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Πρόλογος  
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού ιδρύθηκε µε τον νόµο Ν. 3044/2002, 
ενώ ο χαρακτηρισµός της περιοχής για την οριοθέτηση της προστατευόµενης 
περιοχής µε τις ζώνες προστασίας περιγράφεται στο ΦΕΚ Δ’ 123/21-03-2008. Το 2018, 
ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού µετονοµάστηκε σε Φορέα 
Διαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας (Ν.4519/2018). Στη συνέχεια, µε την 
ενσωµάτωση του στον Οργανισµό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής, 
ο Φορέας Διαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας εντάχθηκε ως Μονάδα 
Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αµβρακικού Κόλπου 
στον εν λόγω Οργανισµό µε έδρα τη Σαλαώρα Άρτας. 
 
Σκοπός ίδρυσης του Φορέα Διαχείρισης Αµβρακικού Κόλπου – Λευκάδας αποτελεί η 
προστασία, διατήρηση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών που ανήκουν 
στα όρια ευθύνης του. Ειδικότερα, επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των 
σπανίων οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και πανίδας που συντίθεται από αρκετά 
σηµαντικά είδη, µερικά από τα οποία θεωρούνται παγκοσµίως απειλούµενα. Η θέση 
και η µορφή του κόλπου που δηµιουργούν µια µεγάλη (400 km2) προστατευµένη 
θάλασσα µε πλούσια και ποικίλη παράκτια ζώνη, προσέλκυσε τον άνθρωπο από το 
βάθος των ιστορικών χρόνων. 
 
Πρωταρχική επιδίωξη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 
Κοιλάδας Αχελώου και Αµβρακικού Κόλπου αποτελεί η αρµονική συνύπαρξη των 
τοπικών κοινωνιών, η διατήρηση του πολιτισµού και των παραδόσεών τους µαζί µε 
τους φυσικούς πληθυσµούς και τα σπάνια σε έκταση, οµορφιά και σηµασία 
οικοσυστήµατα της περιοχής. Βασικός στόχος αποτελεί η καταγραφή και 
παρακολούθηση της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, η κατανόηση των 
βασικών µηχανισµών που δηµιουργούν και διαιωνίζουν αυτό τον πλούτο, η 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, η στήριξη των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, η συνδροµή των περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών και ο 
συντονισµός δράσεων εκπαίδευσης, προστασίας και προβολής.  
 
Το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης (12 υπάλληλοι, επιστηµονικό προσωπικό 
και φύλακες) διαθέτουν µακρά και ευρεία εµπειρία στους τοµείς της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και της επιστηµονικής παρακολούθησης. Τα µέλη της Μονάδας 
παρέχουν, επίσης, τεχνική και εξειδικευµένη υποστήριξη σε άλλες δηµόσιες αρχές και 
ερευνητικά ιδρύµατα, που διαχειρίζονται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
 
Ο παρών Οδηγός Αναγνώρισης Βάτων και Καρχαριών του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αµβρακικού Κόλπου έρχεται να συµπληρώσει την έλλειψη δεδοµένων για 
τα ελασµοβράγχια στην περιοχή παρά το γεγονός πως ένας σηµαντικός αριθµός 
αυτής της οµάδας ειδών, που αποτελούν παράπλευρο αλίευµα της παράκτιας 
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αλιείας της περιοχής, ανήκουν στα απειλούµενα είδη µε βάση τις ανακοινώσεις της 
Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN). 
Σηµαντική συνιστώσα του οδηγού αποτελεί η προσπάθεια να ενηµερώσει σε θέµατα 
που άπτονται των ελασµοβράγιων τους επαγγελµατίες, αλλά και ερασιτέχνες αλιείς 
που δραστηριοποιούνται στον Αµβρακικό κόλπο, καθώς και όλους τους φορείς που 
εµπλέκονται µε τη διαχείριση, τον έλεγχο των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και 
των υδάτινων βιολογικών πόρων. 
 
