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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διατμηματικού 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Υδατοκαλλιέργειες»-«Παθολογικά 

Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» που πραγματοποιείται από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, της Σχολής  Επιστημών Υγείας, του Τμήματος 

Κτηνιατρικής σε σύμπραξη με το Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για το κοινό χταπόδι Octopus vulgaris, 

παραμένει αμείωτο εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί ερευνητές από την παγκόσμια 

επιστημονική κοινότητα έχουν αφιερώσει ατελείωτες ώρες εργασίας μελετώντας 

αυτό το είδος, προσπαθώντας να κατανοήσουν τη βιολογία, την οικολογία, την 

κατανομή του αλλά και όλους τους τομείς του βιολογικού του κύκλου. Αν και 

υπάρχει σωρεία δημοσιευμένων μελετών που αφορούν στο κοινό χταπόδι, αυτό 

συνεχίζει να αποτελεί ένα σύγχρονο αντικείμενο μελέτης. Επομένως, το προσωπικό 

μου ενδιαφέρον για αυτό το είδος, η παγκόσμια εξάπλωση του και η αφθονία του  

στα ελληνικά ύδατα, αποτέλεσαν τα κίνητρα που με ώθησαν στη συγγραφή αυτής της 

εργασίας. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στον 

επιβλέποντά μου Δρ. Αργύρη Καλλιανιώτη, Διευθυντή του ΙΝΑΛΕ, για τις χρήσιμες 

συμβουλές του και την καθοδήγηση στην πορεία εκπόνησης της μεταπτυχιακής μου 

εργασίας. Επίσης, στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κα Δρ. Μητσούδη-Γαληνού 

Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, και κ. Δρ. Δημητρίου 

Ευάγγελο, Βιολόγος - Ιχθυολόγος ΠΕ του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για τις χρήσιμες υποδείξεις τους στην τελική 

διαμόρφωση της μεταπτυχιακής εργασίας. 

Τη κα Αργυρώ Θεοδωρίδου, Βιολόγο ΠΕ του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, 

οφείλω να ευχαριστήσω για τα στοιχεία που μου διέθεσε τόσο στο ξεκίνημα των 

ερευνών μου όσο και κατά τη διάρκεια αυτών.  

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τον αδερφό μου 

για την πολύτιμη βοήθεια που απλόχερα μου έδωσαν ώστε να μπορέσω να 

υλοποιήσω αυτόν τον κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών. 
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Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το εκφράσω στη σύζυγο μου Βάσω, 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κοινό χταπόδι Octopus vulgaris είναι από τα πιο μελετημένα ασπόνδυλα 

και αποτελεί τον τυπικό αντιπρόσωπο του γένους Οctopus. Πρόκειται για παράκτιο 

βενθικό είδος που ζει κυρίως σε βάθος 100 έως 150 μέτρα από το όριο της 

ακτογραμμής, σε θερμοκρασία 6 ºC έως 33 ºC και σε αλατότητα 32-40 psu. 

Συναντάται τόσο σε μαλακό όσο και σε σκληρό υπόστρωμα. Απομυζεί την τροφή του 

και χαρακτηρίζεται από μη συμπτωματική ανάπτυξη με υψηλή μεταβλητότητα. Το  

Octopus vulgaris είναι ωοτόκο, η γονιμοποίηση γίνεται με τη σύζευξη και ο 

βιολογικός του κύκλος διαρκεί 12-15 μήνες. Μετά την εκκόλαψη τω αυγών, τα 

θηλυκά πεθαίνουν από ασιτία. Παρουσιάζει παγκόσμια εξάπλωση, ενώ η μέγιστη 

συγκομιδή του παρατηρείται στον Ατλαντικό και στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα 

αλιεύεται με μηχανότρατες και διάφορα εργαλεία παράκτιας αλιείας. Η παρούσα 

εργασία ασχολείται με την ανάλυση της αλιευτικής παραγωγής του O. vulgaris με τα 

αλιευτικά εργαλεία, βολκούς και κουτιά στον Κόλπο της Καβάλας. Οι 

δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο του 2011 

(εκτός από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, βάσει νομοθεσίας) στα πλαίσια επαγγελματικής 

αλιείας χωρίς καμία απόκλιση από το πρόγραμμα και τον τρόπο αλιείας του αλιέα. 

