
Οι καρχαρίες, οι βάτοι (ράγιες και σαλάχια) και οι χίµαιρες ανήκουν στους χονδριχθείς. 

Παγκοσμίως υπάρχουν 1.282 είδη χονδριχθύων. 

56 χίµαιρες689 βάτοι 537 καρχαρίες

Τι είναι όμως οι χονδριχθείς;;

Για περισσότερα 
επισκεφτείτε: 

www.isea.com.gr 

Γιατί πρέπει να τους προστατέψουμε;
Οι καρχαρίες και οι βάτοι στην πλειονότητά τους 

αποτελούν κορυφαίους θηρευτές των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων και ακρογωνιαίους λίθους της 

δομής και της ισορροπίας τους. 

Το έργο «Συµµαχία για Συµβίωση ΙΙ» χρηµατοδοτείται από το µέτρο: «Καινοτόµες δράσεις µε τους πολίτες», στον άξονα 
«Καινοτόµες ∆ράσεις» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος : «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόµες  περιβαλλοντικές δράσεις 2020» 
του Πράσινου Ταµείου. Προϋπολογισµός: 49.670 €. ∆ικαιούχος: iSea. Συνεργαζόµενοι φορείς: MEDASSET Ελλάς, Tµήµα Ζωικής 

Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών.
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Βιβλιογραφία : F. Serena et al., (2020) Species diversity, taxonomy and distribution of Chondrichthyes in the Mediterranean and Black Sea, The European Zoological Journal, 87:1, 497-536, DOI: 10.1080/24750263.2020.1805518 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τούς 
καθιστούν ευάλωτους σε πιέσεις, όπως 
η αλιεία και η απώλεια ενδιαιτημάτων. 

Χαρακτηρίζονται από χαµηλούς ρυθµούς 
αναπαραγωγής κυρίως λόγω της αργής 
ανάπτυξης, σεξουαλικής ωρίµανσης και 
χαµηλής γονιµότητας σε αντίθεση µε τα 
περισσότερα ψάρια. 

Πέρα από τις 5 βασικές αισθήσεις έχουν 
και κάποιες που τους κάνουν να ξεχωρί-
ζουν από τα άλλα ψάρια. 

Η 6η αίσθηση που διαθέτουν είναι η ικανό-
τητα ανίχνευσης ηλεκτρικών παλµών που 
παράγουν όλοι οι οργανισµοί. Έτσι, 
µπορούν και εντοπίζουν πιο εύκολα τη 
λεία τους. Αυτό το επιτυγχάνουν µε ένα 
αισθητήριο όργανο, 
τους φύσιγγες 
του Lorenzini.

α.
γεννούν αυγά 

α. ωοτόκα, 
β. ζωοτόκα και 
γ. ωοζωοτόκα

β. 
γεννούν 

λειτουργικά µικρά που 
µεγαλώνουν 

στον πλακούντα

γ.
τα αυγά 

εκκολάπτονται στο 
σώµα της µητέρας 

και γεννούν 
λειτουργικά µικρά

Οι χονδριχθείς αναπαράγονται µε εσωτερική 
γονιµοποίηση και η διάρκεια κύησης µπορεί 
να κρατήσει από 2 µήνες µέχρι και 2 χρόνια 
ανάλογα µε το είδος. 
Επίσης, χωρίζονται σε 

ιχθείς

χονδριχθείς

Έχουν σκελετό από χόνδρο 

Έχουν πλακοειδή λέπια 

ΟΙ ΧΟΝΔΡΙΧΘΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η Μεσόγειος Θάλασσα
αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές περιοχές 
για τους χονδριχθείς αλλά παράλληλα εµφανί-
ζει το υψηλότερο ποσοστό απειλούµενων  
ειδών χονδριχθύων στον κόσµο.

Στην Ελλάδα 
υπάρχουν τα περισσότερα είδη που 
εντοπίζονται στη Μεσόγειο. 
Πιο συγκεκριµένα, 

36 είδη καρχαριών, 
30 βάτων και
1 χίμαιρα.

20% «Ανεπαρκώς Γνωστό» 
53% απειλούνται

Βασική αιτία απειλής αποτελεί 
η εντατικοποίηση της αλιείας και κυρίως 
η παρεµπίπτουσα αλίευσή τους από πελα-
γικά παραγάδια και τράτες βυθού.
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