Ιδιαίτερη έµφαση στην προσπάθεια αυτή δίνεται στη διασφάλιση µιας περιβαλλοντικά 
και οικονοµικά αειφορικής αλιευτικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης µε 
ταυτόχρονη ανάδειξη της αλιευτικής παράδοσης και κληρονοµιάς σε µια εξαρτώµενη 
από την αλιεία περιοχή, όπως είναι ο Αµβρακικός κόλπος. 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Κώνστας Σπύρος	
Ιχθυολόγος ΠΕ	
Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόµενων 	
Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου 	
και Αµβρακικού Κόλπου	
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Το πρόγραµµα ByElasmoCatch 
 

Το πρόγραµµα By ElasmoCatch αφορά στη µελέτη της 
βιολογίας και της οικολογίας των ελασµοβράγχιων 
(καρχαριών και σαλαχιών) στην Ελλάδα, αλλά και στην 
έρευνα της αλληλεπίδρασης τους µε τους διάφορους 
τύπους αλιείας µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση 
και προστασία τους. 
 
Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 2020 και συνεχίστηκε το 2021 µε 
επίκεντρο τη συλλογή δεδοµένων από αλιευτικά σκάφη στην 
περιοχή του Bορείου Αιγαίου. Ενώ, το 2022 η ερευνητική 

προσπάθεια µετακινήθηκε στην ιδιαίτερα σηµαντική περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αµβρακικού µε στόχο την εφαρµογή των µεθοδολογιών που 
αναπτύχθηκαν τα προηγούµενα χρόνια στο Β. Αιγαίο. Για τον σκοπό αυτό, τα 
δεδοµένα συλλέγονται µε βάση το πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας για 
την παρακολούθηση της παρεµπίπτουσας αλιείας ευάλωτων ειδών, αλλά 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα συλλέγονται και 
βιολογικά δεδοµένα για τα είδη, σχετικά µε τη µορφοµετρία τους, τη γεννητική 
ωριµότητα, καθώς και γενετικό υλικό. 
 
Τέλος, εξελίσσοντας το πρόγραµµα προβλέπεται η δοκιµή τροποποιηµένων 
αλιευτικών εργαλείων για τη µείωση της παρεµπίπτουσας αλιείας ελασµοβράγχιων 
και άλλων ευάλωτων ειδών, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται µελέτη για τις επιπτώσεις 
της παρεµπίπτουσας αλίευσης στην υγεία συλληφθέντων ατόµων, καθώς και µελέτη 
σχετικά µε το ποσοστό επιβίωσης µετά την απελευθέρωση για κάθε είδος ανά 
αλιευτικό εργαλείο, µε τη χρήση σήµανσης. Η εφαρµογή σήµανσης σε τουλάχιστον 
5 είδη σαλαχιών και 2 είδη καρχαριών και οι επανασυλλήψεις τους από την αλιευτική 
κοινότητα θα συµβάλουν σηµαντικά και στη µελέτη της οικολογίας των ειδών στην 
περιοχή.  

Λίγα λόγια για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού 
Κόλπου 
 
Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αµβρακικού ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 2008 µε την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 11989/2008 (ΦΕΚ 123/΄Δ/21-03-2008). Η ανακήρυξη της 
περιοχής ως Εθνικό Πάρκο και ο καθορισµός χρήσεων, όρων και περιορισµών, 
αποτέλεσε το αποκορύφωµα µιας µακρόχρονης προσπάθειας για την προστασία 
της σε εθνικό επίπεδο. Η µεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, 
γεωµορφολογική και παιδαγωγική αξία της περιοχής έχει αναγνωριστεί διεθνώς µε 
την ένταξη της στους υγροτόπους Διεθνούς σηµασίας της συνθήκης Ραµσάρ 
(2/2/1971), µε την ένταξη 4 οριοθετηµένων περιοχών στο Δίκτυο Προστατευόµενων 
Περιοχών Natura 2000 (µε κωδικούς: GR2110001, GR2110004, GR2310006 και 
GR2310014), καθώς επίσης και από τις συµβάσεις της Βέρνης (19/9/1979), της 
Βόννης (23/6/1979) και της Βαρκελώνης (16/2/1976).  
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Επίσης, όλη η θαλάσσια έκταση του Αµβρακικού Κόλπου έχει ενταχθεί στο δίκτυο 
NATURA 2000, µε κωδικό GR2110001 ΕΖΔ (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) – πΤΚΣ (Τόπους 
Κοινοτικής Σηµασίας) σύµφωνα µε την τελευταία αναθεώρηση του Εθνικού 
Καταλόγου Natura 2000 (ΦΕΚ 4432Β/15-12-2017). 
 
