αξιολογήσεις των ειδών της ομάδας αυτής.

Συνολικά αξιολογήθηκαν 15 είδη ψαριών των ελληνικών θαλασσών (2 Ακτινοπτερύγιοι και 13 Χονδριχθύες), που αποτελούν μόλις το 3,2% του συνόλου των ψαριών των
ελληνικών θαλασσών.
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Τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση και την εκτίμηση της κατάστασης του κάθε είδους αφορούν πληροφορίες για την οικολογία τους, τον κύκλο ζωής τους, την κατανομή τους, το ενδιαίτημά τους, τις απειλές που δέχονται, την τάση του πληθυσμού
τους καθώς και τυχόν μέτρα διατήρησης που πιθανώς εφαρμόζονται. Προσδιορίσθηκε έτσι το μέγεθος του κινδύνου για κάθε είδος ξεχωριστά και τα είδη εντάχθηκαν στις διάφορες κατηγορίες απειλής.
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2. Είδη ψαριών της θάλασσας που εντάσσονται σε
κατηγορία κινδύνου

Carcharias taurus (Rafinesque, 1810)
Ταυροκαρχαρίας, Sand Tiger Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως κινδυνεύον CR [A2abcd+3bcd+4abcd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / Στη Μεσόγειο: Κρισίμως κινδυνεύον CR
Summary: The Sand Tiger Shark is found in warm-temperate and tropical coastal waters of the Atlantic Ocean, the Mediterranean Sea and the Indo-West Pacific
Ocean. It is a common littoral shark found inshore from the surf zone and in shallow bays to at least 191 m on the outer continental shelves. It is the only shark
known to gulp and store air in its stomach to maintain neutral buoyancy while
swimming. The sand tiger shark has one of the lowest reproductive rates known
amongst chondrichthyans. Estimated generation period is about 17 years. The
species is ovoviviparous and usually only two pups are born per litter, once every
two years. Τhe phenomenon of uterine cannibalism is very often. The species is
migratory in parts of its range, particularly in its northern and southern extremities, where pronounced poleward migration occurs in the summer and equatorial
movements in autumn and winter. It is found singly or in small to large schools
and it feeds on nekton. It is utilized for human consumption. In Greece it is considered as Critically Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους
εντοπίζεται στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο, και στον ινδο-δυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Μέχρι σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο αν τα άτομα της Μεσογείου, αν και σπάνια, αποτελούν ξεχωριστό πληθυσμό ή είναι μέρος του πληθυσμού του κεντρικού-ανατολικού
Ατλαντικού που εισέρχεται στη Μεσόγειο μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ (Cadenat
1956, Cadenat & Blache 1981). Στις αρχές του 20ού αιώνα ο ταυροκαρχαρίας είχε ευρεία και σημαντική εξάπλωση στη Μεσόγειο θάλασσα. Τα τελευταία 50 χρόνια
ωστόσο οι συλλήψεις του έγιναν σπάνιες, ενώ μετά το 1980 δεν υπάρχουν καθόλου καταγραφές για την παρουσία του, με εξαίρεση κάποια νεαρά άτομα στην Αδριατική. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν την τάση αυξανόμενης μείωσης του είδους, με
κίνδυνο παντελούς εξαφάνισης από τη Μεσόγειο (Fergusson et al. 2002).
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Η ύπαρξη του
ταυροκαρχαρία στην ανατολική Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες ήταν γνωστή
από παλιά. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν καταγραφές που να επιτρέπουν εκτίμηση για το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες.
Οικολογία: Ο ταυροκαρχαρίας απαντάται σε νερά της τροπικής και της εύκρατης
ζώνης. Προτιμά τις περιοχές κοντά στις ακτές. Απαντάται τόσο κοντά στο βυθό όσο
και στην πελαγική ζώνη. Είναι το μόνο γνωστό είδος καρχαρία που διατηρεί ουδέτερη πλευστότητα κλείνοντας αέρα στη στομαχική κοιλότητα. Ο ταυροκαρχαρίας είτε είναι μονήρης είτε σχηματίζει ομάδες, μικρές και μεγάλες. Η τροφή του αποτελείται από νηκτόν. Είναι ωοζωοτόκο είδος και παρουσιάζει το φαινόμενο του κανιβαλισμού και της αδελφοφαγίας (τα έμβρυα τρέφονται το ένα με το άλλο). Συνήθως
γεννά δύο μικρά κάθε δύο χρόνια (Smith & Pollard 1999, Goldman 2002). Ο ελάχιστος χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού του είναι περίπου 17 έτη. Πραγματοποιεί εκτεταμένες εποχικές μεταναστεύσεις.
Απειλές: Κύρια απειλή για τον ταυροκαρχαρία αποτελεί η αλιεία. Στις περιοχές εξάπλωσής του αλιεύεται τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για άλλες πρώτες
ύλες. Άλλη δυνητική απειλή για το είδος είναι η ρύπανση των παράκτιων περιοχών,
κυρίως στα πεδία αναπαραγωγής του. Στη Μεσόγειο αποτελεί παρεμπίπτον αλίευμα
στα παραγάδια, στα στατικά δίχτυα και στα συρόμενα εργαλεία (τράτες).

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία
που να απαγορεύει την αλιεία του ταυροκαρχαρία.

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Dipturus batis (Linnaeus, 1758)

Γκριζόβατος, Κοινό Σαλάχι, Common Skate
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A4bcd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: This is one of the largest species of skate, attaining a length of more
than 250 cm. It is distributed in the NE Atlantic, from Madeira and the coast of
northern Morocco in the south to Iceland and northern Norway in the north. In the
Mediterranean Sea it appears to have been extirpated from large areas of its
former range. Its distribution in the region may now be restricted to the western
areas and comparable trawl surveys suggest that the species has been drastically depleted. The Common skate is not present in the Levantine basin or the Black
Sea. The life history and demography of this species allow little capacity to withstand exploitation by fisheries and its large body size renders all size classes, even
eggs, catchable in demersal trawls. The Common skate is a bycatch species in demersal multi-species trawl fisheries and measures are needed to protect the remaining population. In Greece the species is considered as Critically Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο γκριζόβατος (το κοινό σαλάχι) κατανέμεται γεωγραφικά στον Ατλαντικό ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου θάλασσας, και σε τμήμα της δυτικής Βαλτικής θάλασσας. Το συγκεκριμένο σαλάχι (ράγια), που είναι το μεγαλύτερο στα νερά της Ευρώπης, έχει υποστεί μεγάλη
πληθυσμιακή μείωση από τις αρχές του 20ού αιώνα, κυρίως στη βορειοδυτική Ευρώπη, λόγω αλιείας. Έχει εξαφανιστεί από τις περιοχές κοντά στις ακτές, αν και πιάνεται ακόμα στη Σκοτία και την Κέλτικη Θάλασσα. Στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα
η θνησιμότητα του γκριζόβατου λόγω αλιείας αυξήθηκε και στη Μεσόγειο (Aldebert
1997, Jukic-Peladic et al. 2001). Ακριβή δεδομένα της πληθυσμιακής κατάστασης
του είδους δεν υπάρχουν. Ο γκριζόβατος έχει μικρά όρια αντοχής στην εκμετάλλευσή του, ενώ το μεγάλο μέγεθός του καθιστά εύκολη τη σύλληψη ακόμη και πολύ νεαρών ατόμων από τις τράτες. Καθώς η πίεση της αλιείας δεν πρόκειται να μειωθεί,
το είδος χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον. Στο παρελθόν η εξάπλωση του
γκριζόβατου εκτεινόταν σε όλη σχεδόν τη Μεσόγειο θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών θαλασσών. Σήμερα οι ελάχιστες καταγραφές συλλήψεών του
περιορίζονται στη δυτική Μεσόγειο (Μαρόκο, Ισπανία και Γαλλία), αποδεικνύοντας
τη σημαντική μείωση του είδους στην ευρύτερη περιοχή. Δεν απαντάται στη Λεβαντίνη και στη Μαύρη Θάλασσα (Serena 2005). Οι πληθυσμοί του γκριζόβατου μειώνονται με ρυθμούς που εξαρτώνται από την αλιεία κάθε περιοχής.
Οικολογία: Ο γκριζόβατος είναι βενθικό είδος που απαντάται στη νηριτική ζώνη, έχοντας ευρέα όρια ανοχής, τόσο στο βάθος όσο και στη θερμοκρασία. Προτιμά κυρίως νερά ανοιχτά των ακτών, σε απόσταση μέχρι 200 μ. από αυτές. Τρέφεται με
όλων των ειδών τα βενθικά ζώα που ζουν στον πυθμένα, ενώ τα μεγάλου μεγέθους
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Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, τόσο σε επίπεδο αλιευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας, με σκοπό την ανάκαμψη των
πληθυσμών του. Απαιτούνται μέτρα για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του είδους, με άμεσο στόχο την εκτίμηση του αποθέματος στη Μεσόγειο. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλατιά ενημέρωση των αλιέων, των εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών,
ώστε να αναγνωρίζεται το είδος και να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του.
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άτομα προτιμούν τα ψάρια. Η εποχή αναπαραγωγής του γκριζόβατου είναι η άνοιξη.
Τα συσσωματώματα αβγών που γεννά το θηλυκό εναποτίθενται σε αμμώδη ή λασπώδη πλατώματα το καλοκαίρι. Τα νεαρά έχουν την τάση να ακολουθούν μεγάλα αντικείμενα όπως είναι η μητέρα τους.
Απειλές: Απειλές για τον γκριζόβατο στη Μεσόγειο αποτελούν οι τυχαίες συλλήψεις
λόγω αλιείας άλλων ειδών από την παράκτια και μέση αλιεία, η φτωχή στρατολόγηση και αναπαραγωγή, ο υψηλός ρυθμός θνησιμότητας των νεογνών, ο χαμηλός ρυθμός αύξησης και, τέλος, το περιορισμένο εύρος εξάπλωσης του είδους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία
που να απαγορεύει την αλιεία του γκριζόβατου ή να θέτει μέτρα εποχικής ή γεωγραφικής απαγόρευσης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, τόσο σε επίπεδο αλιευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας, με σκοπό την ανάκαμψη των
πληθυσμών του. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλατιά ενημέρωση των
αλιέων, των εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε να αναγνωρίζεται το είδος και να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Isurus oxyrinchus (Rafinesque, 1810)

Οξύρρυγχος καρχαρίας, Ρυγχοκαρχαρίας, Shortfin Mako
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2acd+3cd+4acd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / Στη Μεσόγειο: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Shortfin Mako is a cosmopolitan species, distributed in temperate and tropical seas (Western and Eastern Atlantic, Indo Pacific Ocean and Eastern Pacific). It is mainly oceanic, coastal and epipelagic, found between 1 and
500 m. It is probably the fastest of all sharks and tagging has indicated that it
executes seasonal migrations. It is ovoviviparous, giving birth to 4-16 pups. The
minimum period required for duplicating its population is calculated to be more
than 14 years. Its meat, fins and skin are characteristic for their high quality. Also, oil is extracted for vitamins and other parts of the shark, such as teeth, are
used as trophies. Records show that the Shortfin Mako has declined dramatically in the Mediterranean Sea and as a result the species is assessed as Critically Endangered in the Mediterranean Sea. The Shortfin Μako may be too rare now
in the region to constitute a direct fisheries target. Unsustainable catch in fisheries is the main threat to this large pelagic shark. Its epipelagic nature exposes it to a variety of fisheries, particularly pelagic longline, drifting or set gill nets
and hook-and-line fisheries. In Greece it is considered as Critically Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο οξύρρυγχος καρχαρίας είναι κοσμοπολίτικο και ωκεανόδρομο είδος. Η γεωγραφική του εξάπλωση είναι ευρύτατη
στον Ατλαντικό, τον Ινδο-Ειρηνικό και τον Ειρηνικό ωκεανό, και στη Μεσόγειο. Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Συλλήψεις του από ελληνικά αλιευτικά σκάφη έχουν καταγραφεί στο Ιόνιο πέλαγος, στο Αιγαίο πέλαγος, στο Κρητικό πέλαγος
και στη Λεβαντίνη, αλλά είναι σπάνιες (Megalofonou et al. 2005a). Στη Μεσόγειο
τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε δραματική μείωση στον πληθυσμό του, λόγω υψηλής αλιευτικής θνησιμότητας (Ferretti et al. 2008). Επιπλέον, το 98,4% των ατόμων του είδους που πιάστηκαν σε ελληνικά δίκτυα για ξιφίες δεν ξεπερνούσαν το
μήκος της πρώτης γεννητικής ωριμότητας (Megalofonou et al. 2005a). Δεν υπάρχει εκτίμηση για το ποσοστό του πληθυσμού του οξύρρυγχου καρχαρία που βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο η αφθονία του στις ελληνικές θάλασσες εκτιμήθηκε ότι είναι πολύ χαμηλή συγκρινόμενη με αυτή στις θαλάσσιες περιοχές της
κεντρικής και δυτικής Μεσογείου (Megalofonou et al. 2005b).

Απειλές: Αλιεύεται εκτενώς γιατί το κρέας του είναι υψηλής ποιότητας. Το δέρμα
του είναι εκμεταλλεύσιμο και τα πτερύγιά του χρησιμοποιούνται ως τροφή. Επίσης,
αποτελεί τμήμα της αλιείας αναψυχής και τα δόντια του συνιστούν τρόπαιο. Η κυριότερη απειλή του είδους στη Μεσόγειο είναι η υπεραλίευση. Αποτελεί παράπλευρο
αλίευμα των σκαφών αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτο
στην αλιεία με αγκίστρια (παρασυρόμενα παραγάδια) και δίχτυα (παρασυρόμενα δίχτυα). Στην Ελλάδα αν και αλιεύεται σπάνια δεν απορρίπτεται στη θάλασσα διότι έχει εμπορική αξία (Megalofonou et al. 2005a).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει ελληνική νομοθεσία που να απαγορεύει την αλιεία του οξύρρυγχου καρχαρία ή να θέτει μέτρα εποχικής ή γεωγραφικής απαγόρευσης. Σε διεθνές επίπεδο το είδος έχει ενταχθεί στο παράρτημα ΙΙ της
Σύμβασης της Βόννης, στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της σύμβασης της Βαρκελώνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση και
καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του είδους στη
Μεσόγειο, με άμεσο στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή αυστηρών μέτρων προστασίας συνολικά και ανά χώρα. Επίσης απαιτείται αυστηρή εφαρμογή των μέτρων προστασίας των διεθνών συμβάσεων. Σημαντικό ρόλο στην προστασία και διατήρηση
του είδους μπορεί να παίξει η ενημέρωση των ψαράδων και των εμπόρων και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ισχύουσα νομοθεσία και τα μέτρα προστασίας
που αφορούν απειλούμενα είδη, όπως o οξύρρυγχος καρχαρίας.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Lamna nasus (Bonnaterre, 1878)

Λάμια, Porbeagle Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2bd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / Στη Μεσόγειο: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Porbeagle Shark is a pelagic, oceanodromous species found in a
depth range between 0-750 m. It is distributed in subtropical and temperate waters, singly, in schools and in feeding aggregations. Its diet includes zoobenthos
(molluscs, isopods, stomatopods, cuttlefish and squids) and nekton (cephalopods
and finfish). The Porbeagle is ovoviviparous and its minimum population doubling
time is more than 14 years. It is used for human consumption, oil and fishmeal.
Globally it is a Vulnerable (VU) species. The main threats for the Porbeagle include illicit fishery (target and bycatch), recreational piscatorial activities and its
low reproductive capability. Its population is steadily decreasing and in the Mediterranean this species has almost disappeared. In Greece it is considered as
Critically Endangered.
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Οικολογία: Ο οξύρρυγχος καρχαρίας, του οποίου το μέγιστο μήκος φτάνει τα 400
εκ., είναι ένας μεγάλος πελαγικός καρχαρίας, προσαρμοσμένος να ζει σε τροπικά
και εύκρατα νερά, σε βάθη που κυμαίνονται από την επιφάνεια της θάλασσας ως
τα 740 μ. Ωκεανόδρομο και υφαλόφιλο είδος, κάποιες φορές απαντάται κοντά στις
ακτές, σε βάθος που δεν ξεπερνά τα 500 μ. Μελέτες μαρκαρίσματος έχουν δείξει
πως πραγματοποιεί εποχικές μεταναστεύσεις και ότι αποτελεί ίσως το ταχύτερο είδος καρχαρία. Τρέφεται με νηκτόν, όπως οστεϊχθύες, άλλους καρχαρίες και κεφαλόποδα. Μεγαλύτερα άτομα τρέφονται με μεγαλύτερου μεγέθους λεία και μικρά κητώδη. Είναι ωοζωοτόκο είδος, το οποίο γεννά 4 έως 25 μικρά κάθε 3 έτη. Ο ελάχιστος χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού του υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 14
έτη, καθιστώντας το είδος ιδιαίτερα τρωτό σε παγκόσμια κλίμακα.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η λάμια ζει σε υποτροπικά και εύκρατα νερά με αποτέλεσμα η γεωγραφική της εξάπλωση να εξαρτάται άμεσα από αυτό
τον αβιοτικό παράγοντα. Στον ανατολικό Ατλαντικό εντοπίζεται στην περιοχή που οριοθετείται από την Ισλανδία και τη δυτική Βαλτική Θάλασσα μέχρι τη Νότιο Αφρική,
και στη Μεσόγειο. Υπάρχει τάση μείωσης των πληθυσμών του είδους παγκοσμίως,
καθώς αποτελεί στόχο εντατικής αλιείας. Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες
και αποτελεί παρεμπίπτον αλίευμα στην παράκτια αλιεία με δίχτυα ή στην αλιεία των
μεγάλων πελαγικών ψαριών με παραγάδια. Οι συλλήψεις του είναι πολύ σπάνιες. Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο είδος παρουσιάζει σημαντική πτωτική τάση σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό του στη Μεσόγειο (Megalofonou et al. 2000, Ferretti et al. 2008).
Οικολογία: Η λάμια είναι πελαγικό, ωκεανόδρομο είδος, που συναντάται σε βάθος
που κυμαίνεται σε 0-715 μ. Το ενδιαίτημά του είναι κυρίως η περιοχή ανοιχτά των
ακτών (πάνω από την ηπειρωτική κρηπίδα) αλλά συναντάται και μακριά από τις ακτές. Μπορεί να βρεθεί μόνο του ή σε κοπάδι. Τρέφεται με άλλους μικρούς καρχαρίες, μικρά, πελαγικά ψάρια που σχηματίζουν αγέλες, μαλάκια, ισόποδα, στοματόποδα και καλαμάρια. Είναι είδος ωοτόκο, με χαμηλό ρυθμό αύξησης, αργή ωρίμανση και χαμηλή γονιμότητα. Η περίοδος κύησης διαρκεί από 8 έως 9 μήνες. Τα έμβρυα τρέφονται από το λεκιθικό σάκο και από άλλα ώριμα ωοκύτταρα που παράγονται από τη μητέρα. Γεννά 1-5 μικρά τη φορά, των οποίων το μήκος κυμαίνεται από
60 έως 80 εκ. Τα θηλυκά φτάνουν στο στάδιο της ωριμότητας στο 12ο με 13ο έτος της ηλικίας τους, ενώ τα αρσενικά στο 7ο με 8ο. Ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου να διπλασιαστεί ο πληθυσμός τους είναι μεγαλύτερος από 14 χρόνια.
Απειλές: Η κύρια απειλή για τη λάμια είναι η παράνομη αλιεία (στοχευμένη και μη)
για το πολύ μεγάλης αξίας κρέας της. Επίσης, ο χαμηλός ρυθμός αναπαραγωγής
και ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του είδους αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν
στη μείωση των πληθυσμών του είδους. Στη Μεσόγειο το είδος αυτό έχει σχεδόν
εξαφανιστεί. Μόνο 15 δείγματα πιάστηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξήχθησαν μεταξύ των ετών 1998 και 1999. Όλα πιάστηκαν στη νότια Αδριατική θάλασσα
και το Ιόνιο πέλαγος, κυρίως από δίχτυα επιφανείας (Megalofonou et al. 2000). Αν
και τα ενήλικα είναι πολύ σπάνια στη Μεσόγειο, με βάση στοιχεία που προκύπτουν
από έρευνες, η συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται να έχει κάποιο πληθυσμό από νεαρά άτομα του είδους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Στη Μεσόγειο η λάμια έχει ενταχθεί στο παράρτημα III του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης και στο παράρτημα
III της Σύμβασης της Βέρνης, ως ένα είδος του οποίου η εκμετάλλευση πρέπει να
ρυθμιστεί για να μη μειωθεί περαιτέρω ο πληθυσμός του. Όμως κανένα σχέδιο διαχείρισης δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Το 2002, ένα σχέδιο διατήρησης των πληθυσμών των Χονδριχθύων της Μεσογείου ανακήρυξε τη λάμια είδος που χρήζει άμεσης ανάπτυξης προγράμματος διαχείρισης για βιώσιμη αλιεία. Σε διεθνές επίπεδο,
από το 2001 το συγκεκριμένο είδος έχει ενταχθεί στο παράρτημα Ι της Συνθήκης των
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), που αναγκάζει τα κράτη
να συμμορφώνονται όσον αφορά τα είδη της λίστας που περιέχει, έτσι ώστε να επιτευχθεί σωστή διαχείριση των πληθυσμών του είδους. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής
δεν έχει επιτευχθεί κάποια βελτίωση στο θέμα.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης και
ανάκαμψης του πληθυσμού της λάμιας σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Αυτό, σε
συνδυασμό με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων των διεθνών συμβάσεων και τη
συνεχή παρακολούθηση και πληθυσμιακή μελέτη του είδους, μπορεί να οδηγήσει
στη σταδιακή, μακροπρόθεσμη ανάκαμψή του. Σημαντικό ρόλο στην προστασία και
διατήρηση του είδους μπορεί να παίξει η ενημέρωση των ψαράδων και των εμπόρων και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη ισχύουσα νομοθεσία και τα μέτρα
προστασίας που αφορούν σε απειλούμενα είδη, όπως η λάμια.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)

Oξύνωτος, Angular Roughshark

■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / Στη Μεσόγειο: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Angular Roughshark is an ovoviviparous, bathydemersal species
found in the Eastern Atlantic and the Mediterranean Sea, in depths of 60 to 777 m.
It feeds mainly on polychaetes and cephalopods. It reaches maturity at 50-70 cm
TL and produces litters of 10 to 12 pups once a year (Capap et al. 1999). Trawl
surveys revealed that it may be locally extinct in the Adriatic Sea (Dulvy et al. 2003)
and in the Gulf of Lions (Aldebert 1997). Its large spiny dorsal fins and relatively large body size make it highly susceptible to accidental capture in fisheries
(Dulvy et al. 2003). The Angular roughshark is taken as bycatch by large offshore
bottom and pelagic trawl fleets. It is utilized for fishmeal and oil and smoked and
dried salted for human consumption. In Greece it is considered as Critically Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο οξύνωτος απαντάται στη Μεσόγειο
θάλασσα και στον ανατολικό Ατλαντικό, σε βάθη που κυμαίνονται μεταξύ 60 και 777 μ.
Δειγματοληψίες με μηχανότρατα που έγιναν κατά τα έτη 1994-1999 (Mediterranean
International Trawl Survey) έδειξαν ότι άτομα του είδους, αν και σπάνια, παρατηρούνται στη δυτική και στην ανατολική Μεσόγειο (Αιγαίο), ενώ είναι απόντα από την
κεντρική Μεσόγειο (Αδριατική θάλασσα και Ιόνιο) (Dulvy et al. 2003, STECF 2004).
Πιο πρόσφατα στοιχεία ανέδειξαν κάποιες μεμονωμένες συλλήψεις τόσο στην Αδριατική όσο και στο Ιόνιο (Lipej et al. 2004, Sion et al. 2004). Σε άλλη μελέτη, το είδος βρέθηκε να είναι απόν σε 139 σύρσεις μηχανότρατας και από τον Κόλπο του
Λέοντα την περίοδο 1994-1995 (ενώ κάποτε υπήρχε σε ποσοστό 6% των σύρσεων),
γεγονός που υποδηλώνει τον κίνδυνο ολοκληρωτικής εξαφάνισής του από αυτές τις
περιοχές (Aldebert 1997). Στην περιοχή του βορειοανατολικού Ατλαντικού ωκεανού
τα στοιχεία είναι ελλιπή. Παρ' όλα αυτά, δεδομένων της εντατικής αλιείας σε βαθιά
νερά, η οποία αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, και των χαρακτηριστικών του κύκλου
ζωής του είδους, πιθανολογείται ότι ο πληθυσμός του έχει μειωθεί σημαντικά και
στην περιοχή αυτή. Η μείωση του πληθυσμού του είδους στη Μεσόγειο και το βορειοανατολικό Ατλαντικό ωκεανό, τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής του είδους και
η συνεχής αλιευτική πίεση οδήγησαν στο να ανακηρυχθεί ο οξύνωτος τρωτό παγκοσμίως. Στην Ελλάδα τυχαίες αλλά εξαιρετικά σπάνιες συλλήψεις του είδους με μηχανότρατα έχουν καταγραφεί στο Ιόνιο, στο κεντρικό Αιγαίο και στον Σαρωνικό κόλπο
(Megalofonou & Damalas 2004, Mytilineou et al. 2005). Το ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι άγνωστο.
Οικολογία: Ο οξύνωτος είναι βαθύβιο, βενθικό είδος, το οποίο προτιμά λασπώδη
υποστρώματα. Στο Αιγαίο πέλαγος απαντάται συνήθως σε βάθη μεγαλύτερα των
100 μ. Στο Ιόνιο ο οξύνωτος βρίσκεται σε βάθη που κυμαίνονται μεταξύ 549 και
777 μ. (Mytilineou et al. 2005). Είναι ένας ωοζωοτόκος, μεσαίου μεγέθους καρχαρίας, που γεννά από 10 έως 16 μικρά τη φορά (Capap et al. 1999, Megalofonou
& Damalas 2004). Έχει χαμηλό ρυθμό αύξησης και φτάνει αργά σε γεννητική ωριμότητα, όταν το μήκος του είναι μεταξύ 60 και 70 εκ. Τρέφεται με πολύχαιτους και
μαλάκια.
Απειλές: Η κυριότερη απειλή για τον οξύνωτο στη Μεσόγειο γενικότερα αλλά και στις
ελληνικές θάλασσες είναι η υπεραλίευσή του. Αποτελεί παράπλευρο αλίευμα της
μηχανότρατας αλλά απορρίπτεται στη θάλασσα διότι δεν έχει εμπορική αξία. Σε ορισμένες περιοχές της Μεσόγειου οι πληθυσμοί του είδους απειλούνται με εξαφάνιση, τόσο λόγω εντατικής αλιείας και τυχαίων συλλήψεων όσο και λόγω του χαμηλού
ρυθμού αύξησης και της χαμηλής γονιμότητας του είδους.
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■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2bd]

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα για την προστασία και διατήρησή του.

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα τόσο σε επίπεδο αλιευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας με σκοπό την ανάκαμψη των
πληθυσμών του. Ειδικότερα είναι αναγκαίο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν ερευνητικά προγράμματα για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του είδους με άμεσο στόχο την εκτίμηση του αποθέματος στη Μεσόγειο και την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλατιά ενημέρωση των αλιέων, των
εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών ώστε να αναγνωρίζεται το είδος και να αποφεύγεται η σύλληψη του.
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Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)
Τεφρός καρχαρίνος, Sandbar Shark
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [A2bd+4bd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν Απειλούμενο NT
Στη Μεσόγειο: Κινδυνεύον EN
Summary: The Sandbar Shark occurs in the Atlantic ocean (Mediterranean included), the Indo-Pacific (scattered records ranging from Red Sea, Persian Gulf and
East Africa to Hawaiian islands) and the Eastern Pacific Ocean (Revillagigedo and
Galapagos islands). It is found inshore and offshore, on continental and insular
shelves and adjacent deep water. Moreover, it is known to make extended seasonal migrations in some areas of its range. The life-history and coastal habitat of
C. plumbeus makes it highly vulnerable to depletion. Important declines in fisheries landings and in the presence of this species at fish markets have been reported. In Greece it is considered as Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο τεφρός καρχαρίνος απαντάται στον
Ατλαντικό ωκεανό, τον Ειρηνικό και τον Ινδο-Ειρηνικό ωκεανό. Στον Ανατολικό Ατλαντικό οι περιοχές εξάπλωσής του εκτείνονται από την Πορτογαλία έως το Κονγκό,
συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου (Megalofonou et al. 2005b, Walker et al.
2005). Απαντάται σε όλες τις Ελληνικές θάλασσες. Συλλήψεις του από αλιευτικά σκάφη έχουν καταγραφεί στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στη Λεβαντίνη. Είναι γνωστό ότι σε
κάποιες περιοχές εξάπλωσής του εκτελεί εκτεταμένες εποχικές μεταναστεύσεις. Άγνωστο είναι το ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι μεγάλου μεγέθους χονδριχθύς και ανήκει στα είδη που φτάνουν την αναπαραγωγική ωριμότητα σε μεγάλη ηλικία (Saidi et al. 2005, McAuley et al. 2006). Αποτελεί κύριο στόχο αλιείας σε πολλές περιοχές εξάπλωσής του (STECF 2003).
Οικολογία: Είναι κοινό είδος σε υποτροπικά και θερμά εύκρατα νερά, σε εκβολές
ποταμών, κόλπους και λιμάνια. Απαντάται τόσο στην παραλιακή ζώνη όσο και στην
πελαγική. Αποφεύγει τις αμμώδεις παραλίες και τους κοραλλιογενείς υφάλους ενώ
σπάνια απαντάται στην επιφάνεια του νερού. Κάποιες φορές απαντάται σε ανοιχτά
νερά στον ωκεανό (Compagno 2001). Τρέφεται, κυρίως, με οστεϊχθύες αλλά στις
διατροφικές συνήθειές του συγκαταλέγονται επίσης μικροί καρχαρίες, κεφαλόποδα, γαρίδες, ράγιες και ζωοβένθος. Πρόκειται για ζωοτόκο είδος και τα ώριμα θηλυκά άτομα έχουν πιο χοντρό δέρμα από τα ανώριμα και τα αρσενικά. Είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο.
Απειλές: Ο τεφρός καρχαρίνος έχει μεγάλο χρόνο διπλασιασμού του πληθυσμού (ελάχιστος χρόνος 14 έτη) και βιολογικά χαρακτηριστικά που τον κάνουν ιδιαίτερα ευάλωτο ακόμη και σε χαμηλά-μέτρια επίπεδα εκμετάλλευσης. Αλιεύεται τόσο για εμπο-

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία που
να απαγορεύει την αλιεία του είδους ή να θέτει μέτρα εποχικής ή γεωγραφικής απαγόρευσης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, τόσο σε επίπεδο αλιευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας, με σκοπό την ανάκαμψη των
πληθυσμών του. Ειδικότερα είναι αναγκαίο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν ερευνητικά προγράμματα για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του είδους, με άμεσο στόχο την εκτίμηση του αποθέματος στη Μεσόγειο και τη υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων προστασίας. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλατιά ενημέρωση των αλιέων, των
εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε να αναγνωρίζεται το είδος και να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

Λευκός καρχαρίας, Great White Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [A2bc+3bc+4bc]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU / Στη Μεσόγειο: Κινδυνεύον EΝ
Summary: The Great White Shark is a pelagic, oceanodromous, cosmopolitan, marine species. Its geographical distribution is almost global (Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Indian and Pacific Ocean), mainly in depths of 0-1,280 m. It is
found both in coastal and offshore habitats of continental and insular shelves,
but may also occur off oceanic islands, far from the land. It is also capable of
migration across oceanic regions. Usually solitary or in pairs, it can also be found
in feeding aggregations of 10 individuals or more. It is a voracious species and
feeds on bony fishes, sharks, rays, seals, dolphins, whales and porpoises, sea
birds, carrion, squid, octopuses and crabs. The Great White Shark is a threatened species because it has a very low reproductive potential (late maturity and
small litter size) and it is highly vulnerable to fisheries, either as target or as bycatch. In Greece it is considered as Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο λευκός καρχαρίας είναι κοσμοπολίτικο είδος και παρουσιάζει μια από τις ευρύτερες γεωγραφικές κατανομές. Απαντάται στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο, στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό. Η παρουσία του είναι γνωστή σε όλες τις ελληνικές θάλασσες από καταγραφές τυχαίων
συλλήψεων σε αλιευτικά εργαλεία και από επιθέσεις. Λόγω των βιολογικών του χαρακτηριστικών και της αλιείας, οι πληθυσμοί του είδους έχουν μειωθεί δραματικά
τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στη Μεσόγειο. Η ηλικία ωρίμανσης για το συγκεκριμένο είδος είναι τα 15 έτη. Ο ελάχιστος χρόνος για το διπλασιασμό του είναι μεγαλύτερος από 14 έτη. Δεν είναι γνωστό το ποσοστό του πληθυσμού του λευκού καρχαρία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία για τις πληθυσμιακές τάσεις του είδους, ωστόσο οι καταγραφές της παρουσίας του τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, στο Κρητικό και στο Ιόνιο πέλαγος είναι πολύ σπάνιες (Feretti et al.
2008, Megalofonou et al. 2005a).
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ρικούς σκοπούς (χρησιμοποιείται ως τροφή και ρουχισμό, ενώ προϊόντα αυτού χρησιμοποιούνται στην κινέζικη ιατρική) όσο και για λόγους αναψυχής (ενυδρεία). Για τους
λόγους αυτούς, οι πληθυσμοί του είδους μειώνονται. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί
συλλήψεις σε εργαλεία παράκτιας αλιείας (δίχτυα, παραγάδια) αλλά είναι σπάνιες.
Η ρύπανση των παράκτιων περιοχών όπου αναπαράγεται αποτελεί μια ακόμη απειλή
για το είδος.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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Οικολογία: Ο λευκός καρχαρίας ζει ως επί το πλείστον σε παράκτιες περιοχές της
νησιωτικής και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, σύμφωνα με πορίσματα
πρόσφατων ερευνών, επιδίδεται περιστασιακά και σε μεταναστεύσεις μεγάλων αποστάσεων, διασχίζοντας πολλές φορές ολόκληρους ωκεανούς. Απαντάται κυρίως στην
εύφωτη ζώνη, σε επιφανειακά ύδατα αλλά και κοντά στο βυθό. Είναι κορυφαίος θηρευτής στην τροφική αλυσίδα. Τρέφεται με οστεϊχθύες, καρχαρίες, ράγιες, φώκιες,
δελφίνια, θαλασσοπούλια, μαλάκια και φάλαινες. Είναι μοναχικό είδος και δεν δημιουργεί αγέλες, αλλά απαντάται σε ζεύγη, καθώς και σε ομάδες των 10 ατόμων, προς
αναζήτηση τροφής. Ο λευκός καρχαρίας είναι ωοζωοτόκο είδος. Η περίοδος κύησης διαρκεί 11 μήνες. Τα πολύ δυνατά σαγόνια του αρχίζουν να αναπτύσσονται από
τον πρώτο κιόλας μήνα. Τα έμβρυα επιδίδονται σε ένα είδος κανιβαλισμού, όπου τα
δυνατότερα καταβροχθίζουν τα πιο αδύναμα (αδελφοφαγία). Σε κάθε γέννα γεννιούνται συνήθως 10 μικρά, το πολύ 14, που έχουν μήκος 120-150 εκ.
Απειλές: Ο λευκός καρχαρίας απειλείται σε μεγάλο βαθμό λόγω της χαμηλής αναπαραγωγικής του ικανότητας, η οποία οφείλεται στην αργή ωρίμανσή του και στον
περιορισμένο αριθμό μικρών που γεννά. Επίσης, απειλείται από την εμπορική και ψυχαγωγική αλιεία. Τα πτερύγια, τα δόντια και τα σαγόνια του παρέχουν προϊόντα μεγάλης αξίας για το διεθνές εμπόριο. Το κρέας του χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ γίνεται εκχύλιση λαδιού από το συκώτι του για την παραγωγή βιταμινών. Στις απειλές συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αλιεία που στόχο έχει άλλα είδη.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το συγκεκριμένο είδος προστατεύεται σε μερικά μέρη της γεωγραφικής του κατανομής, όμως η αποτελεσματικότητα αυτής της
προστασίας είναι αμφισβητήσιμη. Στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία για την προστασία στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων. Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της
Σύμβασης της Βόννης, στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική
Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, καθώς και στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτούνται αυστηρά μέτρα προστασίας και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν υιοθετηθεί σε όλες τις περιοχές εξάπλωσης του είδους. Επίσης, απαραίτητη είναι η συνεχής παρακολούθηση και μελέτη των πληθυσμών του είδους. Τέλος, αναγκαία είναι η πλατιά ενημέρωση των αλιέων, των εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε να αναγνωρίζεται το είδος
και να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
Διαβολόψαρο, Giant Devil Ray

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [A4d]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: The Giant Devil Ray is predominantly restricted to the Mediterranean
Sea. It occurs in offshore, deep waters and, occasionally, in shallow waters
throughout the Mediterranean Sea (Bradai & Capap 2001), in depth from few tens
to several thousands of metres (with the exception of the Νorthern Adriatic.) Possible past records from the nearby North Atlantic (Morocco to Senegal, the Canary Islands, Madeira, the Azores, Portugal and, as a vagrant, off Southern Ireland) may be misidentifications of spinetail devilrays M. japonica, since expert examination is required to distinguish them from one another. There are no population estimates for the giant devil ray. The species appears to live in very low
densities throughout its range. It is an aplacental viviparous macrotroph ray, giv-

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το διαβολόψαρο απαντάται κατεξοχήν στη Μεσόγειο, με εξαίρεση τη βόρεια Αδριατική θάλασσα, κυρίως σε ανοιχτά
νερά (Bradai & Capap 2001) και σε βάθη που κυμαίνονται από μερικές δεκάδες
έως μερικές χιλιάδες μέτρα. Η κατανομή του διαβολόψαρου είναι περιορισμένη, ιδιαίτερα κοντά στις ακτές. Ο πληθυσμός του στη Μεσόγειο πιθανολογείται ότι έχει
μειωθεί, ως αποτέλεσμα τόσο της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων του όσο και των
τυχαίων συλλήψεών του. Το διαβολόψαρο έχει καταγραφεί σε όλες τις ελληνικές θάλασσες, με μεγαλύτερη αφθονία στο Ιόνιο. Θεωρείται σπάνιο είδος. Αν και δεν υπάρχει εκτίμηση για το ποσοστό του πληθυσμού του που βρίσκεται στις ελληνικές
θάλασσες, η αφθονία του σε αυτές θεωρείται ότι είναι πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτή των θαλάσσιων περιοχών της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου. Τόσο οι
χαμηλές τιμές αφθονίας των πληθυσμών όσο και ο μικρός αριθμός των απογόνων
που μπορεί να δώσει είναι τα χαρακτηριστικά που κάνουν το διαβολόψαρο ευάλωτο σε κάθε είδους πίεση, πόσο μάλλον στην αλιευτική.
Οικολογία: Το διαβολόψαρο είναι το μεγαλύτερο σαλάχι του γένους Mobula. Το μεγαλύτερο άτομο που έχει καταγραφεί ήταν αρσενικό, με μέγιστο πλάτος δίσκου τα
520 εκ. Ο τύπος του ενδιαιτήματός του είναι τα ανοιχτά θαλάσσια νερά. Είναι είδος
πελαγικό, που ζει σε επιφανειακά νερά αλλά και σε μεγάλα βάθη. Δεν υπάρχουν
στοιχεία για εποχικές μετακινήσεις του στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο.
Στη διατροφή του περιλαμβάνονται πλαγκτονικοί κυρίως οργανισμοί, μικρά ψάρια
και καρκινοειδή. Είναι ωοζωοτόκο είδος και έχει μικρή αναπαραγωγική ικανότητα,
αφού δίνει γέννηση σε ένα νεογνό ύστερα από 25 μήνες κύησης. Κυοφορούντα θηλυκά έχουν παρατηρηθεί σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, με το μέγιστο μέγεθος εμβρύου να φτάνει τα 166 εκ. σε πλάτος δίσκου (Serena 2000).
Απειλές: Στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες το διαβολόψαρο δεν αποτελεί
αλίευμα-στόχο, ωστόσο κινδυνεύει από τις τυχαίες συλλήψεις του σε αλιευτικά εργαλεία (όπως στατικά ή συρόμενα δίχτυα, παραγάδια, θυννεία κλπ) και την παράνομη εκφόρτωση και εμπορία του. Μια άλλη πιθανή απειλή είναι η ρύπανση από πετρελαιοκηλίδες και η ναυσιπλοΐα.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της
Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης
της Βαρκελώνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται επιτήρηση και αυστηρή εφαρμογή
των μέτρων προστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και την κοινοτική νομοθεσία. Μια από τις άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι η ανάπτυξη
της έρευνας για την καταγραφή του είδους στις ελληνικές θάλασσες και τη μελέτη
των βιολογικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών του, με στόχο την εκτίμηση της
κατάστασης του πληθυσμού του. Σημαντικό ρόλο για την προστασία και διατήρηση
του είδους μπορεί να παίξει η ενημέρωση των ψαράδων και των εμπόρων και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ισχύουσα νομοθεσία και τα μέτρα προστασίας
που αφορούν σε απειλούμενα είδη, όπως το διαβολόψαρο.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου
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ing birth to a single huge pup. The pup could be up to 166 cm disc width at birth,
after 25 months of gestation (Serena 2000). Bycatch in swordfish pelagic net
and longline fisheries is the primary threat. Giant devil rays are also accidentally captured in trawls (Bauchot 1987) and fixed traditional tuna traps (tonnare).
The extent of influence of Mediterranean habitat degradation on Giant devil rays
is unknown. Their epipelagic habits make devil rays particularly vulnerable to oil
spills and to disturbance from high levels of maritime traffic. In Greece it is considered as Endangered.
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Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

Ερυθρός ή κυανόπτερος τόννος, Bluefin Tuna

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [Α4d]
Summary: Bluefin Tuna (Thunnus thynnus, Eastern Atlantic stock) occurs in the
Eastern and Central Atlantic and the entire Mediterranean Sea, which constitutes
its breeding area. Due to the high value of its meat in Japan, bluefin tuna has
been overfished to about a quarter of its population size 50 years ago, especially during the last decade. The main threat for its survival is the practice of fishing it alive with purse seiners and then fattening it in cages in order to increase
its value. In Greece the species is considered as Endangered.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο ερυθρός τόννος του βορείου Ατλαντικού χωρίζεται σε δύο πληθυσμούς: αυτόν του ανατολικού και αυτόν του δυτικού
Ατλαντικού. Ως όριο των δύο πληθυσμών θεωρείται ο 45ος μεσημβρινός, ενώ ο διαχωρισμός τους σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την περιοχή αναπαραγωγής -τον Κόλπο του Μεξικού για το δυτικό και τη Μεσόγειο για τον ανατολικό πληθυσμό. Ο ερυθρός τόννος του πληθυσμού του ανατολικού Ατλαντικού απαντάται στον ανατολικό
και κεντρικό Ατλαντικό και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Συναντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες.
Οι μελέτες της δομής των δύο πληθυσμών του ερυθρού τόννου του Ατλαντικού έχουν δείξει τα εξής:
Α) Υπάρχουν δύο ευδιάκριτες περιοχές αναπαραγωγής, στον Κόλπο του Μεξικού και
στη Μεσόγειο.
Β) Υπάρχουν ευκρινείς διαφορές στην ηλικία αναπαραγωγής μεταξύ των δύο πληθυσμών.
Γ) Παρατηρούνται νεαροί και ενήλικοι ερυθροί τόννοι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής για την Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT), η βιομάζα του αναπαραγόμενου πληθυσμού ερυθρού
τόννου του ανατολικού Ατλαντικού το 2007 είχε μειωθεί κατά περίπου 66% σε σχέση με τα επίπεδα του 1974 (SCRS 2008b). Επιπλέον, το 2007 το ποσοστό αναπαραγόμενων τόννων ήταν το ένα τέταρτο από ό,τι 50 χρόνια πριν, με τη μεγαλύτερη
μείωση να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το μέγεθος των ενήλικων τόννων έχει μειωθεί περισσότερο από 50% σε σχέση με τη δεκαετία του '90. Το μέσο βάρος τόννου
που αλιεύεται στις ακτές της Λιβύης έπεσε από 124 κιλά το 2001 σε 65 το 2008.
Στοιχεία του WWF (Dr Sergi Tudela, Head of Fisheries at WWF MedPO προσ. επικοινωνία) καταδεικνύουν ότι το ίδιο συμβαίνει σε όλη τη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τους
MacKenzie et al. (2008), ο πληθυσμός του Ατλαντικού και της Μεσογείου το 2011
θα είναι κατά 75% χαμηλότερος από αυτόν του 2005. Ο πληθυσμός των αναπαραγόμενων τόννων έχει μειωθεί απότομα την τελευταία δεκαετία και θα καταρρεύσει
έως το 2012 εάν συνεχιστεί η αλίευσή του υπό το σημερινό καθεστώς αλιείας.
Οικολογία: Ο ερυθρός τόννος είναι ευκαιριακός θηρευτής και η δίαιτα του μπορεί
να περιλαμβάνει ακόμα και μέδουσες, καβούρια και χταπόδια. Γενικά όμως οι νεαροί
τόννοι τρέφονται με καρκινοειδή, ψάρια και κεφαλόποδα, ενώ οι ενήλικοι τρέφονται
κυρίως με ψάρια, όπως γαύρος, σαρδέλα, σκουμπρί κ.ά. (Fromentin 2008).
Ο ερυθρός τόννος του ανατολικού πληθυσμού φθάνει σε ηλικία αναπαραγωγής σε ηλικία 4 ετών, σε μήκος τα 1,2 μέτρα και σε βάρος τα 30 κιλά περίπου (SCRS 2008b).
Η ανάπτυξη των νεαρών ερυθρών τόννων είναι αρκετά γρήγορη (περίπου 30 εκατοστά ανά έτος), αν και πιο αργή από άλλα θυννοειδή. Οι τόννοι που γεννιούνται τον Ιούνιο φθάνουν σε μήκος 30-40 εκ. και σε βάρος 1 κιλού τον Οκτώβριο. Μετά από ένα
έτος έχουν μήκος 60 εκ. και βάρος 4 κιλά. Η ανάπτυξη σε μήκος είναι πιο αργή