Στο λιμάνι της Καβάλας αλλά και στο λιμάνι της Νέας Περάμου καθορίστηκε α. η 

παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (ΠΑΜΑΠ) των δύο εργαλείων, β. η 

κατά μήκος σύνθεση του O .vulgaris από την παράκτια αλιεία και τέλος, έγινε 

σύγκριση της απόδοσης των παράκτιων εργαλείων και της κατά μήκος σύνθεσης του 

αλιεύματος. 

Η γνώση των αλιέων ως απόρροια της εμπειρίας τους αλλά και τα 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των αλιέων της παράκτιας αλιείας του κόλπου 

της Καβάλας που διαθέτουν άδεια αλιείας με κουτιά ή με βολκούς, αποτελούν 

επιπρόσθετα αντικείμενα μελέτης της παρούσας εργασίας. Προκειμένου να 

αξιολογηθούν τόσο η εμπειρική γνώση των αλιέων όσο και  η κοινωνικοοικονομική 

τους κατάσταση, συντάχθηκαν κάποια ερωτηματολόγια από το συγγραφέα της 

εργασίας τα οποία συμπληρώθηκαν κατόπιν συνεντεύξεων από τους αλιείς. Η 

επεξεργασία των στοιχείων των ερωτηματολογίων διευκολύνει αλλά και εμπλουτίζει 

το ερευνητικό έργο της επιστημονικής κοινότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. 
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ABSTRACT 

The common octopus,  Octopus vulgaris is the most studied invertebrates and 

is the typical representative of the genus Οctopus. This coastal benthic species that 

lives mainly in a depth of 100 to 150 meters from the boundary of the shoreline at a 

temperature 6  ºC to 33  ºC and a salinity of 32-40 psu. It occurs in both soft and hard 

substrate. Sucks its food and is characterized by non-symptomatic growth with high 

volatility. The Octopus vulgaris is spawning, fertilization achieved by coupling and 

the biological cycle lasts 12-15 months. After hatching of eggs , the females die of 

starvation. It presents global spread, while the maximum harvest occurs in the 

Atlantic and Mediterranean. In Greece, caught by trawlers and various tools for 

coastal fisheries. This paper deals with the analysis of fisheries production O.vulgaris 

with fike nets and pots in the Gulf of Kavala. The  Samplings  took place from 

January to December 2011 (except July to September, by law) in commercial fisheries 

without any deviation from the program and how to fish the fisherman. At the port of 

Kavala and the port of Nea Peramos  fixed  a. catch per unit effort (CPUE) of two 

tools, b. the lenth of composition O. vulgaris from inshore and finally, we compared 

the performance of coastal tools and length composition of catch. 

The knowledge of fishermen as a result of their experience and the 

socioeconomic characteristics of the inshore fishermen of the Gulf of Kavala licensed 

to fish in boxes or volkan, are additional objects of the present dissertation. To 

evaluate both the empirical knowledge of fishermen and their socio-economic status, 

a questionnaire prepared by the author of this paper which were completed after 

interviewing fishermen. The data of the questionnaires, facilitates and enriches the 

research work of the scientific community both nationally and internationally. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κοινό χταπόδι Octopus vulgaris, δεν αποτελεί μόνο τον τυπικό 