Οι υγρότοποι θεωρούνται σε παγκόσµια κλίµακα ως µέρη πολύ µεγάλης οικολογικής 
και οικονοµικής αξίας µε τεράστιο βιολογικό ενδιαφέρον. Ο Αµβρακικός Κόλπος είναι 
ένας από τους σηµαντικότερους και µεγαλύτερους υγροτόπους της χώρας. Αποτελεί 
έναν ηµίκλειστο κόλπο (400 χλµ2) που επικοινωνεί µε το Ιόνιο πέλαγος µέσω µιας 
στενής και ρηχής λωρίδας θάλασσας κι ένα από τα πιο πολύπλοκα µωσαϊκά 
υγροτόπων στην Ελλάδα, µε 20 µικρές και µεγάλες λιµνοθάλασσες. Σύµφωνα µε τα 
κριτήρια αξιολόγησης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στο Εθνικό Πάρκο εντοπίζονται 17 
τύποι φυσικών ενδιαιτηµάτων.  
 

 
Η ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου είναι γνωστή για την εξαιρετική της σηµασία 
για την ορνιθοπανίδα (περισσότερα από 295 είδη πουλιών) σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο και αποτελεί κόµβο για το κύριο µεταναστευτικό µονοπάτι πολλών ειδών της. 
Στην περιοχή υπάρχουν 6 παγκοσµίως απειλούµενα πτηνά, ενώ στα νερά του 
Αµβρακικού κόλπου ζουν και αναπαράγονται τουλάχιστον 33 είδη ψαριών. Λόγω της 
µεγάλης παραγωγικότητας του κόλπου στην περιοχή διαχειµάζει και το απειλούµενο 
είδος θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Επίσης, το πιο χαρακτηριστικό θαλάσσιο 
θηλαστικό της περιοχής είναι το ρινοδέλφινο, Tursiops truncates, που αριθµεί περίπου 
150 άτοµα τα οποία κατοικούν µόνιµα στον Αµβρακικό κόλπο και παρουσιάζουν 
µοναδική συµπεριφορά και οικολογία. 
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Όσον αφορά στα ελασµοβράγχια (καρχαρίες και σαλάχια) οι µελέτες που έχουν 
εκπονηθεί είναι περιορισµένες, αλλά υποδηλώνουν την παρουσία απειλούµενων 
σαλαχιών στην περιοχή. Δεδοµένα Επιστήµης των Πολιτών επίσης αναδεικνύουν ότι 
πρόκειται για µια εξίσου σηµαντική περιοχή και για τα ελασµοβράγχια µε δεκάδες 
καταγραφές  κινδυνευόντων ειδών τα τελευταία 5 χρόνια. 