Απειλές: Η βασική απειλή που αντιμετωπίζει ο ερυθρός τόννος είναι η αλίευσή του
από τον άνθρωπο. Στη Μεσόγειο το πρόβλημα εστιάζεται στην υπεραλίευση και την
παράνομη αλιεία από γριγρί (αλιευτικά σκάφη με κυκλωτικά δίχτυα), που αντιπροσωπεύει το 80-85% των αλιευμάτων (SCRS 2008a). Αφού οι ερυθροί τόννοι αλιευθούν, οδηγούνται σε ειδικές "φάρμες" πάχυνσης, όπου υπόκεινται σε υπερτροφία
προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και η αξία τους. Στη Μεσόγειο αυτή η πρακτική
ξεκίνησε το 1997 και, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή του ερυθρού τόννου στην
αγορά, οδήγησε στην αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου γριγρί που αλιεύει ερυθρό τόννο (SCRS 2008b). Σύμφωνα με στοιχεία του WWF, η πραγματική αλιευτική ικανότητα αυτού του στόλου φθάνει τους 54.783 μετρικούς τόνους ετησίως, δηλαδή περίπου διπλάσια ποσότητα από το επιτρεπόμενο όριο αλίευσης του
2008 (WWF 2008).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Ο ερυθρός τόννος του ανατολικού Ατλαντικού
δεν υπόκειται σε κάποιο καθεστώς προστασίας. Ο πληθυσμός του και η αλιεία του
εποπτεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Γενικά απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρμογή
μέτρων και δράσεων προστασίας και διατήρησης σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, μέσω της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών για την αναπαραγωγή
του ερυθρού τόννου ανά τη Μεσόγειο. Επίσης, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του. Η καταχώρισή του στο παράρτημα Ι της Σύμβασης CITES (Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Απειλούνται με Εξαφάνιση), η οποία προτάθηκε από το Μονακό τον Ιούλιο του 2009, θα βοηθήσει σημαντικά στην προστασία του. Επιπλέον,
η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε εθνικό επίπεδο,
καθώς και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για το μέγεθος και την εξάπλωση του πληθυσμού του, τη λεπτομερή μελέτη της βιολογίας και οικολογίας του είδους,
τις απειλές (δηλαδή τα επίπεδα συγκομιδής από την αλιεία), τα μέτρα διατήρησης
και την παρακολούθηση (monitoring), θα προσφέρει σημαντικά στην προστασία και
διατήρηση του είδους. Απαραίτητη είναι και η διαχείριση της συγκομιδής (αλιείας
και πάχυνσης) και του εμπορίου ερυθρού τόννου και ειδικά το κλείσιμο της αλιείας
ερυθρού τόννου στη Μεσόγειο έως ότου ανακτηθεί ουσιαστικά ο έλεγχός της, όπως
και η απαγόρευση της αλιείας του στη Μεσόγειο κατά την περίοδο αναπαραγωγής
του. Τέλος, απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, μέσω ελέγχου και παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων γενικότερα, για την πάταξη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.
Γιώργος Παξιμάδης
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για τους ενήλικους τόννους, αν και η ανάπτυξη σε βάρος αυξάνεται. Ο ερυθρός τόννος σε ηλικία 10 ετών έχει μήκος 2 μ. και βάρος 150 κιλά, ενώ σε ηλικία 20 ετών
έχει μήκος περίπου 3μ. και βάρος 400 κιλά (SCRS 2008a).
Αν και ο ερυθρός τόννος ζει σε νερά με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 3 έως
30οC, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός του (Block et al.
2001), διατηρώντας τη σταθερή μεταξύ 20 και 25oC.
Η εποχή αναπαραγωγής ερυθρού τόννου στη Μεσόγειο, βάσει των υπαρχόντων στοιχείων, είναι πιο έντονη τον Μάιο και Ιούνιο στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ τον Ιούνιο και Ιούλιο στη δυτική (Rooker et al. 2007).
Αν και μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η θεωρία ότι ο ερυθρός τόννος ζει κατά προτίμηση σχετικά κοντά στην επιφάνεια, σε παράκτιες και πελαγικές περιοχές, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι καταδύεται σε βάθη 500 με 1.000 μ. (SCRS 2008a).
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Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1978)

Αλεπού της θάλασσας, Αλεπόσκυλος, Thresher Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [A2bd+3bd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Ανεπαρκώς γνωστό DD / Στη Μεσόγειο: Τρωτό VU
Summary: This oceanic and coastal shark is virtually circum-global in tropical to
cold-temperate seas but is most common in temperate waters (Compagno 2001).
It occurs in both the Mediterranean and Black Seas (Moreno et al. 1989, Compagno 2001). Adults and juveniles of the Thresher shark are regularly caught as
utilised bycatch in longline, purse seine and mid-water fisheries, throughout the
Mediterranean Sea, as well as in recreational fisheries (Lipej et al. 2004). Pelagic
fishing pressure is high and ongoing throughout the Mediterranean Sea (Tudela
2004, Megalofonou et al. 2000). This species has some important parturition and
nursery areas in the Mediterranean (Adriatic and Alboran Seas), which may be
threatened by fishing. The Thresher shark is threatened from a combination of
slow life history characteristics, hence low capacity to recover from moderate levels of exploitation, and high levels of largely unmanaged and unreported mortality in target (for fins and their valuable meat) and bycatch fisheries. In Greece it
is considered as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Θεωρείται κοσμοπολίτικο είδος, το οποίο ζει συνήθως σε τροπικά και κρύα-εύκρατα νερά, σε όλους τους ωκεανούς του
κόσμου. Απαντάται στον Ατλαντικό ωκεανό, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα
(Moreno et al. 1989, Compagno 2001). Μεταξύ των περιοχών εξάπλωσης του είδους φαίνεται να υπάρχει μετανάστευση ή εποικισμός σε πολύ μικρό ή μηδενικό
βαθμό. Λόγω της απουσίας καταγραφών δια-ατλαντικών μεταναστεύσεων, έχει γίνει
αποδεκτή η ύπαρξη ενός μόνο αποθέματος του είδους στο βορειοανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Η αξία του είναι σημαντική σε αρκετές περιοχές. Tο κρέας του
καταναλώνεται, το δέρμα του χρησιμοποιείται στην παραγωγή δερμάτινων ειδών και
το συκώτι του παρέχει λάδι πλούσιο σε βιταμίνες. Στη Μεσόγειο θάλασσα τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στον πληθυσμό λόγω υπεραλίευσης
(Megalofonou et al. 2005a). Το είδος απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες
αλλά δεν αποτελεί αλίευμα-στόχο. Συλλήψεις του από ελληνικά αλιευτικά σκάφη έχουν καταγραφεί στο Ιόνιο και το Αιγαίο πέλαγος και στη Λεβαντίνη, νοτίως της Κρήτης. Δεν υπάρχει εκτίμηση για το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο η αφθονία του στις ελληνικές θάλασσες εκτιμάται ότι είναι
χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτή στις θαλάσσιες περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία). Για την εκτίμηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των συλλήψεων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) του ελληνικού, ιταλικού και ισπανικού αλιευτικού στόλου μεγάλων πελαγικών ψαριών (Megalofonou
et al. 2005a). Το μέγεθος των ατόμων που έχουν καταγραφεί κυμαίνεται από 75 έως
514 εκ. σε ολικό μήκος, με μια μέση τιμή 316,8 εκ. Τα μεγαλύτερα άτομα καταγράφηκαν στη Λεβαντίνη, ενώ τα μικρότερα κοντά στις Βαλεαρίδες νήσους (Megalofonou
et al. 2005a). Τα τελευταία χρόνια οι αναφορές για συλλήψεις του είδους στα διάφορα αλιευτικά εργαλεία των ελληνικών σκαφών είναι ελάχιστες.
Οικολογία: Η αλεπού της θάλασσας είναι ένας μεγάλος πελαγικός καρχαρίας, ο οποίος απαντάται σε παράκτιες περιοχές, πάνω από την ηπειρωτική κρηπίδα, όπως
επίσης και στην επιπελαγική ζώνη, μακριά από την ξηρά. Βρίσκεται συνήθως σε βάθη που κυμαίνονται από την επιφάνεια της θάλασσας ως και τα 550 μ. Τα νεαρά άτομα του είδους προτιμούν τα νερά κοντά στις ακτές, σε αβαθείς κόλπους, όπου
παραμένουν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους (Moreno et al. 1989). Τρέφεται
κυρίως με μικρά πελαγικά ψάρια που σχηματίζουν αγέλες, καλαμάρια, πελαγικά καρκινοειδή και σπανιότερα ψαροπούλια. Για να προσλάβει την τροφή του, ωθεί το σώμα του χρησιμοποιώντας το μακρύ ουραίο πτερύγιό του. Πρόκειται για ζωοτόκο είδος,
τα έμβρυα του οποίου τρέφονται από το λεκιθικό σάκο, αλλά και με ώριμα ωοκύτ-

ταρα που η μητέρα παράγει κατά την κύηση. Δεν αποτελεί μεταναστευτικό είδος,
γι' αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πολλοί απομονωμένοι υπο-πληθυσμοί.

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει ελληνική νομοθεσία που να απαγορεύει την αλιεία του αλεπόσκυλου ή που να θέτει μέτρα εποχικής ή γεωγραφικής
απαγόρευσης. Αν και, γενικότερα, είδη της οικογένειας Alopiidae είναι ενταγμένα
στο πρόγραμμα Highly Migratory Species (παράρτημα I) της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που ενθαρρύνει τη συνεργασία των κρατών
με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των ειδών, κανένα μέτρο διαχείρισης δεν έχει υλοποιηθεί για το είδος A. vulpinus.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, τόσο σε επίπεδο αλιευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας, με σκοπό την ανάκαμψη των
πληθυσμών του. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν ερευνητικά προγράμματα για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του είδους, με άμεσο στόχο την εκτίμηση του αποθέματος στη Μεσόγειο και την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων
προστασίας. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλατιά ενημέρωση των αλιέων,
των εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε να αναγνωρίζεται το είδος και
να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801)
Κοκκοκεντροφόρος, Gulper Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [A3d+4d]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: The Gulper shark is considered as a circumglobal species in temperate and tropical waters, however, considerable taxonomic confusion of the genus
still persists. It is found in the Mediterranean but is absent from the Black Sea.
Among the Mediterranean countries its distribution includes Albania, Algeria,
France, Greece, Italy, Morocco, Spain, Tunisia and Turkey. Its depth range in the
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Απειλές: Η επίδραση της αλιείας στο είδος σε παγκόσμια κλίμακα είναι πολύ σημαντική. Η αλεπού της θάλασσας αποτελεί το 2-6% του εμπορίου στην παγκόσμια αγορά. Το κρέας του θεωρείται εξαιρετικό για ανθρώπινη κατανάλωση και τα μεγάλα πτερύγιά του έχουν υψηλή εμπορική αξία. Αποτελεί, επίσης, σημαντικό είδος για
την αλιεία αναψυχής (Lipej et al. 2004). Το όλο και αυξανόμενο εμπόριο πτερυγίων
καρχαρία αποτελεί σημαντική απειλή για το είδος, που έχει μικρή δυνατότητα ανάκαμψης ακόμη και από τα μέτρια επίπεδα εκμετάλλευσής του. Στην περιοχή της Μεσογείου το είδος απειλείται λόγω της υψηλής θνησιμότητας που προκαλείται από
την αλιεία (κυρίως με παρασυρόμενα δίχτυα και παραγάδια) και των ιδιαίτερων βιολογικών του χαρακτηριστικών, όπως ο αργός ρυθμός αύξησης και ωρίμανσης και
η χαμηλή γονιμότητα (Tudela 2004, Megalofonou et al. 2000). Αυτά τα βιολογικά
χαρακτηριστικά κάνουν το είδος ιδιαίτερα ευάλωτο ακόμη και σε χαμηλά-μέτρια επίπεδα εκμετάλλευσης. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνητικού προγράμματος,
κατά τα έτη 1998-2000 στη Μεσόγειο το ένα τρίτο περίπου των συλλήψεων προερχόταν από τα παρασυρόμενα δίχτυα που χρησιμοποιούνται στο Ιόνιο. Η αλεπού
της θάλασσας έχει κάποιες σημαντικές περιοχές τοκετού και συγκέντρωσης νηπίων
στη Μεσόγειο (Αδριατική και θάλασσα του Αλμποράν) που πιθανά απειλούνται από
την αλιεία (Tudela et al. 2005). Η αλιευτική πίεση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη στα νεαρά άτομα, αφού περίπου το 50% των αρσενικών και το 40% των θηλυκών ατόμων που καταγράφηκαν δεν ξεπερνούσαν το μήκος της πρώτης γεννητικής
ωριμότητας (Megalofonou et al. 2005a).
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Mediterranean extends from 100 to 1,490 m, however it is most often recorded
between 300 and 800 m. Fisheries pose the main threat to the Gulper shark,
which is taken as bycatch in a variety of bottom gears (Fischer et al. 1987). It is
a very long-lived deepwater shark, which gives birth to a single large pup at 2-3
year intervals. Age at maturity is estimated at 12-16 years in females and 7-8
years in males (Guallart 1998). In Greece it is considered as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: O κοκκοκεντροφόρος θεωρείται είδος που εξαπλώνεται σε εύκρατα και τροπικά νερά. Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό (Γαλλία μέχρι Νότια Αφρική) στη Μεσόγειο, στο δυτικό και κεντρικό Ατλαντικό (βόρεια του Κόλπου του Μεξικού), στον Ινδικό ωκεανό, στο δυτικό Ειρηνικό και
στην Αυστραλία. Στη Μεσόγειο δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν την ύπαρξη
διαφορετικών πληθυσμών. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν σχέση μεταξύ των πληθυσμών της Μεσογείου και του Ατλαντικού. Παρ' όλα αυτά, όπως
συμβαίνει με όλα τα βαθύβια είδη, υπάρχει κάποιος βαθμός απομόνωσης, λόγω του
φυσικού φράγματος που υπάρχει στo Στενό του Γιβραλτάρ. Ανάλυση των δεδομένων
από το πρόγραμμα MEDITS (Mediterranean International Trawl Survey) της περιόδου 1994-1999 δείχνουν χαμηλή συχνότητα παρουσίας του είδους. Η συνολική βιομάζα υπολογίστηκε σε 2,9 κιλά ανά τ.χλμ, με τη μεγαλύτερη αφθονία να παρουσιάζεται στη δυτική και κεντρική περιοχή της Μεσογείου. Τα δεδομένα αυτά έδειξαν
πως ο κοκκοκεντροφόρος είναι πολύ σπάνιο είδος και ότι οι πληθυσμοί του παρουσιάζουν τάση μείωσης στη Μεσόγειο. Αν και είναι πολύ σπάνιος, παρουσία του έχει
καταγραφεί σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκαν
κάποιες συλλήψεις του από παραγάδια βυθού στην περιοχή της Κρήτης (Megalofonou
& Chatzispyrou 2006). Στη Μεσόγειο το είδος έχει χαρακτηριστεί ως Τρωτό. Οι λόγοι που συνέβαλαν στην κατάταξη αυτή είναι τα ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά
του και το γεγονός ότι το είδος είναι πολύ σπάνιο στη Μεσόγειο και η μείωση που
παρατηρείται σε περιοχές του ΝΑ Ατλαντικού λόγω αλιευτικής θνησιμότητας.
Οικολογία: O κοκκοκεντροφόρος είναι βαθύβιο είδος, που απαντάται στη νηριτική
ζώνη, σε βάθη που κυμαίνονται σε 100-1.490 μ. Πιστεύεται πως σχηματίζει αγέλες.
Η δίαιτά του περιλαμβάνει ποικιλία θηραμάτων, τόσο ψαριών όσο και ασπονδύλων
της μεσοπελαγικής και βενθικής ζώνης. Η ηλικία ωρίμανσής του είναι 12-16 έτη
στα θηλυκά και 7-8 έτη στα αρσενικά. Είναι ωοζωοτόκο είδος και έχει πολύ χαμηλό αναπαραγωγικό ρυθμό. Η περίοδος εγκυμοσύνης του είναι περίπου δύο χρόνια,
ενώ μεταξύ αυτών μεσολαβεί περίοδος ανάπαυσης. Γεννά ένα νεογνό σε κάθε γέννα. Το είδος έχει το χαμηλότερο αναπαραγωγικό δυναμικό μεταξύ των Χονδριχθύων
(Guallart 1998).
Απειλές: Πρόκειται για ένα ευρύτατα γεωγραφικά εξαπλωμένο είδος, που υπόκειται
σε έντονη και εντατική αλιεία, καθώς και σε υψηλό βαθμό τυχαίας θνησιμότητας στον
ΒΑ Ατλαντικό, στον ΒΔ Ειρηνικό και σε άλλες περιοχές. Καθώς η παγκόσμια αλιεία στοχεύει σε βαθύτερες, ανεκμετάλλευτες περιοχές, η απειλή της τυχαίας σύλληψης όλο
και αυξάνει. Απειλή για το είδος αποτελεί επίσης η χρήση του για βιολογική έρευνα.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει το
είδος στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η παρακολούθηση της αλιευτικής
πίεσης και η υιοθέτηση μέτρων για την προστασία του. Επίσης απαιτείται μελέτη για
την ταξινομική του γένους, τον αναπαραγωγικό κύκλο και γενικά τον κύκλο ζωής
του, καθώς επίσης και καθορισμός των περιοχών ανάπτυξης των νεαρών ατόμων,
των μεταναστεύσεων και της γεωγραφικής κατανομής του. Τέλος, αναγκαία είναι η
πλατιά ενημέρωση των αλιέων, των εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε
να αναγνωρίζεται το είδος και να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Καρχαρίας Προσκυνητής, Σαπουνάς, Basking Shark

Summary: The Βasking shark is a pelagic, oceanodromous, cosmopolitan species.
It is geographically distributed in the Atlantic and Pacific Oceans. This species
has proved to be extremely vulnerable to depletion because of its life-history
characteristics. The Basking shark is already listed on several international and
regional natural resource agreements. Strict enforcement of existing protection
is required. In the Mediterranean Sea the main threats to Basking sharks are
from accidental catches. It has never been a targeted species in the Mediterranean Sea but it is vulnerable to entanglement in set nets and long lines or capture in trawls. In Greece it is considered as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο καρχαρίας προσκυνητής είναι κοσμοπολίτικο είδος, με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση σε όλους τους ωκεανούς και
της θάλασσες του κόσμου. Η παρουσία του σε παράκτιες περιοχές της Μεσογείου είναι γνωστή από παλαιά, αποτελεί δε το μεγαλύτερο καρχαρία στην περιοχή (Mancusi
et al. 2005). Οι παλαιότερες καταγραφές του, σε βάση δεδομένων της Ιταλίας, αναφέρονται από το έτος 1765. Απαντάται σε όλη τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών θαλασσών. Συλλήψεις του σε αλιευτικά εργαλεία έχουν καταγραφεί στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, σε ανοιχτά νερά αλλά και σε κόλπους. Πρόκειται
για είδος που πραγματοποιεί εκτεταμένες μεταναστεύσεις. Η επικρατούσα τάση των
πληθυσμών δεν είναι γνωστή. Μπορεί η γεωγραφική του εξάπλωση να είναι ευρεία
αλλά το είδος δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα άφθονο. Τα τελευταία 100 χρόνια υπάρχουν πάνω από 500 καταγραφές παρουσίας ή αλιείας ατόμων του στη Μεσόγειο. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μεσόγειου (Αδριατική, Ιόνιο, Τυρρηνική θάλασσα κλπ) ενώ σπανιότερες είναι οι αναφορές στην ανατολική Μεσόγειο (Αιγαίο, Λεβαντίνη). Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα
εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που ζουν στη Μεσόγειο, διότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Το είδος αυτό έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ πιο ευάλωτο στην αλιευτική πίεση από ό,τι άλλα είδη καρχαριών. Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτού
είναι τα βιολογικά χαρακτηριστικά του, όπως ο αργός ρυθμός αύξησης, ο μεγάλος
χρόνος ωρίμανσης, το μεγάλο διάστημα κυοφορίας, η χαμηλή γονιμότητα και, πιθανώς, ο μικρός αριθμός υπαρχόντων πληθυσμών. Αλιευτικά δεδομένα από άλλες περιοχές δείχνουν ταχεία μείωση τοπικών πληθυσμών, ύστερα από βραχυπρόθεσμη
αλλά έντονη αλιευτική πίεση που ακολουθείται από πολύ αργή ή μηδενική πληθυσμιακή ανάκαμψη (Fowler 2005).
Οικολογία: Ο καρχαρίας προσκυνητής είναι ωκεανόδρομο, μεγαλόπρεπο είδος, που
απαντάται τόσο σε ψυχρά όσο και σε εύκρατα-θερμά νερά. Αποτελεί το μεγαλύτερο
καρχαρία στη Μεσόγειο και το δεύτερο σε μέγεθος παγκοσμίως μετά το φαλαινοκαρχαρία. Σύμφωνα με τις καταγραφές, το ολικό μήκος του φτάνει τα 12-15μ., ενώ
το βάρος του τους 7 τόνους. Το χειμώνα βρίσκεται συνήθως σε βαθιά, κρύα νερά,
ενώ το καλοκαίρι κολυμπά σε επιφανειακά νερά, κοντά στις ακτές, αναζητώντας
τροφή. Κολυμπά με αργό ρυθμό, συνήθως σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων, ωστόσο
έχουν καταγραφεί και μεγαλύτερες ομάδες, έως και 100 ατόμων. Η δίαιτά του περιλαμβάνει κωπήποδα, προνύμφες δεκαπόδων και αβγά ψαριών, τα οποία διηθεί από
τη στήλη του νερού. Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Είναι ωοζωοτόκο είδος, με
χαμηλή γονιμότητα και μεγάλη περίοδο κύησης. Γεννά έως 6 μικρά, που το μήκος
τους φτάνει το 1,5 μέτρο (Compagno 1984).
Απειλές: Στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες ο καρχαρίας προσκυνητής δεν
αποτελεί αλίευμα-στόχο, ωστόσο κινδυνεύει από τις τυχαίες συλλήψεις του σε αλιευτικά εργαλεία (όπως στατικά ή συρόμενα δίχτυα, παραγάδια κλπ) και την παράνο-
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■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [A2bd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
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μη εκφόρτωση και εμπορία του. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 καταγράφηκαν 2 περιπτώσεις εκφορτώσεων μεγάλων ατόμων (με μήκος άνω των 7 μ. και βάρος 2,1 και 2,4 τόνων) στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου (Μεγαλοφώνου αδημ. δεδομένα). Μια άλλη απειλή για τον καρχαρία προσκυνητή είναι η υποβάθμιση των παράκτιων περιοχών και η ρύπανση.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Με κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται η αλιεία
του από σκάφη των ευρωπαϊκών χωρών. Το είδος προστατεύεται σε κάποιες περιοχές, ενώ έχει απαγορευθεί το διεθνές εμπόριό του. Περιλαμβάνεται επίσης στα παραρτήματα I & II της Σύμβασης της Βόννης, στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης, στο παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές
και τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης και στο
παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης CITES.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Σημαντικό ρόλο στην προστασία και διατήρηση του είδους μπορεί να παίξει η ενημέρωση των ψαράδων και των εμπόρων και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ισχύουσα νομοθεσία και τα μέτρα προστασίας που αφορούν σε απειλούμενα είδη, όπως ο καρχαρίας προσκυνητής. Απαιτείται
επίσης επιτήρηση και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων προστασίας που προβλέπονται
μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις και την κοινοτική νομοθεσία. Μια από τις άμεσες
προτεραιότητες πρέπει να είναι η ανάπτυξη της έρευνας για την καταγραφή του είδους στις ελληνικές θάλασσες και τη μελέτη των βιολογικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών του, με στόχο την εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού του.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)

Επτακαρχαρίας, Sharpnose Sevengill Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [A2d+3d+4d]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο NT / Στη Μεσόγειο: Τρωτό VU
Summary: The species is distributed globally in temperate and tropical seas, excluding the Northeast Pacific. It is found on the outer continental and insular
shelves and upper slopes in depths of 100 to 400 m, also inshore and down to
1,000 m. It feeds on small sharks and rays, small bony fish, shrimps, crabs, lobsters, squid and cuttlefish and it is ovoviparous. There are few data available on
current and past catches and species specific catch data are needed. In the
Mediterranean H. perlo is reported as being quite frequent in Sicilian waters at
the beginning of the 20th century, with 40-60 small specimens caught every day.
The MEDITS trawl survey programme of the northern Mediterranean only recorded this species in 12 of 6,336 hauls, suggesting that the species is rare across
this area. In Greece it is considered as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η γεωγραφική εξάπλωση του είδους
είναι παγκόσμια, με περιοριστικό παράγοντα το ότι είναι προσαρμοσμένο να ζει σε
θερμά και τροπικά νερά. Απαντάται στον Ατλαντικό, στη Μεσόγειο, στον Ινδοειρηνικό και στον Ειρηνικό ωκεανό, με εξαίρεση την περιοχή του βορειοανατολικού Ειρηνικού ωκεανού. Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Συλλήψεις του από ελληνικά αλιευτικά σκάφη έχουν καταγραφεί στο Ιόνιο πέλαγος, στο Αιγαίο πέλαγος,
στο Κρητικό πέλαγος και στη Λεβαντίνη, αλλά είναι σπάνιες. Η κατάσταση του πληθυσμού του είδους είναι αβέβαιη, αλλά υπάρχει υποψία ότι μειώνεται σε περιοχές
συστηματικής αλιείας βαθύβιων ψαριών και γαρίδων. Σύμφωνα με στοιχεία από τις
αρχές του 20ού αιώνα, το είδος ήταν αρκετά άφθονο στην περιοχή της Σικελίας,
με συλλήψεις που έφταναν τα 40-60 μικρά ανά ημέρα. Στο πρόγραμμα MEDITS το
είδος καταγράφηκε μόνο σε 12 από τις 6.336 σύρσεις με μηχανότρατα, δείχνοντας

ότι είναι σπάνιο στις βόρειες περιοχές της Μεσογείου. Η παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί από διάφορους ερευνητές, ωστόσο δεν υπάρχει εκτίμηση για το ποσοστό του πληθυσμού που απαντάται σε αυτές (Megalofonou et al. 2005a, Megalofonou & Bardamaskos 2007).

Απειλές: Αν και είναι είδος περιορισμένης εμπορικότητας, αλιεύεται είτε για το συκώτι του είτε τυχαία, από εργαλεία για άλλα βαθύβια ψάρια. Η κυριότερη απειλή στη
Μεσόγειο είναι η υπεραλίευσή του. Τα νεαρά άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην αλιεία με μηχανότρατα. Επίσης, αποτελεί παράπλευρο αλίευμα στην αλιεία μεγάλων
πελαγικών ψαριών. Στην Ελλάδα σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που απορρίπτεται πίσω στη θάλασσα, διότι έχει εμπορική αξία (Megalofonou et al. 2005a, Megalofonou
& Bardamaskos 2007).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υφίστανται προς το παρόν μέτρα προστασίας και διατήρησης των πληθυσμών του είδους.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, τόσο σε επίπεδο αλιευτικής πολιτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας, με σκοπό την ανάκαμψη των
πληθυσμών του. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν ερευνητικά προγράμματα για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του είδους, με άμεσο στόχο την εκτίμηση του αποθέματος στη Μεσόγειο και την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων
προστασίας. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πλατιά ενημέρωση των αλιέων,
των εμπόρων αλλά και των αρμόδιων αρχών, ώστε να αναγνωρίζεται το είδος και
να αποφεύγεται η σύλληψη και εμπορία του, ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
Γλαυκός καρχαρίας, Blue Shark

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [A3bd+4bd]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν Απειλούμενο NT / Στη Μεσόγειο: Τρωτό VU
Summary: The Blue shark is widespread in tropical and temperate waters. Its geographical distribution is global. It is oceanic, but may be found close inshore. It
feeds on fishes, small sharks, squids, pelagic red crabs, cetacean carrion, occasional sea birds and garbage. It is viviparous, producing from 4 to 135 young per
litter. Its population declines due to harvesting for food and materials, due to cultural, scientific and leisure activities and also due to accidental death and bycatch. In Greece it is considered as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Πιθανόν είναι ένας από τους πιο ευρέως διαδεδομένους Χονδριχθύες και μεταναστεύει έντονα. Ζει σε υποτροπικές περιοχές, σε εύκρατα και τροπικά νερά, σε όλους τους ωκεανούς και τις θάλασσες του
κόσμου. Εμφανίζεται στον ανατολικό Ατλαντικό, από τη Νορβηγία ως τη βόρεια Αφρική,
στη Μεσόγειο, αλλά απουσιάζει από τη Μαύρη Θάλασσα. Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Συλλήψεις του από ελληνικά αλιευτικά σκάφη έχουν καταγραφεί στο
Ιόνιο, στο Αιγαίο και στο Κρητικό πέλαγος και στη Λεβαντίνη. Μεταξύ των πελαγικών
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Ψάρια

Οικολογία: Απαντάται συνήθως ανοιχτά της ηπειρωτικής κρηπίδας, σε βάθος που
κυμαίνεται από 100 έως 400 μ., καθώς και κοντά σε αυτή, σε μεγαλύτερο όμως
βάθος, που φτάνει τα 1.000 μ. Θεωρείται αδηφάγος μονομάχος του βυθού. Τρέφεται με νηκτόν (κυρίως μικρού μεγέθους ψάρια και καλαμάρια) και ζωοβένθος. Η συμπεριφορά του όταν αιχμαλωτίζεται είναι επιθετική. Το μήκος του φτάνει τα 140 εκ.
Το σώμα του είναι λεπτό και η κεφαλή του στενή, με μακρύ ρύγχος. Έχει επτά ζεύγη βραγχιακών σχισμών. Είναι ωοζωοτόκο είδος και γεννά 9-20 μικρά μήκους 25
εκ. Ο χρόνος διπλασιασμού των πληθυσμών του ξεπερνά τα 14 έτη.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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καρχαριών είναι το πιο άφθονο είδος στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο.
Ο πληθυσμός του γλαυκού καρχαρία της Μεσογείου θεωρείται ενιαίος και ανεξάρτητος από αυτόν του Ατλαντικού, ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν απόλυτα την άποψη αυτή, ενώ το τάχος ανταλλαγής μεταξύ των δύο περιοχών μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ δεν είναι γνωστό. Γενικά υπάρχει τάση μείωσης των πληθυσμών του. Στη Μεσόγειο θάλασσα τα τελευταία χρόνια
παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στον πληθυσμό, λόγω υπεραλίευσης (Megalofonou
et al. 2000, Ferretti et al. 2008). Δεν υπάρχει εκτίμηση για το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο η αφθονία του στις ελληνικές
θάλασσες εκτιμήθηκε ότι είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με αυτή των θαλάσσιων περιοχών της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου (Ιταλία, Ισπανία). Για την εκτίμηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία των συλλήψεων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) του ελληνικού, ιταλικού και ισπανικού αλιευτικού στόλου μεγάλων πελαγικών ψαριών (Megalofonou et al. 2005b).
Οικολογία: Είναι είδος πελαγικό και ωκεανόδρομο, που ζει σε μεγάλο εύρος βάθους,
0-350 μ. Προτιμά θερμοκρασίες 12-20οC. Δεν υπάρχουν στοιχεία για εποχικές μετακινήσεις στις ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο (Megalofonou et al. 2009a).
Ο τύπος του ενδιαιτήματός του είναι τα ανοιχτά θαλάσσια νερά. Στη διατροφή του
περιλαμβάνονται διάφορα ψάρια, μεταξύ άλλων άλλοι, μικρού μεγέθους καρχαρίες,
καρκινοειδή, κεφαλόποδα, κουφάρια κητωδών και, περιστασιακά, θαλασσοπούλια.
Συγκαταλέγεται στα ψάρια που μπορούν να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις (π.χ.
ένα μαρκαρισμένο άτομο από τη Νέα Ζηλανδία εντοπίστηκε 1.200 χλμ μακριά, στις
ακτές της Χιλής). Παρουσιάζει φυλετικό διμορφισμό, ο οποίος εκδηλώνεται και στο
πάχος του δέρματος στα ωριμάζοντα και ενήλικα θηλυκά. Κυοφορούντα θηλυκά έχουν παρατηρηθεί στο Ιόνιο πέλαγος, στην Αδριατική θάλασσα και κοντά στις Βαλεαρίδες. Ωριμάζει σεξουαλικά σε ηλικία 4-5 χρόνων. Είναι ωοζωοτόκο είδος. Τα νεογέννητα άτομα έχουν μήκος περίπου 40 εκ. και η κύηση διαρκεί σχεδόν ένα χρόνο
(Megalofonou et al. 2009b).
Απειλές: Η κυριότερη απειλή στη Μεσόγειο είναι η υπεραλίευσή του. Αποτελεί το σημαντικότερο παράπλευρο αλίευμα από τα σκάφη αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών.
Είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην αλιεία με αγκίστρια (παρασυρόμενα παραγάδια) και δίχτυα (παρασυρόμενα δίχτυα). Στην Ελλάδα σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που απορρίπτεται πίσω στη θάλασσα, διότι έχει εμπορική αξία. Αλιεύεται και γίνεται αντικείμενο εμπορίου για το κρέας του (φρέσκο, αποξηραμένο ή παστό και κατεψυγμένο).
Επίσης, χρησιμοποιείται το δέρμα του.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχει ελληνική νομοθεσία που να απαγορεύει την αλιεία του γλαυκού καρχαρία ή να θέτει μέτρα εποχικής ή γεωγραφικής
απαγόρευσης. Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης και στο παράρτημα ΙΙΙ του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικές Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιολογική Ποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτούνται μέτρα για τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παράπλευρων συλλήψεων και των εκφορτώσεων του
είδους, με άμεσο στόχο την εκτίμηση του αποθέματος στη Μεσόγειο και την υιοθέτηση και εφαρμογή μέγιστων επιτρεπόμενων συλλήψεων συνολικά και ανά χώρα.
Περσεφόνη Μεγαλοφώνου

3. TA ψαριA της θάλασσας της Ελλάδας
Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
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Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

LC

ΝΕ

Cephalaspidomorphi
Petromydontiformes
Petromyzon marinus Linnaeus, 1758

Λάμπραινα

Elasmobranchii
Hexanchiformes
Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)

Επτακαρχαρίας

NT/VU

VU

Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)

Εξακαρχαρίας

NT

NE

Lamniformes
Carcharias taurus (Rafinesque, 1809)

Ταυροκαρχαρίας

VU/CR

CR

Odontaspis ferox (Risso, 1810)

Αγριοκαρχαρίας

VU

NE

Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

Λευκός
Καρχαρίας

VU/EN

EN

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810

Ρυγχοκαρχαρίας

VU/CR

CR

Lamna nasus (Bonnaterrre, 1788)

Λάμια

VU/CR

CR

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

Σαπουνάς,
Καρχαρίας
Προσκυνητής

VU

VU

Alopias superciliosus (Lowe, 1841)

Μεγαλόματος
Αλεπόσκυλος

VU

NE

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)

Αλεπόσκυλος

DD/VU

VU

Galeus melastomus Rafinesque, 1810

Μελανόσκυλος

LC

NE

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)

Σκυλοψαράκι

LC

NE

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758)

Γατοψαράκι

NT

NE

Carcharhinus brachyurus

Βραχύουρος
Καρχαρίνος

NT

ΝΕ

Βραχύπτερος
Καρχαρίνος

NT

ΝΕ

(Günther, 1870)
Carcharhinus brevipinna

(Müller & Henle, 1841)
Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)

Τεφρός
Καρχαρίνος

NT/EN

EN

Prionace glauca (Linnaeus, 1758)

Γλαυκός
Καρχαρίας

NT/VU

VU

Rhizoprionodon acutus (RŸppel, 1835)

Πριονοδοντοκαρχαρίας

LC

NE

Ψάρια
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)

Σκυλογαλέος

VU

NE

Mustelus asterias Cloquet, 1821

Αστρογαλέος

LC

NE

Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758)

Γκριζογαλέος

VU

NE

Mustelus punctulatus Risso, 1826

Στικτογαλέος

DD

NE

Sphyrna tudes (Valenciennes, 1822)

Μικροζύγαινα

VU

NE

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)

Ζύγαινα

VU

ΝΕ

VU/CR

CR

Squaliformes
Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)

Οξύνωτος

Centrophorus granulosus

Κοκοκεντροφόρος

VU

VU

Squalus uyato Rafinesque, 1810

Μικροκεντροφόρος

DD

NE

Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)

Σκυμνοσκυλόψαρο

NT

ΝΕ

Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788)

Αχινοσκυλόψαρο

DD

NE

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)

Μαυροαγκαθίτης

LC

NE

Somniosus rostratus (Risso, 1826)

Λαίμαργος

DD

NE

Squalus acanthias Linnaeus, 1758

Κεντρόνι

VU/EN

ΝΕ

Squalus blainvillei (Risso, 1826)

Γκριζοκεντρόνι

DD

NE

Squatina oculata Bonaparte, 1840

Ματορίνα

CR

ΝΕ

Squatina squatina (Linnaeus, 1758)

Ρίνα

CR

ΝΕ

Squatina aculeata Cuvier, 1829

Ακανθορίνα

CR

NE

Μαυρορινόβατος

EN

NE

Rhinobatus rhinobatus Linnaeus, 1758

Ρινόβατος

EN

ΝΕ

Dipturus batis Linnaeus, 1758

Γκριζόβατος

CR

CR

Dipturus oxyrinchus Linnaeus, 1758

Νόνα

NT

NE

Leucoraja circularis Couch, 1838

Στρογγυλόβατος

VU

NE

Leucoraja fullonica Linnaeus, 1758

Ακανθόβατος

NT

NE

(Schneider, 1801)

Squatiniformes

Rajiformes
Rhinobatos cemiculus

E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Leucoraja naevus Müller & Henle, 1841

Ψηφιδόβατος

LC

NE

Raja asterias Delaroche, 1809

Αστρόβατος

LC

NE

Raja brachyura Lafont, 1873

Ξανθόβατος

NT

NE

Raja clavata Linnaeus, 1758

Καλκανόβατος

NT

ΝΕ

Raja milaretus Linnaeus, 1758

Ματόβατος

LC

NE

Raja montagui Fowler, 1910

Κηλιδόβατος

LC

NE

Raja polystigma Regan, 1923

Στικτόβατος

NT

NE

Raja radula Delaroche 1809

Τραχύβατος

DD

NE

Raja undulata Lacpde, 1802

Κυματόβατος

EN

NE

Rostroraja alba Lacpde, 1803

Λευκόβατος

EN

NE

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)

Ακανθοτρυγόνα

LC

NE

Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)

Βατοτρυγόνα

DD

NE

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758)

Πλατυσέλαχο

VU

NE

Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758)

Αετόψαρο

DD

NE

Ρυγχαετόψαρο

DD

ΝΕ

Ριναετόψαρο

NT

NE

Διαβολόψαρο

EN

EN

Χίμαιρα

NT

NE

Μαρμαρομουδιάστρα

DD

NE

Ματομουδιάστρα

DD

NE

Μαυρομουδιάστρα

DD

ΝΕ

Οξύρρυγχος
Σιβηρίας

VU

NE

Pteromylaeus bovinus

(E.Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Rhinoptera marginata

(E.Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)

Chimaeriformes
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758

Torpediniformes
Torpedo (Torpedo) marmorata

Risso, 1810
Torpedo (Torpedo) torpedo

(Linnaeus, 1758)
Torpedo (Tetronarace) nobiliana

Bonaparte, 1835

Actinopterygii
Acipenseriformes
Acipenser baerii Brandt, 1869
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Brandt & Ratzeburg, 1833

Οξύρρυγχος
Δούναβη

EN

NE

Acipenser sturio Linnaeus, 1758

Ευρωπαϊκός
οξύρρυγχος

CR

NE

Acipenser naccarii Bonaparte, 1836

Οξύρρυγχος
Αδριατικής

VU

NE

Acipenser stellatus Pallas, 177

Αστροξυρίχι

EN

NE

Huso huso (Linnaeus, 1758)

Μουρούνα

EN

NE

Alosa macedonica (Vinciguerra, 1921)

Λιπαριά

LC

VU

Alosa fallax (Geoffroy Saint-Hilaire, 1808)

Σαρδελομάνα

LC

NE

Etrumeus teres (De Kay, 1848)

Στρογγυλοσαρδέλα

NE

NE

Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

Σαρδέλα

NE

NE

Sardinella aurita Valenciennes, 1847

Φρίσσα

NE

NE

Sardinella maderensis (Lowe, 1841)

Φρίσσα Μαδέρας

NE

NE

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)

Παπαλίνα

NE

NE

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)

Γαύρος

NE

NE

Σμηριγγόψαρο

NE

NE

Πυγμαίο
σμηριγγόψαρο

NE

NE

Rafinesque, 1810

Γυμνό
σμηριγγόψαρο

NE

NE

Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829

Πελεκόψαρο

NE

NE

Maurolicus muelleri (Gmelin, 1788)

Μαυρόλυκος

NE

NE

Ichthyococcus ovatus Cocco, 1838

Ιχθυόκοκκος

NE

NE

Vinciguerria attenuata (Cocco, 1838)

Λεπτό φωτόψαρο

NE

NE

Vinciguerria poweriae (Cocco, 1838)

Σμηριγγόψαρο
του Πάουερ

NE

NE

Chauliodus sloani Schneider, 1801

Οχιά της
θάλασσας

NE

NE

Stomias boa (Risso, 1810)

Δρακόψαρο

NE

NE

Acipenser gueldenstaedtii

Clupeiformes

Stomiiformes
Cyclothone braueri

Jespersen & Taning, 1926
Cyclothone pygmaea

Jespersen & Taning, 1926
Gonostoma denudatum

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Osmeriformes
Argentina sphyraena Linnaeus, 1758

Γουρλομάτης

NE

NE

Glossanodon leioglossus

(Valenciennes, 1848)

Γουρλομάτης
λειόγλωσσος

NE

NE

Microstoma microstoma (Risso, 1810)

Μικρόστομα

NE

NE

Nansenia oblita (Facciolà, 1887)

Κηλιδωτό
μικρόστομα

NE

NE

Aulopus filamentosus (Bloch, 1792)

Στικτογουρλομάτης

NE

NE

Synodus saurus (Linnaeus, 1758)

Σκαρμός

NE

NE

Saurida undosquamis (Richardson, 1948)

Λεπτοσκαρμός

NE

NE

Πρασινομάτης

NE

NE

Τριποδόψαρο

NE

NE

Αραχνόψαρο

NE

NE

Φανόψαρο των
πάγων

NE

NE

Βενθοκομήτης

NE

NE

(Lowe, 1839)

Φανόψαρο της
Μαδέιρας

NE

NE

Diaphus holti Taning, 1918

Μικρό φανόψαρο

NE

NE

Diaphus rafinesquei (Cocco, 1836)

Λευκόστικτο
φανόψαρο

NE

NE

Electrona rissoi (Cocco, 1829)

Ηλεκτρικό
φανόψαρο

NE

NE

Gonichthys coccoi (Cocco, 1829)

Ρυγχωτό
φανόψαρο

NE

NE

Hygophum benoiti (Cocco, 1838)

Φανόψαρο
του Μπενουά

NE

NE

Hygophum hygomii (Lütken, 1892)

Φανόψαρο
των Βερμούδων

NE

NE

Aulopiformes

Chlorophthalmus agassizi

Bonaparte, 1840
Bathypterois grallator

(Goode & Bean, 1886)
Bathypterois mediterraneus

Bauchot, 1962

Myctophiformes
Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)
Benthocometes robustus