Τα είδη ελασµοβράγχιων στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων 
Αµβρακικού Κόλπου 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ήδη γνωστό πως η περιοχή αποτελεί 
ιδιαίτερο καταφύγιο άγριας ζωής για πληθώρα φυτών, πτηνών, χερσαίων και 
θαλάσσιων σπονδυλωτών. Ο οδηγός αυτός επικεντρώνεται στα λιγότερο µελετηµένα 
είδη που φιλοξενεί ο Αµβρακικός κόλπος, τα ελασµοβράγχια. Εκτός από τόπος 
ξεκούρασης µεταναστευτικών πτηνών, περιοχή τροφοληψίας για ένα µεγάλο τµήµα 
του µεσογειακού πληθυσµού της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, αλλά και 
«σπίτι» ενός ιδιαίτερου πληθυσµού ρινοδέλφινων, ανακαλύπτουµε ακόµη ένα κοµµάτι 
της θαλάσσιας µεγαπανίδας του τόπου, που οι αλιείς της περιοχής συναντούν εδώ 
και δεκαετίες. Σε συνεργασία µε την αλιευτική κοινότητα της περιοχής, συλλέχθηκαν 
δεδοµένα για τα παρακάτω αναφερόµενα είδη, καθώς και ιστορικές καταγραφές 
ειδών πιο σπάνια καταγεγραµµένων, όπως του είδους Carcharhinus plumbeus 
(Σταχτοκαρχαρίας).  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγραφές ελασµοβράγχιων, των οποίων οι 
πληθυσµοί στη Μεσόγειο έχουν χαρακτηριστεί ως κρισίµως κινδυνεύοντες, όπως του 
είδους Gymnura altavela ή «Ράζα», σύµφωνα µε τους ντόπιους, και του είδους 
Aetomylaeus bovinus ή «Αετός», όπως αποκαλείται. Καρχαρίες, όπως ο 
Γκριζογαλέος και ο Σταχτοκαρχαρίας, κορυφαίοι θηρευτές της περιοχής, 
ηλεκτροφόρα σαλάχια, όπως η Ματοµουδιάστρα και η Μαρµαροµουδιάστρα, 
καθώς και γιγαντιαία σαλάχια, όπως η Τρυγόνα συνθέτουν, ένα ιδιαίτερο µωσαϊκό 
βιοποικιλότητας ελασµοβράγχιων άξιο παρατήρησης, έρευνας και διατήρησης. Το 
παρόν κείµενο στοχεύει να εξοικειώσει τον αναγνώστη µε τα είδη ελασµοβράγχιων 
του Αµβρακικού κόλπου προσφέροντας πληροφορίες για τη σωστή αναγνώριση 
τους µε στόχο και τη σωστή µελλοντική καταγραφή τους και µελέτη τους.  
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ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ 
TRIAKIDAE 
Γκριζογαλέος (SMD) – Mustelus mustelus  
 

 
 
Μέγιστο Μήκος: 2 µ.  
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 

1. Δεν φέρει σηµάδια στη ράχη 
2. Εµφανείς φυσητήρες 
3. Ο λόγος µεταξύ της απόστασης των ρινικών οπών και του πλάτους του 
ρουθουνιού είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε 1,5 
4. Η οπή του στόµατος είναι τριγωνική 

 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου κάθε γέννα µπορεί να 
αποφέρει 4-21 µικρά, µεγέθους 34–42 εκ. 
Διατροφή: Τρέφεται µε καρκινοειδή, κεφαλόποδα και ψάρια. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Βορειοανατολικός & Νοτιοανατολικός 
Ατλαντικός ωκεανός, Δυτικός Ινδικός ωκεανός, και Μαύρη Θάλασσα. 
 
Οικότοπος: Ωκεάνια και Νηριτική Ζώνη  
 
Βάθος: 5 – 624 µ. 
Κύριες Απειλές: Στοχευµένη και παρεµπίπτουσα αλιεία από τράτες, µανωµένα δίχτυα, 
απλάδια και παραγάδια.  
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Στικτογαλέος (MPT) – Mustelus punctulatus 

 
 
Μέγιστο Μήκος: 1.9 µ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 

1. Φέρει µελανά σηµάδια σε όλη τη ράχη 
2. Εµφανείς φυσητήρες 
3. Ο λόγος µεταξύ των ρινικών οπών και του πλάτους του ρουθουνιού είναι 
µικρότερος του 1,5 
4. Η οπή του στόµατος είναι στρογγυλεµένη 
 

Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος µε ετήσιο αναπαραγωγικό κύκλο. 
Από την κύηση προκύπτουν 9-35 µικρά µήκους 24–31 εκ.  
Διατροφή: Tρέφεται µε καρκινοειδή, µαλάκια και µικρά ψάρια.  
Γεωγραφική Κατανοµή: Ανατολικός Ατλαντικός ωκεανός και Μεσόγειος Θάλασσα. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη. 
Βάθος: 0 – 300 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Στοχευµένη και παρεµπίπτουσα αλιεία από τράτες, µανωµένα δίχτυα, 
απλάδια και παραγάδια.  
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Δροσίτης (GAG) – Galeorhinus galeus 

 
Μέγιστο Μήκος: 1.6 µ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 

1. Το 1ο ραχιαίο είναι µεγαλύτερο από το 2ο ραχιαίο πτερύγιο 
2. Πολύ εµφανείς φυσητήρες 
3. Ο κάτω λοβός του ουραίου πτερυγίου είναι αρκετά µακρύς 
 

Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ζωοτόκο είδος. Από την κύηση προκύπτουν 4-21 µικρά 
µήκους 26–40 εκ.  
Διατροφή: : Τρέφεται µε ψάρια (πελαγικά και βενθικά), καρκινοειδή, κεφαλόποδα, 
εχινόδερµα και πολύχαιτους. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Παγκόσµια σε εύκρατες θάλασσες, Μεσόγειος και Μαύρη 
Θάλασσα. 
Οικότοπος: Νηριτική και Ωκεάνια Ζώνη. 
Βάθος: 0 – 400 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Παρεµπίπτουσα αλιεία από ερασιτέχνες, δίχτυα βυθού, παραγάδια 
και παρασυρόµενα παραγάδια. Η εντατικοποίηση της αλιείας και η υποβάθµιση των 
οικοτόπων του θεωρούνται πιθανές αιτίες για τη µείωση των πληθυσµών του. 
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CARCHARHINIDAE 
Σταχτοκαρχαρίας (CCP) – Carcharhinus plumbeus 

 
 
Μέγιστο Μήκος: 3 µ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 

1. Η καταβολή 1ου ραχιαίου πτερυγίου είναι στο τέλος της βάσης του θωρακικού 
πτερυγίου 

 2. Το 1ο ραχιαίο είναι πολύ ψηλό, µυτερό και ασβεστοποιηµένο 
 3. Υπερυψωµένη κορυφή κατά µήκος της ράχης 
 4. Το ρύγχος είναι στρογγυλοποιηµένο 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος που κάθε γέννα αποφέρει 4-10 µικρά 
µήκους 45-65 εκ. 
Διατροφή: Τρέφεται µε καρκινοειδή, κεφαλόποδα, ψάρια και µικρότερους καρχαρίες 
Γεωγραφική Κατανοµή: Κοσµοπολίτικο είδος σε εύκρατα και τροπικά νερά. 
Οικότοπος: Ωκεάνια και Νηριτική Ζώνη. 
Βάθος: 0 - 280 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Κύρια απειλή για το είδος αποτελεί η αλιεία, καθώς έχει καταγραφεί η 
παρεµπίπτουσα αλιεία του σε δυναµικά και παθητικά εργαλεία. Επίσης, έχει 
καταγραφεί και η παρεµπίπτουσα αλιεία του από ερασιτέχνες αλιείς µε παραγάδι και 
καλάµι. Η υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων του σε παράκτιες περιοχές µέσω της 
παράκτιας ανάπτυξης και ρύπανσης αποτελεί σηµαντική απειλή, καθώς πρόκειται για 
είδος που αναπαράγεται σε παράκτιες περιοχές. 
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ΒΑΤΟΙ 
GYMNURIDAE 
 Πλατυσέλαχο (GRL) – Gymnura altavela 

 
Μέγιστο Μήκος: 4 µ. (πλάτος δίσκου) 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 

1. Πολύ µεγάλα θωρακικά πτερύγια 
2. Πολύ κοντή ουρά 
3. Λεπτή απόφυση στο πίσω µέρος του φυσητήρα 
4. Σκούρες και ανοιχτόχρωµες κηλίδες 
 

Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου τα έµβρυα τρέφονται 
αρχικά µε λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών από τη µήτρα. Το είδος έχει ετήσιο αναπαραγωγικό κύκλο και 
η κάθε γέννα αποφέρει από 1 έως 4 µικρά. 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια, καρκινοειδή και µαλάκια. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα και Ατλαντικός ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη 
Βάθος: 10 - 100 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Παρεµπίπτον αλίευµα σε βενθικά εργαλεία. 
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MYLIOBATIDAE 
Ρυγχαετόψαρο (MPO) – Aetomylaeus bovinus 

 
 