(Goode & Bean, 1886)
Ceratoscopelus maderensis
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όνομα EIΔΟΥΣ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
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ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Lampanyctus crocodilus (Risso, 1810)

Φανόψαροκροκόδιλος

NE

NE

Lampanyctus pusillus (Johnson, 1890)

Πυγμαίο
φανόψαρο

NE

NE

Lobianchia dofleini (Zugmayer, 1911)

Φανόψαρο
του Ντοφλάιν

NE

NE

Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838)

Φανόψαρο
του Γκέμελαρ

NE

NE

Κηλιδωτό
φανόψαρο

NE

NE

Notoscopelus bolini Nafpaktitis, 1975

Φανόψαρο
του Μπολίν

NE

NE

Notoscopelus elongatus (Costa, 1844)

Φανόψαρο
της Μεσογείου

NE

NE

Symbolophorus veranyi (Moreau, 1888)

Μακρόλεπο
φανόψαρο

NE

NE

Evermannella balbo (Risso, 1820)

Σπαθόδοντας

NE

NE

Lestidiops jayakari (Boulenger, 1889)

Μικρό μπαρακούντα του Ειρηνικού

NE

NE

Lestidiops sphyrenoides (Risso, 1820)

Μικρό μπαρακούντα του
Aτλαντικού

NE

NE

Arctozenus rissoi (Bonaparte, 1840)

Κηλιδωτό μικρό
μπαρακούντα

NE

NE

Sudis hyaline Rafinesque, 1810

Αυτοκρατορικό
μπαρακούντα

NE

NE

Paralepis coregonoides Risso, 1820

Σουβλομύτης

NE

NE

Paralepis speciosa Bellotti, 1878

Σουβλομύτης
του Μπελότι

NE

NE

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Χέλι

CR

NE

Enchelyocore anatine (Lowe,1839)

Τιγρόσμερνα

NE

NE

Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809)

Μουγκροσμέρνα

NE

NE

Muraena helena Linnaeus, 1758

Σμέρνα

NE

NE

Panturichthys fowleri (Ben-Tuvia, 1953)

Μικροκέφαλο
χέλι

NE

NE

Myctophum punctatum

Rafinesque, 1810

Aulopiformes

Anguilliformes

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Chlopsis bicolor Rafinesque, 1810

Ψευτοσμέρνα

NE

NE

Nettastoma melanurum

Μελάνουρος
λεπτοκέφαλος

NE

NE

Facciolella physonema (Facciolà, 1914)

Οξύρρυγχος
λεπτοκέφαλος

NE

NE

Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809)

Χελομουγκρί

NE

NE

Conger conger (Linnaeus, 1758)

Μουγκρί

NE

NE

Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)

Φιδομούγκρι

NE

NE

Apterichthus anguiformis (Peters, 1877)

Απτέρυγο χέλι

NE

NE

Apterichnus caecus (Linnaeus, 1758)

Λεπτό απτέρυγο
χέλι

NE

NE

Dalophis imberbis (Delaroche, 1809)

Σπανό φιδόχελο

NE

NE

Echelus myrus (Linnaeus, 1758)

Στικτομούγκρι

NE

NE

Μπεκατσόχελο

NE

NE

Ophichthus rufus (Rafinesque, 1810)

Κόκκινο φιδόχελο

NE

NE

Ophisurus serpens Linnaeus, 1758

Φιδόχελο

NE

NE

Αγκαθωτό χέλι

NE

NE

Belone belone gracilis Lowe, 1839

Ζαργάνα

NE

NE

Belone svetovidovi

Collette & Parin, 1970

Ζαργάνα του
Σβεντοβίντοφ

NE

NE

Tylosurus acus (Lacpde, 1803)

Βασιλοζαργάνα

NE

NE

Tylosurus crocodilus

Peron & Lesueur, 1821

Κροκοδιλοζαργάνα

NE

NE

Scomberesox saurus (Walbaum, 1792)

Λουτσοζαργάνα

NE

NE

Hirundichthys rondeletii

Μαυρόπτερο
χελιδονόψαρο

NE

NE

(Valenciennes, 1846)

Χελιδονόψαρο
Αφρικής

NE

NE

Hemiramphus far (Forsskaol, 1775)

Μισόραμφος

NE

NE

Rafinesque, 1810

Nemichhtus scolopaceus

Richardson, 1848

Notacanthiformes
Notacanthus bonapartei Risso, 1840

Beloniformes

(Valenciennes, 1846)
Parexocoetus mento
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όνομα EIΔΟΥΣ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

όνομα EIΔΟΥΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Ζαχαριάς

LC

NE

Μπεκατσόψαρο

NE

NE

Ιππόκαμπος

DD

NE

Hippocampus guttulatus Leach, 1814

Μακρύρρυγχος
ιππόκαμπος

DD

NE

Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)

Νεροφίδιο

NE

NE

Syngnathus abaster Risso, 1826

Ταινιοσακοράφα

LC

ΝΕ

Syngnathus acus Linnaeus, 1758

Σακοράφα

NE

NE

Syngnathus phlegon Risso, 1826

Φλεγγοσακοράφα

NE

NE

Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837

Μακρύρρυγχη
σακοράφα

NE

NE

Syngnathus typhle Linnaeus, 1758

Κατουρλίδα

NE

NE

Syngnathus variegatus Pallas, 1811

Πολύχρωμη
σακοράφα

NE

NE

Canestrini, 1871

Σακοράφα της
Αδριατικής

NE

NE

Fistularia commersonii (RŸppell, 1835)

Φλογέρα

NE

NE

Αγκαθερό

NE

NE

Ανοιχτόρυγχος
γρεναδιέρος

NE

NE

(Vaillant, 1888)

Γρεναδιέρος
του Γκούντερ

NE

NE

Hymenocephalus italicus Giglioli, 1884

Υμενοκέφαλος

NE

NE

Nezumia aequalis (Günther, 1878)

Γρεναδιέρος
του Ατλαντικού

NE

NE

Σκληρομύτης
γρεναδιέρος

NE

NE

Τραχύρρυγχος
γρεναδιέρος

ΝΕ

NE
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Cyprinodontiformes
Aphanius fasciatus (Nardo, 1827)

Sygnathiformes
Macroramphosus scolopax

(Linnaeus, 1758)
Hippocampus hippocampus

(Linnaeus, 1758)

Syngnathus taenionotus

Gasterosteiformes
Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829

Gadiformes
Coelorhynchus coelorhynchus

(Risso, 1810)
Coryphaenoides guentheri

Nezumia sclerorhynchus

(Valenciennes, 1838)
Trachyrhynchus trachyrhynchus

(Risso, 1810)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Γρεναδιέρος

NE

NE

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

Μπακαλιάρος,
βακαλάος

NE

NE

Gadiculus argenteus Guichenot, 1850

Γαδίκουλος

NE

NE

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Ταούκι

NE

NE

Micromesistius poutassou (Risso, 1826)

Προσφυγάκι

NE

NE

Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758)

Φίγι

NE

NE

Gaidropsarus biscayensis

(Collett, 1890)

Γαϊδουρόψαρο
του Ατλαντικού

NE

NE

Gaidropsarus granti (Regan, 1903)

Γαϊδουρόψαρο
του Γκραντ

NE

NE

Gaidropsarus mediterraneus

(Linnaeus, 1758)

Γαϊδουρόψαρο
της Μεσογείου

NE

NE

Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824)

Αγουλιανός

NE

NE

Molva macrophthalma

(Rafinesque, 1810)

Γλαυκό
ποντικόψαρο

NE

NE

Phycis blennoides (Brünnich, 1768)

Λασποσαλούβαρδος

NE

NE

Phycis phycis (Linnaeus, 1766)

Πετροσαλούβαρδος

NE

NE

Gadella maraldi (Risso, 1810)

Μικρός γάδος

NE

NE

Mora moro (Risso, 1826)

Μόρα

NE

NE

Physiculus dalwigki Kaup, 1858

Μαύρος γάδος

NE

NE

Lampris guttatus (Brünnich, 1788)

Λαμπρόψαρο

NE

NE

Regalecus glesne Ascanius, 1772

Βασιλιάς των
ρεγγών

NE

NE

Trachipterus trachypterus (Gmelin, 1789)

Χαρτόψαρο

NE

NE

Zu cristatus (Bonelli, 1820)

Ζωνοχαρόψαρο

NE

ΝΕ

Lophotus lacepedei Giorna, 1809

Λοφιόψαρο

NE

NE

Beryx decadactylus Cuvier, 1829

Κοκκινοψαράκι

NE

NE

Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829

Οπλόστηθος
Μεσογείου

NE

NE

Sargocentron rubrum (Forsskal, 1775)

Ακανθόπερκα

NE

NE

Caelorinchus mediterraneus

Iwamoto & Ungaro, 2002

Lampriformes

Beryciformes
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Ψάρια

όνομα EIΔΟΥΣ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

όνομα EIΔΟΥΣ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Χριστόψαρο

NE

NE

Capros aper (Linnaeus, 1758)

Κότα

NE

NE

Anthias anthias (Linnaeus, 1758)

Κοκκινόχανος

NE

NE

Callanthias ruber (Rafinesque, 1810)

Παπαγαλόψαρο

NE

NE

Epinephelus aeneus

Σφυρίδα

NT

NE

Στήρα

DD

NE

Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)

Βλαχοσφυρίδα

DD

NE

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

Ροφός

EN

NE

Mycteroperca rubra (Bloch, 1793)

Πίγκα

LC

NE

Polyprion americanus (Schneider, 1801)

Βλάχος

DD

NE

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

Χάνος

NE

NE

Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)

Καψομούλα

NE

NE

Serranus scriba (Linnaeus, 1758)

Πέρκα

NE

NE

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Λαβράκι

LC

NE

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)

Στικτό λαβράκι

NE

NE

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)

Καρδινάλιος

NE

NE

Apogon pharaonis (Bellotti, 1874)

Καρδινάλιος του
φαραώ

NE

NE

Epigonus constanciae (Giglioli, 1880)

Αγκαθωτός
καρδινάλιος

NE

NE

Epigonus denticulatus Dieuzeidei, 1950

Λευκός
καρδινάλιος

NE

NE

Epigonus telescopus (Risso, 1810)

Μαύρος
καρδινάλιος

NE

NE

Microichthys coccoi RŸppell, 1852

Μικροιχθύς

NE

NE

Cepola rubescens Linnaeus, 1766

Τσιπούλα

NE

NE

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)

Γοφάρι

NE

NE

Alectis alexandrinus

Πλατυκοκκάλι

NE

NE

Γυμνοκοκκάλι

NE

NE
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Zeiformes
Zeus faber Linnaeus, 1758

Perciformes

(E.Geoffrey Saint-Hilaire, 1817)
Epinephelus alexandrinus

(Valenciennes, 1828)

(E.Geoffrey Saint-Hilaire, 1817)
Alepes djeddaba (Forsskaol, 1775)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Campogramma glaycos (Lacpde, 1801)

Λέτσα

NE

NE

Caranx hippos (Linnaeus, 1766)

Αλογοκοκκάλι

NE

NE

Caranx crysos (Mitchill, 1815)

Τραχούρι

NE

NE

Πρασινοκοκκάλι

NE

NE

Lichia amia (Linnaeus, 1758)

Λίτσα

NE

NE

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758)

Κολαούζος

NE

NE

Pseudocaranx dentex (Schneider, 1801)

Κοκκάλι

NE

NE

Seriola dumerili (Risso, 1810)

Μαγιάτικο

NE

NE

Seriola fasciata (Bloch, 1793)

Μικρό μαγιάτικο

NE

NE

Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)

Μαυρολίτσα

NE

NE

Ασπροσαύριδο

NE

NE

Trachurus picturatus (T.E.Bowdich, 1825)

Μαυροσαύριδο

NE

NE

Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

Γκριζοσαύριδο

NE

NE

Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758

Κυνηγός

NE

NE

Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758

Λαγός

NE

NE

Brama brama (Bonnaterre, 1788)

Θαλασσομπράμα

NE

NE

Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)

Λοβόψαρο

NE

NE

Equulites klunzingeri (Steindachner, 1898)

Σαπουνόψαρο

NE

NE

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)

Ψευτογρυλόψαρο

NE

NE

Μπούρος

NE

NE

Argyrosomus regius (Asso, 1801)

Κρανιός

NE

NE

Sciaena umbra Linnaeus, 1758

Σκιός

NE

NE

Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)

Μυλοκόπι

NE

ΝΕ

Mullus barbatus Linnaeus, 1758

Κουτσομούρα

NE

NE

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758

Μπαρμπούνι

NE

NE

Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855),

Λοχίας

NE

NE

Upeneus pori Ben-Tuvia & Golani, 1989

Κατσικόψαρο

NE

NE

Caranx rhonchus

E.Geoffrey Saint-Hilaire, 1817

Trachurus mediterraneus

(Steindachner, 1868)

Plectorhinchus mediterraneus

(Guichenot, 1850)
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Pempheris vanicolensis Cuvier, 1831

Σαρωτής

NE

NE

Boops boops (Linnaeus, 1758)

Γόπα

NE

NE

Dentex (Dentex) dentex (Linnaeus, 1758)

Συναγρίδα

NE

NE

Τσαούσης

NE

NE

Μπαλάς

NE

NE

Valenciennes, 1830

Συναγρίδα
Μαρόκου

NE

NE

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)

Σπάρος

NE

NE

Diplodus cervinus (Lowe, 1841)

Ζεβρόσπαρος

NE

NE

Diplodus puntazzo (Gmelin, 1789)

Μυτάκι

NE

NE

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)

Σαργός

NE

NE

Καμπανάς

NE

NE

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

Μουρμούρα

NE

NE

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

Μελανούρι

NE

NE

Pagellus acarne (Risso, 1826)

Μουσμούλι

NE

NE

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

Κεφαλάς

NE

NE

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)

Λυθρίνι

NE

NE

Pagrus auriga (Valenciennes, 1843)

Ζωνοφαγκρί
Ατλαντικού

NE

NE

Στικτό φαγκρί

NE

NE

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

Φαγκρί

EN

NE

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)

Σάλπα

NE

NE

Sparus aurata Linnaeus, 1758

Τσιπούρα

NE

NE

Σκαθάρι

NE

NE

Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810

Ψευτομαρίδα

NE

NE

Spicara maena (Linnaeus, 1758)

Μένουλα

NE

NE

Spicara smaris (Linnaeus, 1758)

Μαρίδα

NE

NE

Dentex (Cheimerius) gibbosus

(Rafinesque, 1810)
Dentex (Polysteganus) macrophthalmus

(Bloch, 1791)
Dentex (Polysteganus) maroccanus

Diplodus vulgaris

(E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)

Pagrus caeruleostictus

(Valenciennes, 1830)

Spondyliosoma cantharus

(Linnaeus, 1758)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)

Καλογριά

NE

NE

Acantholabrus palloni (Risso, 1810)

Ακανθολαπίνα

NE

NE

Coris julis (Linnaeus, 1758)

Γύλος

NE

NE

Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)

Κατραβάνος

NE

NE

Iniistius pavo Valenciennes, 1840

Χειλού-παγόνι

NE

NE

Labrus bergylta Ascanius, 1767

Σμερνοχειλού

NE

NE

Labrus bimaculatus Linnaeus, 1758

Κηλιδοχειλού

NE

NE

Labrus merula Linnaeus, 1758

Μαυροχειλού

NE

NE

Labrus viridis Linnaeus, 1758

Πρασινοχειλού

NE

NE

Pteragogus pelycus Randall, 1981

Χειλού του
Ράνταλ

NE

NE

Symphodus (Crenilabrus) cinereus

Φαγανέλι

NE

NE

Ταινιολαπίνα

NE

NE

Κοκκινολαπίνα

NE

NE

Μελανούρη
λαπίνα

NE

NE

(Linnaeus, 1758)

Μαυροματολαπίνα

NE

NE

Symphodus (Crenilabrus) ocellatus

Ματολαπίνα

NE

NE

Τιγρολαπίνα

NE

NE

Μυτολαπίνα

NE

NE

Ταωλαπίνα

NE

NE

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)

Γαιτανούρι

NE

NE

Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758)

Κατσούλα

NE

NE

Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)

Σκάρος

NE

ΝΕ

Gymnammodytes cicerelus

Αμμόχελο

NE

NE

(Bonnaterre, 1788)
Symphodus (Crenilabrus) doderleini

Jordan, 1891
Symphodus (Crenilabrus) mediterraneus

(Linnaeus, 1758)
Symphodus (Crenilabrus) melanocercus

(Risso, 1810)
Symphodus (Crenilabrus) melops

(Forsskaol, 1775)
Symphodus (Crenilabrus) roissali

(Risso, 1810)
Symphodus (Symphodus) rostratus

(Bloch, 1797)
Symphodus (Crenilabrus) tinca

(Linnaeus, 1758)

(Rafinesque, 1810)
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)

Μικροδράκαινα

NE

NE

Trachinus araneus Cuvier, 1829

Αραχνοδράκαινα

NE

NE

Trachinus draco Linnaeus, 1758

Μεγαλοδράκαινα

NE

NE

Trachinus radiatus Cuvier, 1829

Γραμμοδράκαινα

NE

NE

Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758

Λύχνος

NE

NE

Siganus rivulatus Forsskaol, 1775

Άσπρη
αγριόσαλπα

NE

NE

Siganus luridus (Rüppell, 1828)

Μαύρη
αγριόσαλπα

NE

NE

Ruvettus pretiosus Cocco, 1829

Ρουβέττος

NE

NE

Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)

Σπαθόψαρο

NE

NE

Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758

Λέπτουρο
σπαθόψαρο

NE

NE

Auxis rochei (Risso, 1810)

Κοπάνι

NE

NE

Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)

Καρβούνι

NE

NE

Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)

Ρίκι

NE

NE

Ορκυνοπαλαμίδα

NE

NE

Παλαμίδα

NE

NE

Ταινιοπαλαμίδα

NE

NE

Scomber japonicus Houttuyn, 1782

Κολιός

NE

NE

Scomber scombrus Linnaeus, 1758

Σκουμπρί

NE

NE

Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)

Μακρύπτερος
τόννος

DD

ΝΕ

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

Ερυθρός τόννος

DD

EN

Luvarus imperialis Rafinesque, 1810

Λούβαρος

NE

NE

Tetrapturus belone Rafinesque, 1810

Μαρλίνος
Μεσογείου

NE

NE

Xiphias gladius Linnaeus, 1758

Ξιφίας

DD

ΝΕ

Aphia minuta (Risso, 1810)

Γυαλογωβιός

NE

NE

Buenia affinis Iljin, 1930

Γωβιός του
Ντε Μπουέν

NE

NE

Orcynopsis unicolor

(E.Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Sarda sarda (Bloch, 1793)
Scomberomorus commerson

(Lacpde, 1802)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

(Kolombatovic, 1891)

Τετραζωνωτός
γωβιός

NE

NE

Chromogobius quadrivittatus

Ζωνογωβιός

NE

NE

Κρυσταλογωβιός

NE

NE

Στρογγυλογωβιός

NE

NE

Deltentosteus colonianus (Risso, 1826)

Δοντογωβιός

NE

NE

Gobius ater Bellotti, 1888

Γωβιός του
Μπελότι

NE

NE

Gobius auratus Risso, 1810

Χρυσογωβιός

NE

NE

Gobius bucchichi Steindachner, 1870

Γωβιός του
Μπούκιτς

NE

NE

Gobius cobitis Pallas, 1811

Χοντρογωβιός

NE

NE

Gobius cruentatus Gmelin, 1789

Αιματοχειλογωβιός

NE

NE

Gobius fallax Sarato, 1889

Γωβιός του
Σαράτο

NE

NE

Gobius geniporus Valenciennes, 1837

Λεπτογωβιός

NE

NE

Gobius niger Linnaeus, 1758

Μαυρογωβιός

NE

NE

Gobius paganellus Linnaeus, 1758

Πετρογωβιός

NE

NE

Gobius vittatus Vinciguerra, 1883

Ριγογωβιός

NE

NE

Knipowitschia caucasica

Ποντογωβιός

NE

NE

Knipowitschia panizzae (Verga, 1841)

Ευηνογωβιός

NE

NE

Lesueurigobius friesii (Malm, 1874)

Γωβιός του Φριζ

NE

NE

Lesueurigobius suerii (Risso, 1810)

Γωβιός του Σουέρ

NE

NE

Millerigobius macrocephalus

(Kolombatovic, 1891)

Μακροκέφαλος
γωβιός

NE

NE

Odondebuenia balearica

Κοραλλογωβιός

NE

NE

Pomatoschistus bathi Miller, 1982

Γωβιός του Μπαθ

NE

NE

Pomatoschistus knerii

Γωβιός του Κνερ

NE

NE

Chromogobius zebratus

(Steindachner, 1863)
Crystallogobius linearis (von Duben,

1845)
Deltentosteus quadrimaculatus

(Valenciennes, 1837)

(Kawrajsky in Berg, 1916)

(Pellegrin & Fage, 1907)

(Steindachner, 1861)
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1890)

Μαρμαρογωβιός

NE

NE

Pomatoschistus microps (Kroyer, 1838)

Μικρογωβιός

NE

NE

Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)

Γωβιουδάκι

NE

NE

Pomatoschistus norvegicus

Γωβιός της
Νορβηγίας

NE

NE

Pomatoschistus pictus (Malm, 1865)

Χρωματιστός
γωβιός

NE

NE

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1811)

Ρινογωβιός

NE

NE

Pseudaphya ferreri

(de Buen & Fage, 1908)

Γωβιός του
Φερρέρ

NE

NE

Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)

Λεοπαρδαλογωβιός

NE

NE

(Kolombatovic, 1891)

Μακρολέπης
γωβιός

NE

NE

Vanneaugobius pruvoti (Fage, 1907)

Γωβιός του Πριβό

NE

NE

Zebrus zebrus (Risso, 1826)

Ζεβρογωβιός

NE

NE

Zosterisessor ophiocephalus

Πρασινογωβιός

NE

NE

Ριγωτός
καλλιώνυμος

NE

NE

Valenciennes, 1837

Φυλλοειδής
καλλιώνυμος

NE

NE

Callionymus lyra Linnaeus, 1758

Καλλιώνυμος

NE

NE

Callionymus maculatus

Rafinesque, 1810

Κηλιδωτός
καλλιώνυμος

NE

NE

Callionymus pusillus Delaroche, 1809

Μεγαλόπτερος
καλλιώνυμος

NE

NE

Callionymus risso Le Sueur, 1814

Καλλιώνυμος
του Ρίσο

NE

NE

Synchiropus phaeton (Günther, 1861)

Μάκρουρος
καλλιώνυμος

NE

NE

Aidablennius sphynx

Σφιγγοσαλιάρα

NE

NE

Blennius ocellaris Linnaeus, 1758

Βουλοσαλιάρα

NE

NE

Coryphoblennius galerita

Γλινός

NE

NE

(Collett, 1903)

Thorogobius macrolepis

(Pallas, 1811)
Callionymus fasciatus

Valenciennes, 1837
Callionymus filamentosus

(Valenciennes, 1836)

(Linnaeus, 1758)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

(Steindachner & Kolombatovic, 1883)

Σαλιάρα της
Αδριατικής

NE

NE

Salaria basilica (Valenciennes, 1836)

Βασιλοσαλιάρα

NE

NE

Salaria pavo (Risso, 1810)

Λειροσαλιάρα

NE

NE

Lipophrys canevai (Vinciguerra, 1880)

Σαλιάρα του
Κανέβα

NE

NE

(Steindachner & Kolombatovic, 1883)

Σαλιάρα της
Δαλματίας

NE

NE

Lipophrys nigriceps (Vinciguerra, 1883)

Μελανοκέφαλη
σαλιάρα

NE

NE

Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)

Λευκόστικτη
σαλιάρα

NE

NE

Paralipophrys trigloides

Τριγλοσαλιάρα

NE

NE

Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768)

Ριγοσαλιάρα

NE

NE

Parablennius incognitus (Bath, 1968)

Κρυφοσαλιάρα

NE

NE

Parablennius rouxi (Cocco, 1833)

Ταινιοσαλιάρα

NE

NE

Parablennius sanguinolentus

Στικτοσαλιάρα

NE

NE

Κεραιοσαλιάρα

NE

NE

(Kolombatovic, 1892)

Σαλιάρα του
Ζβόνιμιρ

NE

NE

Petroscirtes ancylodon RŸppell, 1838

Σπαθόδοντη
σαλιάρα

NE

NE

Scartella cristata (Linnaeus, 1758)

Κρυπτοσαλιάρα

NE

NE

Clinitrachus argentatus (Risso, 1810)

Ασημένια
κλινοσαλιάρα

NE

NE

Cadenat & Blache, 1971

Μελανοπρόσωπος γωβιός

NE

NE

Tripterygion melanurus Guichenot, 1845

Μελάνουρος
γωβιός

NE

NE

Tripterygion tripteronotus Risso, 1826

Κόκκινο
τριπτερύγιο

NE

NE

Centrolophus niger (Gmelin, 1789)

Μαυρόψαρο

NE

NE

Schedophilus medusophagus Cocco, 1839

Μεδουσοφάγος

NE

NE

Lipophrys adriaticus

Lipophrys dalmatinus

(Valenciennes, 1836)

(Pallas, 1811)
Parablennius tentacularis

(Brünnich, 1768)
Parablennius zvonimiri

Tripterygion delaisi
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Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833)

Βασιλομεδουσοφάγος

NE

NE

Tetragonurus cuvieri Risso, 1810

Τετραγόνουρος

NE

NE

Stromateus fiatola Linnaeus, 1758

Ψευτολίτσα

NE

NE

Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)

Λούτσος

NE

NE

Sphyraena chrysotaenia

Klunzinger, 1884

Κουτσομουρόλουτσος

NE

NE

Sphyraena flavicauda RŸppell, 1838

'Ωχρουρο
μπαρακούντα

NE

NE

Echeneis naucrates Linnaeus, 1758

Κολλησόψαρο

NE

NE

Remora australis (Bennett, 1840)

Ρεμόρα φαλαινών

NE

NE

Remora brachyptera (Lowe, 1839)

Ρεμόρα ξιφιών

NE

NE

Remora osteochir (Cuvier, 1829)

Ρεμόρα μαρλίνων

NE

NE

Remora remora (Linnaeus, 1758)

Ρεμόρα

NE

NE

Bellottia apoda Giglioli, 1883

Μπελότια

NE

NE

Ophidion barbatum Linnaeus, 1758

Χέλισσα

NE

NE

Ophidion rochei Müller, 1845

Αμμογαλιά

NE

NE

Parophidion vassali (Risso, 1810)

Χιλάρι

NE

NE

Carapus acus (Brünnich, 1768)

Μαργαριτόψαρο

NE

NE

Echiodon dentatus (Cuvier, 1829)

Εχιόδοντας

NE

NE

Chelon labrosus (Risso, 1826)

Χειλονάρι

NE

NE

Chelon haematocheilus

Σαζανοκέφαλος

NE

NE

Liza aurata (Risso, 1810)

Μυξινάρι

LC

NE

Liza carinata (Valenciennes, 1836)

Κέφαλος
ανατολής

NE

NE

Liza ramada (Risso, 1826)

Μαυράκι

LC

NE

Liza saliens (Risso, 1810)

Γάστρος

LC

NE

Mugil cephalus Linnaeus, 1758

Κέφαλος

LC

NE

Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829)

Γρέντζος

NE

NE

Ophidiiformes

Mugiliformes

(Temminck & Schlegel, 1845)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Μεγάλη αθερίνα

NE

NE

Atherina (Hepsetia) boyeri Risso, 1810

Αθερίνα

LC

LC

Atherinomorus lacunosus (Forster, 1801)

Κεφαλοαθερίνα

NE

NE

Λειψός

NE

NE

Scorpaena elongata Cadenat, 1943

Κοκκινοσκορπίνα

NE

NE

Scorpaena loppei Cadenat, 1943

Σκορπιός του
Καντενά

NE

NE

Valenciennes, 1833

Σκορπιός
Μαδέιρας

NE

NE

Scorpaena notata Rafinesque, 1810

Σκορπίδι

NE

NE

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758

Μαυροσκορπιός

NE

NE

Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758

Σκορπίνα

NE

NE

Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 1758)

Ασπιδοκαπόνι

NE

NE

Ιστιοκαπόνι

NE

NE

Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758)

Γκριζοκαπόνι

NE

NE

Lepidotrigla cavillone (Lacpde, 1801)

Τραχύφρυδο
καπόνι

NE

NE

Lepidotrigla dieuzeidei Audoin, 1973

Καπονάκι

NE

NE

Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)

Χελιδονάς

NE

NE

Trigla lyra Linnaeus, 1758

Λυροκαπόνι

NE

NE

Trigloporus lastoviza (Brünnich, 1768)

Γραμμοκαπόνι

NE

NE

Κερατόψαρο

NE

NE

Κόκκινο
χελιδονόψαρο

NE

NE

Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)

Κιθαροζαγκέτα

NE

NE

Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)

Ζαγκέτα

NE

NE

Atheriniformes
Atherina (Atherina) hepsetus

Linnaeus, 1758

Scorpaeniformes
Helicolenus dactylopterus

(Delaroch, 1809)

Scorpaena maderensis

Chelidonichthys obscurus

(Bloch & Schneider, 1801)

Peristedion cataphractum

(Linnaeus, 1758)
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)

Pleurinectiformes
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Βιβλίο

Κιτρινοζαγκέτα

NE

NE

Phrynorhombus regius (Bonnaterre, 1788)

Παρδαλοζαγκέτα

NE

NE

Psetta maxima (Linnaeus, 1758)

Σιάκι

NE

NE

Psetta maeotica (Pallas, 1811)

Καλκάνι Ευξείνου

NE

NE

Ρομβοπισί

NE

NE

Βασιλοζαγκέτα

NE

NE

Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915

Μικροζαγκέτα

NE

NE

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)

Αρνοζαγκέτα

NE

NE

Arnoglossus rueppelli (Cocco, 1844)

Ζαγκέτα του
Ρύπελ

NE

NE

Arnoglossus thori Kyle, 1913

Ζαγκέτα του Θορ

NE

NE

Bothus podas (Delaroche, 1809)

Πισί

NE

NE

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)

Φασί

LC

ΝΕ

Buglossidium luteum (Risso, 1810)

Κιτρινόγλωσσα

NE

NE

Σφηνόγλωσσα

NE

NE

Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758)

Ματόγλωσσα

NE

NE

Microchirus variegatus (Donovan, 1808)

Ζωνόγλωσσα

NE

NE

Monochirus hispidus Rafinesque, 1814

Καψώρα

NE

NE

Solea aegyptiaca Chabanaud, 1927

Γλώσσα Αιγύπτου

NE

NE

Solea solea (Linnaeus, 1758)

Γλώσσα

NE

NE

Pegusa impar (Bennett, 1831)

Γλώσσα
Αδριατικής

NE

NE

Pegusa lascaris (Risso, 1810)

Αμμόγλωσσα

NE

NE

Κηλιδόγλωσσα

NE

NE

Στικτοσυμφόγλωσσα

NE

NE

Συμφόγλωσσα

NE

NE
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Lepidorhombus whiffiagonis

(Walbaum, 1792)

Scophthalmus rhombus

(Linnaeus, 1758)
Arnoglossus imperialis

(Rafinesque, 1810)

Dicologoglossa cuneata

([de la Pylaie] Moreau, 1881)

Synapturichthys kleinii

[Risso] Bonaparte, 1833
Symphurus ligulatus (Cocco, 1844)
Symphurus nigrescens

Rafinesque, 1810

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση
Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Tetraodontiformes
Balistes carolinensis Gmelin, 1789

Βαλιστής

NE

NE

Stephanolepis diaspros

Μονόχειρος

NE

NE

(Linnaeus, 1758)

Κοινός
λαγοκέφαλος

NE

NE

Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1788)

Ασημένιος
λαγοκέφαλος

NE

NE

Lagocephalus spadiceus

Καστανόραχος
λαγοκέφαλος

NE

NE

Λαγοκέφαλος
του Σουέζ

NE

NE

Βραχυκέφαλος
τετραόδοντας

VU

NE

Hardy & Randall, 1983

Πιτσιλωτός
τετραόδοντας

NE

NE

Tylerius spinosissimus (Regan, 1908)

Αγκαθωτός
τετραόδοντας

NE

NE

Mola mola (Linnaeus, 1758)

Φεγγαρόψαρο

NE

NE

Ranzania laevis (Pennant, 1776)

Κολοβό
φεγγαρόψαρο

NE

NE

Κολλητσίδα

NE

NE

Gouania wildenowi (Risso, 1810)

Αμβλύρρυγχος
λεπαδόγαστρος

NE

NE

Apletodon dentatus dentatus

(Facciolà, 1887)

Μικροκέφαλος
λεπαδόγαστρος

NE

NE

Lepadogaster candollei Risso, 1810

Τζιτζίκι του
Ντε Καντόλ

NE

NE

Lepadogaster lepadogaster

Τζιτζίκι

NE

NE

Πυγμαίος
λεπαδόγαστρος

NE

NE

Βατραχόψαρο

NE

NE

Lophius budegassa Spinola, 1807

Μαύρη
πεσκαντρίτσα

NE

NE

Lophius piscatorius Linnaeus, 1758

Πεσκαντρίτσα

NE

NE

Fraser-Brunner, 1940
Lagocephalus lagocephalus

(Richardson, 1844)
Lagocephalus suezensis

Clark & Gohar, 1953
Sphoeroides pachygaster

(MŸller & Troschel, 1848)
Torquigener flavimaculosus

Gobiesociformes
Diplecogaster bimaculata

(Bonnaterre, 1788)

(Bonnaterre, 1788)
Opeatogenys gracilis (Canestrini, 1864)

Batrachoidiformes
Halobatrachus didactylus (Schneider, 1801)

Lophiiformes
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1. Εισαγωγή
Τα ψάρια του γλυκού νερού, όπως όλες οι ταξινομικές ομάδες της πανίδας, σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και αποτελούν μέρος της ιστορίας
του. Η μελέτη τους (αναγνώριση, καταγραφή, εξάπλωση, μορφολογία, ανατομία, βιοχημεία, οικολογία κλπ) αποτελεί βασικά καθήκον των ειδικών, όμως η κατάσταση
του περιβάλλοντός τους, οι απειλές που αντιμετωπίζουν και γενικά η διαχείρισή τους
απαιτεί τη συμμετοχή και των κρατικών φορέων, αλλά και κάθε ευαίσθητου πολίτη
και της κοινωνίας των πολιτών, μέσα σε μια διαρκή ροή πληροφοριών και ενεργειών, με βάση την ειλικρινή συνεργασία.
Αυτά τα πλαίσια ορίζει, μεταξύ άλλων, και η νέα έκδοση του Κόκκινου Βιβλίου. Ωστόσο, το παρόν κεφάλαιο, που διαπραγματεύεται τα ψάρια των εσωτερικών υδάτων, επιχειρεί να πετύχει και κάτι παραπάνω. Να καταστήσει σαφές, τουλάχιστον
στους φορείς και στο μυημένο κοινό, ότι η καθολική βιολογική αρχή σύμφωνα με
την οποία δεν υπάρχουν ευγενή και μη είδη και ότι η φύση δεν δέχεται τέτοιες διακρίσεις πρέπει να γίνει πράξη και για τα ψάρια, όπως είναι και για ορισμένες άλλες κατηγορίες ζώων. Όλοι και όλα πρέπει να κατατείνουν και να υπηρετούν την υπέρτατη αξία της βιολογικής πολυπλοκότητας ή ποικιλομορφίας, που εγγυάται και
τη σταθερότητα. Η προστασία και η φροντίδα, επομένως, πρέπει να αφορά εξίσου
τόσο το μεγαλοπρεπή αργυροπελεκάνο των Πρεσπών όσο και τον ταπεινό και ασήμαντο ελληνοπυγόστεο του Σπερχειού. Αν μάλιστα κανείς θέλει να κρίνει με απόλυτα βιολογικά κριτήρια, ο δεύτερος είναι σαφώς πιο σημαντικός από τον πρώτο, λόγω ενδημίας και μοναδικότητας του γενετικού του αποθέματος, και ας μην έχει το
ψαράκι τα προνόμια του πουλιού.
Και κάτι ακόμα για τους ευαίσθητους αναγνώστες αυτού του βιβλίου. Καλούνται να
δουν τα ψάρια του γλυκού νερού της Ελλάδας με άλλο μάτι, γιατί είναι φορείς μιας
υπέροχης ιστορίας πολλών εκατομμυρίων χρόνων βιολογικής εξέλιξης, που την κουβαλάνε μαζί τους και τη μεταδίδουν στους απογόνους τους και που μ' αυτή ζουν και
πεθαίνουν στον τόπο όπου γεννήθηκαν. Επομένως, οι αληθινοί λάτρεις της φύσης
και της πολυπλοκότητάς της πρέπει να πάψουν να λογαριάζουν τα ψάρια απλά μόνο ως τροφή των άλλων. Έτσι όταν ένα ψάρι θηρεύεται μέχρις εξόντωσης οφείλουν
όλοι, από ένα σημείο και πέρα, "να είναι με το ψάρι". Άλλωστε, δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν ότι και ο πλέον ευγενής καταναλωτής εξαρτάται άμεσα και από
την καλή κατάσταση του τροφικού του αποθέματος, που συχνότατα είναι τα ψάρια.

2. Κατηγοριοποιήσεις, δείκτες ενδημίας και
διαχείριση
Τα πρωτογενή ψάρια του γλυκού νερού, δηλαδή εκείνα που κατάγονται από τα γλυκά νερά και ζουν αποκλειστικά σε αυτά και δεν ανέχονται καθόλου ή ανέχονται μόλις τη χαμηλή αλατότητα, θεωρούνται πολύ καλοί δείκτες βιολογικής απομόνωσης
μιας υδάτινης μάζας, διότι δεν μπορούν να υπερβούν το φυσιολογικό φράγμα που
αυτή επιβάλλει και να μετακινηθούν Çδια θαλάσσηςÈ σε γειτονικές λεκάνες απορροής, παρά μόνο αν υπάρχει σήμερα -ή υπήρχε στο γεωλογικό παρελθόν- άμεση συνέχεια με γλυκό νερό, είτε στα ανάντη, με τη σύλληψη ποταμών, είτε στα κατάντη,
με τη συγχώνευση των εκβολών. Ως εκ τούτου, η ÇιστορίαÈ τους είναι και ιστορία
του συστήματος και αντίστροφα.
Μέσα σε αυτή τη σημαντική ομάδα ψαριών, εκείνα που έχουν ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία είναι τα γηγενή ή αυτόχθονα ή ιθαγενή είδη, πολλά από τα οποία ζουν α-

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είναι -ή πρέπει να είναι- γνωστό ότι στην Ελλάδα τα αυτόχθονα είδη (πρωτογενή, δευτερογενή και διάδρομα) συγκροτούν μια πολύ αξιόλογη ιχθυοπανίδα, από τις αξιολογότερες της Ευρώπης, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπαίνει σε δοκιμασία από την εισαγωγή ανταγωνιστών ή να κινδυνεύει
η γενετική της καθαρότητα. Εξαιτίας όλων αυτών, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται εμφανή σημάδια υποχώρησης, γεγονός που είναι ιδιαίτερα αισθητό στα ενδημικά είδη. Είναι ουσιώδες να επαναληφθεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα είδη αυτά
αποτελούν εθνική κληρονομιά. Η μακροχρόνια εξέλιξη και προσαρμογή τους στα μικρά και απομονωμένα υδάτινα συστήματα της Ελλάδας τα κατέστησε συνήθως στενόοικα, γι‹ αυτό και περισσότερο ευπαθή.
Σε ό,τι αφορά το σύνολο των γηγενών, βασικές αιτίες υποχώρησης είναι και οι διαχειριστικές αστοχίες και παρεμβάσεις που είχαν και έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των ενδιαιτημάτων. Οι παρεμβάσεις προέρχονται κυρίως από την εμπλοκή
συμφερόντων ή την επιθυμία πολιτικών για την εφαρμογή μεγάθυμων ιδεών που,
αν και συχνά οικολογικά ατεκμηρίωτες και ενίοτε ουτοπικές, συνήθως υιοθετούνται
στο πλαίσιο έργων εξυγίανσης ή ανάπτυξης, με συνέπεια την υπερκατανάλωση του
νερού για διάφορες τοπικές ή εθνικές ανάγκες ή και τη ρύπανσή του. Στην ίδια λογική κινείται και η ενίσχυση της αλιείας, που συχνά γίνεται με την προσφιλή μέθοδο
των ανεξέλεγκτων εμπλουτισμών με ξενικά ή αλλότοπα είδη αμφιλεγόμενης ικανότητας οικολογικής εξυγίανσης ή υποτιθέμενης μεγαλύτερης εμπορικής αξίας. Τέτοιες
ενέργειες προκαλούν συνήθως ανεπιθύμητες και συχνά μοιραίες οικολογικές διαταραχές, για παράδειγμα λόγω συνεχούς ανταγωνισμού με τα γηγενή, που ενίοτε φτάνει έως και στην εξάλειψη των τελευταίων.
Αυτή η αρνητική, αν και απόλυτα ρεαλιστική, περιγραφή δεν πρέπει να αμαυρώνει
την εικόνα της ιχθυοπανίδας των γλυκών νερών της Ελλάδας, που, ευτυχώς, παραμέ-
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ποκλειστικά σε υδάτινα συστήματα που ρέουν εντός των συνόρων της χώρας ή που
μόλις τα υπερβαίνουν, επομένως είναι ενδημικά. Παρόμοιους οικολογικούς περιορισμούς αντιμετωπίζουν και μερικά από τα λεγόμενα δευτερογενή είδη, δηλαδή εκείνα που προσαρμόστηκαν με επιτυχία στα γλυκά νερά, αν και οι πρόγονοί τους ή
τα συγγενικά τους είδη ζούσαν ή ζουν σήμερα στη θάλασσα, όπως η ποταμοσαλιάρα. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία είναι τα διάδρομα, μεταξύ των οποίων -σύμφωνα με
σημερινές εκτιμήσεις- περιλαμβάνονται πολλά είδη από τα πλέον ευπαθή και συχνά
απειλούμενα ή εκλείψαντα, εξαιτίας του βιολογικού τους κύκλου, σε συνδυασμό με
τη ραγδαία υποβάθμιση του υδάτινου διαδρόμου που χρησιμοποιούν. Η μεγαλύτερη
ομάδα από αυτά περιλαμβάνει τα μεταναστευτικά, που διακρίνονται σε γαμόδρομα,
δηλαδή αυτά που κινούνται για αναπαραγωγικούς λόγους προς και από τη θάλασσα
(ανάδρομα ή ποταμοτόκα αν γεννούν στα γλυκά νερά και κατάδρομα ή θαλασσοτόκα αν γεννούν στη θάλασσα) και σε αγαμόδρομα, όταν κινούνται για τροφικούς
λόγους από το ένα περιβάλλον (θάλασσα-γλυκό νερό) στο άλλο (γλυκό νερό-θάλασσα).
Τέλος, υπάρχει και μία ακόμα κατηγορία, που περιλαμβάνει τα ξενικά ή αλλόχθονα
είδη, για τα οποία γίνεται δικαιολογημένα πολύς λόγος. Τα είδη αυτά εισήχθηκαν από
άλλη ήπειρο και μπορεί να εγκλιματίστηκαν στα εσωτερικά νερά, με αποτέλεσμα
πολλά να αποτελούν σήμερα μόνιμα στοιχεία διαφόρων λιμνοποτάμιων συστημάτων.
Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και μια άλλη ομάδα τέτοιων ειδών, που μπορεί να οριστούν ως αλλότοπα (translocated). Aυτά ανήκουν μεν στο ελληνικό ή έστω στο
ευρωπαϊκό πανιδικό σύμπλοκο αλλά μεταφέρονται από τον ένα τόπο στον άλλο μέσα στην ίδια χώρα, ή και μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, ή από μια λίμνη σε μια άλλη
όπου δεν υπάρχει, επειδή απλά μερικοί θεωρούν ότι είναι καλό να υπάρχει εκεί, με
πρωτοβουλία ενοικιαστών, με ή χωρίς τις εισηγήσεις υπαλλήλων ή ειδικών επιστημόνων. Τέτοια είδη είναι διάφορες φυλές κυπρίνων και τα αγριοχρυσόψαρα ή πεταλούδες. Η δράση αυτή έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα και συνήθως χαρακτηρίζεται με τον όρο εμπλουτισμός, που περιγράφει μόνο τις, υποτιθέμενες, θετικές πλευρές της διαδικασίας. Υπάρχουν όμως και εξαιρετικά άστοχες παρεμβάσεις, με αρνητικές πλευρές και αναπάντεχες συνέπειες, όπως είναι πιθανώς η εξάλειψη του μεγάλου γουλιανού της Βόλβης από τη μεταφορά και τον ανταγωνισμό του με το μικρόσωμο γλανίδι της Τριχωνίδας, η γενετική ρύπανση των άγριων πεστροφών του Νέστου και του Αλιάκμονα από τη διασπορά γόνου από τον Αχελώο και άλλες πολλές.
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νει ακόμα θετική, αν και ο αριθμός των γηγενών ειδών που εμπίπτουν σε κάποια
κατηγορία κινδύνου έχει αυξηθεί αισθητά. Η θετική εικόνα ενισχύεται από την αυξημένη κοινωνική ευαισθησία, τη σχετικά καλύτερη γνώση, τον έλεγχο, την καθοδήγηση και τη βοήθεια σοβαρών φορέων, συχνά και με την υποστήριξη διεθνών οργανισμών. Η θετική εικόνα ενισχύεται, επίσης, και από το γεγονός ότι οι νεότερες
και πλέον ακριβείς έρευνες αποκάλυψαν πολλά νέα είδη, καθώς και ότι η βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα ο ενδημισμός λόγω της απομόνωσης -από τον οποίο ευνοείται
η Ελλάδα- έχουν, στην πραγματικότητα, μεγαλύτερα μεγέθη παγκοσμίως. Έτσι πολλά υποείδη ή γεωγραφικές φυλές σήμερα αναγνωρίζονται ως πραγματικά είδη, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό και την περιβαλλοντική ποιότητα των υπόψη συστημάτων στην Ελλάδα, αλλά και τις ευθύνες.