Μέγιστο Μήκος: 250 εκ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 
 1. 7-8 χλωµές χρωµατικές ραβδώσεις (πιο έντονες σε νεαρά άτοµα) 
 2. Μακρύ και µυτερό ρύγχος 
 3. Ραχιαίο πτερύγιο πριν το τέλος των πυελικών πτερυγίων 
 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου τα έµβρυα τρέφονται 
αρχικά µε λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών από τη µήτρα. Η κύηση διαρκεί 6 µήνες και η κάθε γέννα 
αποφέρει 3-7 µικρά µήκους 45 εκ. (πλάτος δίσκου). 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια, µαλάκια (γαστρόποδα και δίθυρα) και καρκινοειδή. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολικός Ατλαντικός 
ωκεανός και Ινδικός ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη και Παράκτια Ζώνη. 
Βάθος: 10 - 150 µ. 
Κύριες Απειλές: Παράκτια ερασιτεχνική αλιεία. 
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Αετόψαρο (MYL) – Myliobatis aquila 

 
Μέγιστο Μήκος: 80 εκ. (πλάτος δίσκου) 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 

 1. Ο µετωπικός λοβός του θωρακικού πτερυγίου κάτω από το ρύγχος είναι 
κοντός και αµβλύς 

 2. Το ραχιαίο πτερύγιο βρίσκεται στην ουρά µετά τα κοιλιακά πτερύγια 
 3. Καφετί-λαδί χρώµα στη ραχιαία επιφάνεια και άσπρο στην κοιλιακή χώρα 
 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου τα έµβρυα τρέφονται 
αρχικά µε λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών από τη µήτρα. Η αναπαραγωγική περίοδος πραγµατοποιείται 
κυρίως τον Σεπτέµβριο. Η κύηση διαρκεί 6-8 µήνες και η κάθε γέννα αποφέρει 3-7 
µικρά. 
Διατροφή: Τρέφεται µε γαστρόποδα, µαλάκια, καρκινοειδή, πολύχαιτους και ψάρια. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολικός Ατλαντικός και 
Ινδικός ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη και Παράκτια Ζώνη 
Βάθος: 0 – 300 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Παρεµπίπτον αλίευµα σε τράτες βυθού, γρι-γρι, απλάδια, παραγάδια 
και πετονιές. 
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DASYATIDAE 
Βατοτρυγόνα (JDP) – Dasyatis pastinaca 

 
Μέγιστο Μήκος: 68 εκ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 
 1. Η ραχιαία όψη είναι οµοιόµορφα γκριζοπράσινη µε κίτρινο χρωµατισµό γύρω 

από τα µάτια 
 2. Εξογκώσεις κατά µήκος της ραχοκοκαλιάς 
 3. 5 θηλώµατα στη βάση του στόµατος 
 4. Ρύγχος µακρύ και πεπλατυσµένο σε σχέση µε το σώµα 
 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου τα έµβρυα τρέφονται 
αρχικά µε λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών από τη µήτρα. Η κύηση διαρκεί περίπου 4 µήνες και η κάθε 
γέννα αποφέρει 4 µε 7 µικρά. 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια και διάφορα βενθικά ασπόνδυλα. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα κι Ανατολικός Ατλαντικός 
ωκεανός 
Οικότοπος: Νηριτική και Ωκεάνια Ζώνη, Υποπαλιρροιακή Ζώνη, Παράκτια Ζώνη. 
Βάθος: 5 - 200 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Κατευθυνόµενη και παρεµπίπτουσα βιοµηχανική και µικρής κλίµακας 
αλιεία µε τη χρήση διαφόρων εργαλείων, όπως τράτες βυθού, απλάδια, βενθικά 
παραγάδια και µανωµένα δίχτυα. 