3. Ιχθυοπανίδα όμορων και νησιωτικών υδάτων
Aν και η εξάπλωση των φυτών και των ζώων στον πλανήτη δεν ακολουθεί τα πολιτικά σύνορα, εντούτοις η διοίκηση ενός κράτους είναι εκείνη που τη διαχειρίζεται σε
εθνικό επίπεδο. Συχνά, όμως, εξαιτίας της ενότητας του βιολογικού χώρου, είναι ανάγκη τη φροντίδα αυτή να τη μοιράζονται περισσότερες γειτονικές χώρες. Τούτο
σημαίνει ότι, παρ‹ όλο που τα ενδημικά αλλά και τα γηγενή είδη της Ελλάδας γενικώς ορίζονται ως αυτά που ζουν αποκλειστικά στο γεωγραφικό της χώρο, εντούτοις
συχνά η εξάπλωσή τους ενδεχόμενα επεκτείνεται και σε περιοχές που ανήκουν σε
άλλα κράτη. Ιδιαίτερα για τα ψάρια του γλυκού νερού, υπάρχουν οι λεγόμενοι όμοροι ποταμοί στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, με κοινή ιχθυοπανίδα για δύο χώρες
(Ελλάδα με Αλβανία, ΠΓΔΜ ή Βουλγαρία) για τον Αώο, τον Αξιό, τον Στρυμόνα και
τον Νέστο ή και για τρεις (Ελλάδα με Βουλγαρία και Τουρκία) για τον Έβρο, και οι
όμορες λίμνες, όπως οι Πρέσπες (Ελλάδα με ΠΓΔΜ και Αλβανία) και η Δοϊράνη (Ελλάδα με ΠΓΔΜ). Η συνεννόηση συχνά αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, ακόμα και
αν πρόκειται για μέτρα συνδιαχείρισης απειλουμένων ειδών, όπως είναι ο πληθυσμός του ευρωπαϊκού οξύρρυγχου (Acipenser sturio) του Έβρου, ένα Çκρισίμως κινδυνεύονÈ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είδος που μάλλον έχει εκλείψει από τον Έβρο,
ή ο πληθυσμός της πέστροφας των Πρεσπών. Ο οξύρρυγχος του Έβρου αποτελεί
κλασικό παράδειγμα έλλειψης διακρατικής συνεργασίας. Για την ιστορία, αξίζει να
σημειωθεί ότι κάποτε το είδος αυτό συντηρούσε μια μικρή βιοτεχνία παραγωγής
μαύρου χαβιαριού στην Αλεξανδρούπολη (Georgacas 1978), αλλά σήμερα έχει μάλλον χαθεί και από το Θρακικό πέλαγος, παρά τις εκκλήσεις για προστασία (Oικονομίδης 2001, Κουτράκης & Oικονομίδης 2006). Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ υπάρχει επιβεβαιωμένη επανεμφάνισή του στο δέλτα του ποταμού (Koutrakis et al. in
press), δεν είναι γνωστό ούτε μπορεί να υπάρξει κατηγορηματική διαβεβαίωση για
το αν το άτομο που πιάστηκε ζωντανό προέρχεται από φυσική αναπαραγωγή ή αν
προέρχεται από διασπορά ή διαφυγή ιχθυδίων από ιχθυογεννητικούς σταθμούς στη
Βουλγαρία ή στην Τουρκία -στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοιοι. Από τη μεριά της
Βουλγαρίας έχει δοθεί η διαβεβαίωση ότι δεν έχει γίνει καμιά διασπορά και ότι δεν
εκτρέφεται εκεί αυτό το είδος -δύσκολο στο χειρισμό του, άλλωστε-, από τη μεριά
της Τουρκίας, όμως, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και όλα αυτά ενόψει
του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης, που αναμένεται να φέρει πανιδική αναστάτωση στην περιοχή, ενώ οι κατασκευαστές και οι κρατικοί φορείς αδιαφορούν
πλήρως. Το παράδειγμα αναφέρθηκε έτσι ώστε να καταγραφεί και να φανεί πόσο
δύσκολη είναι η διαχείριση της ιχθυοπανίδας των όμορων ποταμών στη Βαλκανική,
σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπου υπάρχει καλύτερη συνεργασία.
Ωστόσο, υπάρχουν και ευτυχέστερες καταστάσεις προς μίμηση, όπως του Νέστου
(βλέπε Economidis et al. 2009).
Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που τίθεται για την Ελλάδα αφορά την περίπτωση
των ψαριών του γλυκού νερού που ο πυρήνας της εξάπλωσής τους βρίσκεται σε άλλη ήπειρο, ενώ ένα τμήμα της επεκτείνεται και στην Ευρώπη, όπως το Cobitis
puncticulata του Έβρου (Freyhof et al. 2008) και τα ψάρια του γλυκού νερού της Λέσβου (Stoumboudi et al. 2006). Στην περίπτωση των σημαντικών ψαριών του γλυ-

4. Η απογραφή
Η απογραφή της όποιας πανίδας και φυσικά και των ψαριών του γλυκού νερού, είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να ξέρει κανείς τι έχει. Δυστυχώς, όμως, η διαδικασία αυτή έχει έντονο το χαρακτήρα του πρόσκαιρου και της προσωπικής εκτίμησης και επομένως ελλοχεύει πάντα το πιθανό λάθος της παράλειψης ή της υπόκαι υπερεκτίμησης. Έτσι πόση αξία έχει να δηλωθεί ότι στα γλυκά νερά της Ελλάδας σήμερα κολυμπούν 154 βεβαιωμένα είδη ψαριών όταν μια ταξινομική αναθεώρηση ή μια νέα δειγματοληψία μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό τους
μέσα σε μία μέρα; Έπειτα, πώς ορίζεται το είδος όταν, με την ίδια διαδικασία, η κατάσταση μπορεί να αλλάξει; Αυτά τα εύλογα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν σε ένα βιβλίο που έχει ως αντικείμενο να καταγράψει πληθυσμούς που κινδυνεύουν στην Ελλάδα και να τους θέσει κάτω από μια ομπρέλα προστασίας. Υποτίθεται ότι η ονοματολογία τους έχει λυθεί αλλού, νωρίτερα, με τον καλύτερο τρόπο, γεγονός που το εγγυάται η επιστημονική ομάδα που τα ελέγχει και συμμετέχει στην
τελική τους παρουσίαση. Όμως στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να ξεκαθαριστούν
μερικά γεγονότα, που συχνά δυσκολεύουν τους επιστήμονες, ιδιαίτερα τους νέους.
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να τονιστεί για χιλιοστή φορά είναι ότι η φύση δεν αναγνωρίζει είδη. Αυτά είναι εφεύρεση του ανθρώπου για να διευκολύνει το έργο
της μελέτης τους, από την εποχή του Αριστοτέλη ακόμα. Η φύση γνωρίζει απλά πληθυσμούς και οι άνθρωποι τους δίνουν ονόματα για να συνεννοούνται μεταξύ τους.
Ωστόσο συχνά οι νέοι εκστασιάζονται με ένα -καμιά φορά θρυλικό- όνομα ζώου και
το κάνουν και σημαία περιβαλλοντικής ευαισθησίας μέσα στα πλαίσια της αναζήτησης ειδώλων. Λένε ή γράφουν Caretta caretta -ενίοτε και με μη αποδεκτή επιστημονική γραφή- και καταλαβαίνει κανείς ότι ταυτίζουν το όνομα με το ζώο, σε μια συχνά μυθική ενότητα, πράγμα που δεν είναι σωστό. Ωστόσο, είναι αλήθεια, και μάλιστα πολύ χρήσιμη, ότι ένα ζώο -καλύτερα ένας πληθυσμός- καλό είναι να έχει όνομα, ως ταυτότητα. Ένα όνομα όμως που να δίνεται μόνο με κριτήρια βιολογικών χαρακτηριστικών ή και εξάπλωσης. Και εδώ δεν χωράει κανένας εθνικισμός. Αυτό λέγεται, και δεν πρέπει να ξενίζει, γιατί δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που
κάποιοι σε γειτονική μας χώρα ζήτησαν να αντικατασταθούν ονόματα ζώων ή φυτών που υπονόμευαν δήθεν την ακεραιότητά της! Ούτε το επίθετο macedonicus σημαίνει τίποτε περισσότερο από το ότι το ζώο αυτό περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τη Μακεδονία, όπως και ότι η θαλάσσια πανίδα της Μακεδονίας δεν έχει να
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κού νερού της Λέσβου, ενώ οι κεντρικοί πληθυσμοί των ειδών Oxynoemacheilus
theophilii, Petroleuciscus smyrnaeus, Squalius cf. cii και Barbus pergamonensis δεν
φαίνεται να διατρέχουν ουσιώδη κίνδυνο στον πυρήνα της εξάπλωσης τους στην ασιατική Τουρκία, εντούτοις οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί του νησιού είναι ευάλωτοι εξαιτίας της περιορισμένης εμφάνισής τους σε μικρά και ευπαθή υδάτινα συστήματα.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός αυτό και να ληφθεί
ως βάση μόνο ότι οι πληθυσμοί της Ασίας (Τουρκία) δεν αντιμετωπίζουν ουσιώδη
κίνδυνο, επομένως και οι πληθυσμοί της Ευρώπης (Λέσβος) δυνητικά είναι ασφαλείς; Το ερώτημα έχει και μια δεύτερη ανάγνωση και διατύπωση. Τι θα γίνει αν οι
πληθυσμοί της Λέσβου -που σήμερα θεωρούνται ταξινομικά ταυτόσημοι με τους ασιατικούς της Τουρκίας- αποδειχτεί στο μέλλον, με ακριβέστερη μεθοδολογία, ότι τελικά είχαν διαμορφώσει, λόγω νησιωτικής απομόνωσης, διαφορετικά τάξα από τα ασιατικά της Τουρκίας; Και αν στο μεταξύ έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας του ότι δεν είχαν
τεθεί έγκαιρα κάτω από κάποια ομπρέλα προστασίας στη Λέσβο; Η πλέον ρεαλιστική απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι ότι οι νησιωτικοί, και συγχρόνως ευρωπαϊκοί,
πληθυσμοί της Λέσβου αποτελούν από μόνοι τους ξεχωριστή οντότητα, ανεξάρτητη
από τους ασιατικούς της Τουρκίας, και ως τέτοιοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
από τώρα, όπως και έγινε στο παρόν βιβλίο. Προφανώς το ίδιο ισχύει και για μερικούς άλλους, άγνωστους εν πολλοίς και σήμερα απομονωμένους πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού των άλλων μεγάλων νησιών του Αν. Αιγαίου, όπως της Σάμου και της Κω, όπως και για άλλα είδη υδρόβιας ή χερσαίας πανίδας.
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κάνει με την πανίδα της χώρας που διεκδικεί το εθνικό όνομα, γιατί αυτή απλά δεν
έχει θάλασσα. Τα ονόματα, λοιπόν, βοηθούν στην αναγνώριση ενός ξεχωριστού πληθυσμού και στην εγγραφή του σε καταλόγους. Χωρίς όνομα ποιος θα θυμόταν και
θα φρόντιζε αληθινά το μικρούλη ελληνοπυγόστεο του Σπερχειού, πράγμα που, δυστυχώς, δεν γίνεται για πολλούς άλλους ανώνυμους και ÇάτυχουςÈ πληθυσμούς ψαριών του γλυκού νερού και άλλων απομονωμένων ζώων,;
Με βάση, λοιπόν, αυτές τις παραδοχές, δίνεται η απογραφή της ιχθυοπανίδας του
γλυκού νερού της Ελλάδας. Η ονοματολογία και η εγκυρότητα των ειδών βασίζεται
στο βιβλίο των Kottelat & Freyhof (2007), στο οποίο υπήρξε και ελληνική συμβολή. Έτσι αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 154 είδη ψαριών στα γλυκά νερά της Ελλάδας και ενδεχόμενα 2 ακόμα για τα οποία υπάρχει προς το παρόν αμφιβολία (βλ.
κεφάλαιο 7). Το ένα από τα δύο είδη με αμφίβολη παρουσία είναι το Zingel balcanicus
του Αξιού, ένα μετρίου μεγέθους περκοειδές και αρπακτικό είδος, που θηρεύει στη
στήλη του νερού. Έχει περιγραφεί από αυτό τον ποταμό σε περιοχές πέραν των συνόρων, όπου και καταγράφεται ως σπάνιο και νυχτόβιο. Παρουσία του στο ελληνικό
τμήμα του Αξιού δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν όμως πληροφορίες
που μιλούν για κάποιο τέτοιο σπάνιο νυχτόβιο ψάρι, που ίσως είναι αυτό. Το άλλο
αμφίβολο είδος είναι το Knipowitschia panizzae, ένας μικρός γωβιός με σποραδική
εξάπλωση στην Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία, ο οποίος έχει αναφερθεί και
από τον Εύηνο, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί η παρουσία αυτή. Για τα υπόλοιπα 154
είδη, η απογραφή έδειξε ότι τα 29 είναι ξενικά (βλ. κεφάλαιο 7) και τα 125 αυτόχθονα ή γηγενή, από τα οποία τα 83 είναι ενδημικά. Δηλαδή το ποσοστό ενδημισμού είναι περίπου 66,4%, από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Από τα γηγενή, το μεγαλύτερο μέρος περιλαμβάνει τα πρωτογενή, από τα οποία μετρήθηκαν 85, δηλαδή περίπου 68% των γηγενών. Στα πρωτογενή ανήκουν όλα τα είδη της πολυπληθέστερης και κυρίαρχης στα γλυκά νερά οικογένειας Cyprinidae, όπως και όλα τα είδη των οικογενειών Cobitidae και Nemacheilidae, καθώς και μερικών άλλων. Από
τα υπόλοιπα 40 γηγενή είδη, τα 25 (περίπου 20%) είναι δευτερογενή και τα 15 διάδρομα (περίπου 12%), από τα οποία πάλι 4 μόνο είναι μεταναστευτικά γαμόδρομα και τα υπόλοιπα αγαμόδρομα.

5. Ξενικά Ή αλλόχθονα
Τα ψάρια αυτής της κατηγορίας δημιουργούν πολλά προβλήματα στα άλλα, γι‹ αυτό
πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση ορθές γνώσεις, ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά. Στα είδη αυτά ανήκουν και τα αλλότοπα, δηλαδή αυτά που μεταφέρονται και απελευθερώνονται από το ένα σύστημα στο άλλο,
μέσα στην ίδια τη χώρα (όπως, για παράδειγμα, το περκί από την Κορώνεια στην
Ορεστιάδα της Καστοριάς ή το γλανίδι από την Τριχωνίδα στη Βόλβη κ.ά.).
Η διαδικασία αυτή ήταν και είναι κατά βάση ανεξέλεγκτη και συνήθως την αναλαμβάνουν ανίδεοι. Δυστυχώς, οι πληροφορίες για όλες αυτές τις κοντινές διασπορές
είναι λίγες, ανακριβείς και αφορούν κυρίως τη σύγχρονη εποχή, ενώ είναι σχεδόν
βέβαιο ότι μεταφορά και απελευθέρωση ζωντανών ψαριών γινόταν και σε παλιότερες εποχές, από τη Ρωμαϊκή, με τις πισίνες, ως το Βυζάντιο και τον Μεσαίωνα, με
τα μοναστήρια. Το αγαπημένο ψάρι αυτών των δράσεων ήταν ο πολύ γόνιμος και αφιερωμένος στην Αφροδίτη κυπρίνος, Cyprinus carpio, ή carpa των Λατίνων, που είναι
άγνωστο από πόσες και σε ποιες περιοχές της Ευρώπης μεταφέρθηκε και πότε. Στη
σύγχρονη εποχή τα λιμνοποτάμια συστήματα της Δ. Ελλάδας ιδιαίτερα δέχτηκαν συστηματικά και οργανωμένα, με βάση ειδικά προγράμματα, αρκετά αλλότοπα είδη (κυπρίνος, γλίνι κλπ) από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχικά από την Ιταλία και αργότερα από την Ουγγαρία, στα πλαίσια εμπλουτισμών με εκτρεφόμενες ευρωπαϊκές φυλές, μέθοδο που εφάρμοσαν κατά κόρο αργότερα και Έλληνες -ειδικοί και μη. Από
κοντά ήρθαν και τα αλλόχθονα ψάρια, από άλλες ηπείρους δηλαδή, όπως είναι το κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki), η αμερικάνικη πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)
κ.ά., όλα για ευγενικούς πάντα σκοπούς -εξυγίανση, εμπλουτισμό και ανάπτυξη.

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί το παρήγορο ότι πολλά από τα εκτρεφόμενα είδη,
ακόμα και αν ελευθερωθούν στο ελληνικό λιμνοποτάμιο περιβάλλον, δεν είναι βέβαιο ότι θα επιβιώσουν και θα εγκατασταθούν μόνιμα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες για
την αναπαραγωγή τους. Τέτοια είναι η περίπτωση των μεγαλόσωμων ειδών, όπως
είναι οι οξύρρυγχοι της Παμβώτιδας ή οι σολομοί του Γοργοποτάμου ή της Βεγορίτιδας κ.ά. Ωστόσο, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, δεδομένου
μάλιστα ότι, όπως φάνηκε πολύ αργότερα, ορισμένα από τα ξενικά αυτά είδη αποδείχτηκε ότι είναι αληθινές μάστιγες για ορισμένα γηγενή, για παράδειγμα το κουνουπόψαρο, που είναι έντονα επιθετικό εις βάρος του ενδημικού Valencia letourneuxi
(ζουρνάς) της Δ. Ελλάδας, εκεί όπου συνυπάρχουν, ή και αλλού, όπου γενικά μειώνει
αισθητά την υδρόβια πανίδα των ασπονδύλων. Το ίδιο και το Micropterus salmoides
(μικρόπτερος), ένα από τα πλέον επιζήμια αλλόχθονα είδη, που κάποιος το έφερε
μερικά χρόνια πριν από την Ιταλία και το έριξε στα νερά του Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας. Γενικά, είναι γνωστό ότι ένα νέο είδος που μπαίνει σε ένα κλειστό υδάτινο σύστημα προκαλεί συνήθως διαταραχή στη διαδικασία της διεκδίκησης νέας οικοθέσης, εξαιτίας έντονης θήρευσης ή ακόμη και υβριδισμού και μεταφοράς παρασίτων.
Μια σχολή διαχειριστών, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο
μερικές φορές, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν κενές οικοθέσεις σε φυσικές λίμνες -για
παράδειγμα, με μικρό αριθμό γηγενών ειδών- ή σε φραγμαλίμνες, όπου όλες οι οικοθέσεις είναι κενές στο νέο λιμναίο περιβάλλον, το οποίο πριν ήταν ποτάμιο. Οι κενές οικοθέσεις αφορούν κυρίως κενά τροφικά επίπεδα ή ψάρια-καταναλωτές, που
συχνά με τη θήρευση επιδιώκεται να γίνει η μεταφορά της βιομάζας τους σε ανώτερα επίπεδα, σε, μεγαλύτερης οικονομικής αξίας, αρπακτικά ψάρια. Αυτή η ανάλυση
θέλει να υπογραμμίσει ότι συχνά τα λιμνοποτάμια οικοσυστήματα είναι σημαντικά από
παραγωγική άποψη και ότι η διαχείρισή τους δεν μπορεί να παραγκωνίσει αυτή την
παράμετρο. Ωστόσο, κάθε ενέργεια προϋποθέτει γνώση και προσοχή και πάντως όχι
εισαγωγές, κυρίως αλλότοπων πρωτογενών ή και δευτρογενών και ξενικών ειδών,
γιατί τότε ελλοχεύουν ανεξέλεγκτες διαταραχές, ενδεχομένως και εξαφανίσεις για
τα γηγενή και ενδημικά είδη. Η νέα ισορροπία επέρχεται ύστερα από αρκετά χρόνια, αν δεν καταρρεύσει προηγουμένως όλο το σύστημα, με μεγάλες απώλειες.

6. Οι απειλές
Τα ψάρια του γλυκού νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το οικείο υδάτινο περιβάλλον τους, που είναι ένας συνδυασμός αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων μοναδικής σύνθεσης. Μακριά από αυτό μπορεί να επιβιώνουν αλλά ενδεχόμενα να μην
αναπαράγονται, ιδιαίτερα όταν η προέλευσή τους είναι απομακρυσμένα περιβάλλοντα
και όταν από το νέο περιβάλλον που τα υποδέχεται λείπουν τα κατάλληλα ενδιαιτήματα ή όταν πρόκειται για εκτρεφόμενες φυλές, που έχουν απολέσει την αναπαραγωγική ικανότητα στο ελεύθερο περιβάλλον. Αυτό είναι προφανές για τα πρωτογενή και
τα δευτερογενή είδη, ωστόσο σήμερα είναι βέβαιο ότι ισχύει, με άλλο τρόπο, και για
αρκετά μεταναστευτικά (οξύρρυγχοι, σαρδελομάνα κλπ), τα οποία εκδηλώνουν τάση
και ικανότητα επιστροφής στον ποταμό στον οποίο γεννήθηκαν (homing). Όμως αυ-
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Όταν, όμως, η μέθοδος γενικεύτηκε και σε κλειστές ιχθυοκαλλιέργειες διαφόρων
εξωτικών ειδών (όπως ήταν οι σολομοί της Αλάσκας, οι τιλάπιες, τα αφρικανικά και
τα αμερικάνικα γατόψαρα κ.ά.) και την ανέλαβαν, καθαρά πλέον, μη ειδικοί, χωρίς
ουσιαστικό έλεγχο, άρχισαν και τα προβλήματα. Αυτά προέκυψαν κυρίως από τις άστοχες διασπορές τους σε ελεύθερα ύδατα, δήθεν για εμπλουτισμό, μερικές από
τις οποίες μάλιστα έγιναν ως και από καλόγερους μοναστηριών με πληρωμή, και τελικά δεν έμεινε σχεδόν κανένα σύστημα που να μην έχει δεχτεί αλλότοπο ή αλλόχθονο είδος, είτε από διασπορά είτε από τυχαίες διαφυγές είτε και από μια αδικαιολόγητη φιλοζωϊκή αντίληψη να ελευθερωθούν ζωντανά τα καημένα τα ψαράκια του
σπιτικού ενυδρείου. Έτσι μάλλον προέκυψε και το Poecilia cf. latipinna στη λίμνη της
Βουλιαγμένης -αμφίβολη ενέργεια, γιατί μπορεί να μην υπήρχαν εκεί γηγενή ψάρια,
υπήρχαν όμως και υπάρχουν γηγενή ασπόνδυλα.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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τό δεν αφορά πολλά άλλα διάδρομα είδη, τα οποία εισέρχονται στα γλυκά νερά για
τροφικούς λόγους και μερικές φορές για προστασία. Ως εκ τούτου είναι προφανές
ότι κάθε είδους απειλή για τα ψάρια του γλυκού νερού είναι άμεσα συνδεδεμένη
κατά κύριο λόγο με την ποιότητα του μέσου, δηλαδή του νερού. Η σημερινή χρήση
των εσωτερικών υδάτων ως τελικών αποδεκτών πάσης φύσεως αποβλήτων από βιομηχανικές, γεωργικές και αστικές δραστηριότητες επηρεάζει δραματικά και τους
ιχθυοπληθυσμούς.
Μια άλλη ομάδα προβλημάτων συνδέεται άμεσα με την αλλοίωση των ενδιαιτημάτων και ιδιαίτερα των πεδίων αναπαραγωγής (spawning grounds) και των πεδίων
ανάθρεψης ή αναθρεφτηρίων (nurseries), ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων (γόνου).
Η καλή κατάσταση και σταθερή ποιότητα αυτών των πεδίων είναι βασικό στοιχείο
για την επιβίωση του είδους, καθώς αυτά επιλέγονται για την εκκόλαψη των αβγών
και την προστασία και τη θρέψη των προνυμφών και του γόνου, που είναι και τα
πλέον ευπαθή στάδια στο βιολογικό κύκλο.
Ένα τρίτο στοιχείο είναι η διαθέσιμη τροφή, σε ικανή ποσότητα αλλά και απαλλαγμένη από ρύπους και δηλητήρια, κάτι που στην πράξη συχνά δεν συμβαίνει. Αυτό αναγκαστικά παραπέμπει και στην ανάγκη για καλή κατάσταση του υδάτινου συστήματος, που είναι το κλειδί για κάθε ορθή διαχείριση.
Επιπλέον, υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο, ειδικά για τα είδη που πραγματοποιούν μετανάστευση αναπαραγωγής: η πρόσβαση στα κατάλληλα πεδία και η ποιότητα του
διαδρόμου, που είναι "εκ των ων ουκ άνευ" προαπαιτούμενα για την επιβίωση του
είδους. Η παρεμπόδιση της μετανάστευσης με φράγματα ή η έντονη ρύπανση απειλούν τα περισσότερα από τα είδη αυτής της κατηγορίας, όπως τους ευαίσθητους οξύρρυγχους, τη σαρδελομάνα και το χέλι, που κινδυνεύουν εξαιτίας αυτού του λόγου. Οι απειλές είναι ιδιαίτερα οξυμένες στην Ελλάδα είτε λόγω της μειωμένης ποσότητας του νερού στους υδάτινους αποδέκτες, είτε από φυσικά αίτια (ανομβρία)
είτε από υπερβολική χρήση (αρδεύσεις, υδροδοτήσεις).

7. Προστασία και διαχείριση
Η προστασία περιλαβάνει ένα συνδυασμό μέτρων για την εξουδετέρωση των παραπάνω απειλών, συχνά όμως χρειάζεται και κάτι περισσότερο: ειδικά σχεδιασμένα
έργα και δράσεις αλλά και επαρκείς γνώσεις. Πρωτίστως, λοιπόν, να μη ρυπαίνεται
το νερό, να μην αλλοιώνονται τα ενδιαιτήματα και τα πεδία αναπαραγωγής και ανάπτυξης και να υπάρχει επάρκεια διαθέσιμης τροφής και διευκόλυνση στη μετανάστευση. Μέτρα σίγουρα όχι εύκολα, που μπορεί να εφαρμοστούν κατά τη διαδικασία επίβλεψης και να αποδειχτούν σε πολλές περιπτώσεις επαρκή, προπαντός στις
μεγάλες υδάτινες μάζες, όπου συχνά είναι εύκολες οι εναλλακτικές λύσεις.
Όμως τι γίνεται με τα μικρά και ευπαθή συστήματα, όπως είναι κυρίως οι καρστικές
πηγές (νερομάνες, κεφαλόβρυσα) και οι διακοπτόμενης ροής ποταμοί, με το λίγο
νερό, που μειώνεται ακόμα περισσότερο την περίοδο της ξηρασίας, όπου συνήθως
διαβιούν ενδημικά είδη; Στην περίπτωση των καρστικών πηγών το πρόβλημα εμφανίζεται οξύ γιατί αυτές συχνά τροφοδοτούν με πόσιμο νερό οικισμούς, γι‹ αυτό και
πολλές στέρεψαν από την υδρομάστευση και από κακά σχεδιασμένα έργα. Ορισμένες όμως έχασαν το νερό όχι από αυτή την αιτία αλλά από την ξηρασία και τις γεωτρήσεις, όπως συνέβη στο Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου, το οποίο μαζί με το νερό έχασε και τα δυο ενδημικά του είδη, το Gobio feraeensis και το Cobitis stephanidisi.
Από κακά σχεδιασμένα έργα στέρεψαν τελείως πολλές πηγές, όπως η θαυμάσια πηγή Γαρδίκι Κέρκυρας -μαζί με την οποία φαίνεται ότι χάθηκε οριστικά και ο ενδημικός γωβιός Knipowitschia goerneri-, καθώς επίσης και η καρστική πηγή μέσα στους
Κομποτάδες της Λαμίας, από την οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά το ενδημικό
είδος Pungitius hellenicus (ελληνοπυγόστεος), και η οποία τσιμεντώθηκε πλήρως.
Η νέα αντίληψη για τα μέτρα προστασίας της ελληνικής πανίδας καλείται να απαλύνει αυτές τις εξοντωτικές λύσεις, και επιβάλλει να θεσπιστούν άλλα, καλύτερα μέ-

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιχθυοπληθυσμοί στους μικρούς ποταμούς με
διακοπτόμενη ροή σχετίζεται και με την επικράτηση της ενδογαμίας στα μικρά και
απομονωμένα μεταξύ τους τμήματα που διατηρούν νερό, όπου επιζούν λίγα άτομα.
Αν αυτά τελικά αναπαραχθούν θα έχουν μειωμένη ποικιλομορφία (φαινόμενο της
στενωπού) και άρα μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η αποφυγή της ενδογαμίας μπορεί να επιτευχθεί αν αποκατασταθεί η διακεκομμένη ροή, ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής, ή αν αναμειχθούν οι πληθυσμοί με τεχνητή μεταφορά.
Συχνά εκδηλώνονται έντονες διαμάχες ανάμεσα σε εκείνους που επιδιώκουν και
προωθούν την εκτέλεση δημοσίων έργων για τη διαχείριση υδάτων σε προβληματικές περιοχές με κατασκευή φραγμαλιμνών Çγια να εκμεταλλευτούμε την υδροδυναμική ενέργεια ή και για να αναπτύξουμε την τοπική οικονομία και να συγκρατήσουμε τον πληθυσμόÈ, όπως λένε, και σε εκείνους που ζητούν αναφανδόν την αποφυγή τους, αγνοώντας ή παραβλέποντας ότι πολλοί υγρότοποι ιδιαιτέρου κάλλους είναι τεχνητοί. To αποτέλεσμα είναι τα έργα αυτά να ακυρώνονται ή να καθυστερούν
υπερβολικά. Υπάρχουν δύο βασικά λάθη εκατέρωθεν στη συνήθως πρόχειρη αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού αυτού θέματος: Από τη μία πλευρά η διάθεση νερού
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφορά πλέον ένα εμπορικό και όχι ένα κοινωνικό αγαθό, ενώ και η γεωργία είναι εν πολλοίς επιδοτούμενη, εξαιρετικά υδροβόρα, άκρως επιβαρυντική για το περιβάλλον, ενώ πολλά προϊόντα της καταλήγουν
στις χωματερές. Από την άλλη πλευρά, είναι λανθασμένη η αποδοχή αντιλήψεων διαχείρισης υδάτινων πόρων που δεν έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα -μια χώρα σε δύσκολη κλιματική ζώνη και με προβλήματα νερού, άκρως απαραίτητου στοιχείου και
για τα ψάρια. Αυτά αναμφισβήτητα ευνοούνται από το συμπαγή όγκο νερού μιας
φραγμαλίμνης, για τον απλούστατο λόγο ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη επάρκεια τροφής και προστασίας, ενώ εξουδετερώνεται άμεσα ο κερματισμός του πληθυσμού
τους και επομένως αποφεύγεται ικανοποιητικά η ενδογαμία. Το μειονέκτημα της
παρεμπόδισης ανόδου ή καθόδου θα μπορούσε να επιλυθεί με την υποχρεωτική
κατασκευή ενεργών διόδων (passes) ή και με την υποχρεωτική και τακτική μεταφορά ζώντων ατόμων από το ένα επίπεδο στο άλλο.
Επιπλέον, ο ρεαλισμός υπαγορεύει ότι όταν η αποφυγή των τεχνικών έργων είναι αδύνατη και η χρήση του νερού είναι ελεύθερη, τότε είναι ανάγκη να θεσπιστεί ειδικό ταμείο για κάθε υδάτινο σύστημα, στο οποίο να κατατίθεται αντίτιμο από τους διάφορους χρήστες. Από το ταμείο αυτό θα μπορούσαν να πληρώνονται πολλά διαχειριστικά έξοδα, π.χ. για μεταφορές, αναμείξεις και ανακατατάξεις της ιχθυοπανίδας του ίδιου του συστήματος με βάση σοβαρό σχεδιασμό. Για εκείνους που ενδεχόμενα τους ξενίζει η ιδέα του ταμείου, πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι από
το νερό του Νέστου και των άλλων ποταμών -όπου έχουν γίνει υδροηλεκτρικά εργοστάσια-, νερό που ανήκει σε όλους τους Έλληνες, η εισηγμένη στο χρηματιστή-
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τρα με βάση το σχετικό νόμο, ο οποίος απαιτεί να μένει στο σύστημα η ελάχιστη εκείνη ποσότητα νερού που επιτρέπει την επιβίωση του έμβιου κόσμου. Συχνά τίθεται το δίλημμα: τι πρέπει να γίνει για να ξεδιψάσει η Αθήνα, να παρθεί όλο το νερό
από την Υλίκη ή όχι; Η απάντηση πρέπει να είναι ÇόχιÈ γιατί μετά την τελευταία σταγόνα το πρόβλημα ύδρευσης του Λεκανοπεδίου θα εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ
τα εξαιρετικά ενδημικά είδη ψαριών της λίμνης θα έχουν χαθεί για πάντα. Ένα από
τα μέτρα προστασίας του ενδημικού ψαριού της Ρόδου, του είδους Ladigesocypris
ghigii (γκιζάνι), βασίστηκε και σε αυτή την αρχή, δηλαδή στη διατήρηση της ελάχιστης ποσότητας νερού. Χρειάστηκε βέβαια και εκεί και μια δέσμη άλλων μέτρων,
διότι η ελάχιστη ποσότητα δεν επαρκεί από μόνη της. Το ελάχιστο νερό μπορεί να
είναι -ή να γίνει- ακατάλληλο ή να στερέψει με αλόγιστη χρήση για το πότισμα κάποιων λαχανικών, όπως συνέβη στο Μίστρο της Εύβοιας, με συνέπεια να εξαφανιστούν δυο είδη ψαριών που ζούσαν εκεί πριν. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε
άλλες ανάλογες, ένα καλό μέτρο θα μπορούσε να είναι η εκβάθυνση της κοίτης του
ποταμού σε κατάλληλα σημεία και σε αρκετό βάθος ώστε να συγκεντρώνει ικανή
ποσότητα, που να μην κινδυνεύει να στερέψει την περίοδο της ξηρασίας, ενώ το είδος θα μπορεί να μπει και σε κάποιο πλέγμα καταφυγίων και να επιβλέπεται.
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ριο ΔΕΗ παράγει ρεύμα το οποίο πουλάει και κάποιοι κερδίζουν από αυτό. Επίσης,
πολλές ξενοδοχειακές ή άλλες επιχειρήσεις σπαταλούν φυσικό νερό που είναι χρήσιμο και σε πολλούς άλλους. Όλοι αυτοί πρέπει, επιτέλους, να πληρώσουν για το ίδιο το οικοσύστημα που τους το δίνει.
Για τα ψάρια του γλυκού νερού -ενδεχόμενα και για άλλες μορφές πανίδας- συνιστάται επίσης η καθιέρωση ενός εθνικού καταλόγου, στον οποίο θα καταχωρούνται όλα
τα είδη που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής απειλή. Ο εθνικός αυτός κατάλογος
μπορεί να αποτελεί αντικείμενο υποχρεωτικής ετήσιας παρακολούθησης (monitoring)
από αμιγή ή μεικτή ομάδα ειδικών, με την ευθύνη σοβαρών φορέων και ελεγκτών,
που θα επιλέγονται και θα ελέγχονται. Χρήματα μπορούν να βρεθούν από το παραπάνω ειδικό ταμείο ή από αλλού. Αρκεί να μην επικρατήσει η λανθασμένη αντίληψη
να προστατευθούν τα πάντα, ενδεχόμενα και οι κάργιες ή οι μαρίδες. Γι' αυτό και ο
εθνικός κατάλογος πρέπει να συνταχθεί με αυστηρά κριτήρια, που θα δοκιμαστούν
στην πράξη από άξιους ειδικούς.
Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος αφανισμού του είδους, η διατήρηση ζωντανών ατόμων σε ενυδρεία και ο πειραματισμός με τεχνητή αναπαραγωγή με βάση το γενετικό απόθεμα από την περιοχή είναι επίσης αποτελεσματικό
μέτρο. Μπορεί να δοθεί χρηματοδότηση σε εθνικά εργαστήρια για ανάπτυξη μεθόδων τεχνητής εκτροφής απειλούμενων ειδών ψαριών, δεδομένου ότι υπάρχει εμπειρία και από την εκτροφή εμπορικών ειδών, καθώς και για τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού. Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο τυχόν επανεποικισμός δεν πρέπει να γίνει σε καμιά περίπτωση από ζωντανά άτομα άλλων περιοχών,
παρά μόνο από τα άτομα του ίδιου συστήματος -αν υπάρχουν. Διαφορετικά μπορεί
το μέτρο να αποδειχθεί αναποτελεσματικό εξαιτίας της γενετικής αλλοίωσης, αν έστω
και λίγα άτομα από τον παλαιό πληθυσμό επιβιώνουν κάπου και δεν καταγράφονται.
Ανάμεσα στην οικολογική αντίληψη Çνα υπάρχει ένα είδος εκεί που υπήρχε πριν και
επιτελούσε το ρόλο τουÈ και τη γενετική Çνα διατηρηθεί καθαρό το γενετικό απόθεμαÈ, η δεύτερη είναι περισσότερο αποδεκτή από βιολογικής άποψης, γιατί είναι
σύμφωνη με τη βασική αρχή της διατήρησης της βιοποικιλότητας και γιατί αλλιώς
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειάς της.
Η πείρα έδειξε ότι κανένα μέτρο προστασίας δεν μπορεί να πετύχει αν δεν βασίζεται στη γνώση και αν δεν το δεχτούν οι νέοι και ιδιαίτερα τα παιδιά. Αντί, λοιπόν,
δάσκαλοι και μαθητές να αποκαλούν ÇζουζούνιαÈ τα άγνωστα ζώα που συναντούν
στη φύση, καλύτερα είναι να τα μάθουν με βάση σωστούς οδηγούς δασκάλου ή και
μαθητή, που να δίνουν στοιχεία αναγνώρισης και ταυτοποίησης και ακριβείς βιολογικές και οικολογικές πληροφορίες. Συνιστάται, λοιπόν, να αναληφθεί πρωτοβουλία
για να γραφούν τέτοια φυλλάδια από άξιους ειδικούς για κάθε απειλούμενο είδος
ψαριού ή για ομάδες ειδών, ιδιαίτερα για τα ενδημικά, και να διανεμηθούν στα δημοτικά και τα γυμνάσια της κάθε περιοχής. Τα φυλλάδια αυτά μπορεί να περιέχουν
διαγνωστικές πληροφορίες, εικόνες, και στοιχεία για το ενδιαίτημά του, τις μεθόδους παρατήρησής του, τη διατήρησή του σε ενυδρείο, κλπ.
Τελικά, η γνώση μπορεί να αποδειχτεί το καλύτερο μέτρο προστασίας.

8. Είδη ψαριών των εσωτερικών υδάτων που εντάσσονται σε κατηγορία κινδύνου

Alburnus macedonicus Karaman, 1928
Συνώνυμο: Alburnus alburnus macedonicus Karaman, 1928
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A3c;B1ab(i,ii,iii)+ 2ab(i,ii,iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: Endemic species living
exclusively in Lake Doirani, which
is shared between Greece and
FYROM. The population in the lake
is very restricted although it is occasionally exploited by fishermen
from both sides. An action plan
among both countries is necessary for both the regulation of fishing and the promotion of public
awareness. In Greece it is considered as Critically Endangered.

Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία
Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία
και τάσεις: Το είδος έχει περιγραφεί από τη λίμνη Δοϊράνη (Ελλάδα, ΠΓΔΜ), όπου είναι ενδημικό. Καθώς το είδος αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής αλιείας τόσο από την Ελλάδα όσο και από την
ΠΓΔΜ, η μείωση του πληθυσμιακού του μεγέθους αντανακλάται στη μείωση της αλιευτικής απόδοσης.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 15%
του συνολικού πληθυσμού.
Οικολογία: Το είδος είναι τυπικά λιμνόφιλο, καθώς διαμένει και τρέφεται στη στήλη
του νερού. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί και στην παρόχθια ζώνη, ιδιαίτερα ανάμεσα σε
υδροχαρή φυτά.
Απειλές: Η συνεχής μείωση του όγκου του νερού της λίμνης, εξαιτίας της υδρομάστευσης για αρδευτικούς σκοπούς, αποτελεί τη βασική απειλή για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης του είδους. Ωστόσο, ένα μικρό τμήμα της λίμνης Δοϊράνης (2000 στρ.) έχει ενταχθεί στο Δίκτυο
Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR1230003).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός σχεδίου αλιευτικής διαχείρισης του είδους που να βασίζεται στο παραγωγικό του δυναμικό, δηλαδή να υπολογιστεί πόση βιομάζα παράγεται ετησίως και μόνο μέρος αυτής
να αλιεύεται.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου
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Σίρκο Δοϊράνης, Doiran Bleak
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Alburnus vistonicus Freyhof & Kottelat, 2007
Αλάια, Vistonis Shemaja

Συνώνυμο: Chalcalburnus chalcoides macedonicus Stephanidis, 1971 (partim)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [B2ab(ii,iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: Endemic species of
Lake Vistonis, part of which forms
coastal lagoon habitats in its lower part. The species, however, lives
in the lacustrine part, being unable to cross high salinity. It spawns
in the tributaries flowing into the
lake, mainly in Kompsatos, eventually in Kosynthos, too. The population may be fragmented if its
presence in Kosynthos is verified.
The species is becoming very
scarce because of difficulties in
reaching tributaries during the reproduction period and in spawning successfully. A detailed study -never done before except on the systematics
of the species- is absolutely necessary and urgent, in order to at least identify
the basic needs for the protection of the species. The species is considered as
Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος έχει περιγραφεί από το σύστημα της Βιστονίδας (Θράκη), όπου είναι ενδημικό. Η αναπαραγωγή γίνεται στους
ποταμούς που εκβάλλουν στη λίμνη και έχει επιβεβαιωμένη παρουσία στον Κομψάτο, κάτω από τον Ίασμο και λίγο πριν από την εκβολή του στη λίμνη. Παλαιότερα είχε βρεθεί να αναπαράγεται και στην ίδια τη λίμνη. Εξαιτίας της περιορισμένης γεωγραφικής εξάπλωσης, το είδος είναι σπάνιο. Λόγω της αναπαραγωγής του στους ποταμούς, είναι ενδεχόμενος ο κερματισμός του σε δύο υποπληθυσμούς (σε Κομψάτο
και Κόσυνθο). Ωστόσο, η παρουσία του στον Κόσυνθο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο πληθυσμός του εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος πραγματοποιεί αναπαραγωγική μετανάστευση στους ποταμούς,
ενώ η κύρια διατροφική του φάση λαμβάνει χώρα στη λίμνη (καταναλωτής της στήλης του νερού και της επιφανείας). Το άνω λιμναίο τμήμα της Βιστoνίδας επικοινωνεί ελεύθερα με το κάτω υφάλμυρο (λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος). Αν και η παρουσία του είδους στο κάτω τμήμα δεν αποκλείεται, δεν έχει ωστόσο παρατηρηθεί.
Απειλές: Δεν υπάρχουν αναλυτικές έρευνες. Ωστόσο, φαίνεται ότι τη σημαντικότερη
απειλή για το είδος αποτελεί η επισφαλής αναπαραγωγή του στους ποταμούς, των
οποίων η επικοινωνία με τη λίμνη συχνά διακόπτεται (ανομβρία, χρήση νερού κλπ).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και ως Chalcalburnus chalcoides στο
παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης. Η λίμνη Βιστονίδα, μαζί με τη λιμνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος, έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής
Σημασίας (GR1130010).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης
για το είδος, αφού προηγηθεί επείγουσα έρευνα για την οικολογία και κυρίως την
αναπαραγωγή του.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Alosa vistonica Economidis & Sinis, 1986
Θρίτσα, Thracian Shad

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2ac;B1ab(iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Thracian Shad is
endemic to Lake Vistonis, where
it formed a landlocked population
and was in the past subject to low
fishing exploitation. The species
has never been observed to practice migration to the sea through
the open mouth of Vistonis, which
in its lower part is a lagoon. It is
supposedly not able to cross the
high salinity of the Thracian Sea,
remaining in fresh water. The species is considered to be in high risk
of extinction, even already extinct,
since it has not been observed
alive during the recent years. A study is urgently needed, which will identify more
accurately its exact conservation status. It is considered as Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης
Βιστoνίδας (Θράκη), και συγκεκριμένα του λιμναίου τμήματός της, το οποίο επικοινωνεί ελεύθερα με τη θάλασσα. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τροφικές μεταναστεύσεις
προς το Θρακικό πέλαγος μέσω της λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος, που ωστόσο
δεν έχουν παρατηρηθεί, πιθανώς εξαιτίας της υψηλής αλατότητας της θάλασσας. Το
είδος θα μπορούσε να καταταγεί στην κατηγορία Εκλιπόν (EX) επειδή δεν έχει βρεθεί στη λίμνη Βιστονίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Στην πλέον πρόσφατη επίσκεψη
στην περιοχή (Μάιος 2005), ωστόσο, υπήρξε διαβεβαίωση από έμπειρο επαγγελματία ψαρά ότι υπάρχει στη λίμνη αλλά είναι σπάνιο. Ζητήθηκε δείγμα αλλά δεν προσκομίστηκε. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον
(CR), αν πράγματι επιβιώνει, γεγονός που μένει να επαληθευτεί. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το μέγεθος του πληθυσμού. Πάντως, ακόμα και αν επιβιώνει, το είδος
πρέπει να θεωρηθεί σπάνιο.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%.
Οικολογία: Ενδιαίτημα του είδους αποτελεί η στήλη του νερού της λίμνης και κυρίως τα επιφανειακά στρώματα, όπου γίνεται η τροφοληψία με πλαγκτόν. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
Απειλές: Η εξάπλωση του είδους περιορίζεται σε πολύ μικρό τμήμα της λίμνης
(<2 τ.χλμ), στο οποίο εκβάλλει ο Κόσυνθος, με αστικά (Ξάνθη) και γεωργικά λύματα.
Ωστόσο, επειδή τα είδη του γένους αυτού αναπαράγονται στις ακτές, είναι πολύ πιθανόν να υπήρξαν στο παρελθόν ή να υπάρχει και σήμερα αποτυχημένη αναπαραγωγή, εξαιτίας της αλλοίωσής τους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα ΙΙ και
IV της Οδηγίας των Οικοτόπων. Η λίμνη Βιστονίδα, μαζί με τη λιμνοθάλασσα του
Πόρτο Λάγος, έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
(GR1130010).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως άμεσο κι επείγον μέτρο διαχείρισης του είδους, προτείνεται η εκπόνηση προγράμματος αναζήτησης και έρευνας της χωρικής
κατανομής και οικολογίας του.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου
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Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007

Ζαχαριάς Αλμυρής, Almyri Toothcarp

Συνώνυμο: Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) (partim)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
[B1ab(i,ii,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: Almyri Toothcarp is
known from two localities in Eastern Peloponnese, where it is endemic. The type locality corresponds to two springs, which have
been actually strongly transformed.
The species is supposed to survive in the neighbouring lagoons.
However, it is considered as Critically Endangered, it is rare and
an action plan is urgently needed
for its protection.

Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία
Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία
και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό
της Αν. Πελοποννήσου και έχει βρεθεί μόνο στην πηγή Κοκόση, στην αμμουδιά της
Αλμυρής Κορινθίας (Σαρωνικός), κοντά στα λουτρά Ελένης, και στη λιμνοθάλασσα
Μουστού (ή Μελιγού) της παραλίας Άστρους Κυνουρίας. Ανακαλύφθηκε το 1997
και από το 2003 δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στην Αλμυρή, ενώ η πηγή Μελιγού έχει
μετατραπεί σε περιοχή λουτρών. Ωστόσο, πιστεύεται ότι το είδος επιβιώνει στη γειτονική λιμνοθάλασσα του Μουστού (παρατηρήσεις του 2004). Το είδος πρέπει να
χαρακτηριστεί ως σπάνιο.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το βασικό ενδιαίτημα του είδους αποτελούν οι υφάλμυρες πηγές με αλατότητα έως 23%. Προτιμά ύδατα καθαρά αλλά στάσιμα ή με ελαφρά ροή και μικρό βάθος, με υδρόβια βλάστηση, στην οποία το είδος αναζητά την τροφή του ή
κρύβεται. Η διατροφή του συνίσταται από διάφορα ασπόνδυλα.
Απειλές: Αλλοίωση του ενδιαιτήματός του (δημόσια έργα, ρύπανση, αποξηράνσεις).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται ως Aphanius fasciatus
στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως άμεσο και επείγον μέτρο διαχείρισης του
είδους, προτείνεται η εκπόνηση προγράμματος αναζήτησης και έρευνας της οικολογίας του. Άμεση προστασία και ενεργητική διαχείριση και των περιοχών στις οποίες απαντά, είτε μεμονωμένα είτε σε ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει και
άλλες ενέργειες. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις ενδημικών ειδών, προτείνεται η
έκδοση φυλλαδίου, που θα διανεμηθεί στα σχολεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Barbus euboicus Stephanidis, 1950
Ευβοϊκή Μπριάνα, Evvoia Barbel

Summary: Species endemic to
the eastern catchment of Central
Evoia Island, in waters flowing directly to the Aegean Sea. The type
locality is the small stream Manikiotiko, which has an intermittent
flow according to rainfall oscillations and water use. For several
years, water was missing from a
large part of the stream and the
species survives only in several
deeper stream pools, close to the
mouth. From these few individuals, a new population is restored
following a possible bottleneck effect. It is suggested that it is placed under a protection framework, starting with
a study of its ecology and reproductive strategy. The species is considered as
Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της ανατολικής Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα) και περιγράφηκε από τον ποταμίσκο που είναι γνωστός με το όνομα Μανικιώτικο, ποτάμι που εκβάλλει στο Αιγαίο, νότια της Κύμης. Μόνο ένας πληθυσμός είναι γνωστός, ο οποίος θεωρείται μικρός και επομένως το είδος γενικά θεωρείται σπάνιο. Ο πληθυσμός μεγαλώνει ή μικραίνει ανάλογα με την
ποσότητα των υδάτων του ρέματος και ανάλογα με την επιτυχία αναπαραγωγής του.
Είναι πολύ πιθανόν -δεν έχει ερευνηθεί- ο πληθυσμός να υπόκειται στο φαινόμενο της
στενωπού (bottleneck effect), επειδή αναδημιουργείται από μικρό αριθμό ατόμων,
που επιβιώνουν έπειτα από μεγάλη ανομβρία και δραματική μείωση του νερού. Το
φαινόμενο αυτό μειώνει τη γενετική ποικιλομορφία του είδους και επομένως το καθιστά περισσότερο ευάλωτο. Ο πληθυσμός του γενικά εμφανίζει μείωση. Αν και έχουν βρεθεί και άλλοι απομονωμένοι παρεμφερείς πληθυσμοί στην κεντρική (Μίστρος, Καθενοί) και τη βόρεια Εύβοια (Ιστιαία), παρουσιάζουν μορφολογικές διαφορές, που ενδεχόμενα μπορεί να δικαιολογηθούν, διότι διαβιούν σε ποταμούς που
εκβάλλουν στον Ευβοϊκό κόλπο (σχέσεις με τον Σπερχειό) και όχι στο Αιγαίο (πιθανές σχέσεις με ΒΑ αιγαιακούς υδροκρίτες).
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος είναι τυπικά ρεόφιλο και συχνάζει σε τρεχούμενο νερό με μέτρια
ή ισχυρή ροή (έπειτα από νεροποντή). Σε περιόδους ξηρασίας επιβιώνει σε μικρές
ενδοποτάμιες λακκούβες ή κοντά στο στόμιο. Αναζητά την τροφή του στις παρόχθιες συνευρέσεις που σχηματίζουν οι ρίζες των δέντρων ή απευθείας στον πυθμένα.
Η αναπαραγωγή γίνεται σε περιοχές με καθαρά νερά και αμμοχαλικώδη πυθμένα.
Απειλές: Η βασικότερη απειλή προέρχεται από τη μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Στο Μανικιώτικο ποτάμι η παροχή παρουσιάζει σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις εξαιτίας των βροχοπτώσεων, που ωστόσο διαχρονικά αντισταθμίζονταν από τα υπόγεια νερά που ανέβρυζαν στην πεδιάδα της
Κύμης και τροφοδοτούσαν την κοίτη στον κάτω ρου του ποταμού. Η έντονη χρήση
του νερού για οικιστικές και γεωργικές ανάγκες περιόρισε σημαντικά τον όγκο του,
με αποτέλεσμα τον περιορισμό της παρουσίας του είδους. Τα τελευταία χρόνια περιορίστηκε μόνο στο κάτω λιμνάζον εκβολικό τμήμα.
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■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [B1ab(i,ii)c(ii)+2ab(i,ii)c(ii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (ΠΔ 67/1981) και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V της Οδηγίας των Οικοτόπων
(92/43/ΕΟΚ).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως μέτρο διαχείρισης του είδους, προτείνεται η
επείγουσα έρευνα της οικολογίας του, που θα καθορίσει και τα αναγκαία μέτρα. Ένα
από τα πλέον άμεσα μέτρα μπορεί να είναι η εκβάθυνση τμημάτων της κοίτης σε κατάλληλες περιοχές (μπορούν να υποδειχτούν), για τη δημιουργία χώρων επιβίωσης
κατά τη διάρκεια της ξηρασίας. Επίσης, όπως και για όλα τα ενδημικά είδη της Ελλάδας, προτείνεται η έκδοση φυλλαδίου, που θα διανεμηθεί στα σχολεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Barbus pergamonensis Karaman, 1971

Μπριάνα Λέσβου, Anatolian Barbel

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [B1ab(iii)+2ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου ενδιαφέροντος LC
Summary: This is a marginal and
fragmental sub-population of a
species with Asiatic range (Turkey), occurring in the eastern
slope o f t h e C e n t r a l Aegean
catchment. In Greece it is considered as Critically Endangered,
due to the fact that the Lesvos
population is isolated (insular)
and is the only European population of the species. It is suggested that the species be protected
by keeping its natural habitat in a
good condition, by studying its biology and ecology properly and by
raising awareness in the local school children with special publications.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται στη δυτική Μικρά Ασία, στους ποταμούς που εκβάλλουν στο Αιγαίο. Στην Ελλάδα εμφανίζεται στη
Λέσβο, στο Ρέμα Ευεργέτουλας, που αποτελεί το μοναδικό ευρωπαϊκό πληθυσμό του
είδους. Στην απέναντι, ασιατική περιοχή το είδος εμφανίζει ευρύτερη εξάπλωση, ενώ
ο πληθυσμός της Λέσβου είναι μικρός και επομένως σπάνιος. Το μέγεθός του εξαρτάται από την ποσότητα των υδάτων και από την επιτυχία αναπαραγωγής του. Είναι
πολύ πιθανόν -δεν έχει ερευνηθεί- ο πληθυσμός να υπόκειται στο φαινόμενο της
στενωπού (bottleneck effect). Ωστόσο, το Ρέμα Ευεργέτουλας φαίνεται να έχει σταθερή παροχή. Η αξία του πληθυσμού έγκειται στην απομόνωσή του ως νησιωτικού
και στις ενδεχόμενες διαδικασίες ειδογένεσης, που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 5%
Οικολογία: Το είδος είναι τυπικά ρεόφιλο και συχνάζει σε τρεχούμενο νερό. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
Απειλές: Η βασικότερη απειλή προέρχεται από τη μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως άμεσο μέτρο διαχείρισης του είδους, προτείνεται η επείγουσα έρευνα του βιολογικού κύκλου του και η διατήρηση του ενδι-

αιτήματος. Επίσης, η επιλογή ή κατασκευή εκβαθύνσεων στην κοίτη, όπου τα άτομα θα βρίσκουν καταφύγιο κατά την περίοδο της ξηρασίας. Τέλος, η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, που θα διανεμηθεί στα σχολεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου
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Cobitis stephanidisi Economidis & Nalbant, 1997
Φεροβελονίτσα, Velestino Spined Loach
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
[B1ab(i,ii,iii,v)+2ab(i,ii,iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Velestino Spined
Loach is endemic to the Lake Karla catchment in Thessaly, having
being described from the spring Kefalovryso Velestinou (type locality),
which has been dried up. It is supposed to survive in the channels,
mainly those draining the Hasabali
spring, also dried up, and in the
newly reformed lake itself. The main
reason of the species decline is the
lack of water, which has various uses in the area, including pumping
from underground, which eliminates
the surface running water. Local
awareness is necessary for rediscovering the species and for the creation of a protection framework. The Velestino Spined Loach is considered as Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η φεροβελονίτσα έχει περιγραφεί από
την πηγή Βελεστίνου (Θεσσαλία), όπου είναι ενδημικό. Η πηγή αυτή, η οποία ανήκει
στον υδροκρίτη της Κάρλας, έχει αποξηρανθεί από το 1998 και το είδος έχει εκλείψει από αυτή. Σύμφωνα με τους Kottelat & Freyhof (2007), ωστόσο, ανακαλύφθηκε ξανά το 2001 στην πηγή Χασάμπαλι, η οποία όμως αποξηράνθηκε και αυτή. Είναι πιθανή η παρουσία του στα αρδευτικά κανάλια και στο τμήμα της Κάρλας που
έχει επαναδημιουργηθεί.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Όπως και τα συγγενικά του, το είδος είναι σταγνόφιλο ή ελαφρά ρεόφιλο, δηλαδή προτιμά τα στάσιμα ή τα ελαφρώς ρέοντα ύδατα. Παρατηρείται σε περιοχές με πλούσια υδροχαρή βλάστηση και απαραιτήτως πυθμένα ιλυώδη προς ελαφρά αμμώδη -όχι όμως πετρώδη. Η προτίμηση αυτή σχετίζεται με τη συνήθειά του
να εισδύει και να κρύβεται στον πυθμένα. Τρέφεται με μικροασπόνδυλα ή φυτικό
υλικό και αναπαράγεται εκεί. Το είδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός λεπιού Κανεστρίνι (Monocanestrinia) ή lamina circularis στα αρσενικά άτομα, ενώ έχει χαρακτηριστική μαύρη βούλα στην άνω περιοχή του μίσχου της ουράς, όπως
όλα τα Monocanestrinia, π.χ. το είδος Cobitis vardarensis.
Απειλές: Αφαίρεση και ρύπανση του νερού και αλλοίωση του ενδιαιτήματος.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως επείγον και άμεσο μέτρο διαχείρισης του
είδους, προτείνεται η αναζήτηση και η καταγραφή των θέσεων όπου επιβιώνει σήμερα. Στην προσπάθεια αυτή μπορεί να βοηθήσουν και τοπικοί περιβαλλοντικοί σύλλογοι και σχολεία, με βάση ειδικό φυλλάδιο για το είδος (αναγνώριση, ενδιαίτημα κλπ).
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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Eudontomyzon hellenicus Vladykov, Renaud, Κοtt & Economidis, 1982
Γκαβόχελο, Greek Brook Lamprey

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
[B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: A species with a very
important disjointed distribution
in the western and eastern sides
of the Greek peninsula. It has
been reported from four localities,
three in the Strymon catchment
(Aigiannis of Serres, Mylopotamos
and Kefalari of Drama), in Macedonia, and one in Louros, in Epiros.
It is a non parasitic species, having a very long larval period (up to
6 years) and a very short adult
stage (only a few weeks). As larva, it remains in a hole in the soft
bottom, feeding on particles which
are brought by very fast running clean water, an important ecological requirement. A second and equally important requirement is the quality and availability
of the soft bottom. These types of habitat, especially in the Strymon catchment,
are under a strong pressure of alteration (water pumping in Kefalari) and pollution (marble processing sedimentation in Mylopotamos, cafeterias sewage in Kefalari and Aigiannis). For better protection of the species, apart from any measure for the protection of its habitats, it is also recommended that a large publicity and awareness campaign of local ecological agencies and schools be raised
by publishing booklets, maybe including other species in each area. The Greek
Brook Lamprey is considered as Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο πληθυσμός του γκαβόχελου είναι
κατακερματισμένος σε τέσσερις ανεξάρτητους πληθυσμούς (τρεις στο σύστημα του
Στρυμόνα, στη Μακεδονία: Αϊγιάννης Σερρών, Μυλοπόταμος και Κεφαλάρι Δράμας,
καθώς και ένας στην Ήπειρο: Λούρος). Όλοι χαρακτηρίζονται ως σπάνιοι. Μακεδονία: Σύστημα του ποταμού Στρυμόνα. Πηγές Κεφαλαρίου Δράμας (ή πηγές Βοϊράνης), που εκβάλλουν στον παραπόταμο Αγγίτη. Επίσης, έχει αναφερθεί και από τις
πηγές Μυλοποτάμου Δράμας (ίδιο σύστημα) και τις πηγές Αϊγιάννη Σερρών, που εκβάλλουν απευθείας στον Στρυμόνα. Η περιγραφή του είδους ως νέου για την επιστήμη έγινε με βάση δείγματα από τις πηγές του Κεφαλαρίου, που αποτελούν και τον
Çτόπο αναφοράςÈ (type locality). Ήπειρος: Ποταμός Λούρος. Στον κάτω ρου του ποταμού (Φιλιππιάδα, Πέτρα, πηγές Μπαρμπανάκου και Στεφάνης). Ο πληθυσμός του
Λούρου, που ήταν και ο πρώτος που ανακαλύφθηκε, πιστεύεται ότι ανήκει σε άλλο
είδος, διότι, εκτός από τις μορφολογικές και ανατομικές διαφορές, υπάρχει και μεγάλη γεωγραφική ασυνέχεια εξάπλωσης.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος έχει παρατεταμένη προνυμφική ζωή (5-6 έτη), ενώ το στάδιο
του ενηλίκου είναι πολύ βραχύ (διαρκεί μόλις 1-2 εβδομάδες). Τα φύλα είναι χωριστά
και η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα σε πηγαία νερά (καρστικές ή αναβρυστικές πηγές ή κεφαλόβρυσα ή κεφαλάρια) και στο τμήμα της εκροής που ακολουθεί, πιθανώς κατά τη χειμερινή περίοδο (έμμεσες εκτιμήσεις). Έπειτα από την εκκόλαψη των
αβγών, οι προνύμφες που έχουν ουσιώδεις μορφολογικές και ανατομικές διαφορές
από τα ενήλικα εισχωρούν μέσα στο μαλακό ίζημα, όπου προσανατολίζουν το στο-

Απειλές: Βασική απειλή για το είδος αποτελεί η αλλοίωση των ενδιαιτημάτων, όπως,
για παράδειγμα, η διευθέτηση του πρανών και του πυθμένα (Λούρος) και η μείωση
της έκτασης και του όγκου τους, σε συνδυασμό με τα έργα που συνοδεύουν την υδρομάστευση (αφαίρεση) του νερού, για οικιακή κυρίως χρήση (Μυλοπόταμος). Εξίσου σημαντική είναι και η όχληση εξαιτίας της ανάπτυξης στις ιδιαιτέρου κάλλους
περιοχές αυτές, της τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και της οικιστικής φύσης ρύπανσης που τη συνοδεύει. Πλέον επικίνδυνη κρίνεται η έκχυση αποβλήτων από πετρελαιοειδή, όπως πλύσιμο αυτοκινήτων, απόβλητα λαδιών κλπ (Αϊγιάννης, Κεφαλάρι).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης
της Βέρνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Το βασικό μέτρο διαχείρισης πρέπει να είναι η
διατήρηση ικανής ποσότητας νερού στα συστήματα (κυρίως Μυλοπόταμο, αν επιβιώνει εκεί, και Κεφαλάρι) όπου ενδημεί και η μη ρύπανση του υποστρώματος (αμμοϊλή), καθώς και ενημέρωση με ειδικά φυλλάδια τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και σχολείων.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Knipowitschia goerneri Ahnelt, 1991
Κερκυρογωβιός, Corfu Dwarf Goby
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [Β1ab(i,ii )+2ab(i,ii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Ανεπαρκώς Γνωστό DD
Summary: The Corfu Dwarf Goby
is endemic to the island of Kerkyra
(Corfu). Its original description was
based on a specimen from the
karstic spring Gardiki (lagoon of
Korission drainage). This spring has
been dried up and the species is
possibly extinct, unless it is surviving in other neighbouring proper habitats, which must be checked.
Consequently, it is suggested that
a serious campaign be undertaken in order to just rediscover the
species. There is no other information about it. The Corfu Dwarf
Goby is considered as Critically Endangered.

Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία
Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της Κέρκυρας και έχει αναφερθεί μόνο από την πηγή Γαρδίκι, νοτιοδυτικά της λιμνοθάλασσας
Κορισσίων. Η πηγή αυτή έχει στερέψει, είναι όμως πιθανό να επιβιώνει σε γειτονι-
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ματικό τους άνοιγμα αντίθετα στη ροή και τρέφονται σαπροφυτικά, κυρίως με βιογενή θρύμματα (detritus). Αφού φτάσουν σε μέγεθος 12-15 εκ. μεταμορφώνονται σε
ενήλικα (εμφάνιση ματιών, στόματος, δοντιών, αναπαραγωγικών οργάνων), αναπαράγονται και πεθαίνουν, επειδή δεν μπορούν να τραφούν, αφού το έντερό τους δεν
είναι λειτουργικό. Το ενδιαίτημα επομένως που απαιτούν οι προνύμφες είναι καθαρό νερό με ικανή ροή και πυθμένα αμμο-ιλυώδη. Το ενδιαίτημα αυτό, που είναι η
πρώτη επιλογή του είδους, κάτω από σταθερές συνθήκες δεν μεταβάλλεται εποχικά, ενώ οι προνύμφες δεν φαίνεται να πραγματοποιούν μετακινήσεις. Μια δεύτερη
επιλογή, παραπλήσια όμως, έχει παρατηρηθεί στον ποταμό Λούρο και ιδιαίτερα στις
όχθες και στις αρδευτικές ή στραγγιστικές αύλακες με μαλακό υπόστρωμα.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

κούς βιοτόπους, ωστόσο η παρουσία του δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο πληθυσμός του είδους είναι εξαιρετικά σπάνιος.

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
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Οικολογία: Πηγές και ποταμίσκοι που ρέουν προς τη λιμνοθάλασσα Κορισσίων. Δεν
είναι γνωστά άλλα στοιχεία.
Απειλές: Καταστροφή του ενδιαιτήματος (αποξήρανση).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Εντατική ερευνητική προσπάθεια για να βρεθεί το είδος στην περιοχή και ανάδειξή του με κάθε πρόσφορο μέσο.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Oxynoemacheilus theophilii Stoumboudi, Kottelat & Barbieri, 2006
Λεσβοβίνος, Lesvos Stone Loach

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [B1ab(iii)+2ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου Ενδιαφέροντος LC
Summary: Species native in one
locality (Evergetoulas stream) in
the freshwaters of the island of
Lesvos. This is the unique European population of a species with a
large distribution in the opposite
catchment of Asia Minor. Because
of this European insular distribution, the species needs to be studied in order for its real genetical
structure to be identified. The species is known to be rheophilic, preferring stream areas with clean
and cold water and sandy to pebbly bottom. It is considered as
Critically Endangered because its population is under serious habitat alteration,
even full destruction, due to water use and substratum (sand and pebbles) removal for use in public works. It is suggested that the proper habitat is placed under
control, that the fish is made largely known in the area among schools and environmental agencies using special publications and for it to be cultured in aquariums.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της Λέσβου
(BA Αιγαίο), στο ρέμα Ευεργέτουλας, και αποτελεί το μοναδικό ευρωπαϊκό πληθυσμό. Εμφανίζει ωστόσο ευρεία κατανομή στη δυτική Μικρά Ασία, στα συστήματα που
εκβάλλουν στο Αιγαίο, από τη Λέσβο έως τη Σάμο. Ο πληθυσμός του είδους μπορεί
κατ' εκτίμηση να θεωρηθεί σπάνιος.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: <5%
Οικολογία: Το ενδιαίτημα του είδους αποτελούν περιοχές του άνω ρου με ψυχρό
και καθαρό νερό. Φαίνεται ότι -όπως και τα συγγενικά του είδη- προτιμά περιοχές
με πυθμένα πετρώδη ή χαλικώδη και ενδεχόμενα αμμώδη, στο κύριο ρεύμα. Δεν
υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
Απειλές: Μείωση του όγκου ή και ρύπανση των υδάτων και του υποστρώματος και
καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια ή ιδιωτικά έργα (κυρίως αμμοληψίες).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται να τεθεί υπό έλεγχο το ενδιαίτημα του είδους στο ρέμα Ευεργέτουλας. Επίσης, προτείνεται να γίνει ευρέως γνωστό με ειδικά έντυπα, ιδιαίτερα μεταξύ των σχολείων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής, καθώς και η μεταφορά και επίδειξή του σε ενυδρείο.

Pelasgus epiroticus (Steindachner, 1896)
Ηπειρώτικη τσίμα, Epirus Minnow

Συνώνυμο: Paraphoxinus epiroticus Steindachner, 1896
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A2ce+B1ab(iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Epirus Minnow is
endemic to Lake Pamvotis (Ioannina). It is considered as Critically
Endangered because of the very
recent dramatic collapses of its
population in the lake, where in
the past it formed the most important commercial species. It did not
face any competition and/or predation before and therefore it became a polyvalent species, foraging the whole water column in the
lake. However, after the introduction of various exotic fish species,
especially Carassius gibelio, it was
involved in strong competition and predation of eggs, juveniles and adults, which,
in combination with habitat destruction, proved to be fatal. Suggested management includes financing a scientific program in order to identify the reasons of
collapse and initiate measures of recovery, which would obviously be related to
the reproductive success and the spawning ground quality. It is also suggested
that public opinion is stimulated in order to support a campaign for the species'
protection, since it is considered as the lake's "trade mark".
Π.Γ.Δ.Μ.

105

Ψάρια

Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης
Παμβώτιδας (Ήπειρος). Ο πληθυσμός του εμφανίζει μείωση, δεν υπάρχουν όμως
ποσοτικά στοιχεία. Στο παρελθόν η ηπειρώτικη τσίμα ήταν το σημαντικότερο αλιεύσιμο είδος ψαριού της λίμνης, η εισαγωγή όμως ξενικών ψαριών, και ιδιαίτερα του
Carassius gibelio, σε συνδυασμό με την καταστροφή του ενδιαιτήματός της, πιθανώς
προκάλεσε την κατάρρευση του πληθυσμού του.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος εμφανίζει έντονο λιμνόφιλο χαρακτήρα και καταλαμβάνει ολόκληρη τη στήλη του νερού, ασκώντας τον οικολογικό ρόλο του μικρού πελαγικού είδους. Εμφανίζεται και κοντά στις όχθες. Είναι μικροφάγο.
Απειλές: Το είδος θεωρείται ένα από τα περισσότερο απειλούμενα είδη, διότι ο πληθυσμός του στην Παμβώτιδα έχει καταρρεύσει και δεν υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Ανάμεσα στις απειλές συγκαταλέγονται η αλλοίωση ενδιαιτήματος, η υπεραλίευση, η θήρευση και ο ανταγωνισμός με ξενικά είδη, όπως το είδος Carassius gibelio.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η λίμνη Παμβώτιδα (λίμνη Ιωαννίνων) έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR2130005).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Για τη διαχείριση του είδους προτείνεται η σοβαρή χρηματοδότηση ενός ερευνητικού προγράμματος που θα καθορίσει τους λό-

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

γους της κατάρρευσης του πληθυσμού, που προφανώς πρέπει να σχετίζονται με την
αναπαραγωγική επιτυχία. Επίσης, προτείνεται η διέγερση της κοινής γνώμης, για να
υποστηρίξει την προστασία του είδους, που είναι άλλωστε Çσήμα κατατεθένÈ της λίμνης.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου
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Pelasgus laconicus (Kottelat & Barbieri, 2004)

Λακωνικός πελασγός, Evrotas Minnow

Συνώνυμο: Pseudophoxinus laconicus Kottelat & Barbieri, 2004
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [B2ab(ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: Species endemic of
the Peloponnese, restricted to the
rivers Evrotas and Alfeios and to
the spring Vasilopotamo, west of
the Evrotas estuary. It is considered as Critically Endangered because of the strong fragmentation
and the small size of each population, except in Vasilopotamos. It
is suggested that each population
is managed by keeping sufficient
water quantity and quality and by
monitoring the situation. It is also
proposed that special booklets for
the species are published and distributed to the public, the schools and the environmental agencies.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο λακωνικός πελασγός είναι είδος ενδημικό του ποταμού Ευρώτα και του άνω ρου του ποταμού Αλφειού. Υπάρχουν πέντε
υποπληθυσμοί, δύο στον ίδιο τον Ευρώτα, ένας στη Σκάλα Λακωνίας, ένας στον Βασιλοπόταμο και ένας στον άνω ρου του Αλφειού. Επομένως το είδος εμφανίζει κατακερματισμό, τόσο μέσα στο ίδιο το σύστημα όσο και σε διαφορετικά συστήματα. Οι
διάσπαρτοι αυτοί υποπληθυσμοί κατανέμονται σε ευρύ χώρο εξάπλωσης και γενικά
θεωρούνται ολιγάριθμοι. Γενικά, ο συνολικός πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος απαντά σε μέρη με πιο αργή ροή, στον Ευρώτα και τον Βασιλοπόταμο. Είναι δηλαδή ελόφιλο, με μικρή κινητικότητα και εξαρτάται από την παρουσία
υδρόβιας βλάστησης, που του προσφέρει τροφή, αναπαραγωγικό υπόστρωμα και
καταφύγιο. Αποθέτει τα αβγά του σε ρίζες και υδρόβια φυτά. Τρέφεται με επιλιθική
βλάστηση και μια μεγάλη ποικιλία μικροσκοπικών φυτών (διατόμων) και μικροασπονδύλων. Είναι ανθεκτικό σε έλλειψη οξυγόνου και διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
Στον Ευρώτα αφθονεί σε τμήματα του ποταμού που λιμνάζουν, καθώς και σε πηγές
με όχι καλά οξυγονωμένα νερά, όπου δεν βρέθηκαν αλλά ψάρια. Απαντά επίσης σε
έλη της εκβολικής περιοχής, αποστραγγιστικές τάφρους και γεωργικά πηγάδια. Επιβιώνει το καλοκαίρι σε λιμνούλες με ελάχιστο και ποιοτικά υποβαθμισμένο νερό.
Απειλές: Ο πληθυσμός του λακωνικού πελασγού απειλείται τόσο από την εποχική αποξήρανση όσο και από τον ανταγωνισμό από το κουνουπόψαρο (Gambusia holbrooki)
και, στον Βασιλοπόταμο, ίσως από τη θήρευση από τα λαβράκια. Ωστόσο, το είδος
είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με μεγάλη ικανότητα επαναποικισμού περιοχών και καλά
προσαρμοσμένο στις ασταθείς συνθήκες της περιοχής.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται η διατήρηση ικανής ποσότητας
και ποιότητας νερού για κάθε πληθυσμό και ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης. Επίσης, προτείνεται η έκδοση και διανομή φυλλαδίων για το κοινό, τα σχολεία και τις
περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Pungitius hellenicus Stephanidis, 1971
Ελληνοπυγόστεος, Greek Stickleback

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [B2ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Greek Stickleback
is an endemic species living in the
river Spercheios catchment (Central Greece). It has been described
from a karstic spring flowing into
the village of Kompotades (Lamia),
now dried up. The species is actually surviving in another karstic
spring (Agia Paraskevi) and in
some draining channels and wells
in the plain of Spercheios. The
habitat of the species is characterized by clean, still or slow running
water with rich aquatic vegetation,
among which the fish is protected and looking for food (micro-invertebrates and micro-plants). These habitats
appear to be fragmented and are under strong pressure of destruction by water
abstraction and pollution. For its protection, it is suggested that a sufficient part
of habitats is maintained in natural conditions and far from any human influence.
It is also suggested that special booklets with information about the species are
published for schools and environmental agencies. The Greek Stickleback is considered as Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο ελληνοπυγόστεος είναι είδος ενδημικό στο σύστημα του Σπερχειού (Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα). Έχει περιγραφεί με
βάση δείγματα από την πηγή Κομποτάδες Λαμίας, η οποία έχει αποξηρανθεί (τσιμεντωθεί !). Επίσης, έχει βρεθεί στην πηγή της Αγίας Παρασκευής Λαμίας, καθώς και
σε κάποιες αποστραγγιστικές τάφρους και πηγάδια της πεδιάδας της Λαμίας. Είναι
σπάνιο στο σύστημα και απαντά μόνο σε περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από
καθαρό νερό και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Το είδος εμφανίζει κερματισμό μέσα
στο ίδιο το σύστημα, εξαιτίας της φύσης του ενδιαιτήματός του. Ο πληθυσμός του
παρουσιάζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το ενδιαίτημα του είδους χαρακτηρίζεται από καθαρά, διαυγή νερά, χωρίς καθόλου ή με μέτρια ροή και πλούσια υδρόβια και υδροχαρή παρόχθια βλάστηση. Τα άτομα κρύβονται ανάμεσα στα φύλλα των φυτών, όπου αναζητούν την τροφή
τους (μικροασπόνδυλα και μικρόφυτα). Είναι γνωστό ότι τα αρσενικά άτομα κατασκευάζουν φωλιές όπου τα θηλυκά γεννούν τα αβγά τους, τα οποία επιβλέπουν τα
αρσενικά.
Απειλές: Κυρίως η καταστροφή ή η αλλοίωση ενδιαιτήματος από δημόσια έργα, ρύπανση, αφαίρεση νερού.
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Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981), ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως μέτρο διαχείρισης του είδους, προτείνεται
η διατήρηση των κυριοτέρων ενδιαιτημάτων του σε φυσική κατάσταση και η επίβλεψή τους. Επίσης, η συγγραφή και η διανομή φυλλαδίων στα σχολεία και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880)
Ζουρνάς, Zournas, Greek Valencia
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κρισίμως Κινδυνεύον CR [A3ce;B2ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: The Greek Valencia is
endemic to the SW Balkan drainage, mainly in the Greek catchment, which can be characterized
as rare and in decline. It also appears in the south-west corner of
Albania (lagoon Vouthroto drainage). In Western Greece the species has an extended distribution,
from the Peloponnese (Alfeios and
Pineios rivers) to the Greek continental drainage flowing into the
Ionian Sea, such as rivers Mornos
(Cheiliadou spring), Acheloos
(Mesolongi lagoon, Lesini spring),
an independent spring in Astakos, Vlycho (in Vonitsa), rivers Arachthos, Louros
(Barbanakos spring), Acheron (springs Kypseli, Ammoudia) and Kalamas (Drepanon).
It also occurs in the waters of Lefkas island (Kaligoni spring) and Kerkyra (in
Lefkimi, in Chalikiopoulou lagoon, which is the type locality, and in Dasia). The
main habitat of the species is marshy areas with clean water, mainly of springs,
and a depth of one meter or more. The favorite area is rich in aquatic plants, where
the species is searching for food (various invertebrates) and protection. It reproduces in spring to summer and eggs are adhered to plants. Strong competition
with the sympatric Gambusia holbrooki was observed, which often causes many
damages in the fins. As for management measures, it is proposed that all populations are registrered and that protected areas are created in proper localities.
It is also proposed that its existence is publicised by booklets to schools and
other agencies. In Greece the species is considered as Critically Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο ζουρνάς είναι ενδημικό είδος των
περισσοτέρων υδατικών συστημάτων της Δ. Ελλάδας και της ΝΔ Αλβανίας, τα οποία
εκβάλλουν απευθείας στο Ιόνιο πέλαγος. Στην Πελοπόννησο έχει βρεθεί στον Αλφειό
και στον Πηνειό. Στην Αιτωλοακαρνανία έχει αναφερθεί από το σύστημα του Μόρνου (στην πηγή Χειλιαδούς), το σύστημα του Αχελώου (στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου), στο Λεσίνι, στον Αστακό και στις πηγές Βλυχός της Βόνιτσας. Στην Ήπειρο έχει βρεθεί στον Άραχθο, στον Λούρο (πηγή Μπαρμπανάκος), στον Αχέροντα
(Κυψέλη, Αμμουδιά) και στον Καλαμά (πηγή Δρέπανου ή Συκιάς), καθώς και σε εκβολικά κανάλια. Στα Ιόνια νησιά έχει αναφερθεί από τη Λευκάδα [στη Ζωοδόχο Πηγή ή πηγή Καλιγόνης, που τώρα έχει αποξηρανθεί) και την Κέρκυρα (στη λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου (type locality), Δασιά και Λευκίμμη]. Παρά την ευρεία εξάπλω-

σή του στη δυτική Ελλάδα, ο ζουρνάς μπορεί να χαρακτηριστεί ως σπάνιο και τοπικά περιορισμένης εξάπλωσης.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 95%

Απειλές: Αλλοίωση του ενδιαιτήματος (αφαίρεση νερού, έργα, ρύπανση, αποξηράνσεις). Επιθετικότητα από το είδος Gambusia holbrooki (κουνουπόψαρο).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στα παραρτήματα ΙΙ και
IV της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και στο παράρτημα ΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως μέτρο διαχείρισης του είδους, προτείνεται
η άμεση καταγραφή των πληθυσμών του και η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών σε κάποια από τα κατάλληλα ενδιατήματα. Επίσης, η έκδοση και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για σχολεία και οργανώσεις. Το είδος μπορεί να προβληθεί
ως Çσήμα κατατεθένÈ των ιδιαίτερα ευάλωτων πηγαίων ελών εσωτερικών υδάτων
της Δυτικής Ελλάδας.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Alburnus volviticus Freyhof & Kottelat, 2007
Γελάρτζα, Gelartza

Συνώνυμο: Chalcalburnus chalcoides macedonicus Stephanidis, 1971 (partim)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: Gelartza is endemic to
Lake Volvi, where it is exploited.
However, this exploitation is rather irregular due to the problematic
reproduction of the species and
its irregular age classes. Traditionally, reproduction takes place during spring in the tributaries flowing into the lake, with the Apollonia stream being the most important since ancient times. This
spawning migration, however, is
not regular because of the interruption of the water flow in the
stream when dryiness appears earlier and/or water use for agriculture is exhaustive. Since the species does not
seem to be rare in the lake, it is possible that reproduction also takes place in
other grounds, as there are several suitable banks in the lake. It is proposed that
the population of the species be studied in order for the spawning migration to
be facilitated and monitored. Gelartza is considered as Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος έχει περιγραφεί από τη λίμνη Βόλβη (Κεντρική Μακεδονία), όπου είναι ενδημικό. Η γελάρτζα ανεβαίνει στους
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Οικολογία: Το βασικό ενδιαίτημα του είδους είναι ελώδεις εκτάσεις, που τροφοδοτούνται από πηγές και έχουν καθαρό στάσιμο ή με ελαφρά ροή νερό και σχετικό βάθος (από 1 μέτρο και άνω). Απαραιτήτως υπάρχει πλούσια υδρόβια βλάστηση, στην
οποία το είδος αυτό αναζητά την τροφή του ή κρύβεται. Η διατροφή του συνίσταται
από διάφορα ασπόνδυλα και η αναπαραγωγή του γίνεται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα αβγά του προσκολλώνται στα υδρόβια φυτά.
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παραποτάμους που εκβάλλουν στη λίμνη (κυρίως στον ποταμό της Απολλωνίας) κατά την περίοδο της αναπαραγωγής και ως νεαρό άτομο, πριν από την κάθοδο του προς
τη λίμνη. Στο παρελθόν είχε αναφερθεί η παρουσία του και στη λίμνη Κορώνεια, όπου όμως ουδέποτε υπήρξε σταθερό στοιχείο της ιχθυοπανίδας. Το είδος αποτελεί
αντικείμενο επαγγελματικής αλιείας, εφόσον υπάρχουν ισχυρές ηλικιακές κλάσεις
έπειτα από μια επιτυχημένη αναπαραγωγή. Ο πληθυσμός του εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Ως ενήλικο το είδος είναι τυπικά λιμνόφιλο και διαμένει και τρέφεται στη
στήλη του νερού. Κατά τα πρώτα οντογενετικά στάδια, ωστόσο, και ως νεαρό άτομο
συχνάζει στους ποταμούς ή στην παράκτια ζώνη της λίμνης. Συνήθως αναπαράγεται στους ποταμούς, ωστόσο από παρατηρήσεις προκύπτει πως ενδέχεται να αναπαράγεται και στις όχθες της λίμνης.
Απειλές: Βασική απειλή για το είδος αποτελεί η δυσκολία ανόδου στους ποταμούς
που εκβάλλουν στη λίμνη για αναπαραγωγή, λόγω διακοπής της συνεχούς ροής των
ρευμάτων (έντονη υδρομάστευση για το πότισμα γεωργικών καλλιεργειών). Η συχνά
διακεκομμένη ροή οδηγεί στην απομόνωση των πληθυσμών αρσενικών και θηλυκών ατόμων, που μεταναστεύουν χωριστά, με αποτέλεσμα τη μείξη με άλλα είδη και
τη δημιουργία υβριδίων.
Μέτρα

διατήρησης

που

υπάρχουν:

Το

είδος

περιλαμβάνεται

ως

Chalcalburnus chalcoides στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία

92/43/ΕΟΚ) και στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης. Επίσης, η ευρύτερη
περιοχή των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000
ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR1220001).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Για τη διατήρηση του πληθυσμού σε ικανά επίπεδα, προτείνεται να μελετηθεί ιδιαίτερα η αναπαραγωγή του και η μετανάστευσή
του. Άμεσο μέτρο θα μπορούσε να είναι η διευκόλυνση της μετανάστευσης, με ετήσια επίβλεψη και παρακολούθηση. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει γνωστή με φυλλάδια σε σχολεία της περιοχής η περιγραφή της μετανάστευσης του είδους από τον
Αθήναιο κατά το 2ο αιώνα μ.Χ.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Cobitis arachthosensis Economidis & Nalbant, 1997
Αραχθοβελονίτσα, Arachthos Spined Loach

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [Β1ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: Species endemic to the
lower drainage of the river Arachthos in Epirus, where it presents a
very restricted range, mainly in
the irrigation channels. This fact
renders it very fragile in any present
or future abrupt change of its habitat by pollution and by management or use of water and land.
The Arachthos Spined Loach is
considered as Endangered.

Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία
και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό
στο υδατικό σύστημα του Αράχθου
της Ηπείρου. Η περιγραφή του έγινε με βάση δείγματα από τον ποταμό Άραχθο. Εμ-

φανίζεται μόνο στον κάτω ρου του ποταμού και ιδιαίτερα στα κανάλια που έχουν γεώδη πυθμένα και πρανή. Δεν έχει βρεθεί στον άνω ρου του ποταμού, που έχει χειμαρρώδη μορφή και ελάχιστες περιοχές με μαλακό υπόστρωμα. To είδος μπορεί
κατ' εκτίμηση να θεωρηθεί μετρίως σπάνιο, αν και σε ορισμένες περιοχές είναι μάλλον κοινό, ιδιαίτερα στα κανάλια της πεδιάδας της Άρτας.
Οικολογία: Το ενδιαίτημα της αραχθοβελονίτσας αποτελούν περιοχές του ποταμού
ή των καναλιών με μαλακό υπόστρωμα (ιλυώδες) και πλούσια υδρόβια βλάστηση.
Κατά βάση είναι νυχτόβιο και την ημέρα παραμένει κρυμμένο μέσα στην ιλύ. Τρέφεται κυρίως με υπολείμματα (detritus) αλλά και μικροσκοπικά ασπόνδυλα. Η αναπαραγωγή του δεν έχει μελετηθεί. Φαίνεται ότι γίνεται επιτόπου.
Απειλές: Ρύπανση των υδάτων και του υποστρώματος και καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα, ιδιαίτερα περιορισμός των περιοχών με γεώδη πυθμένα.
Ο περιορισμός αυτός γίνεται με δύο βασικούς τρόπους: αύξηση της ροής που παρασύρει την αμμοϊλύ, και αφαίρεση της άμμου για δημόσια ή ιδιωτικά έργα (αμμοληψίες).
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Επειδή η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη
στην περιοχή εξαιτίας της έντονης γεωργικής δραστηριότητας, προτείνεται το είδος
να τεθεί σε κατάλογο με υπό επίβλεψη είδη, για τα οποία θα δίνεται περιοδική έκθεση και θα προτείνονται προληπτικά μέτρα. Επίσης, προτείνεται η χωροθέτηση μικρών ενδιαιτημάτων υπό μορφή καταφυγίων και η έκδοση φυλλαδίου για τα σχολεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Knipowitschia thessala (Vinciguerra, 1921)
Θεσσαλογωβιός, Thessaly Goby
Συνώνυμo: Gobius thessalus (Vinciguerra, 1921)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [B2ab(iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: Species endemic to
Lake Karla and the Thessaly river
Pineios drainage. Its first description was made from the Chasabali spring (type locality) draining
in Karla. Actually, the species appeared to have regular presence
in the area, but given its restricted area of distribution and its fragmentation it is considered as Endangered. Alteration of habitats
and water pollution are regarded
as main threats. It is suggested
that recovery plans are developed
for the Thessaly Goby together together with other species of the area through restoration of habitats and designating special areas as refuges. It is also suggested that a large publicity campaign for schools and environmental agencies is launched in order for public awareness to be raised.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό στο σύστημα του Θεσσαλικού Πηνειού και της Κάρλας (Θεσσαλία). Έχει περιγραφεί από την
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Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
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πηγή Χασάμπαλι, που αποχετεύει στην Κάρλα. Έχει επίσης βρεθεί στον Πηνειό (Τέμπη), στην πηγή Μάτι Τυρνάβου και στον παραπόταμο Ληθαίο, μέσα στα Τρίκαλα. To
είδος εμφανίζει κατακερματισμό και μπορεί χονδρικά να χωριστεί σε 4 υποπληθυσμούς: της Κάρλας, του Πηνειού, της πηγής Μάτι Τυρνάβου και του παραποτάμου
Ληθαίου των Τρικάλων. Από αυτούς, μεγαλύτερος εμφανίζεται εκείνος του ίδιου του
Πηνειού, ενώ ο πλέον προβληματικός είναι ο πληθυσμός της Κάρλας.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος προτιμά τα καθαρά και διαυγή νερά χωρίς ρεύμα. Μπορεί ωστόσο να ανεχθεί και τρεχούμενα νερά με αισθητή ροή (π.χ. Πηνειός). Ωστόσο, ως
βενθικό είδος, ζει στον πυθμένα, κυρίως με άμμο και χαλίκια, σε περιοχές που ενδεχόμενα υπάρχει και υδρόβια βλάστηση. Τρέφεται από μικροασπόνδυλα και ενδεχόμενα μικρόφυτα. Δεν είναι γνωστή η αναπαραγωγή του, αλλά από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι τα είδη του γένους αυτού αποθέτουν τα αβγά τους σε κρυψώνες και έπειτα τα επιβλέπουν.
Απειλές: Η βασική απειλή που αντιμετωπίζει ο θεσσαλογωβιός αφορά την καταστροφή ή και αλλοίωση του ενδιαιτήματός του. Επίσης, πρόβλημα αποτελεί και η ρύπανση των υδάτων.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται (ως Gobius thessalus)
στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ο θεσσαλογωβιός αντιμετωπίζει δύο βασικές
απειλές: την αλλοίωση των ενδιαιτημάτων του και τη ρύπανση των υδάτων. Η αντιμετώπιση και η εξουδετέρωσή τους αφορά και άλλα είδη. Για το παρόν είδος προτείνεται επίσης η ανάδειξή του με ειδικά φυλλάδια σε σχολεία και οργανώσεις, καθώς
και η δημιουργία χώρων ελεγχόμενης παρουσίας και επίδειξης (π.χ. ενυδρεία).
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927)
Γκιζάνι, Gkizani

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον EN [B1b(i,ii,iii,v)c(iii,iv)+2b(i,ii,iii,v)c(iii,iv)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: Gkizani is a primary
fish endemic to the freshwaters of
Rhodes Island. Its population is
the only European population. Its
isolation in the island dates since
the Upper Tertiary. In the opposite
catchment of Asia Minor some
other closely related populations
occur. In Rhodes the species was
studied under a LIFE-Nature project. As a result, a number of protected areas were proposed, such
as the Loutani Refuge, the Agia
Eleousa artificial basin, the Psinthos
Park etc. Actually, it is estimated
that the species is safer, especially because of the large space offered by the
dam-lakes of Apollakia and Gadouras and the reservoir of Efta Piges. Some populations, such as the one at Kalavarda (western part), are still in danger of extinction due to lack of water, while some other in the eastern part, such as the
ones in Myloi Koskinou and Mandraki, are already extinct because of water pumpΠ.Γ.Δ.Μ.
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ing. A special problem, which is under study, concerns the genetic determination
and separation of the original and stocked populations. Gkizani is considered as
Endangered.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος εμφανίζει σαφή ρεόφιλο χαρακτήρα. Εντούτοις επιβιώνει χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα και σε περιβάλλον ήρεμων νερών. Τρέφεται με μικρο-ασπόνδυλα και μικρόφυτα. Φαίνεται πως η αναπαραγωγή του είναι τμηματική και λαμβάνει
χώρα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο περίπου. Τα αβγά του είναι κολλώδη.
Απειλές: Ανεπάρκεια νερού και ρύπανση.
Mέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το γκιζάνι προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981), ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας
των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Η διαχείριση του είδους έχει γίνει στα πλαίσια
ειδικού προγράμματος Life, από το οποίο προέκυψαν διάφορα έργα, όπως είναι το
Ειδικό Καταφύγιο του Λουτάνη, κοντά στην Αρχίπολη, η υδατοδεξαμενή της Αγίας
Ελεούσας και το Πάρκο της Ψίνθου. Σήμερα το είδος φαίνεται να έχει διαφύγει τον
κίνδυνο αφανισμού, ιδιαίτερα επειδή οι πληθυσμοί του Γαδουρά, των Επτά Πηγών
και της Απολλακιάς, αν και πιθανώς δεν είναι αυτόχθονες, διαθέτουν μεγάλο ζωτικό χώρο στις μικρές φραγμαλίμνες ή υδατοδεξαμενές που έχουν δημιουργηθεί. Ο
πληθυσμός της Καλαβάρδας (δυτικός υδροκρίτης) είναι ο πλέον απειλούμενος, ενώ
οι πληθυσμοί στους Μύλους Κοσκινούς και στο Μανδράκι, καθώς και μερικοί άλλοι
(ανατολικός υδροκρίτης), έχουν εκλείψει.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Pelasgus marathonicus (Vinciguerra, 1921)
Αττικόψαρο, Marathon Minnow

Συνώνυμα: Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (Vinciguerra, 1921)
Pseudophoxinus marathonicus (Vinciguerra, 1921)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [A2ce;B2ab(iii,iv)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Σχεδόν απειλούμενο ΝΤ
Summary: The Marathon Minnow is endemic to the east drainage of continental
Greece, from Attica to South-East Thessaly (Magnisia). As a small size fish, it can
survive and be present in very restricted habitats around springs and/or small
marshes and due to this fact it shows strong fragmentation. There have already
been recorded nine independent habitats but it is believed that there are more.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το γκιζάνι είναι ενδημικό των εσωτερικών υδάτων της Ρόδου (Δωδεκάνησα) και αποτελεί το μοναδικό ευρωπαϊκό πληθυσμό, ο οποίος ανάγεται μέχρι και το Ανώτερο Τριτογενές. Οι αρχικοί πληθυσμοί
έχουν περιγραφεί από τον ποταμό της Καλαβάρδας (δυτική ακτή) και διάφορα ανεξάρτητα ρέματα της ανατολικής ακτής, πολλά από τα οποία έχουν στερέψει. Επίσης,
έχει διασπαρθεί σε πολλές περιοχές του νησιού, ακόμη και τεχνητές δεξαμενές
(π.χ. Αγία Ελεούσα). Δεν είναι σίγουρο αν η σημερινή του εξάπλωση είναι αυθεντική ή αν προέρχεται από διασπορά. Συγγενικοί πληθυσμοί υπάρχουν και σε περιοχές της απέναντι ασιατικής ακτής. Οι ανεξάρτητοι πληθυσμοί του νησιού παρουσιάζουν συχνά πολύ μεγάλες αυξομειώσεις. Από τους 4 υποπληθυσμούς μόνο οι 2 είναι πιθανώς αυτόχθονες (Καλαβάρδα, Γαδουράς). Και αυτοί όμως ενδέχεται να έχουν αναμειχθεί με άλλους. Σε περιόδους μεγάλης και παρατεταμένης ξηρασίας οι
πληθυσμοί επανιδρύονται ταχύτατα από μικρό αριθμό ατόμων. Όμως η διαδικασία
αυτή διέρχεται δια του φαινομένου της στενωπού. Γενικά πάντως ο πληθυσμός του
εμφανίζει μείωση.
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Some of them (as the Chelidonous
stream in the Athens catchment)
have already been destroyed, while
in others the species is on the
way to extinction because of very
strong aggression by the alien
Gambusia holbrooki [Vravrona
spring and the type locality Kato
Souli (Makaria) spring in Attica
etc.]. For management it is suggested that, apart from habitat
monitoring, the spreading of Gambusia is stopped by biological control and the local populations of
Attikopsaro are supported by artificial reproduction and repopulation. It is also suggested that a large publicity
campaign for schools and environmental agencies is launched, in order for public awareness to be raised. The Marathon Minnow is considered as Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το αττικόψαρο έχει ευρεία ασυνεχή
εξάπλωση, από την Αττική έως τη Μαγνησία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο μικρό μέγεθός του και κατά συνέπεια στα μικρής έκτασης ενδιαιτήματα που απαιτεί. Συγκεκριμένα, το είδος εξαπλώνεται: Αττική: Μακαρία πηγή, στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα
(type locality), πηγή Βραυρώνας, ρέμα Χελιδονούς Κηφισού. Βοιωτία: Ασωπός, Βοιωτικός Κηφισός, Υλίκη. Φθιώτιδα: Πηγή Σκορπιονερίου Αταλάντης, ανώνυμες πηγές στα Καμένα Βούρλα και στις Θερμοπύλες, σύστημα Σπερχειού, πηγές πεδιάδας
Σπερχειού (π.χ. Κομποτάδες, Μεξιάτες, Αγία Παρασκευή κλπ). Μαγνησία: Σύστημα
Χολορέματος Αλμυρού. Συνολικά έχουν καταμετρηθεί εννέα υποπληθυσμοί, ενώ πιστεύεται ότι υπάρχουν ή υπήρξαν περισσότεροι. Επομένως το είδος εμφανίζει έντονο κατακερματισμό. Οι διάσπαρτοι αυτοί υποπληθυσμοί εξαπλώνονται σε ευρύ χώρο κατανομής και γενικά θεωρούνται ολιγάριθμοι. Γενικά, ο πληθυσμός του αττικόψαρου εμφανίζει μείωση εξαιτίας της καταστροφής των ενδιατημάτων του.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος εμφανίζει έντονο λιμνόφιλο χαρακτήρα και δεν συχνάζει σε ρέοντα ύδατα. Είναι μικροφάγο και τρέφεται με φυτικά υπολείμματα ή μικροπλαγκτόν,
που βρίσκει στο περιβάλλον του. Επιβιώνει σε μικρούς απομονωμένους πληθυσμούς
σε πηγές με καθαρά νερά και πλούσια υδροχαρή βλάστηση, όπου βρίσκει και την
τροφή του και ολοκληρώνει την αναπαραγωγή του. Η βιολογία του είναι άγνωστη.
Απειλές: Στο εύρος της εξάπλωσής του το είδος αντιμετωπίζει πληθώρα απειλών,
πολλές από τις οποίες αποδείχτηκαν μοιραίες για ορισμένους υποπληθυσμούς. Έτσι ο υποπληθυσμός του ρεύματος της Χελιδονούς στην Αττική (Στεφανίδης, προφορική πληροφορία 1970) έχει μάλλον εξαφανιστεί, εξαιτίας της αστικής επέκτασης
και της ρύπανσης. Ο υποπληθυσμός αυτός ήταν ο μοναδικός σε υδροκρίτη που εκβάλλει στον Σαρωνικό και ενδεχόμενα συνδεόταν με άλλους υποπληθυσμούς του
Κηφισού και του Ιλισού, που εξαφανίστηκαν κατά τη ραγδαία αστικοποίηση της Αθήνας. Ο υποπληθυσμός της Βραυρώνας έχει επίσης μάλλον εξαφανιστεί, εξαιτίας
του έντονου ανταγωνισμού με το ξενικό είδος Gambusia holbrooki (έρευνα Οκτωβρίου 2004). Το ίδιο, ενδεχόμενα, και ο πληθυσμός της Μακαρίας πηγής, στο Κάτω
Σούλι Μαραθώνα (Οκτώβριος 2004). Ο υποπληθυσμός του Ασωπού μάλλον έχει εξαφανιστεί εξαιτίας της έντονης ρύπανσης, ενώ ο υποπληθυσμός της πηγής Κομποτάδων Λαμίας εξαιτίας της τσιμεντοποίησης της πηγής. Ορισμένοι υποπληθυσμοί
στα Καμένα Βούρλα και αλλού έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της αφαίρεσης του νερού ή και της ρύπανσής του.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το αττικόψαρο προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981), ενώ συμπεριλαμβάνεται και στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης (ως Pseudophoxinus marathonicus).

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται η εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος για την έρευνα και τη διάσωση του είδους, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική.
Επίσης, απαιτείται ευαισθητοποίηση των σχολείων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής. Τέλος, απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου για τη βιολογική καταπολέμηση του κουνουπόψαρου (Gambusia holbrooki).

Pelasgus prespensis (Karaman, 1924)
Τσίμα Πρέσπας, Prespa Minnow

Συνώνυμo: Phoxinellus prespensis (Karaman, 1924)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: Species endemic and
restricted to the Prespa lakes, in
Northestern Greece. It inhabits still
waters of the two lakes and lake
shores, with abundant aquatic vegetation. An ongoing population decline has been monitored since
1984. Signs of disease and parasites are present in many individuals and there has been a significant increase in the number of
predatory birds. The species is also threatened by water pollution
and extraction (water level decreases are a problem due to the karstic
nature of these lakes) and by the introduction of exotic fish species. Potential
conservation measures include policy-based actions and in particular the development and application of relevant regulations. Research on the biology, ecology and population trends of the species can outline the necessary conservation
measures to be undertaken. In Greece the species is considered as Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, σε παραλίμνιες περιοχές. Δεν είναι πολύ κοινό. Από το 1984 παρατηρείται συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25%
της περιοχής εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστα τα
ποσοστά του πληθυσμού.
Οικολογία: Μικρό (55 χιλ.), ζει και αναπαράγεται σε παραλίμνιες περιοχές με άφθονη βλάστηση. Τρέφεται κυρίως με προνύμφες Διπτέρων. Έχει εκτεταμένη περίοδο ωοτοκίας.
Απειλές: Είδος που βρίσκεται μόνο στην Πρέσπα, με περιορισμένη εξάπλωση
(<5.000 τ.χλμ) και διασπορά (<500 τ.χλμ). Από το 1984 μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού. Σημάδια από παθογόνα και παράσιτα έχουν βρεθεί σε πολλά άτομα, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά οι θηρευτές (πουλιά) του είδους. Θεωρείται ότι απειλείται από εισαγμένα ξενικά είδη (Pseudorasbora
parva, Rhodeus amarus). Η τσίμα των Πρεσπών απειλείται επίσης από τη ρύπανση
των υδάτων και την άντληση των υπογείων υδάτων, που συντελεί στην πτώση της
στάθμης του νερού στις δύο λίμνες. Σημαντική απειλή για το είδος αποτελεί επίσης
η περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση και η περιορισμένη διασπορά.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης
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για το είδος. Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών (Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/ΦΕΚ Δ'302/
23.7.09). Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura 2000
(GR1340001, GR1340003).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαραίτητη θεωρείται η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσει την προστασία του είδους
σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες απειλές από την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους. Έρευνα στη βιολογία, την οικολογία και τα πληθυσμιακά δεδομένα του είδους μπορεί να καθορίσει τις απαιτούμενες διαχειριστικές δράσεις για το είδος, οι οποίες και θα πρέπει να εφαρμοστούν.
Ειρήνη Κουτσερή

Phoxinus strymonicus Kottelat, 2007

Στρυμονόγαστρος, Aegean Minnow

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [B1ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ
Summary: Species endemic to
the river Strymon drainage, which
has been described from its tributary Angitis. It is possible that it
also exists in the Bulgarian side
of the river catchment. Some other allopatric populations recorded from other areas in Greece,
such as Marmaras stream (Eastern Macedonia, Pangaion Valey),
Filiouris and Maronia streams
(Western Thrace) and Loudias
stream (in Aravissos spring, Central Macedonia), may belong to
this species or need new a taxonomic approach, especially the population of Loudias. It is a species with great
preference to the clean water of springs, but it has been observed in less appropriate localities. In general, it is suggested that the proper habitats be protected. Additionally, it is proposed that special booklets with species information are
published for distribution to schools and environmental protection agencies. The
Aegean Minnow is considered as Endangered.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό του Στρυμόνα και ιδιαίτερα του παραποτάμού του Αγγίτη, πιστεύεται όμως ότι έχει ευρύτερη
γεωγραφική εξάπλωση. Εμφανίζει ιδιαίτερη προτίμηση στα καθαρά νερά των πηγών. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες παραπλήσιες περιοχές. Συγκεκριμένα,
το είδος εξαπλώνεται:
Α. Μακεδονία: Σύστημα Στρυμόνα, παραπόταμος Αγγίτης [Καλαμπάκι και Κεφαλάρι
(type locality)]. Το είδος έχει ή πιστεύεται ότι έχει εξάπλωση και σε άλλες περιοχές
της Μακεδονίας, όπως στον Μυλοπόταμο Δράμας (σύστημα Αγγίτη), στην πηγή Βαρβάρες Δράμας (σύστημα Αγγίτη), στον ποταμίσκο Μαρμαρά Παγγαίου Καβάλας και
στις πηγές Αραβησσού Γιαννιτσών (σύστημα Λουδία).
Θράκη: Φιλιουρής και ποταμίσκος Μαρώνειας, ενώ έχει εισαχθεί και στον Νέστο
(* στον χάρτη). Στις περιοχές παρουσίας του δεν είναι σπάνιο, ούτε όμως μπορεί να
θεωρηθεί κοινό. Ο παρατηρούμενος κατακερματισμός (περίπου 8 υποπληθυσμοί)
οφείλεται στην προτίμησή του σε συγκεκριμένο τύπο ενδιαιτήματος.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%. Το ποσοστό αυτό δίνεται με βάση τις ως τώρα γνώσεις. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει και σε περιοχές του Στρυμόνα που ανήκουν στη Βουλγαρία.

Απειλές: Κυριότερη απειλή αποτελεί η αφαίρεση του νερού των πηγών για διάφορες χρήσεις και η ρύπανσή του. Επίσης η κατασκευή των έργων που συνοδεύουν
την υδρομάστευση και η επακόλουθη αλλοίωση του ενδιαιτήματος. Σε άλλες περιοχές ο κίνδυνος εντοπίζεται στην ανομβρία, σε συνδυασμό με την αφαίρεση νερού.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Βασικό μέτρο διαχείρισης του είδους είναι η
προστασία του ενδιαιτήματός του στις περιοχές όπου εμφανίζεται. Επίσης, η σύνταξη και έκδοση φυλλαδίων για τα σχολεία και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Salmo louroensis Delling, 2003

Πέστροφα Λούρου, Louros Trout

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [B1ab(iii,v)]
Summary: Species endemic to
the river Louros. The population is
considered as Endangered because
of its very restricted area of distribution and low density, estimated
to be no more than a few hundred individuals, if so. The main
reason is heavy fishing pressure
due to close proximity to the national road, which allows for easy
access for sometimes illegal fishing. The fish has been observed in
some specific areas of the river,
down small falls and/or small caves
formed by tree roots or other similar formations. The reproduction takes place in winter (mainly January) in shallow bottoms with sand. For protection it is suggested that several suitable habitats are monitored and that all illegal fishing is controlled, such as the use of
poisons. It is also suggested that any stocking by other trout species is avoided
and that awareness of the local public and schools is promoted through the publishing of information booklets about the species.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό του ποταμού
Λούρου (Ήπειρος). Όπως και στα υπόλοιπα είδη της άγριας πέστροφας, οι πληθυσμοί είναι σπάνιοι και εμφανίζονται συχνότερα μόνο σε επιλεγμένες θέσεις του ποταμού (συνήθως βαθουλώματα κάτω από καταρράκτες, με βαθύ και καθαρό νερό
με περιδινήσεις) ή κρύβονται μέσα σε υποβρύχια σπήλαια ή στις ρίζες των δέντρων
και σε συστάδες.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Η οικολογία και η βιολογία του είδους είναι παραπλήσια σε όλα τα είδη
της άγριας πέστροφας. Συνήθως παραμένουν σε περιοχές του ποταμού με βαθύ και
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Οικολογία: Είναι είδος που σχηματίζει κοπάδια, ιδιαίτερα σε περιοχές χωρίς κάλυψη (παρατήρηση από την πηγή Βαρβάρες Δράμας) και πιθανώς κατά την περίοδο
της αναπαραγωγής. Συνήθως παραμένει κρυμμένο ανάμεσα στα υδρόβια φυτά, όπου και βρίσκει την τροφή του (μικροπλαγκτόν και ασπόνδυλα).

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

118

καθαρό νερό ή μετακινούνται στην κυρία κοίτη σε ανάλογες θέσεις, όπου επικρατεί
το καθαρό νερό, με σχετικό βάθος και συχνά δυνατή ροή, που φτάνει ως τα αφρισμένα νερά. Είναι αρπακτικό είδος και τρέφεται με άλλα ψάρια ή αμφίβια (βατράχια) και
ερπετά (νεροφίδα), μεγάλα ασπόνδυλα (καραβίδες) ή και με αεροπλαγκτόν (έντομα
που πνίγονται στο νερό). Αναπαράγεται τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο και Ιανουάριο) σε περιοχές του ποταμού με όχι ισχυρή ροή και απαραιτήτως με πυθμένα
αμμοχαλικώδη, όπου, με τη βοήθεια των πτερυγίων, το θηλυκό άτομο ανοίγει μικρά
βαθουλώματα, μέσα στα οποία αποθέτει τα αβγά και έπειτα το αρσενικό τα επιβρέχει με σπέρμα.
Απειλές: Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος αυτό, όπως και τα υπόλοιπα συγγενικά του, είναι κυρίως ανθρωπογενείς. Οι κυριότερες είναι: καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα νόμιμα ή παράνομα, αφαίρεση και ρύπανση των υδάτων,
παράνομη αλιεία, κυρίως την εποχή της αναπαραγωγής, με τη χρήση δηλητηριωδών
φυτών (π.χ. φλόμος, γαλατσίδα), χημικών ουσιών (κυρίως χλωρίνη) ή δυναμίτη.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για την πέστροφα Λούρου.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται καθορισμός και επίβλεψη ειδικών
ενδιαιτημάτων, εκστρατεία ενημέρωσης, καθώς και έλεγχος της παράνομης αλιείας,
η οποία γίνεται κυρίως με δηλητηριώδεις ουσίες. Επίσης, προτείνεται η αποφυγή κάθε εισαγωγής γόνου ξενικών ειδών και η ενημέρωση της τοπικής κοινής γνώμης και
των σχολείων για το είδος.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Salmo peristericus Karaman, 1924

Πέστροφα των Πρεσπών, Prespa Trout

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύoν EN [B1ab(iii)+2ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: Species endemic to
the Prespa area, with a sedentary
population within the permanent
stream of Aghios Germanos. It is
believed to have originally been a
lacustrine species entering streams
to spawn, then returning to the
lake. Habitat modifications and
water abstraction have interrupted
the lower course of most streams
in the Prespa basin (including the
A g h i o s G e r m a n o s s tream in
Greece) and subsequently its distribution is now restricted to the
headwaters of the streams. The
population of Aghios Germanos stream is fragmented, while it can show great
fluctuations from year to year, although the general trend shows long term stability within the last 10 years. Its population is currently estimated between
3,300 and 6,700 individuals (mature>1+).The main threats for the Prespa trout
are water extraction, which contributes to the shrinking of the area of occupancy of the species, erosion within the catchment due to overgrazing, poaching
(with nets and chlorine within periods of ban and the removal of small sized individuals), as well as domestic and agricultural pollution. The plans for building
small electro-power stations along Aghios Germanos (and in the respective
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος της λεκάνης απορροής της Μεγάλης Πρέσπας, που στην Ελλάδα ζει αποκλειστικά στον ποταμό του Αγίου Γερμανού. Θεωρείται ότι παλιότερα ήταν λιμναίο είδος το οποίο ανέβαινε στους ποταμούς για αναπαραγωγή, αλλά αλλαγές στο βιότοπο και απόληψη
νερού διέκοψαν τη ροή των ποταμών στα κατώτερα τμήματα τους, περιορίζοντας το
είδος στα ανώτερα τμήματα των ποταμών. Έχει παρατηρηθεί μείωση του πληθυσμού από το 1960 μέχρι σήμερα (μαρτυρίες κατοίκων). Πολυετής έρευνα στο είδος δείχνει ότι ο πληθυσμός παραμένει σταθερός τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά έχει πολλές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Ο πληθυσμός του ποταμού του Αγίου
Γερμανού υπολογίζεται σε 3.300-6.700 άτομα.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 15%
του παγκόσμιου πληθυσμού.
Οικολογία: Η πέστροφα των Πρεσπών ζει και αναπαράγεται στον ποταμό του Αγίου
Γερμανού (Ελλάδα), στους ποταμούς Brajcinska και Kranska και στο ρύακα Leva
Reka (πΓΔΜ) -όλα στη λεκάνη απορροής της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα. Ο πληθυσμός
του ποταμού του Αγίου Γερμανού είναι χωρισμένος σε δύο τουλάχιστον υποπληθυσμούς. Πολλά σημεία του ποταμού έχουν καταρράκτες από τους οποίους δεν είναι
δυνατή η διέλευση ατόμων πέστροφας και κατά συνέπεια είναι πιθανό ο πληθυσμός
να είναι χωρισμένος σε περισσότερους από δύο υποπληθυσμούς. Το είδος τρέφεται με προνύμφες εντόμων, έντομα, διάφορα καρκινοειδή, μαλάκια, σκουλήκια και
μικρά ψάρια, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί και κανιβαλισμός. Αναπαράγονται το χειμώνα (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) σε περιοχές με μικρό βάθος, σε άμμο και χαλίκια.
Δημιουργούν μικρές λακκούβες όπου εναποθέτουν τα αβγά, ενώ τα σκεπάζουν με
τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συνεχής ροή νερού μέσα από τα αβγά, ανανεώνοντας το οξυγόνο. Οι πέστροφες του Αγίου Γερμανού μπορούν να φτάσουν και τα
350 χιλ. σε μέγεθος.
Απειλές: Κύρια απειλή για το είδος αποτελεί η υποβάθμιση του ενδιαιτήματος, κυρίως λόγω της απόληψης υδάτων για την άρδευση καλλιεργειών, η οποία συντελεί
στη διακοπή της συνέχειας του ποταμού του Αγίου Γερμανού. Στη λεκάνη απορροής
του ποταμού του Αγίου Γερμανού η διάβρωση λόγω της υπερβόσκησης συντελεί στην
εναπόθεση λεπτόκοκκων ιζημάτων στον ποταμό, η οποία δημιουργεί ακατάλληλες
συνθήκες για αναπαραγωγή, ενώ η (κυρίως αγροτικής και οικιακής προέλευσης)
ρύπανση του ποταμού έχει τα ίδια αποτελέσματα. Το παράνομο ψάρεμα -με δίχτυα
ή χημικά, εντός απαγορευμένης περιόδου, και το ψάρεμα ατόμων με μήκος κάτω
από το επιτρεπτό όριο- παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Παράλληλα, η σχεδιαζόμενη κατασκευή ενός μικρού υδροηλεκτρικού φράγματος στην περιοχή μπορεί να
απειλήσει περαιτέρω έναν πληθυσμό με ήδη περιορισμένη εξάπλωση και διασπορά. Παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας στο μέλλον, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη ροή των ποταμών, ενώ η παρατεταμένη χαμηλή ροή μπορεί να επηρεάσει το είδος (μειωμένη φέρουσα ικανότητα,
αυξημένος ενδοειδικός ανταγωνισμός). Οι υψηλές θερμοκρασίες νερού (ως συνέπεια της ξηρασίας) επηρεάζουν αρνητικά την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη του
είδους και συντελούν στην αύξηση παρασίτων και παθογόνων.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η πέστροφα των Πρεσπών προστατεύεται από
γενικούς νόμους περί αλιείας και ερασιτεχνικής αλιείας, οι οποίοι αφορούν κυρίως
τον καθορισμό των περιόδων απαγόρευσης και τη χρήση εργαλείων αλιείας (π.χ. Π.Δ.
235/1979 και Π.Δ. 373/1985). Η περιοχή εξάπλωσής της περιλαμβάνεται στον Εθνι-
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streams in FYROM) will further reduce the area of occupancy. A transboundary
Species Action Plan was published in 2007 and its implementation will benefit
the species. Conservation action should focus on policy-based actions and in
particular the development and implementation of legislation relevant to the protection and the sustainable harvest of the species. Other conservation actions
include monitoring of the population, public awareness on the importance of the
species -including the possibility of designating the trout as flagship species for
the Transboundary Prespa Park. In Greece it is considered as Endangered.
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κό Δρυμό Πρεσπών (Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/
ΦΕΚ Δ΄302/23.7.09). Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura
2000 (GR1340001, GR1340003). Τέλος, για το είδος έχει εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης (Crivelli et al. 2008).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης
για την πέστροφα σε διασυνοριακό επίπεδο. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, με τρόπο
που να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες απειλές από την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους αλλά και τη βιώσιμη συγκομιδή του. Άλλα μέτρα διατήρησης περιλαμβάνουν την παρακολούθηση του πληθυσμού και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε διασυνοριακό επίπεδο για τη σημασία του είδους - πιθανή ανάδειξή
του ως εμβληματικού είδους για το Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών.
Ειρήνη Κουτσερή

Squalius keadicus (Stephanidis, 1971)		
Καιαδική Μένιδα, Evrotas Chub
Συνώνυμo: Leuciscus keadicus Stephanidis, 1971
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [A2ce;B1ab(i,ii,iii,iv,v)+2ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ
Summary: The Evrotas Chub is a
species endemic to Evrotas river,
surviving better in the water column when adult, while juveniles
appear also in slow running water.
The range of the species along
the Evrotas bed is fragmented
due to the scarcity of water, especially during summer. The present
condition of the population is progressively deteriorating because
of the acceleration of water use,
which leaves for the fish only some
isolated and possibly polluted
small basins. This situation leads
to a population decrease and a bottleneck. For all these reasons the species is
considered as Endangered. However, in several places, such as in Vasilopotamos,
the species appears to be in a relatively good condition. For its protection, it is
suggested that the isolated populations be mixed and that habitats are monitored, mainly by controlling the water level and pollution. It is also suggested that
an information booklet be published and distributed.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό του ποταμού
Ευρώτα (Πελοπόννησος), όπου όμως εμφανίζει κερματισμένη εξάπλωση εξαιτίας
της διακεκομμένης ροής του ποταμού. Κατά μήκος του ποταμού Ευρώτα την περίοδο μειωμένης στάθμης των υδάτων το είδος εμφανίζεται σε μικρές λεκάνες, όπου
επιβιώνουν λίγα άτομα, τα οποία θα διαχυθούν αργότερα, την περίοδο των βροχών,
σε ευρύτερες περιοχές. Ωστόσο, το είδος είναι από τα αφθονότερα του Ευρώτα, ιδιαίτερα στον Βασιλοπόταμο και στη Σκάλα Λακωνίας. Γενικά, ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%

Οικολογία: Όπως και τα υπόλοιπα συγγενικά του είδη, προτιμά τη στήλη του νερού,
ιδιαίτερα όταν είναι ενήλικο. Τα νεαρά άτομα μπορούν να εμφανιστούν και σε ελαφρώς ρέοντα ύδατα.

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται η ανάμειξη των μεμονωμένων πληθυσμών για την εξουδετέρωση του φαινομένου της στενωπού και η επίβλεψη ορισμένων επιλεγμένων ενδιαιτημάτων, με έλεγχο της στάθμης και της ρύπανσης του νερού.
Επίσης, προτείνεται η έκδοση και η διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου για το είδος.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Squalius moreoticus (Stephanidis, 1971)		

Ποταμοκέφαλος του Μωριά, Stymphalia Chub

Συνώνυμo: Leuciscus cephalus moreoticus Stephanidis, 1971
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [B1ab(ii,iii)c(ii)+2ab(ii,iii)c(ii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ
Summary: The Stymphalia Chub
is endemic to Lake Stymphalia,
but it could also be distributed in
some other independent watersheds of Northern Peloponnese,
as in the small river Vouraikos.
Taxonomic and phylogenetic research is needed to confirm the
species relationship to other similar chub species in the Peloponnese. The species is mainly active in the water column, where it
searches for food, merely composed by drowning insects and
other available items. It is qualified as Endangered because poor water quantity and quality in Lake Stymphalia
(already a marsh) leads to seriously stressful conditions for the species. It is suggested that the entire Stymphalia habitat is managed properly, as it is also type
locality for another endemic species, Pelasgus stymphalicus. It is also suggested
that an information booklet for this and other threatened species in the area is
published and distributed.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης
Στυμφαλίας και ενδεχόμενα όλης της βόρειας Πελοποννήσου. Υπάρχει άμεση ανάγκη
έρευνας της συστηματικής και φυλογενετικής σχέσης των πληθυσμών σε σχέση με
άλλα συγγενικά ειδη της Πελοποννήσου. Οι δύο σημαντικότεροι πληθυσμοί του είναι αυτοί της Στυμφαλίας και πιθανώς του Βουραϊκού. Οι πληθυσμοί του είδους είναι γενικά κοινοί στα μόνιμα νερά των ορεινών περιοχών, που τροφοδοτούνται κυρίως από πηγές. Εμφανίζει έντονο κερματισμό.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Όπως και τα υπόλοιπα συγγενικά του είδη, προτιμά τη στήλη του νερού,
ιδιαίτερα όταν είναι ενήλικο. Τα νεαρά άτομα μπορούν να εμφανιστούν και σε ελαφρά ρέοντα ύδατα.
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Απειλές: Οι απειλές που αντιμετωπίζει η καιαδική μένιδα προέρχονται από τις διακυμάνσεις της στάθμης και τη ρύπανση των υδάτων, καθώς και από τον κερματισμό
του ενδιαιτήματός του.
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Απειλές: Οι απειλές που αντιμετωπίζει ο ποταμοκέφαλος του Μωριά προέρχονται
από τις διακυμάνσεις της στάθμης, τη γεωργική ρύπανση των υδάτων, καθώς και τον
κερματισμό του ενδιαιτήματός του.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα διατήρησης για το
είδος. Η λίμνη Στυμφαλία έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR2530002).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί
πλήρες πρόγραμμα διαχείρισης της λίμνης Στυμφαλίας, που να περιλάβει το είδος
αυτό αλλά και το άλλο είδος που έχει τυπικό βιότοπο τη λίμνη, δηλαδή το Pelasgus
stymphalicus, καθώς και τη χρήση του νερού. Επίσης, προτείνεται να συνταχθεί και
να διανεμηθεί ειδικό φυλλάδιο για τα ψάρια της ιστορικής αυτής λίμνης, καθώς και
να οργανωθεί επίδειξή τους σε τοπικό τουλάχιστον ενυδρείο. Η ενημέρωση των σχολείων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο μέτρο.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Telestes beoticus (Stephanidis, 1939)		
Πασκόβιζα, Beotian Riffle Dace

Συνώνυμo: Pseudophoxinus beoticus (Stephanidis, 1939)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Κινδυνεύον ΕΝ [B1ab(i,ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον ΕΝ
Summary: Species endemic to
the freshwaters of Voiotia, a remnant of the very old fish fauna of
the shallow Lake Kopaida, which
has been dried up. It appears
mainly in slow running waters in
streams and channels, but also
in lakes, where it is rather rare. It
is considered as Endangered because of the dramatic degradation
of many of its habitats, as in the
small Asopos river and its tributary Erkynas, in both of which it is
probably extinct. Additionally, it has
a very restricted area of distribution and recently it was observed in fewer habitats than before, due to water abstraction and intense pollution by sewage and agricultural effluents. For its better
protection it is suggested that a permanent surveillance system is established
for this and other endemic species of the area. It is also suggested that uncontrolled water abstraction is minimised and pollution is reduced. Finally, it is suggested that a large public awareness campaign for the public of the area is launched,
mainly for schools and environmental agencies, and that the species is demonstrated in aquariums.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Η πασκόβιζα απαντά μόνο στη λίμνη
Υλίκη και στον Βοιωτικό Κηφισό, όπου είναι ενδημικό. Είναι υπόλειμμα της ιχθυοπανίδας της αποξηραμένης λίμνης Κωπαΐδας. Παλαιότερα απαντούσε και στον Ασωπό, από τον οποίο εξαφανίστηκε (τουλάχιστον από τον κάτω ρου) εξαιτίας της ιδιαίτερα βαριάς ρύπανσης. Στα ρέοντα ύδατα της Βοιωτίας (Κηφισός) παρατηρείται μείωση του πληθυσμού, ενώ στην Υλίκη είναι σπάνιο, επειδή η λίμνη δεν αποτελεί ευνοϊκό περιβάλλον για το είδος. Γενικά, ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%

Οικολογία: Το είδος εμφανίζει ρεόφιλο χαρακτήρα. Ωστόσο, απαντά και σε λιμναία
ύδατα. Είναι παμφάγο και τρέφεται με φυτική ή ζωική τροφή (ασπόνδυλα), που βρίσκει στο περιβάλλον του. Η βιολογία του είναι άγνωστη.

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Ωστόσο, η περιοχή εξάπλωσής του έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη-Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού,
GR1130010).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Η προστασία της πασκόβιζας πρέπει να είναι
δραστική και άμεση, με την καθιέρωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης, τον
έλεγχο και τον μηδενισμό των πηγών αστικής και γεωργικής ρύπανσης, καθώς και
με την εγρήγορση της κοινής γνώμης της περιοχής, ιδιαίτερα των οργανώσεων και
των σχολείων. Επίσης, συνιστάται να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι δήμοι της περιοχής για να διατηρήσουν αυτό και άλλα είδη της περιοχής σε ενυδρεία.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Alburnoides prespensis Karaman, 1924
Τσιρονάκι Πρεσπών, Prespa Spirlin

Συνώνυμo: Alburnoides bipunctatus prespensis Karaman, 1924
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: The Prespa Spirlin is a
species endemic and restricted to
the Prespa lakes, in Northwestern
Greece. It is a small sized lacustrine species (90 mm), which lives
in the surf zone along lakeshores.
It spawns in May and June and it
is lithophilous, spawning on rocky
substrates. The species may be
decreasing, facing the threats of
drought, water extraction and potentially pollution. It is also vulnerable to the introduction of alien
species, which would have a lakewide impact. Conservation action
should focus on policy-based actions and in particular the development of an action plan and the development and implementation of legislation relevant to the
protection of the species. Research on the ecology and population of the species will assist in the development and application of conservation measures. In
Greece it is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Στοιχεία παρακολούθησης του
πληθυσμού (monitoring) δείχνουν ότι ο πληθυσμός του πιθανώς μειώνεται τα τελευταία 12 χρόνια.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25%
της εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστα τα ποσοστά
του πληθυσμού.
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Απειλές: Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει το είδος προέρχεται από τη μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας, καθώς και από τη ρύπανση
των υδάτων στο σύστημα του Βοιωτικού Κηφισού και δευτερευόντως στη λίμνη Υλίκη. Ο πληθυσμός του Ασωπού έχει μάλλον εκλείψει.
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Οικολογία: Το τσιρονάκι των Πρεσπών είναι ένα μικρό λιμναίο είδος, με μήκος 90
χιλ. (<130 χιλ.), που ζει στα ρηχά της παραλίμνιας ζώνης. Είναι λιθόφιλο, αναπαράγεται τον Μάιο και τον Ιούνιο και εναποθέτει τα αβγά του στο χαλικώδες υπόστρωμα.
Απειλές: Απειλές για το τσιρονάκι των Πρεσπών αποτελούν η ρύπανση, η ξηρασία
και η άντληση των υπογείων υδάτων, η οποία επηρεάζει τη στάθμη των λιμνών. Η
εισαγωγή εξωτικών ειδών αποτελεί μια επιπλέον δυνητική απειλή για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης
για το είδος. Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών
(Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/ΦΕΚ Δ'302/23.7.09).
Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR1340001,
GR1340003).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών, το οποίο θα περιλαμβάνει και το τσιρονάκι. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή της
νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με την εισαγωγή ξενικών ειδών.
Απαιτείται επίσης έρευνα για την οικολογία και τον πληθυσμό του είδους και εφαρμογή δράσεων για τη συντήρηση και διαχείρισή του (π.χ. διαχείριση νερών), οι οποίες θα ωφελήσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής γενικότερα.
Ειρήνη Κουτσερή

Alburnus belvica (Karaman, 1924)

Μπελοτσιρόνι, Prespa Bleak

Συνώνυμo: Chalcalburnus belvica (Karaman, 1924)
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: Species endemic and
restricted to the Prespa lakes, in
Northwestern Greece. It is a
small-sized lacustrine species
(160 mm) which spawns in tributaries and along the lakeshores
on pebbles and gravel in the surf
zone. It migrates to spawning
grounds at nights, in small groups
during June. Outside the breeding
season it forms large schools while
foraging. It feeds on plankton,
while it is the main prey of Dalmatian pelicans (Pelecanus crispus). The species population has
remained stable but it faces the threats of drought and water extraction and potentially pollution. The introduction of alien species, which would have a lakewide impact, is also a potential threat for the future. In the past it was threatened by overexploitation. Conservation action should focus on policy-based actions, in particular the development of an action plan and the development and
implementation of legislation relevant to the protection of the species. Research
on the ecology and population of the species will assist in the development and
application of conservation measures. In Greece it is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Στοιχεία παρακολούθησης του

πληθυσμού (monitoring) δείχνουν ότι ο πληθυσμός παραμένει σταθερός τα τελευταία 12 χρόνια, ενώ είναι ένα από τα κοινότερα είδη των λιμνών.