©	iSea	
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Μούντριζα (JDP) – Dasyatis tortonesei 

 
Μέγιστο Μήκος: 84 εκ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 
 1. Η ραχιαία όψη είναι οµοιόµορφα καφέ κιτρινωπή 
 2. Κοντό ρύγχος και κεφάλι ογκώδες σε σχέση µε το σώµα 
 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου τα έµβρυα τρέφονται 
αρχικά µε λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών από τη µήτρα. H κάθε γέννα αποφέρει 3 µε 9 µικρά µε πλάτος 
δίσκου 15-16 εκ. 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια και διάφορα βενθικά ασπόνδυλα. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα και Βόρειο-Ανατολικός 
Ατλαντικός ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική και Ωκεάνια Ζώνη, Υποπαλιρροιακή Ζώνη, Παράκτια Ζώνη. 
Βάθος: 5 - 200 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Κατευθυνόµενη και παρεµπίπτουσα βιοµηχανική και µικρής κλίµακας 
αλιεία µε τη χρήση διαφόρων εργαλείων, όπως τράτες βυθού, απλάδια, βενθικά 
παραγάδια και µανωµένα δίχτυα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©	iSea	
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Τρυγόνα (RDC) – Bathytoshia lata 

 
Μέγιστο Μήκος: 2,1 µ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 
 1. Ροµβοειδές σχήµα δίσκου 
 2. Τραχιά ραχιαία επιφάνεια και ύπαρξη εξογκώσεων στο µέσο του δίσκου 
 3. 5–6 θηλώµατα στη βάση του στόµατος 
 
Αναπαραγωγή: Πρόκειται για ωοζωοτόκο είδος, του οποίου τα έµβρυα τρέφονται 
αρχικά µε λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών από τη µήτρα. 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια, µαλάκια, δίθυρα, καρκινοειδή και πολύχαιτους. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολικός Ατλαντικός 
ωκεανός, 
Ινδικός ωκεανός και Δυτικός Ειρηνικός ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη 
Βάθος: 40 - 357 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Δεν υπάρχουν γνωστές απειλές. 
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TORPEDINIDAE 
Ματοµουδιάστρα (TTV) – Torpedo torpedo 

 
Μέγιστο Μήκος: 60 εκ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 
 1. 5 (κάποιες φορές λιγότερες) µεγάλες οφθαλµοειδείς κηλίδες στη ράχη 
 2. Μάτια και φυσητήρες µε µικρά θηλώµατα 
 
Αναπαραγωγή: Είναι ωοζωοτόκο είδος του οποίου τα έµβρυα τρέφονται αρχικά µε τη 
λέκιθο, και έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών της µήτρας. Η κάθε γέννα αποφέρει 3 µε 21 έµβρυα, µήκους 
8-10 εκ. 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια, καρκινοειδή και κεφαλόποδα. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα, Ανατολικός Ατλαντικός 
ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη. 
Βάθος: 2 – 400 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Παρεµπίπτον αλίευµα σε τράτες βυθού, µανωµένα δίχτυα και 
βενθοπελαγικά παραγάδια 
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Μαρµαροµουδιάστρα (TTR) – Torpedo marmorata 

 
Μέγιστο Μήκος: 60 εκ. 
Χαρακτηριστικά Αναγνώρισης: 
 1. Καφέ διάστικτο µε υπόλευκες κηλίδες 
 2. Θηλώµατα κάτω από το µάτι 
 3. 6-8 αποφύσεις γύρω από τον φυσητήρα 
 
Αναπαραγωγή: Είναι ωοζωοτόκο είδος του οποίου τα έµβρυα τρέφονται αρχικά µε τη 
λέκιθο κι έπειτα λαµβάνουν θρεπτικά από τη µητέρα µέσω της έµµεσης 
απορρόφησης υγρών της µήτρας. Η κάθε γέννα αποφέρει 3 µε 18 έµβρυα, µήκους 
10-14 εκ. 
Διατροφή: Τρέφεται µε ψάρια, πολύχαιτους, καρκινοειδή και κεφαλόποδα. 
Γεωγραφική Κατανοµή: Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα, Ανατολικός Ατλαντικός 
ωκεανός. 
Οικότοπος: Νηριτική Ζώνη. 
Βάθος: 2 – 370 µ. 
 
Κύριες Απειλές: Παρεµπίπτον αλίευµα σε τράτες βυθού, µανωµένα δίχτυα και 
βενθοπελαγικά παραγάδια. 
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