Οικολογία: Το μπελοτσιρόνι είναι ένα μικρό λιμναίο είδος, με μήκος 160 χιλ., που
ζει σε κοπάδια, κυρίως στα ανοιχτά, εκτός της αναπαραγωγικής περιόδου. Αναπαράγεται στην παραλίμνια ζώνη και σε σημεία με χαμηλή ροή (π.χ. κατώτερα τμήματα-εκβολές των ποταμών της περιοχής) τον Ιουνίο. Είναι λιθόφιλο και εναποθέτει τα
αβγά του σε πετρώδες, χαλικώδες ή και αμμώδες υπόστρωμα. Μεταναστεύει στις περιοχές ωοτοκίας τη νύχτα, όταν δεν έχει κύμα, σε μικρές ομάδες. Τρέφεται κυρίως
με πλαγκτόν, ενώ αποτελεί την κυριότερη τροφή του αργυροπελεκάνου (Pelecanus
crispus) και άλλων ψαροφάγων πουλιών της περιοχής.
Απειλές: Το είδος απειλείται από τη ρύπανση των υδάτων από γεωργικά απόβλητα
και αστικά λύματα, και από την άντληση υπογείων υδάτων, που συντελεί στην πτώση της στάθμης του νερού στις δύο λίμνες. Παλαιότερα απειλούνταν από την υπερβολική συγκομιδή. Πιθανές μελλοντικές απειλές αποτελούν η εισαγωγή ξενικών ειδών και η ρύπανση των υδάτων από εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης
για το είδος. Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών
(Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/ΦΕΚ Δ'302/23.7.09).
Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR1340001,
GR1340003).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών, το οποίο να περιλαμβάνει και το τσιρόνι.
Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε τοπικό, εθνικό και
διασυνοριακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση των νερών. Απαιτείται
επίσης έρευνα για την οικολογία και τον πληθυσμό του είδους και εφαρμογή δράσεων για τη συντήρηση και τη διαχείρισή του, οι οποίες θα ωφελήσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής γενικότερα.
Ειρήνη Κουτσερή

Alosa macedonica Vinciguerra, 1921
Λιπαριά, Macedonian Shad

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: A landlocked population, endemic of Lake Volvi. The
species is subject to professional fishing, which however is in decline because of its very low commercial value. Nowdays it is rather a bycatch species and the fishing pressure is negligible. Additionally, it has been observed that,
when there are strong age classes, the population faces a feeding
problem, being obliged to switch
from plankton feeding to predation. It is suggested that control-
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Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25%
της εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστo το ποσοστό
του πληθυσμού.
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led fishing of the Macedonian shad is organized in order for its population to be
redused based on the system's carrying capacity. The Macedonian Shad is considered as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης
Βόλβη (Κεντρική Μακεδονία). Ο πληθυσμός δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κανένα
ιδιαίτερο πρόβλημα (θήρευση, δια-ειδικό ανταγωνισμό, υπεραλίευση). Αντιθέτως, έχει καταγραφεί έντονος ενδο-ειδικός τροφικός ανταγωνισμός λόγω υπερπληθυσμού.
Η έλλειψη θηρευτών της στήλης του νερού στη λίμνη, οι οποίοι θα μείωναν τον υπερπληθυσμό της λιπαριάς σε ανεκτά επίπεδα, οδηγεί σε έντονη θήρευση του ζωοπλαγκτού, που γίνεται σπάνιο, αποτελώντας την αιτία διαταραχών. Ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει αύξηση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Η λίμνη Βόλβη θεωρείται μια ισορροπημένη λίμνη, η οποία παρέχει ικανοποιητικό ενδιαίτημα στη λιπαριά, κυρίως στη στήλη του νερού και στα επιφανειακά λιμναία στρώματα, όπου εμφανίζεται ως κυρίαρχο είδος. Ωστόσο, επειδή η διαθέσιμη βασική τροφή (φυτο- και ζωοπλαγκτόν) δεν είναι επαρκής, η τροφοληψία
του είδους επεκτείνεται και στον πυθμένα, όπου θηρεύει μικρά ψάρια. Η αναπαραγωγή λαμβάνει χώρα στην παράκτια ζώνη της λίμνης, κυρίως κατά το μήνα Ιούλιο.
Απειλές: Δεν φαίνεται να υπάρχουν απειλές. Το είδος στη λίμνη Βόλβη ασκεί μάλλον κυρίαρχο οικολογικό ρόλο. Η αναπαραγωγή του πραγματοποιείται κοντά στις πετρώδεις ακτές, οι οποίες εμφανίζονται σε καλή κατάσταση. Επίσης, εξαιτίας της περιορισμένης γεωργικής ανάπτυξης στην περιοχή, δεν υπάρχει αισθητή πίεση από
ρυπαντές. Το είδος υφίσταται επιλεκτική αλιεία, η οποία εντατικοποιείται εποχικά,
χωρίς ωστόσο το γεγονός αυτό να επηρεάζει τον πληθυσμό.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η λιπαριά περιλαμβάνεται στα παραρτήματα ΙΙ
και V της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Επιπλέον, η ευρύτερη περιοχή των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (GR1220001).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως μέτρο διαχείρισης του είδους είχε προταθεί (Mπόμπορη & Οικονομίδης 2000) η ελεγχόμενη αλιεία του, ώστε ο πληθυσμός
του να περιορίζεται στα επίπεδα της φέρουσας ικανότητας (carrying capacity).
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Barbus prespensis Karaman, 1924

Μπριάνα των Πρεσπών, Prespa Barbel
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: The Prespa Barbel is a species restricted to the Prespa lakes, in Northwestern Greece. It is a small sized barbel (<300 mm) that spends most of its
life in the lakes, except during reproduction (late April-July), when it may also migrate into tributaries to spawn. The species is presently stable. However, it inhabits only two small connected lakes and has a very restricted range, with potential
threats of pollution, drought, water extraction and overexploitation. It is also vulnerable to the introduction of alien species, which would have a lake-wide impact.
Conservation action should focus on policy-based actions and in particular the
development and implementation of legislation relevant to the protection and the
sustainable harvest of the species. In Greece it is considered as Vulnerable.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία
και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα και
σε ορισμένους ποταμούς της λεκάνης απορροής τους. Στην Ελλάδα,
ο ποταμός του Αγίου Γερμανού (Μεγάλη Πρέσπα) αποτελεί σημαντικό
τόπο αναπαραγωγής του είδους.
Στοιχεία παρακολούθησης του πληθυσμού (monitoring) δείχνουν ότι
ο πληθυσμός παραμένει σταθερός
τα τελευταία 12 χρόνια.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25% της εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστα τα ποσοστά του πληθυσμού.
Οικολογία: Η μπριάνα των Πρεσπών είναι ένα μικρό είδος μπριάνας (<300 χιλ.). Είναι λιθόφιλο είδος και ωοτοκεί σε βραχώδη, πετρώδη ή χαλικώδη υποστρώματα, όπου και αναπτύσσονται τα έμβρυα και οι προνύμφες, στις λίμνες των Πρεσπών και
στον ποταμό του Αγίου Γερμανού. Η αναπαραγωγική μετανάστευση στον ποταμό του
Αγίου Γερμανού πραγματοποιείται μόνο τη νύχτα και διαρκεί από τον Απρίλιο έως
τον Ιούλιο (με αυξημένη δραστηριότητα από μέσα Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου). Ο γόνος επιστρέφει στη λίμνη από τα μέσα Ιουλίου, έχοντας μέσο μήκος 15,7±1,77 χιλ.
(Ν=47). Στη Μεγάλη Πρέσπα τα αρσενικά αναπαράγονται για πρώτη φορά σε μήκος
70 χιλ. και τα θηλυκά στα 110 χιλ., ενώ στη Μικρή Πρέσπα στα 135 και 160 χιλ.
αντίστοιχα. Η τροφή τους αποτελείται κυρίως από αμφίποδα (Gammarus sp.). Στις λίμνες και στον ποταμό του Αγίου Γερμανού τρέφονται κυρίως με δίπτερα (Chironomidae),
τριχόπτερα και εφημερόπτερα
Απειλές: Η υπεραλίευση και η αλιεία με παράνομες μεθόδους αποτελεί απειλή. Συγκεκριμένα στον ποταμό του Αγίου Γερμανού πραγματοποιείται ανοιξιάτικο ψάρεμα
με τα χέρια. Εκτός από την αφαίρεση των θηλυκών ατόμων πριν από την ωοτοκία,
η μέθοδος αυτή συντελεί στην καταστροφή των αβγών από τους ανθρώπους που
περπατάνε στο ποτάμι προς αναζήτηση μπριανών.
Άλλες απειλές αποτελούν η ρύπανση, η ξηρασία και η άντληση των υπογείων υδάτων, η οποία επηρεάζει τη στάθμη των λιμνών. Επίσης, η κατασκευή τεχνικών έργων
και η χρήση ρεόντων υδάτων για την άρδευση των καλλιεργειών μειώνουν τον όγκο
του νερού στους ποταμούς και διακόπτουν την επικοινωνία τους με τις λίμνες. Η εισαγωγή εξωτικών ειδών αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Προστατεύεται από γενικούς νόμους περί αλιείας
και ερασιτεχνικής αλιείας, οι οποίοι αφορούν κυρίως τον καθορισμό των περιόδων
απαγόρευσης και τη χρήση εργαλείων αλιείας (π.χ. Π.Δ. 235/1979 και Π.Δ. 373/
1985). Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών
(Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/ΦΕΚ Δ'302/23.7.09).
Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR1340001,
GR1340003). Τέλος, για το είδος έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης: Η μπράνα των Πρεσπών (Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, 1996).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η εφαρμογή του σχεδίου δράσης
για την μπριάνα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε
τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις γενικότερες απειλές από την καταστροφή του ενδιαιτήματος του είδους αλλά και τη
βιώσιμη συγκομιδή του.
Ειρήνη Κουτσερή
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Chondrostoma prespense Karaman, 1924

Σκουμπούζι, Prespa Nase

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: Species endemic and
restricted to the Prespa lakes, in
Northwestern Greece. It is a small
sized lacustrine species (170 mm),
which lives along shores and in
shallow swampy areas. It spawns
in shallow areas with vegetation,
e.g. wet meadows, between May
and June. The species has remained stable but faces the threats of
drought and water extraction and
potentially pollution. The introduction of alien species, which would
have a lake-wide impact, is also a
potential threat for the future. Conservation action should focus on policy-based actions and in particular the development of an action plan and the development and implementation of legislation
relevant to the protection of the species. Research on the ecology and population
of the species will assist in the development and application of conservation
measures. In Greece it is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Δεν είναι άφθονο, αλλά στοιχεία παρακολούθησης του πληθυσμού (monitoring) δείχνουν ότι ο πληθυσμός παραμένει σταθερός τα τελευταία 12 χρόνια.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25%
της περιοχής εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστα τα
ποσοστά του πληθυσμού.
Οικολογία: Λιμναίο είδος μικρού μεγέθους (<300 χιλ.), έχει διάρκεια ζωής μέχρι
και 5 χρόνια. Αναπαράγεται για πρώτη φορά στα δύο χρόνια, ενώ ωοτοκεί μεταξύ
Απριλίου και Μαΐου. Στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, η οποία δεν συνδέεται με ποτάμια,
εναποθέτει τα αβγά σε χαλικώδες υπόστρωμα κοντά στην ακτή. Στη λίμνη Μεγάλη
Πρέσπα αναπαράγεται σε αμμώδεις παραλιακές περιοχές -και στον ποταμό του Αγίου Γερμανού στην Ελλάδα- και επιστρέφει στη λίμνη, ενώ μεταναστεύει αποκλειστικά τη νύχτα. Τρέφεται με μακρόφυτα και ενίοτε με ασπόνδυλα.
Απειλές: Tο σκουμπούζι απειλείται από τη ρύπανση των υδάτων από γεωργικά απόβλητα και αστικά λύματα και από την άντληση υπογείων υδάτων, που συντελεί στην
πτώση της στάθμης του νερού στις δύο λίμνες. Παλαιότερα στις απειλές συγκαταλεγόταν και η υπεραλίευση. Πιθανές μελλοντικές απειλές αποτελούν η εισαγωγή ξενικών ειδών και η ρύπανση των υδάτων από εμπορικά/βιομηχανικά απόβλητα, αλλά και οι αυξανόμενες περίοδοι ξηρασίας, από τις οποίες απειλείται το αναπαραγωγικό και διατροφικό ενδιαίτημα του είδους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα διατήρησης
για το είδος. Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών
(Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/ΦΕΚ Δ'302/23.7.09).
Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura 2000 (GR1340001,
GR1340003).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου

Ειρήνη Κουτσερή

Cobitis hellenica Economidis & Nalbant, 1997
Λουροβελονίτσα, Louros Spined Loach
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: Species endemic to the
Louros and Kalamas drainages in
Epirus, mainly to the low part of
the rivers. Ιt has not been recorded in the middle and upper sectors. These are the two parts of a
fragmented and disjunct distribution. However, it has also been introduced in Lake Pamvotis. Its favorite habitat is running or still
but clean waters with silty bottom
and a rich aquatic vegetation,
such as the banks of the irrigation
channels. It remains hidden in the
bottom during the day and looks
for food during twilight or night. It feeds mainly on detritus and microphytes or
microinvertebrates. It is especially threatened by construction works that destroy
its habitats as well as by water pollution. The species should be periodically surveyed. Also, a booklet with species information for the schools of the area should
be published. In Greece it is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό, γνωστό από
δύο υδατικά συστήματα της Ηπείρου, τους ποταμούς Λούρο και Καλαμά. Η περιγραφή του έγινε με βάση δείγματα από τον Λούρο (πηγή Μπαρμπανάκος). Εμφανίζεται
μόνο στον κάτω ρου των ποταμών αυτών και ιδιαίτερα στα κανάλια που έχουν γεώδη πυθμένα και πρανή. Δεν έχει βρεθεί ούτε στο μέσο, ούτε στον άνω ρου των ποταμών. Ωστόσο, έχει εισαχθεί, άγνωστο πώς, στην Παμβώτιδα. Δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με το μέγεθος του πληθυσμού, γενικά όμως μπορεί, κατ' εκτίμηση,
να θεωρηθεί ως μετρίως σπάνιο, αν και σε ορισμένες περιοχές είναι μάλλον κοινό.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο υποπληθυσμοί σε αρκετά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το ενδιαίτημα του είδους, όπως και των υπολοίπων συγγενικών του ειδών, είναι περιοχές του ποταμού ή των καναλιών με μαλακό υπόστρωμα (ιλυώδες)
και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Είναι κατά βάση νυχτόβιο είδος και την ημέρα παραμένει κρυμμένο μέσα στην ιλύ. Τρέφεται με υπολείμματα (detritus), αλλά και μικροσκοπικά ασπόνδυλα. Δεν πραγματοποιεί μετακινήσεις και αναπαράγεται επιτόπου.
Απειλές: Καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα. Ρύπανση των υδάτων
και του υποστρώματος.
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δράσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών, το οποίο θα περιλαμβάνει και το σκουμπούζι. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή
της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση των νερών. Απαιτείται επίσης έρευνα για την οικολογία και τον πληθυσμό του είδους και εφαρμογή δράσεων για τη συντήρηση και διαχείριση του είδους, οι οποίες θα ωφελήσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής γενικότερα.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για τη λουροβελονίτσα.

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως βασικό και διαρκές μέτρο διαχείρισης του είδους αυτού, καθώς και άλλων παρόμοιων, θα μπορούσε να υπάρχει ένας εθνικός κατάλογος με τα απειλούμενα είδη ψαριών των εσωτερικών υδάτων, τα οποία θα έχουν
τεθεί κάτω από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring), καθώς επίσης και η εκπόνηση και διανομή στα σχολεία ειδικών φυλλαδίων με το είδος ή τα παρόμοια είδη.
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Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Cobitis meridionalis Karaman, 1924

Βρυγοβελονίτσα, Prespa Spined Loach

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: Species endemic and
restricted to the Prespa lakes, in
Northwestern Greece. It is a small
sized lacustrine species, reaching
111 mm in females and 70 mm in
males. It is found mainly in lakeshores and streams with sand or
mud bottom and underwater vegetation. It lives only one year and
it grows very fast reaching 60 mm
after 130 days, growing from May
to October, when temperatures
reach above 10oC. It spawns from
late April until May and it probably is a multiple spawner. The species has remained stable over the last 12 years, but faces the threats of drought
and water extraction and potentially pollution. The introduction of alien species,
which would have a lake-wide impact, is also a potential threat for the future. Restoration of wet meadows -shallow littoral areas with low vegetation- by the Society for the Protection of Prespa is expected to have benefited this phytophilous
species, due to the increase of its spawning grounds in Lake Mikri Prespa. Conservation should focus on policy-based actions and in particular on the development of an action plan and on the development and implementation of legislation relevant to the protection of the species. Research on the ecology and population of the species will assist in the development and application of conservation measures. In Greece the Prespa spined loach is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Στοιχεία παρακολούθησης του
πληθυσμού (monitoring) δείχνουν ότι ο πληθυσμός πιθανόν παραμένει σταθερός τα
τελευταία 12 χρόνια.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25%
της εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστα τα ποσοστά
του πληθυσμού.
Οικολογία: Η βρυγοβελονίτσα είναι ένα μικρό λιμναίο είδος, με μήκος που δεν ξεπερνάει τα 110 χιλ. στα θηλυκά και τα 70 χιλ. στα αρσενικά. Στις λίμνες και στους
ποταμούς όπου ζει προτιμάει περιοχές με αμμώδες ή λασπώδες υπόστρωμα με
βλάστηση. Ζει μόνο ένα έτος και αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, φτάνοντας τα 60 χιλ.

σε μόλις 130 ημέρες, από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, όταν η θερμοκρασία νερού είναι μεγαλύτερη των 10o C. Αναπαράγεται τέλη Απριλίου με τέλη Μαΐου, ενώ
πιθανόν να ωοτοκεί πολλές φορές. Τρέφεται πιθανόν με βενθικούς οργανισμούς
και σάπια οργανική ύλη.

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον
Εθνικό Δρυμό Πρεσπών (Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/
ΦΕΚ Δ΄302/23.7.09). Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura
2000 (GR1340001, GR1340003). Η αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λιβαδιών που εκπονεί η Εταιρία Προστασία Πρεσπών (ΕΠΠ) από το 1997 (1997-2002:
Πιλοτικό πρόγραμμα ΕΠΠ, 2002-2007: LIFE Nature: LIFE2002NAT/GR/8494: Conservation of priority bird species in Lake Mikri Prespa) και η συνέχιση των δράσεων διαχείρισης μέχρι σήμερα αναμένεται ότι επηρέασαν θετικά τον πληθυσμό των
φυτόφιλων ειδών ψαριών, τριπλασιάζοντας την επιφάνεια των υγρών λιβαδιών στη
λίμνη Μικρή Πρέσπα. Τα υγρά λιβάδια είναι ρηχές παραλίμνιες περιοχές με χαμηλή-ποώδη υδρόβια βλάστηση και λειτουργούν ως χώροι ωοτοκίας φυτόφιλων ψαριών, ενδιαιτήματα αμφιβίων, αλλά και ενδιαιτήματα διατροφής ψαροφάγων υδρόβιων πουλιών.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών, το οποίο θα περιλαμβάνει και τη βρυγοβελονίτσα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με την εισαγωγή ξενικών ειδών. Απαιτείται επίσης έρευνα για την οικολογία και τον πληθυσμό του είδους
και εφαρμογή δράσεων για τη συντήρηση και τη διαχείριση του είδους (π.χ. διαχείριση νερών), οι οποίες θα ωφελήσουν την ιχθυοπανίδα της περιοχής γενικότερα.
Ειρήνη Κουτσερή

Cobitis puncticulata Erkakan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998
Στικτοβελονίτσα, Brown Spined Loach

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: Species endemic to Northwestern Turkey (known from two places in
Propontis Sea catchment) (Asia) and to the stream near the village of Lyra (Evros
river drainage) (Europe). The habitat of this unique European population is characterized by medium depth of up to 2m and especially dense aquatic vegetation.
There is no information about its
biology and ecology. Due to the
planned alteration of this special
habitat it is suggested that the
species be protected. Furthermore,
the awareness of the local public
opinion, mainly environmental agencies and schools, should be raised
with the publication and distribuΠ.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία
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Απειλές: Το είδος απειλείται από τη ρύπανση υδάτων, την άντληση υπογείων υδάτων,
που συντελεί στην πτώση της στάθμης του νερού στις δύο λίμνες, και την εισαγωγή ξενικών ειδών. Σημαντική απειλή για το είδος αποτελεί επίσης η περιορισμένη
γεωγραφική εξάπλωση και η περιορισμένη διασπορά.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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tion of an information booklet. It is also suggested that research is undertaken
in other places where the species could be present. In Greece it is considered
as Vulnerable.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται στη ΒΔ Μικρά
Ασία, σε δύο λίμνες που εκβάλλουν στην Προποντίδα. Στα ευρωπαϊκά ύδατα βρέθηκε μόνο στον ποταμό της Λύρας (παραπόταμος του Έβρου, Θράκη). Ο πληθυσμός
αυτός είναι ο μοναδικός της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους Freyhof et al. (2008), υπάρχουν τρεις γνωστοί πληθυσμοί: δύο στην Ασία (ΒΔ Τουρκία) και ένας στην Ευρώπη (στον ποταμό της Λύρας). Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι πολύ περιορισμένος, ενδεχομένως όμως να απαντά και σε άλλες περιοχές του ποταμού, εντός ή εκτός της Ελλάδας. Το μέγεθος του πληθυσμού δεν είναι γνωστό και ούτε μπορεί να
υπολογιστεί στην παρούσα φάση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 15%
του συνολικού πληθυσμού.
Οικολογία: Στον ποταμό της Λύρας η στικτοβελονίτσα βρέθηκε σε ενδιαίτημα με ιδιαίτερα έως σχετικά μεσαίο βάθος (0,5-2 μ.), αλλά χαρακτηριστικά πυκνή υδρόβια
βλάστηση. Το ενδιαίτημα αυτό κρίνεται μη σύνηθες για είδη του γένους Cobitis, γεγονός που παρατηρήθηκε και στους δύο πληθυσμούς της Ασιατικής Τουρκίας.
Απειλές: Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάθε παρέμβαση ή και
καταστροφή αυτού του τύπου ενδιαιτήματος μπορεί να αποβεί μοιραία για τον πληθυσμό.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Το είδος πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό στην
περιοχή (με εκπόνηση φυλλαδίου για σχολεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και το
Κέντρο Ενημέρωσης Δαδιάς), ώστε να επισημανθεί η παρουσία του και σε άλλες
θέσεις και να προστατευτεί. Επίσης, πρέπει επειγόντως να προστατευθεί ο ποταμός
της Λύρας, διότι υπάρχουν σχέδια για αλλαγές.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Cobitis punctilineata Economidis & Nalbant, 1997

Γραμμοβελονίτσα, Angitis Spined Loach

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: Species endemic to
the drainage of the Angitis stream,
tributary of Strymon river, mainly
draining the Filippoi plain waters. It
is a still or slowly running water
fish, dwelling mainly to the silty
bottom where it stays hidden during daylight. Its area of occupancy
is less than 10 km2 and it is additionally vulnerable due to water
pollution because of agricultural
activity and due to habitat alteration. The mitigation or the elimination of these factors and the creation of special refuges in appropriate places are some of the measures that should be taken for its protection.
It is also suggested that awareness is raised about the species among the local
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

schools through the use of information booklets. The Angitis Spined Loach is considered as Vulnerable.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το είδος είναι σταγνόφιλο ή ελαφρά ρεόφιλο, δηλαδή προτιμά τα στάσιμα ή τα ελαφρώς ρέοντα ύδατα. Παρατηρείται σε περιοχές με πλούσια υδροχαρή
βλάστηση και απαραιτήτως πυθμένα ιλυώδη προς ελαφρά αμμώδη -όχι όμως πετρώδη. Η προτίμηση αυτή σχετίζεται με τη συνήθεια να εισδύει και να κρύβεται
στον πυθμένα. Τρέφεται με μικροασπόνδυλα ή φυτικό υλικό και αναπαράγεται εκεί.
Τα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά, που έχουν δύο λέπια του Κανεστρίνι
(bicanestrinia).
Απειλές: Ρύπανση των υδάτων και αλλοίωση του ενδιαιτήματος.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για τη γραμμοβελονίτσα.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ο περιορισμός ή και μηδενισμός της ρύπανσης των υδάτων από τη γεωργική, κυρίως, ρύπανση, καθώς και η αποτροπή της αλλοίωσης ορισμένων ενδιαιτημάτων εκτός οικονομικής δραστηριότητας, που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και ως καταφύγια. Επίσης, εκπόνηση φυλλαδίου και διανομή του
στα σχολεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Gobio feraeensis Stephanidis, 1973
Φεροκωβιός, Thessaly Gudgeon
Συνώνυμo: Gobio gobio feraeensis Stephanidis, 1973
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B1ab(i,ii,iii,iv)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: The species has been
described from Velestino carstic
spring (Kefalovryso Velestinou),
which has been dried up. However, it is present -although rare- in
the Lake Karla catchment and
more frequent in the drainage of
Pineios river, in Thessaly. Consequently, it is represented by two
main populations, one in Lake Karla and another in Pineios river. The
species sucks the sand, feeding
upon live or not microrganic particles. It is considered as Vulnerable because of its restricted area
of distribution. For its protection it is suggested that a special information booklet is published for distribution to local environmental agencies and schools.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος ήταν ενδημικό στο Κεφαλόβρυσο Βελεστίνου και κατ' επέκταση στο σύστημα της Κάρλας. Έχει επίσης παρουσία στον Θεσσαλικό Πηνειό. Το είδος έχει περιγραφεί με βάση δείγματα από το Κε-
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται στο σύστημα
του ποταμού Στρυμόνα, στον παραπόταμο Αγγίτη, όπου και είναι ενδημικό. Έχει περιγραφεί από τα κανάλια της πεδιάδας των Φιλίππων (Καλαμπάκι Δράμας) αλλά έχει βρεθεί και στις πηγές Βοϊράνης (περιοχή χωριού Κεφαλάρι Δράμας). Δεν είναι
γνωστό εάν υφίσταται κερματισμός.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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φαλόβρυσο Βελεστίνου. Η πηγή αυτή έχει πλέον στερέψει και επομένως εκεί έχει
εξαφανιστεί. Όμως το νερό της πηγής αυτής κατέληγε στο σύστημα της Κάρλας, όπου
υπάρχουν πληροφορίες ότι το είδος επιβιώνει. Ωστόσο, οι Οικονομίδης και Freyhof
συνέλεξαν νέα δείγματα από τον Πηνειό (Μάιος 2005), των οποίων η εξέταση και
σύγκριση με τα δείγματα από το Βελεστίνο έδειξε ότι το ίδιο είδος εποικίζει ολόκληρο το σύστημα του Θεσσαλικού Πηνειού. Το είδος δεν θεωρείται σπάνιο γενικά,
εμφανίζει ωστόσο κερματισμό, με δύο βασικούς υποπληθυσμούς, του Πηνειού και
του συστήματος της Κάρλας.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Ο φεροκωβιός προτιμά τους αμμώδεις πυθμένες, σε περιοχές με ασθενή ή καθόλου ροή. Είναι μικροφάγο, τρεφόμενο με μύζηση της άμμου ή με κάθε είδους
άλλη οργανική τροφή. Το ενδιαίτημα του Βελεστίνου χαρακτηριζόταν από το καθαρό
πηγαίο νερό που ανέβρυζε από τον πυθμένα. Την περίοδο 1970-2000 σχημάτιζε
μια μικρή λίμνη έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου και αποτελούσε το πάρκο αναψυχής του Βελεστίνου. Στο βιότοπο αυτό, όπου το νερό είχε βάθος 1-2μ., το είδος βρέθηκε στις παρυφές, μέσα στο ίζημα του βυθού. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.
Απειλές: Στον Πηνειό βασική απειλή αποτελεί η ρύπανση των υδάτων.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Εκτός από τα γενικά μέτρα, της διατήρησης των
ενδιαιτημάτων και της αντιρύπανσης, προτείνεται η έκδοση φυλλαδίου με πληροφορίες για το είδος, ενδεχόμενα μαζί με τα άλλα απειλούμενα είδη της περιοχής, και η
διανομή του στα σχολεία και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Knipowitschia milleri (Ahnelt & Bianco, 1990)
Αχερονογωβιός, Acheron Spring Goby

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: Species endemic to
Π.Γ.Δ.Μ.
Acheron river in Epirus. It has been
Αλβανία
described on the basis of specimens from a karstic spring that
forms a large marshy area in the
right estuary of this river, with
clean and well-oxygenated water
and plenty of aquatic plants. It
appeared to be rare because of
the strong predation by eels. In
order to avoid them it has been
observed to hide in the lower part
of leaves. The species has a limited area of distribution. There is
no other information about it. The
Acheron Spring Goby is considered as Vulnerable.

Βουλγαρία
Τουρκία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό του κάτω ρου
του ποταμού Αχέροντα (Ήπειρος) και συγκεκριμένα των καρστικών πηγών βορειοδυτικά του χωριού Αμμουδιά. Δεν είναι γνωστή η παρουσία του σε άλλα γειτονικά
υδάτινα συστήματα. Ο πληθυσμός θεωρείται σπάνιος εξαιτίας της έντονης θήρευσής του από τα χέλια.

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%

Απειλές: Πέρα από την έντονη θήρευση από τα χέλια και την περιορισμένη εξάπλωση, το είδος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό κίνδυνο.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ο αχερωνογωβιός, αν και έχει περιορισμένη
εξάπλωση, δεν φαίνεται προς το παρόν να αντιμετωπίζει άμεσα σοβαρό κίνδυνο. Ωστόσο, κάθε απόπειρα αλλαγής στο φυσικό ενδιαίτημά του (αποξήρανση, χρήση του
νερού κλπ) πρέπει να λάβει υπόψη της και το ενδημικό αυτό είδος. Επίσης, προτείνεται η έκδοση φυλλαδίου και η διανομή του στα σχολεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Luciobarbus graecus (Steindachner, 1896)

Σκαρούνι, Skarouni

Συνώνυμo: Barbus graecus Steindachner, 1896
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(i,ii,iii,iv)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: Skarouni is a rather
large fish, reaching up to 80 cm in
length, that when young occupies
the running water and when aged
the still water. It is endemic to the
freshwaters of Voiotia, draining into the recently created Lake Yliki.
It is a remnant of the very old fish
fauna of the shallow Lake Kopais,
which was dried up in the 19th
century. It also appeared, especially when young, in the draining
channels of Kopais plain and in
Spercheios river. This last presence may be the result of stocking
in the past. Because of its restricted area of distribution the species is considered
as Vulnerable but it actually seems to be safe and in Lake Yliki forms a fishable
population, although in other areas a decline has been observed. It is suggested
that a permanent surveillance system is established, that any intense water abstraction and pollution is prevented and that a public awareness campaign targeted to
schools and environmental agencies is launched for this, as well as for other, quite
unique endemic species of the area, that could include aquarium demonstration.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό στη Βοιωτία
(σύστημα της παλιάς λίμνης Κωπαΐδας, Υλίκη και Βοιωτικός Κηφισός) και στη Φθιώτιδα (Σπερχειός). Η τελευταία εμφάνιση ενδεχόμενα να οφείλεται σε διασπορά ιχθυδίων σε κάποια παλιά εποχή. Στα ρέοντα ύδατα της Βοιωτίας (Κηφισός) και στον
Σπερχειό παρατηρείται μείωση του πληθυσμού, ενώ στην Υλίκη σταθερότητα.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Το σκαρούνι εμφανίζει ρεόφιλο χαρακτήρα όταν είναι νεαρό και λιμνόφιλο
σε μεγαλύτερη ηλικία. Συνεπώς συχνάζει τόσο σε ρέοντα όσο και σε λιμναία ύδατα.
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Οικολογία: Το ενδιαίτημα του είδους χαρακτηρίζεται από καθαρά πηγαία νερά, με
πλούσια υδρόβια βλάστηση και ασθενή ροή. Το είδος παραμένει κρυμμένο, κυρίως
ανάμεσα στην υδρόβια βλάστηση και ιδιαίτερα κάτω από τα φύλλα, εξαιτίας της έντονης θήρευσής του από τα χέλια.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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Συνήθως τρέφεται με κάθε είδους φυτική ή ζωική τροφή που βρίσκει στο περιβάλλον του, είναι δηλαδή παμφάγο. Η αναπαραγωγή του γίνεται σε παρόχθιες λιμναίες
περιοχές ή σε παρόμοιες ποτάμιες περιοχές, δηλαδή με πυθμένα αμμο-χαλικώδη.
Απειλές: Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει το σκαρούνι προέρχεται από τις
διακυμάνσεις της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά
τα τρεχούμενα ύδατα (Βοιωτικός Κηφισός, Σπερχειός) και λιγότερο τη λίμνη Υλίκη.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα V της
Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται να τεθεί υπό επίβλεψη, μαζί με
όλα τα ενδημικά είδη του Κωπαϊδικού Πεδίου, της Υλίκης και του Βοιωτικού Κηφισού, και να ελέγχεται η ποσότητα και η ποιότητα του νερού της περιοχής. Επίσης,
να γίνει γνωστό με ειδικά φυλλάδια σε σχολεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις και
να εκτεθεί σε δημοτικά ενυδρεία της περιοχής.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Oxynoemacheilus pindus (Economidis, 2005)
Πινδοβίνος, Pindus Stone Loach

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [Β1ab(iii)+2ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: The Pindus Stone Loach
has been described from Sarantaporos stream (type locality), which
is a tributary of Aoos river. Later
it was also found in the Aoos, including its tributary Voidomatis and
the part of the Aoos (Vjose) flowing into Albania and other rivers in
this country. Consequently, it can
be qualified as endemic to the
larger area. It is a stream living
species, preferring the fast running main river bed, with clean water and pebbly or sandy bottom.
There is no information about its
biology. Because of the fragility of its typical habitats and its rather restricted area
of distribution it is considered as Vulnerable. A transboundary program between
Greece and Albania is needed in order for the species and its recent circumstances to be studied comprehensively. Also, wide publicity through the use of special
publications is suggested. The Pindus Stone Loach is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος έχει περιγραφεί από τον Σαραντάπορο (παραπόταμο του Αώου) και είναι ενδημικό στο σύστημα αυτό. Έχει επίσης βρεθεί και στον ίδιο τον Αώο, καθώς και στον άλλον παραπόταμο, τον Βοϊδομάτη. Πέρα από τον Αώο (Vjose), το είδος φαίνεται να έχει ευρεία παρουσία στα ύδατα της Αλβανίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος του πληθυσμού. Στον ελληνικό χώρο, ωστόσο, εμφανίζεται τοπικά κοινό.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Δεν είναι γνωστό, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%.
Οικολογία: Είναι τυπικά ρεόφιλο είδος και εμφανίζεται σε περιοχές όπου η ταχύτητα ροής του νερού είναι έντονη. Για το λόγο αυτό προτιμά την κυρία κοίτη του ρεύματος και όχι την όχθη και περιοχές με πυθμένα πετρώδη, συχνά χαλικώδη ή και

σπάνια αμμώδη. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί κυρίως πίσω από μικρές ή μεγάλες πέτρες, που το προφυλάσσουν από την έντονη ροή. Δεν είναι γνωστό αν πραγματοποιεί μετακινήσεις ούτε και πού και πώς αναπαράγεται.
Απειλές: Ρύπανση των υδάτων. Καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Επειδή οι περιοχές είναι δυσπρόσιτες, δεν είναι εύκολη η θέσπιση άμεσων μέτρων προστασίας. Συνιστάται η καταχώρηση του
είδους σε Κατάλογο Επιβλεπομένων Ειδών και, βεβαίως, η αποφυγή έργων που αλλοιώνουν το ενδιαίτημά του.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Petroleuciscus smyrnaeus (Boulenger, 1896)
Σμυρνοπετρόλευκος, Smyrna Chub

Συνώνυμo: Leuciscus borysthenicus smyrnaeus Boulenger, 1896
Leuciscus smyrnaeus Boulenger, 1896
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Ανεπαρκώς Γνωστό DD
Summary: In the European waters the Smyrna Chub is distributed only in three independent drainages of the island of Lesvos (see
Stoumboudi et al. 2006). However, it is widely distributed in the
opposite catchment, in Asia Minor. In the European waters the
populations of the species appeared to be small and rare, their
size varying subject to successful
reproduction, very often achieved
by only few specimens (bottleneck
effect). It is very probable for the
species to be under an insular speciation process. For its protection it is suggested that enough water is kept in selected localities and that these habitats are monitored. Also, that the species is
demonstrated in a local aquarium and that a special information booklet is distributed to schools and environmental agencies. In Greece it is considered as
Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται στη Δ. Μικρά
Ασία, στους ποταμούς που εκβάλλουν στο Αιγαίο. Στα ευρωπαϊκά ύδατα εμφανίζεται
στη Λέσβο, σε τρία μεμονωμένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους υδατικά συστήματα του
νησιού. Οι πληθυσμοί αυτοί είναι οι μοναδικοί της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους
Stoumboudi et al. (2006), υπάρχουν τρεις ανεξάρτητοι πληθυσμοί του είδους στη
Λέσβο. Όλοι τους είναι μικροί και σπάνιοι και το μέγεθός τους εξαρτάται από την
ποσότητα των υδάτων και από την επιτυχία της αναπαραγωγής. Οι πληθυσμοί υπόκεινται στο φαινόμενο της στενωπού (bottleneck effect) και ενδέχεται να έχουν διαμορφώσει ένα ξεχωριστό είδος (ειδογένεση λόγω της νησιωτικής απομόνωσης). Οι
πληθυσμιακές του τάσεις δεν είναι γνωστές.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 10%.
Οικολογία: Το είδος απαντά και σε τρεχούμενα και σε στάσιμα νερά. Αναζητά την
τροφή του (που είναι βασικά διάφορα ασπόνδυλα και αεροπλαγκτόν) παντού, ιδιαίτερα στη στήλη του νερού και στην επιφάνεια.
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Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για τον πινδοβίνο.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Απειλές: Η βασικότερη απειλή προέρχεται από τη μείωση της ποσότητας του νερού
και από τη ρύπανσή του.

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
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Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Το πλέον απαραίτητο μέτρο είναι η διατήρηση
του νερού στα ενδιαιτήματα όπου το είδος εμφανίζεται, με εκβάθυνση της κοίτης
σε ειδικές θέσεις και επίβλεψη. Επίσης, συνιστάται η διατήρηση ζωντανών ατόμων
σε ενυδρεία και η έκδοση και διανομή, ιδιαίτερα στα σχολεία και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις του νησιού, ειδικού φυλλαδίου, στο οποίο θα υπάρχουν πληροφορίες για αυτό και για τα άλλα είδη των εσωτερικών υδάτων που εμφανίζονται εκεί
και συνιστούν τους μοναδικούς πληθυσμούς αυτών των ειδών στην Ευρώπη.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Pungitius platygaster (Kessler, 1859)
Ποντοπυγόστεος, Ukranian Stickleback

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου Ενδιαφέροντος LC
Summary: Species with a large
distribution to the North Pontocaspian region (north of Black and
Caspian Seas watersheds). It also occurs in the form of two isolated populations in the rivers
Loudias and Axios (Aegean Sea
drainage), which are very rare. The
species prefers clean and slow
running waters, normally with rich
vegetation. No other information
is available. In Greece it is considered as Vulnerable.

Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία
Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ο ποντοπυγόστεος έχει βρεθεί σε δύο
θέσεις, στην Κεντρική Μακεδονία: σε νερά κοντά στο χωριό Κοκάρτζα Κιλκίς (σύστημα Αξιού) και στις πηγές Αραβησσού Γιαννιτσών (σύστημα Λουδία). Εμφανίζει ασυνέχεια εξάπλωσης στα συστήματα των ποταμών Αξιού και Λουδία, μακριά από τον
πυρήνα, που είναι η βόρεια ποντοκασπιακή λεκάνη. Εξαπλώνεται επίσης σε Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Καζακστάν, πΓΔΜ, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία. Στην Ελλάδα ο πληθυσμός εμφανίζεται σπάνιος και στους
δύο γνωστούς υποπληθυσμούς (Κοκάρτζα και Αραβησσός).
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 1%
Οικολογία: Το ενδιαίτημα του είδους χαρακτηρίζεται από καθαρά νερά χωρίς ροή
και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Ανάμεσα στα φυτά αναζητά και βρίσκει την τροφή
του (μικροασπόνδυλα και μικρόφυτα). Αναφορικά με την αναπαραγωγή, το αρσενικό
κατασκευάζει φωλιά και επιβλέπει τα αβγά που αποθέτει εκεί το θηλυκό.
Απειλές: Αλλοίωση του ενδιαιτήματος από κατασκευές και αφαίρεση ή και ρύπανση
των υδάτων.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981) και περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Σύμβασης της Βέρνης.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Βασικό μέτρο προστασίας είναι η διατήρηση του
ενδιαιτήματος του είδους, ιδιαίτερα η πηγή Αραβησσού Γιαννιτσών. Επίσης, είναι ανάγκη να γίνει επισταμένη έρευνα ανεύρεσης και ακριβούς ταυτοποίησης του είδους,
το οποίο ενδεχόμενα έχει διαφοροποιηθεί.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Rutilus prespensis Karaman, 1924

Πλατίκα Πρεσπών, Prespa Roach

Συνώνυμo: Rutilus ohridanus prespensis Karaman, 1924

Summary: Species endemic and
restricted to the Prespa lakes, in
Northwestern Greece. It is a small
sized lacustrine species (170 mm),
which lives along shores and in
shallow swampy areas. It spawns
in shallow areas with vegetation,
e.g. wet meadows, between May
and June. The species has remained stable but faces the
threats of drought and water extraction and potentially pollution.
The introduction of alien species,
which would have a lake-wide impact, is also a potential threat for
the future. Restoration of wet meadows -shallow littoral areas with low vegetationby the Society for the Protection of Prespa is expected to have benefited this phytophilous species, due to the increase of its spawning grounds in Lake Mikri Prespa. Conservation should focus on policy-based actions and in particular the development of an action plan and the development and implementation of legislation relevant to the protection of the species. Research on the ecology and population of the species will assist in the development and application of conservation measures. The Prespa Roach is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Ιθαγενές, ενδημικό είδος, που ζει αποκλειστικά στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα και αποτελεί το πιο άφθονο είδος
των λιμνών, μαζί με το μπελοτσιρόνι (Alburnus belvica). Στοιχεία παρακολούθησης
του πληθυσμού (monitoring) δείχνουν ότι ο πληθυσμός παραμένει σταθερός τα τελευταία 12 χρόνια. Μια αναθεώρηση του γένους Rutilus από τη Νότια Ευρώπη με βάση
τα μορφολογικά και τα γενετικά χαρακτηριστικά είναι υπό εξέλιξη από τους Bianco,
P.G., Ketmaier, V. και Durand, J.-D.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 25%
της εξάπλωσης του είδους βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά είναι άγνωστα τα ποσοστά
του πληθυσμού.
Οικολογία: Η πλατίκα είναι ένα μικρό λιμναίο είδος (170 χιλ.), το οποίο ζει κυρίως
στην παραλίμνια ζώνη αλλά και σε άλλες ρηχές και ελώδης περιοχές. Είναι φυτόφιλο και αναπαράγεται σε ρηχά νερά με υδρόβια βλάστηση, όπως τα υγρά λιβάδια,
μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Είναι σχεδόν παμφάγο.
Απειλές: Το είδος απειλείται από τη ρύπανση των υδάτων από γεωργικά απόβλητα
και αστικά λύματα και από την άντληση των υπογείων υδάτων, που συντελεί στην
πτώση της στάθμης του νερού στις δύο λίμνες. Πιθανές μελλοντικές απειλές αποτελούν η εισαγωγή ξενικών ειδών και η ρύπανση των υδάτων από εμπορικά/βιομηχανικά απόβλητα, αλλά και οι αυξανόμενες περίοδοι ξηρασίας, από τις οποίες απειλείται το αναπαραγωγικό και διατροφικό ενδιαίτημα του είδους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνεται στον
Εθνικό Δρυμό Πρεσπών (Π.Δ. 46/1974) και στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (KYA 28651/
ΦΕΚ Δ΄302/23.7.09). Οι περιοχές αυτές είναι επίσης περιοχές του δικτύου Natura
2000 (GR1340001, GR1340003). Η αποκατάσταση και διαχείριση των υγρών λι-
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■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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βαδιών, που εκπονεί η Εταιρία Προστασία Πρεσπών (ΕΠΠ) από το 1997 (1997-2002:
Πιλοτικό πρόγραμμα ΕΠΠ, 2002-2007: LIFE Nature: LIFE2002NAT/GR/8494:
Conservation of priority bird species in Lake Mιkri Prespa), και η συνέχιση των
δράσεων διαχείρισης μέχρι σήμερα αναμένεται ότι επηρέασαν θετικά τον πληθυσμό
των φυτόφιλων ειδών ψαριών, τριπλασιάζοντας την επιφάνεια των υγρών λιβαδιών
στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Τα υγρά λιβάδια είναι ρηχές παραλίμνιες περιοχές με χαμηλή-ποώδη υδρόβια βλάστηση και λειτουργούν ως χώροι ωοτοκίας φυτόφιλων ψαριών και ενδιαιτήματα αμφιβίων, αλλά και ως ενδιαιτήματα διατροφής ψαροφάγων
υδρόβιων πουλιών.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου
δράσης για την ιχθυοπανίδα των Πρεσπών, το οποίο θα περιλαμβάνει και την πλατίκα. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή και ανάπτυξη και εφαρμογή της
νομοθεσίας, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η προστασία του είδους σε τοπικό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαχείριση των νερών. Απαιτείται επίσης έρευνα για την οικολογία και τον πληθυσμό του είδους και εφαρμογή
δράσεων για τη συντήρηση και τη διαχείριση του είδους, οι οποίες θα ωφελήσουν
την ιχθυοπανίδα της περιοχής γενικότερα.
Ειρήνη Κουτσερή

Rutilus ylikiensis Economidis, 1991
Χιροκόβα, Yliki Roach
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(i,ii,iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κινδυνεύον EN
Summary: The Yliki Roach is a
Βουλγαρία
Π.Γ.Δ.Μ.
Τουρκία
species of rather still lake water,
Αλβανία
but it can also support slow running waters in channels. It is endemic to the freshwaters of Voiotia, being a remnant of the
Τουρκία
very old fish fauna of the shallow
Lake Kopais, which has been dried
up. It is considered as Vulnerable
because of its restricted area of
distribution. It is commercially exploited in Lake Yliki, although in
other waters its populations decline. It is suggested that a permanent surveillance system is established for this as well as for other endemic species of the area, that any intense water abstraction and pollution is prevented and that a public awareness
campaign targeted to schools and environmental agencies is launched, that could
include aquarium demonstration.
Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό στη Βοιωτία
(σύστημα Κωπαΐδας, Υλίκη, Βοιωτικός Κηφισός). Στα ρέοντα ύδατα της Βοιωτίας (Κηφισός) παρατηρείται μείωση του πληθυσμιακού μεγέθους, ενώ στην Υλίκη παρατηρείται σταθερότητα.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Η χιροκόβα εμφανίζει λιμνόφιλο χαρακτήρα. Ωστόσο, συχνάζει τόσο σε
ρέοντα όσο και σε λιμναία ύδατα. Είναι παμφάγο και τρέφεται με φυτική ή ζωική
τροφή (ασπόνδυλα), που βρίσκει στο περιβάλλον του. Η βιολογία του είναι άγνωστη.

Απειλές: Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει προέρχεται από τη μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, καθώς και από τη ρύπανσή τους στο σύστημα του Βοιωτικού Κηφισού και λιγότερο στη λίμνη Υλίκη.

Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται να τεθεί, μαζί με τα άλλα ενδημικά είδη της περιοχής, κάτω από μόνιμη επίβλεψη, καθώς και να αποτραπεί η υπερβολική απόληψη και ρύπανση του νερού. Επίσης, προτείνεται η έκδοση ειδικών φυλλαδίων και η διανομή τους σε σχολεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς και
η επίδειξη του είδους σε δημοτικά ενυδρεία.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Salmo farioides (Karaman, 1938)

Ιoνική Πέστροφα, West Balkan Trout
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B1b(i,iii,iv)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: DD (under Salmo macrostigma)
Summary: According to Delling
(2003) and Kottelat & Freyhof
(2007), Salmo farioides is the
trout species that was formerly
widespread in Western Balkan river basins, from the Peloponnese
to the north, along the Ionian and
Adriatic drainages, up to Croatia.
Today in Greece this taxon is restricted to upland coldwater reaches of seven river basins (Alfeios, Mornos, Evinos, Acheloos, Arachthos,
Aoos). However, a full phylogenetic and taxonomic review of the taxon has not been completed. The
poorly studied southernmost population of the Alfeios (Peloponnese) has recently experienced a remarkable decline and range contraction; it is now encountered
only in the cold tributary waters of the Erymanthos, lower Lousios and upper Ladonas tributaries. Population declines and/or local range contractions have also
been documented in the other five basins. The major causes of these range declines are widespread habitat degradation due to overexploitation of spring waters
through water abstraction works, intensive illegal fishing and the construction of
dams and other barriers to migration. Widespread trout farming and stocking of
closely related European trout taxa is also an imminent threat to the wild stock.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: To είδος είναι ενδημικό των δυτικών
Βαλκανίων (λεκάνες ποταμών που εκβάλλουν στο Ιόνιο και την Αδριατική) αλλά η φυλογενετική και συστηματική έρευνα των πληθυσμών δεν έχει ολοκληρωθεί (Kotellat
1997, Delling 2003). Επομένως, παρ' ότι η σημερινή συστηματική πολλών πληθυσμών παραμένει ασαφής, στην Ελλάδα η πιο πρόσφατη περιγραφή αυτής της ταξινομικής μονάδας εμφανίζεται σε επτά λεκάνες απορροής (Αλφειού, Μόρνου, Εύηνου,
Αχελώου, Άραχθου, Αώου και Καλαμά) (Kottelat & Freyhof 2007, Economou et al.
2007). Έχει τεκμηριωθεί σημαντική μείωση πολλών πληθυσμών αλλά και μείωση της
χωρικής κατανομής του είδους, ιδιαίτερα σε Αλφειό, Άραχθο και Αχελώο, αλλά και
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Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για τη χιροκόβα. Η περιοχή εξάπλωσής του έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη - Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού,
GR1130010).

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

142

σε παραποτάμους των τριών άλλων ποταμών της ελληνικής του εξάπλωσης (Οικονόμου κ.ά. 2004, 2007). Στον Αλφειό το είδος μειώθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι επιβιώνει μόνο σε μερικά σημεία του άνω Ερύμανθου, του κάτω Λούσιου και του άνω Λάδωνα (Οικονόμου κ.ά. 2007). Ο πληθυσμός του Αλφειού παρουσιάζει ιδιαίτερο φυλογενετικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός στην Πελοπόννησο και ενδέχεται να έχει διαφοροποιηθεί από τους βορειότερους πληθυσμούς του είδους (Kottelat & Freyhof 2007). Σήμερα αυτός ο πληθυσμός βρίσκεται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης.
Ποσοστό πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Πιθανώς 50%.
Οικολογία: Στις ελληνικές λεκάνες απορροής η ιονική πέστροφα διαβιώνει σχεδόν
αποκλειστικά στα ψυχρά νερά ορεινών και ημιορεινών ποταμών και ρεμάτων (συνήθως με θερινή θερμοκρασία κάτω των 20οC) και διεξάγει μεταναστεύσεις κατά την
αναπαραγωγική περίοδο, αλλά και κατά το θέρος όταν ορισμένα τμήματα ποταμών
ή παραπόταμοι στερεύουν. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται σε φυσικούς ρύακες
με αμμοχαλικώδες υπόστρωμα, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες (ΝοέμβριοΙανουάριο). Το είδος είναι αρπακτικό και τρέφεται με προνύμφες εντόμων, ενήλικα
έντομα (υδρόβια και ιπτάμενα), καρκινοειδή, αμφίβια και μικρά ψάρια. Πολλές από
τις μεγαλύτερες πέστροφες είναι συχνά κυρίως ιχθυοφάγες, ιδίως σε λιμναίους πληθυσμούς. Το είδος μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χιλ. σε μέγεθος, αλλά τα μεγέθη άνω
των 350 χιλ. είναι πλέον σπάνια.
Απειλές: Οι απειλές για το είδος στην Ελλάδα είναι πολλαπλές και αυξάνονται σε ένταση και έκταση με την ανάπτυξη των ορεινών υδάτινων πόρων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η απόληψη πηγαίων νερών από πολλά ορεινά ποτάμια και
αυτό είναι βέβαιο ότι έχει μειώσει τους πληθυσμούς στην Πελοπόννησο αλλά και
σε παραπόταμους του Αράχθου (Ζόγκαρης 2008). Σημαντικό επίσης πρόβλημα είναι τα εμπόδια στη μετακίνηση, ιδιαίτερα τα μικρά και μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα, καθώς και οι δρόμοι (γέφυρες) και τα έργα ορεινής υδρονομίας, που διακόπτουν τη συνεκτικότητα των ποταμών. Στα προβλήματα περιλαμβάνονται η παράνομη και εντατική αλιεία, σχεδόν παντού όπου υπάρχουν πέστροφες, και η γενετική
μόλυνση, επειδή το είδος διασταυρώνεται με άλλα, συγγενικά είδη πέστροφας, που
εισάγονται στους ποταμούς από τον άνθρωπο ή διαφεύγουν από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Επίσης, τοπικά σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η υποβάθμιση και απώλεια
ποτάμιων ενδιαιτημάτων, λόγω τεχνικών έργων στις παρόχθιες ζώνες (παρόχθια οδοποιία, αποψίλωση παρόχθιων ζωνών, αμμοχαλικοληψία, δυσλειτουργία μονάδων
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και άλλες μορφές ρύπανσης) (Economidis 1991,
Οικονόμου κ.ά. 2007). Τέλος, η πιθανότητα αυξημένης θερινής ξηρασίας στα ορεινά οικοσυστήματα λόγω κλιματικής αλλαγής μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά
τους πληθυσμούς πέστροφας στο εγγύς μέλλον.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Σε αρκετά σημεία η νόμιμη αλεία του είδους απαγορεύεται. Με εξαίρεση μόνο ορισμένες προστατευόμενες περιοχές (Βοϊδομάτης, άνω Αχελώος), η ληστρική λαθραλιεία εξακολουθεί ακόμη σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 που συντηρούν πέστροφες. Ωστόσο, το είδος απαντά και σε
πολλές προστατευόμενες περιοχές στον κορμό της οροσειράς της Πίνδου.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Στην Ελλάδα το είδος βρίσκεται υπό καθεστώς
διαχείρισης για την ερασιτεχνική αλιεία, που δυστυχώς περιλαμβάνει και έργα τόνωσης πληθυσμών από ιχθυογενετικούς σταθμούς, οι οποίοι ενίοτε οδηγούν σε βλαπτικούς υβριδισμούς (π.χ. Apostolidis et al. 1996). Από τις ανθρωπογενείς πιέσεις,
ο πιο σημαντικός κίνδυνος για το είδος είναι η πιθανή γενετική μόλυνση από εισαγωγές ξενικών κλώνων πέστροφας από άλλες λεκάνες απορροής, ενέργειες που
κρίνονται οικολογικά άστοχες και προφανώς δεν βοηθούν στην προστασία των τοπικών πληθυσμών. Ταυτόχρονα, τα μεταφερόμενα άτομα μπορεί να μεταδώσουν και
ασθένειες στους αυτόχθονες πληθυσμούς. Οι ελληνικοί πληθυσμοί πέστροφας είναι
τοπικά διαφοροποιημένοι και απομονωμένοι και θα έπρεπε να αναγνωρίζονται ως
"εξελικτικά σημαντικές ταξινομικές μονάδες", συνεπώς θα πρέπει να απαγορευθεί
η μεταφορά πληθυσμών από άλλες λεκάνες απορροής (Laikre 1999, Kottelat &

Σταμάτης Ζόγκαρης, Αλκιβιάδης N. Οικονόμου

Salmo pelagonicus Karaman, 1938
Πέστροφα Πελαγονίας, Pelagos Trout
■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B1ab(iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: A species with a fairly
extensive distribution in Greece
and FYROM catchment of Axios
river. In Greece there are also classified two other independent populations, in the Tripotamos river of
Veroia and in the Venetikos river
of Grevena, which is a tributary of
Aliakmon. These populations may
belong to another species. As all
trout species, it feeds on any kind
of available food item and reproduction takes place during winter,
in shallow areas with fine sand
and clean slowly running water. All
populations are considered as Vulnerable, the Tripotamos one being Endangered
to Critically Endangered. This is due to habitat destruction and intense illegal
fishing, especially during the reproduction period. For its protection it is suggested that all populations are registered and that the most important habitats are
selected and placed under a surveillance framework. Also, it is suggested that
any stocking of other trout species is prevented and that awareness of public opinion is raised with the use of information booklets.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό του κάτω ρου
του Αξιού (παραπόταμος Εριγόνας στο ελληνικό τμήμα: Αχλάδα, Δροσοπηγή, Ακρίτας), καθώς και στον άνω ρου του Αλιάκμονα (παραπόταμος Βενέτικος). Ο πληθυσμός του Τριπόταμου Βέροιας μάλλον ανήκει σε άλλο είδος, που δεν έχει περιγραφεί ακόμη, ίσως και του Βενέτικου. Επίσης, απαντά σε περιοχές του Αξιού που ρέουν στην πΓΔΜ. Όπως και στα υπόλοιπα είδη της άγριας πέστροφας, οι πληθυσμοί
είναι σπάνιοι και εμφανίζονται συχνότερα μόνο σε επιλεγμένες θέσεις του ποταμού
(συνήθως βαθουλώματα κάτω από καταρράκτες, με βαθύ και καθαρό νερό με περιδινήσεις). Ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 60%
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Freyhof 2007). Εξαιρετικό πρόβλημα παραμένει η γενετική μόλυνση από αλλόχθονους κλώνους πέστροφας, όπως της Πέστροφας του Ατλαντικού (Salmo cf. trutta),
που εισάγεται στα ιχθυοτροφεία ως "άγρια" πέστροφα και συχνά διαφεύγει στο φυσικο περιβάλλον (Οικονόμου κ.ά. 2007). Προτείνεται σε όλη την περιοχή εξάπλωσης του αυτόχθονου είδους να επιτρέπονται μόνο η καλλιέργεια ή οι τονώσεις με
είδη του γένους Oncorhynchus (π.χ. ιριδίζουσα πέστροφα), τα οποία στην Ελλάδα
δεν αναπαράγονται και δεν διασταυρώνονται με τις ενδημικές πέστροφες. Επίσης,
εξαιρετικό πρόβλημα αποτελεί η ανεπαρκής φύλαξη από τη λαθραλιεία, με αποτέλεσμα πολλοί πληθυσμοί να έχουν μειωθεί σημαντικά. Τέλος, μεγάλο πρόβλημα παραμένει η ελλιπής γνώση της λεπτομερούς γεωγραφικής κατανομής και βιολογικής
παρακολούθησης των πληθυσμών, με αποτέλεσμα ορισμένα έργα υδατικής αξιοποίησης να χωροθετούνται και να αναπτύσσονται σε αξιόλογα καταφύγια ή σημεία αναπαραγωγής της αυτόχθονης πέστροφας.

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ
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Οικολογία: Η οικολογία και η βιολογία του είδους είναι παραπλήσια σε όλα τα είδη
της άγριας πέστροφας. Συνήθως παραμένουν σε περιοχές του ποταμού με βαθύ και
καθαρό νερό ή μετακινούνται στην κύρια κοίτη σε ανάλογες θέσεις, όπου επικρατεί το καθαρό νερό με σχετικό βάθος και συχνά δυνατή ροή, που φτάνει ως τα αφρισμένα νερά. Είναι αρπακτικό είδος και τρέφεται με άλλα ψάρια ή αμφίβια (βατράχια) και ερπετά (νεροφίδες), μεγάλα ασπόνδυλα (καραβίδες) ή και με αεροπλαγκτόν (έντομα που πνίγονται στο νερό). Αναπαράγεται τους χειμερινούς μήνες (συνήθως από Νοέμβριο έως Ιανουάριο) σε περιοχές του ποταμού με μη ισχυρή ροή
και απαραιτήτως με πυθμένα αμμοχαλικώδη, όπου με τη βοήθεια των πτερυγίων το
θηλυκό άτομο ανοίγει μικρά βαθουλώματα, μέσα στα οποία αποθέτει τα αβγά, που
επιβρέχει έπειτα με σπέρμα το αρσενικό.
Απειλές: Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος αυτό, όπως και τα υπόλοιπα συγγενικά του, είναι κυρίως ανθρωπογενείς. Οι κυριότερες είναι: καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα -και νόμιμα αλλά κυρίως παράνομα-, όπως είναι οι αμμοληψίες, οι εκτροπές της κοίτης, η αφαίρεση και η ρύπανση των υδάτων, η παράνομη αλιεία, κυρίως την εποχή της αναπαραγωγής, με τη χρήση δηλητηριωδών φυτών (π.χ. φλόμου, γαλατσίδας), χημικών ουσιών (κυρίως χλωρίνης) ή δυναμίτη.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται να καταγραφούν όλοι οι πληθυσμοί
του είδους, να επιλεγούν τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα και να τεθούν κάτω από ένα
δίκτυο επίβλεψης και προστασίας. Επίσης, προτείνεται η αποφυγή κάθε εισαγωγής ξενικού είδους πέστροφας και η έκδοση φυλλαδίου για την ενημέρωση της κοινής γνώμης.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Scardinius graecus Stephanidis, 1937
Καλαμίθρα, Χιόνα, Greek Rudd

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B2ab(i,ii,iii,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Κρισίμως Κινδυνεύον CR
Summary: A still water dwelling
large fish, which can reach a length
of up to 70 cm. It can also frequent
the running water, mainly when
young. It is endemic to the freshwaters of Voiotia, actually draining into the recently created Lake
Yliki. It is a remnant of the very
old fish fauna of the shallow and
historical Lake Kopais, dried up
since the 19th century. It is considered as Vulnerable because of
its restricted area of range. For its
protection it is suggested that a
permanent surveillance system is
established for this and other endemic species of the area and that intense water abstraction and pollution is prevented. Also, it is suggested that a large public
awareness campaign for the public, the environmental agencies and the schools
is launched, through the use of information booklets and demonstration in municipal aquariums.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό στα εσωτερικά ύδατα της Βοιωτίας (σύστημα Κωπαΐδας-Υλίκης και σπάνια στον Βοιωτικό Κη-

φισό). Ο πληθυσμός είναι ενιαίος και σχετικά μικρού μεγέθους. Δεν διακρίνεται σε
υποπληθυσμούς. Ο πληθυσμός στην Υλίκη παρουσιάζει φανερή τάση αυξομείωσης,
ανάλογα με τη χρήση του νερού για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Ωστόσο, ο πληθυσμός στα κανάλια μάλλον εμφανίζει μείωση.
Οικολογία: Το είδος είναι σαφώς λιμνόφιλο. Ωστόσο, σπάνια, συχνάζει και σε ρέοντα
ύδατα. Τρέφεται κυρίως με υδρόβια φυτική ύλη, όμως όταν είναι νεαρό καταναλώνει και ζωική τροφή (ασπόνδυλα), που βρίσκει στο περιβάλλον του. Η βιολογία του
είναι άγνωστη.
Απειλές: Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει η καλαμίθρα προέρχεται από τη
μείωση της ποσότητας και την υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, καθώς και από
τη ρύπανσή τους στον Βοιωτικό Κηφισό και σε μικρότερο βαθμό στη λίμνη Υλίκη.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Επίσης, η περιοχή εξάπλωσής του
έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Λίμνες Υλίκη
και Παραλίμνη-Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, GR1130010).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται να τεθεί η καλαμίθρα, μαζί με τα
άλλα ενδημικά είδη της περιοχής, κάτω από μόνιμη παρακολούθηση, που θα ελέγχει την ποσότητα και την ποιότητα του νερού. Επίσης, προτείνεται να γίνει γνωστό
στο ευρύ κοινό της περιοχής, στα σχολεία και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις με
ειδικά φυλλάδια και με επίδειξη σε δημοτικά ενυδρεία.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Squalius cf. cii (Richardson, 1856)

Ποταμοκέφαλος Ανατολίας, Lesbos Chub

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [D2]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Μειωμένου Ενδιαφέροντος LC
Summary: Species distributed to
the NW drainage of Asia Minor
(Aiolis-Turkey) and to the island of
Lesvos, where the unique European populations occur. According to
Stoumboudi et al. (2006), there
are five independent populations,
which consist of few specimens
living in a very restricted space
due to the water scarcity. Populations in each drainage are normally under strong pressure of extinction and reproduction, when it occurs, is achieved by very few individuals (bottleneck effect). This fact
underlines the fragility of their genetic stock and the eventual insular speciation.
It is suggested that excavation is undertaken in appropriate localities in the stream
bed, in order for habitats with adequate water to be created and monitored. Also, that the species is demonstrated in local aquariums and that an information
booklet is distributed to schools and environmental agencies. In Greece the species is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος εξαπλώνεται στη BΔ Μικρά
Ασία, στους ποταμούς που εκβάλλουν στο Αιγαίο. Στα ευρωπαϊκά ύδατα εμφανίζεται
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Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
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στη Λέσβο. Σύμφωνα με τους Stoumboudi et al. (2006), υπάρχουν πέντε ανεξάρτητοι πληθυσμοί του είδους στο νησί, που είναι και οι μοναδικοί της Ευρώπης. Όλοι
τους είναι μικροί και σπάνιοι και το μέγεθός τους εξαρτάται από την ποσότητα των
υδάτων και από την επιτυχία της αναπαραγωγής. Οι πληθυσμοί υπόκεινται στο φαινόμενο της στενωπού (bottleneck effect) και ενδέχεται να έχουν διαμορφώσει ξεχωριστό είδος (ειδοπλασία λόγω της νησιωτικής απομόνωσης). Οι πληθυσμιακές του
τάσεις δεν είναι γνωστές.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: Περίπου το 15%.
Οικολογία: Το είδος προτιμά τα στάσιμα νερά αλλά απαντάται και στα τρεχούμενα,
ιδιαίτερα όταν είναι μικρό. Αναζητά την τροφή του συνήθως στη στήλη του νερού
και στην επιφάνεια, αλλά και στον πυθμένα. Η σύνθεση της τροφής του περιλαμβάνει διάφορα ασπόνδυλα (σκουλήκια, έντομα κλπ), καθώς και διάφορα έντομα που
πέφτουν και πνίγονται στην επιφάνεια του νερού.
Απειλές: Η βασικότερη απειλή προέρχεται από την εξαφάνιση του νερού ή τη μείωση της ποσότητάς του και από τη ρύπανσή του.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για το είδος.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Όπως και για τα άλλα είδη των εσωτερικών υδάτων της Λέσβου, το πλέον απαραίτητο μέτρο είναι η διατήρηση του νερού στα ενδιαιτήματα όπου εμφανίζεται το είδος, με εκβάθυνση της κοίτης σε ειδικές θέσεις
και επίβλεψη. Επίσης, συνιστάται η διατήρηση ζωντανών ατόμων σε ενυδρεία και η
έκδοση και διανομή, ιδιαίτερα στα σχολεία και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις του
νησιού, ειδικού φυλλαδίου, στο οποίο θα υπάρχουν πληροφορίες για αυτό και για
τα άλλα είδη των εσωτερικών υδάτων που εμφανίζονται εκεί και συνιστούν τους μοναδικούς πληθυσμούς αυτών των ειδών στην Ευρώπη.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Tropidophoxinellus spartiaticus (Schmidt-Ries, 1943)

Χρυσή Μενίδα, Bafa

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B1ab(ii,iii,iv,v)+2ab(ii,iii,iv,v)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Τρωτό VU
Summary: An endemic species
frequenting Southern Peloponnese, from Evrotas river (type locality) in Lakonia to Pamisos and
Neda rivers in Messinia and in
several other smaller watersheds.
The species presents obvious fragmentation because all these catchments are independent. It is a
stream living fish, with preference
to the still water. Its reproduction
takes place from April to May and
eggs are stacked in plants. It feeds
on insects and various larvae, invertebrates and worms. It is considered as Vulnerable because its population presents obvious decline due to
pressure by water reduction that destroys its habitat and with sometimes serious pollution, leading to massive deathcounts. For its protection it is suggested
that the most important habitats are protected by being placed under a protection framework. It is also suggested that an information booklet is published and
distributed to schools, environmental agencies and the general public.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία

Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 100%
Οικολογία: Πρόκειται για είδος ρεόφιλο, αν και προτιμά τα μέρη του ποταμού με πιο
αργή ροή (κοιλότητες των οχθών, ρίζες παρόχθιων δένδρων κλπ). Αναπαράγεται κατά τον Απρίλιο-Μάιο, με μικρά, προσκολλητικά αβγά, που αποθέτει πάνω στην υδρόβια βλάστηση. Τρέφεται κατά την άνοιξη, κυρίως με έντομα και προνύμφες.
Απειλές: Ο πληθυσμός του Ευρώτα είναι απειλούμενος λόγω της συχνής πλέον καλοκαιρινής ξήρανσης του ποταμού. Και οι άλλοι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν την ίδια
απειλή, καθώς και την αλλοίωση της ποιότητας των υδάτων από προσωρινή ή μόνιμη ρύπανση, συχνά πολύ βαριάς μορφής, που προκαλεί αιφνίδιους θανάτους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Το είδος προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1981).
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Προτείνεται η προστασία των ενδιαιτημάτων με
τη θέσπιση δικτύου επίβλεψης. Επίσης, προτείνεται η έκδοση φυλλαδίου για τα σχολεία, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και το κοινό.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

Vimba melanops (Heckel, 1837)
Μαλαμίδα, Malamida

■ Κατηγορία κινδύνου στην Ελλάδα: Τρωτό VU [B1ab(iii)+2ab(iii)]
■ Κατηγορία κινδύνου διεθνής: Ανεπαρκώς Γνωστό DD
Summary: A species with a clear
rheophilic character, endemic to
the rivers flowing into the North
Aegean Sea. It is mainly frequenting the rivers from Evros (in Thrace)
up to Pineios in Thessaly, through
Strymon, Axios and Aliakmon, including Lake Volvi. It is also distributed to the other neighboring
countries, to the North and to the
East. In Greece there are six independent populations, many of
which may be under pressure when
they move upstream for spawning, because of the shallow or
non-existent current. Given the scarcity of spawning groups, it is very possible
that it is subjected to the bottleneck effect. It is suggested that the spawning
grounds are registered and that access to them by the species is facilitated. In
Greece it is considered as Vulnerable.
Π.Γ.Δ.Μ.

Βουλγαρία

Τουρκία

Αλβανία

Τουρκία
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Ψάρια

Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος είναι ενδημικό των υδατικών
συστημάτων της νότιας Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα του ποταμού Ευρώτα
(τυπικός βιότοπος-type locality), του Μεσσηνιακού Πάμισου και της Νέδας. Τέλος,
απαντά και σε μερικά ανεξάρτητα, μικρά, ενδιάμεσα ρεύματα. Αν και οι πληθυσμιακές τάσεις του είδους δεν είναι γνωστές διότι δεν έχουν μελετηθεί, εντούτοις πιστεύεται ότι στο χώρο εξάπλωσης του είδους υπάρχουν πολλές περιοχές όπου οι πληθυσμοί υφίστανται οικολογικές πιέσεις και υποχωρούν. Το γεγονός ότι εποικίζει περιοχές με κατάλληλο νερό, που όμως συχνά απέχουν η μια από την άλλη (περίπτωση
Ευρώτα), όπως και γειτονικά αλλά ανεξάρτητα υδατικά συστήματα, δημιουργεί σαφή
κερματισμό των πληθυσμών. Γενικά, ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.
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Εξάπλωση, πληθυσμιακά στοιχεία και τάσεις: Το είδος έχει ευρεία, ασυνεχή εξάπλωση από τον Έβρο (Θράκη) ως τον Πηνειό (Θεσσαλία). Στη Μακεδονία έχουν καταγραφεί τέσσερις πληθυσμοί, από τον Στρυμόνα, τη Βόλβη, τον Αξιό και τον Αλιάκμονα. Το είδος εξαπλώνεται επίσης στη Βουλγαρία, στην πΓΔΜ και στην Τουρκία. Υπάρχουν έξι ανεξάρτητοι υποπληθυσμοί, επομένως το είδος εμφανίζει κατακερματισμό, με άγνωστη βιοχημική και πληθυσμιακή σύσταση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι
ανεξάρτητοι υποπληθυσμοί, ή μέρος αυτών, υφίστανται το φαινόμενο της στενωπού
(bottleneck effect), γεγονός που μειώνει τη γενετική ποικιλομορφία. Το είδος είναι
ρεόφιλο αλλά προτιμά τις περιοχές με μικρότερη ροή. Ωστόσο, στους ποταμούς (Έβρο, Στρυμόνα, Αξιό, Αλιάκμονα, Πηνειό), ιδίως στα βαθύτερα σημεία, δεν είναι σπάνιο. Γενικά, ο πληθυσμός του είδους εμφανίζει μείωση.
Ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα: 80%
Οικολογία: Η μαλαμίδα εμφανίζει ρεόφιλο χαρακτήρα και συχνάζει κυρίως σε ρέοντα ύδατα. Ωστόσο, εμφανίζεται και στον κάτω ρου των ποταμών ή σε λίμνες (Βόλβη, φραγμαλίμνη Πολυφύτου). Είναι παμφάγο και αναζητά την τροφή του στην επιφάνεια (αεροπλαγκτόν) ή στη στήλη του νερού. Αναπαράγεται στους ποταμούς, σε περιοχές με πέτρες. Η βιολογία του είναι άγνωστη.
Απειλές: Το είδος αντιμετωπίζει προβλήματα κυρίως κατά τη μετακίνησή του προς
και από τους τόπους αναπαραγωγής, εξαιτίας της διακοπτόμενης ροής των ρευμάτων
(χρήση του νερού) και της ρύπανσης. Επίσης, η αναπαραγωγική επιτυχία του επηρεάζεται από τη δράση των θηρευτών, που έχουν μεγαλύτερη επιτυχία σε περιοχές
με μικρό βάθος, τόσο πάνω στους γεννήτορες όσο και στα αβγά και στο γόνο. Τέλος,
τα νεαρά άτομα δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς τα βαθύτερα σημεία, αφού
πρέπει να περάσουν από ρηχές περιοχές με έντονη θήρευση και ρύπανση (κυρίως
γεωργική), η οποία, μεταξύ άλλων, μολύνει και την τροφή τους.
Μέτρα διατήρησης που υπάρχουν: Δεν υπάρχουν μέτρα διατήρησης για τη μαλαμίδα.
Μέτρα διατήρησης που απαιτούνται: Ως κύριο μέτρο διαχείρισης του είδους προτείνεται η καταγραφή των πεδίων, η διευκόλυνση της αναπαραγωγής και η προστασία τους.
Παναγιώτης Σ. Οικονομίδης, Βασιλική Χρυσοπολίτου

9. ΤΑ ψαριΑ των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας
Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση

Σχόλια
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Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Γκαβόχελο

CR

CR

x

Πετρόμυζον

LC

DD

Περιστασιακή
παρουσία

Αστροξυρύχι

EN

DD

Αβέβαιη
παρουσία

Ευρωπαϊκός
οξύρρυγχος

CR

DD

Πιθανά
ΕΧ

Ευρωπαϊκό Χέλι

CR

NT

Σαρδελομάνα

LC

DD

Λιπαριά

VU

VU

x

Θρίτσα

CR

CR

x

Rhodeus amarus
(Bloch, 1782)

Μουρμουρίτσα

LC

LC

Rhodeus meridionalis
Karaman, 1924

Βαβούκι

LC

LC

(x)

Gobio bulgaricus
Drensky, 1926

Γυφτόψαρο

LC

LC

(x)

Gobio feraeensis
Stephanidis, 1973

Φεροκωβιός

VU

VU

x

Romanogobio elimeius
(Kattoulas, Stephanidis &
Economidis, 1973)

Μυλωνάκι

LC

DD

(x)

Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicus

Vladykov, Renaud, Κοtt &
Economidis, 1982
Petromyzon marinus

Linnaeus, 1758

Acipenseridae
Acipenser stellatus

Pallas, 1771
Acipenser sturio

Linnaeus, 1758

Anguillidae
Anguilla anguilla

(Linnaeus, 1758)

Clupeidae
Alosa fallax

(Lacpde, 1803)
Alosa macedonica

(Vinciguerra, 1921)
Alosa vistonica

Economidis & Sinis, 1986

Cyprinidae
Acheilognathinae

Gobioninae

Ψάρια

όνομα eiδουσ
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Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση

Σχόλια

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Βαλκανική
Μπριάνα

LC

LC

(x)

Θρακική
Μπριάνα

LC

LC

(x) / Τοπικά VU

Ευβοϊκή
Μπριάνα

CR

CR

x

Μακεδονική
Μπριάνα

DD

LC

(x)

Valenciennes, 1842

Πελοποννησιακή
Μπριάνα

LC

LC

x

Barbus pergamonensis

Μπριάνα Λέσβου

LC

CR

(x)

Karaman, 1924

Μπριάνα
Πρέσπας

VU

VU

(x)

Barbus rebeli Koller, 1926

Μπριάνα
Ηπείρου

LC

LC

(x)

Μπριάνα
Σπερχειού

NT

NT

x

Karaman, 1955

Μπριάνα
Στρυμόνα

LC

LC

(x)

Luciobarbus albanicus

Στροσίδι

LC

LC

x / Στην
Παμβώτιδα CR

Σκαρούνι

EN

VU

x

Κουτσουράς

LC

DD
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Cyprininae
Barbus balcanicus
Kotlik, Tsigenopoulos,

Rˆb & Berrebi, 2002
Barbus cyclolepis

Heckel, 1837
Barbus euboicus

Stephanidis, 1950
Barbus macedonicus

Karaman, 1928
Barbus peloponnesius

Karaman, 1971
Barbus prespensis

Barbus sperchiensis

Stephanidis, 1950
Barbus strumicae

(Steindachner, 1870)
Luciobarbus graecus

(Steindachner, 1896)
Carassius carassius

(Linnaeus, 1758)
Carassius gibelio

(Bloch, 1782)
Cyprinus carpio

Linnaeus, 1758

Αγριοχρυσόψαρο
Ευρώπης

LC

Γριβάδι,
Κυπρίνος

VU

LC

Λεστιά

LC

LC

Τσιρονάκι

LC

LC

Leuciscinae
Abramis brama

(Linnaeus, 1758)
Alburnoides bipunctatus

(Bloch, 1782)

Alburnoides prespensis

(Karaman, 1924)
Alburnus alburnus

(Linnaeus, 1758)
Alburnus belvica
(Karaman, 1924)
Alburnus macedonicus

Karaman, 1928
Alburnus thessalicus

Stephanidis, 1950
Alburnus vistonicus

Freyhof & Kottelat, 2007
Alburnus volviticus

Freyhof & Kottelat, 2007
Aspius aspius

(Linnaeus, 1758)
Chondrostoma prespense

Karaman, 1924
Chondrostoma vardarense

Karaman, 1928
Ladigesocypris ghigii

(Gianferrari, 1927)
Leucaspius delineatus

(Heckel, 1843)
Pachychilon macedonicum

(Steindachner, 1892)
Pachychilon pictum

(Heckel & Kner, 1858)
Pelasgus epiroticus

(Steindachner, 1896)
Pelasgus laconicus

(Kottelat & Barbieri, 2004)
Pelasgus marathonicus

(Vinciguerra, 1921)
Pelasgus prespensis

(Karaman, 1924)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση

Σχόλια

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Τσιρονάκι
Πρεσπών

VU

VU

(x)

Ευρωπαϊκό
Σίρκο

LC

LC

Μπελοτσιρόνι

VU

VU

(x)

Σίρκο Δοϊράνης

CR

CR

(x)

Θεσσαλόσιρκο

LC

LC

(x)

Αλάϊα

CR

CR

x

Γελάρτζα

EN

EN

x / Στην
Κορώνεια
EX

Ασπρογρίβαδο

LC

DD

Σκουμπούζι

VU

VU

(x)

Σύρτης

NT

LC

(x)

Γκιζάνι

VU

EN

x

Μικροσίρκο

LC

DD

Μαυροτσιρόνι

DD

LC

(x)

Χειλάς

LC

DD

(x)

Ηπειρώτικη
Τσίμα

CR

CR

x

Λακωνικός
Πελασγός

CR

CR

x

Αττικόψαρο

NT

EN

x

Τσίμα της
Πρέσπας

EN

EN

(x)
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Ψάρια

όνομα eiδουσ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

όνομα eiδουσ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα

(Valenciennes, 1844)
Pelasgus thesproticus

(Stephanidis, 1939)
Petroleuciscus borysthenicus

(Kessler, 1859)
Petroleuciscus smyrnaeus

(Boulenger, 1896)
Phoxinus phoxinus

(Linnaeus, 1758)
Phoxinus strymonicus

Kottelat, 2007
Rutilus panosi

Bogutskaya & Iliadou, 2006
Rutilus prespensis

(Karaman, 1924)
Rutilus rutilus

(Linnaeus, 1758)
Rutilus ylikiensis

Economidis, 1991
Scardinius acarnanicus

Economidis, 1991
Scardinius erythrophthalmus

(Linnaeus, 1758)
Scardinius graecus

Stephanidis, 1937
Squalius cf. cii

(Richardson, 1856)
Squalius keadicus

(Stephanidis, 1971)
Squalius moreoticus

(Stephanidis, 1971)
Squalius orpheus

Kottelat & Economidis, 2006
Squalius pamvoticus

(Stephanidis, 1939)

Σχόλια

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Στυμφαλικός
Πελασγός

LC

LC

x

Θεσπρωτικός
Πελασγός

NT

NT

x

Τσαϊλάκι

LC

LC

Σμυρνοπετρόλευκος

DD

VU

(x)

Κοκκινόγαστρος

LC

LC

Τοπικά
CR

Στρυμονόγαστρος

EN

EN

(x)

Δρομίτσα

VU

LC

x

Πλατίκα Πρέσπας

VU

VU

(x)

Τσιρόνι

LC

LC

Χιροκόβα

EN

VU

x

Τσερούκλα

NT

LC

x

Κοκκινοφτέρα

LC

LC

Καλαμίθρα,
Χιόνα

CR

VU

x

Ποταμοκέφαλος
Ανατολίας

LC

VU

(x)

Καιαδική Μενίδα

EN

EN

x

Ποταμοκέφαλος
του Μωριά

EN

EN

x

Ποταμοκέφαλος
Θράκης

LC

LC

(x)

LC

(x) / Στην
Παμβώτιδα VU
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Pelasgus stymphalicus

Αξιολόγηση

Ποταμοκέφαλος
Παμβώτιδας

LC

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση

Σχόλια

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Ποταμοκέφαλος
Πελοποννήσου

LC

LC

x

Ποταμοκέφαλος
Πρέσπας

LC

LC

(x)

Ποταμοκέφαλος
Μακεδονίας

LC

LC

(x)

Πασκόβιζα

EN

EN

x

Λιάρα

LC

LC

(x)

Γουρνάρα

LC

LC

x

Χρυσή Μενίδα

VU

VU

x

Μαλαμίδα

DD

VU

(x)

Γλίνι

LC

DD

Αραχθοβελονίτσα

EN

ΕΝ

x

Λουροβελονίτσα

EN

VU

x

Βρυγοβελονίτσα

VU

VU

(x)

Αχριδοβελονίτσα

LC

LC

Erkakan, Atalay-Ekmekçi &
Nalbant, 1998

Στικτοβελονίτσα

CR

VU

(x)

Cobitis punctilineata

Γραμμοβελονίτσα

VU

VU

x

Φεροβελονίτσα

CR

CR

x / Στο
Βελεστίνο EX

Θρακοβελονίτσα

LC

LC

(x)

Squalius peloponensis

(Valenciennes, 1844)
Squalius prespensis

(Fowler, 1977)
Squalius vardarensis

Karaman, 1928
Telestes beoticus

(Stephanidis, 1939)
Telestes pleurobipunctatus

(Stephanidis, 1939)
Tropidophoxinellus hellenicus

(Stephanidis, 1939)
Tropidophoxinellus spartiaticus (Schmidt-Reis, 1943)
Vimba melanops

(Heckel, 1837)
Tincinae
Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Cobitidae
Cobitis arachthosensis

Economidis & Nalbant, 1997
Cobitis hellenica

Economidis & Nalbant, 1997
Cobitis meridionalis

Karaman, 1924
Cobitis ohridana

Karaman, 1928
Cobitis puncticulata

Economidis & Nalbant, 1997
Cobitis stephanidisi

Economidis & Nalbant, 1997
Cobitis strumicae

Karaman, 1955

153

Ψάρια

όνομα eiδουσ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

όνομα eiδουσ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Stephanidis, 1974
Cobitis vardarensis

Karaman, 1928
Sabanejewia balcanica

(Karaman, 1922)

Σχόλια

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Τριχωνοβελονίτσα

EN

LC

x

Μακεδονική
Βελονίτσα

LC

LC

(x)

Χρυσοβελονίτσα

LC

LC

Βίνος

LC

LC

Πετροχείλι

LC

LC

(x)

Πινδοβίνος

VU

VU

(x)

Λεσβοβίνος

LC

CR

(x)

Γλανίδι

DD

LC

x

Γουλιανός

LC

LC

Στη Βόλβη ΕX

Τούρνα

LC

LC

Οδοντοπέστροφα

DD

DD

Ιoνική Πέστροφα

DD

VU

Πέστροφα
Νέστου

DD

DD

(x)

Πέστροφα
Πελαγονίας

VU

VU

(x)

Πέστροφα
των Πρεσπών

EN

EN

(x)

EN

x
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Cobitis trichonica

Αξιολόγηση

Nemacheilidae
Barbatula barbatula

(Linnaeus, 1758)
Oxynoemacheilus bureschi

(Drensky, 1928)
Oxynoemacheilus pindus

(Economidis, 2005)
Oxynoemacheilus theophilii

Stoumboudi, Kottelat &
Barbieri, 2006

Siluridae
Silurus aristotelis

Garman, 1890
Silurus glanis

Linnaeus, 1758

Esocidae
Esox lucius Linnaeus, 1758

Salmonidae
Salmo dentex Heckel, 1852
Salmo farioides

Karaman, 1938
Salmo macedonicus

Karaman, 1924
Salmo pelagonicus

Karaman, 1938
Salmo peristericus

Karaman, 1938
Salmo louroensis

Delling, 2003

Πέστροφα
Λούρου

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Αξιολόγηση

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Σχόλια
X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Mugilidae
(Risso, 1827)

Χειλονάρι,
Βελάνισα

LC

LC

Liza aurata (Risso, 1810))

Μυξινάρι

LC

LC

Liza ramada (Risso, 1827)

Μαυράκι,
Λαφκίνος

LC

LC

Liza saliens (Risso, 1810)

Γάστρος

LC

LC

Κέφαλος

LC

LC

Αθερίνα

LC

LC

x

Ζουρνάς

CR

CR

(x)

Ζαχαριάς
Αλμυρής

CR

CR

x

Ζαχαριάς

LC

LC

Αγκαθερό

LC

LC

Ελληνοπυγόστεος

CR

CR

Ποντοπυγόστεος

LC

VU

Ταινιοσακοράφα

LC

LC

Λαβράκι

LC

LC

Περκί

LC

LC

Chelon labrosus

Mugil cephalus

Linnaeus, 1758

Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810

Valenciidae
Valencia letourneuxi

(Sauvage, 1880)

Cyprinodontidae
Aphanius almiriensis

Kottelat, Barbieri &
Stoumboudi, 2007
Aphanius fasciatus

(Valenciennes, 1821)

Gasterosteidae
Gasterosteus gymnurus

Cuvier, 1829
Pungitius hellenicus

Stephanidis, 1971
Pungitius platygaster

(Kessler, 1859)

Syngnathidae
Syngnathus abaster

Risso, 1827

Moronidae
Dicentrarchus labrax

(Linnaeus, 1758)

Percidae
Perca fluviatilis

Linnaeus, 1758

x
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Ψάρια

όνομα eiδουσ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

όνομα eiδουσ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα

(Linnaeus, 1758)
??? Zingel balcanicus

(Karaman, 1936)

Σχόλια
X: ενδημικό είδος
(x): ευρύτερα ενδημικό είδος

Διεθνής/
Μεσογειακή
(IUCN)

Ελληνικό
Κόκκινο
Βιβλίο

Ποταμολαύρακο

LC

DD

Ποταμολούτσος

DD

DD

(x)

Τριχονοσαλιάρα

CR

LC

x

Ποταμοσαλιάρα

LC

LC

Λουρογωβιός

LC

LC

x / Στη
Λευκάδα
EX

Νανογωβιός

EN

LC

x

Ποντογωβιός

LC

LC

Κερκυρογωβιός

DD

CR

x

Αχερονογωβιός

CR

VU

x

Ευηνογωβιός

LC

DD

Θεσσαλογωβιός

EN

ΕΝ

x

Ρινογωβιός

LC

LC

Στον
Στρυμόνα
EX

Φασί

LC

LC
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Sander lucioperca

Αξιολόγηση

Blenniidae
Salaria economidisi

Kottelat, 2004
Salaria fluviatilis

(Asso, 1801)

Gobiidae
Economidichthys pygmaeus

(Holly, 1929)
Economidichthys trichonis

Economidis & Miller, 1990
Knipowitschia caucasica

(Berg, 1916)
Knipowitschia goerneri

Ahnelt, 1991
Knipowitschia milleri

(Ahnelt & Bianco, 1990)
??? Knipowitschia panizzae

(Verga, 1841)
Knipowitschia thessala

(Vinciguerra, 1921)
Proterorhinus semilunaris

(Heckel, 1837)

Pleuronectidae
Platichthys flesus

(Linnaeus, 1758)

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Common
English name

Acipenser baerii Brandt, 1869

Οξύρρυγχος Σιβηρίας

Siberian Sturgeon

Acipenser gueldenstaedti

Οξύρρυγχος Δούναβη

Russian Sturgeon

όνομα eiδουσ

Acipenseridae

Acipenser naccarii Bonaparte, 1836

Οξύρρυγχος Αδριατικής Adriatic Sturgeon

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758

Οξύρρυγχος Στέρλετ

Sterlet

Huso huso (Linnaeus, 1758)

Μουρούνα

European Sturgeon

Πολυόδων

Spoonbill Cat

Ψευδορασμπόρα

Topmouth Gudgeon

Αγριοχρυσόψαρο Ασίας

Goldfish

Ασημοκυπρίνος

Silver Carp

Μαρμαροκυπρίνος

Bighead Carp

Κινέζικη λεστιά

White amur bream

Χορτοφάγος κυπρίνος

Grass Carp

Μυλοφαρυγγόδοντας

Black Carp

Μισγούρνος

Weatherfish

Ικτάλουρος,
Γατόψαρο Αμερικής

Channel catfish

Κλαρίας,
Γατόψαρο Αφρικής

African Catfish

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)

Κορήγωνος

Lavaret

Coregonus cf. peled (Gmelin, 1789)

Κορήγωνος Πέλετ

Peled

Coregonus cf. albula

Κορήγωνος
βανδέσιος ή λευκός

Vendace

Ψάρια

Brandt & Ratzeberg, 1833
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Polyodontidae
Polyodon spathula (Walbaum, 1792)

Cyprinidae
Gobioninae
Pseudorasbora parva

(Temminck & Schlegel, 1846)
Cyprininae
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Leuciscinae
Hypophthalmichthys molitrix

(Valenciennes, 1844)
Hypophthalmichthys nobilis

(Richardson, 1845)
Parabramis pekinensis

(Basilewsky, 1855)
Squaliobarbinae
Ctenopharyngodon idella

(Valenciennes, 1844)
Mylopharyngodon piceus

(Richardson, 1846)

Cobitidae
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)

Ictaluridae
Ictalurus punctatus

(Rafinesque, 1818)

Clariidae
Clarias gariepinus (Burchell, 1822)

Coregonidae

(Linnaeus, 1758)

Πίνακας 2
Κατάλογος των
ξενικών ειδών
ψαριών των εσωτερικών υδάτων
που έχουν εισαχθεί και απαντούν
στην Ελλάδα

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

όνομα eiδουσ

ΣΠΟΝΔΥΛΟΖΩΑ

Κοινό
ελληνικό
όνομα

Common
English name

Salmonidae
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Oncorhynchus kisutch

Σολομός Κόχο

Coho Salmon

(Walbaum, 1792)

Αμερικάνικη
Πέστροφα

Rainbow Trout

Salmo salar Linnaeus, 1758

Σολομός Ατλαντικού

Atlantic Salmon

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)

Σαλβελίνος

Brook Trout

Σαζανοκέφαλος

Redlip Mullet

Κουνουποφάγος

Eastern
Mosquitofish

Ποετσίλια ιστιοφόρος

Sailfin molly

Ηλιόψαρο

Pumpkinseed
Sunfish

Μικρόπτερος

Largemouth Bass

Τιλάπια

Nile Tilapia

(Walbaurn, 1792)
Oncorhynchus mykiss

Mugilidae
Liza haematocheila

(Temminck & Schlegel, 1845)

Poeciliidae
Gambusia holbrooki Girard, 1859
Poecilia cf. latipinna

(Lesueur, 1821)

Centrarchidae
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)
Micropterus salmoides

(Lacpde, 1802)

Cichlidae
Oreochromis niloticus

(Linnaeus, 1758)
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