αντιπρόσωπο του γένους Octopus αλλά είναι και το πιο γνωστό είδος από τα εκατό 

είδη που έχουν περιγραφεί. Το κοινό χταπόδι έχει μεγάλη εξάπλωση σε τροπικά, 

υποτροπικά, και εύκρατα νερά (Ατλαντικός, Ινδικός, Δυτικός Ειρηνικός, Μεσόγειος, 

Ερυθρά). Δεν έχει παρατηρηθεί σε πολικές και υποπολικές περιοχές, ενώ απουσιάζει 

από τη Μαύρη Θάλασσα. Το είδος είναι πολύ συνηθισμένο στη Μεσόγειο, τον 

Ανατολικό Ατλαντικό και στις θάλασσες της Ιαπωνίας. (Garcia et al 2006, Guerra et 

al., 2010). 

Το Octopus vulgaris είναι από τα πιο μελετημένα ασπόνδυλα, λείπει ωστόσο 

βασική γνώση σχετικά με την οικολογία του. Δεν υπάρχει για παράδειγμα 

ολοκληρωμένη μελέτη της δυναμικής πληθυσμών του Octopus vulgaris σε μία 

συγκεκριμένη περιοχή όπως υπάρχει για άλλα είδη κεφαλόποδων (Katsanevakis et al. 

2005). Είναι ένα παράκτιο βενθικό είδος που ζει σε βάθη από το όριο της 

ακτογραμμής έως τα 100 με 150 μέτρα, ενώ έχουν υπάρξει αναφορές για παρουσία 

του έως και σε 200 μέτρα βάθος. Η αφθονία του μειώνεται με το βάθος και η 

παρουσία του στο κατώτερο όριο της υφαλοκρυπίδας θα πρέπει να θεωρείται 

συμπτωματική. Συναντάται τόσο σε σκληρό όσο και σε μαλακό υπόστρωμα. Στο 

σκληρό υπόστρωμα χρησιμοποιεί σχισμές βράχων ή τρύπες ως θαλάμι. Στο μαλακό 

υπόστρωμα χρησιμοποιεί ως θαλάμι μπουκάλια, λάστιχα αυτοκινήτων, κουτιά, 

κιούπια, σωλήνες και ότι άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει ως καταφύγιο, τα οποία 

διαμορφώνει χρησιμοποιώντας πέτρες, όστρακα και άλλα αντικείμενα. Αρκετά συχνά 

σκάβει το θαλάμι του στο μαλακό υπόστρωμα κάτω από στερεά αντικείμενα ή ακόμη 

σκάβει τρύπες υπό μορφή πηγαδιού τις οποίες επενδύει εσωτερικά με πέτρες, 

όστρακα κλπ για στερεότητα (Iglesias et al. 2000). Απαντάται σε θερμοκρασίες από 6 

ºC ως 33 ºC ενώ προτιμά τις θερμοκρασίες από 10 – 30ºC. Δεν αντέχει χαμηλές 

αλατότητες (γι’ αυτό δε το συναντάμε σε υφάλμυρα και γλυκά νερά) και προτιμά 

περιοχές όπου η αλατότητα κυμαίνεται μεταξύ 32 και 40psu (Iglesias et al. 2000, 

Κατσανεβάκης και συν. 2001,). 
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1.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ Octopus vulgaris   

Το κοινό χταπόδι ζει κοντά σε τροπικά και υποτροπικά ύδατα στους ωκεανούς 

σε όλο τον κόσμο (Ατλαντικός, Ινδικός, Ειρηνικός Ωκεανός και τη Μεσόγειο 

Θάλασσα). Κατοικεί κυρίως στα ρηχά νερά σε 25-50 μέτρα βάθος, συνήθως κοντά 

στην ακτή (Garcia et al. 2006), αλλά μπορεί να επιβιώσει και σε βάθος 200 μέτρων 

(Silva et al. 2002).). Το εύρος της διασποράς, επιτρέπει την διαβίωση του χταποδιού 

σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων ανάλογα με την τοπική φυσιολογία του βυθού 

(κοραλλιογενείς ύφαλοι, βραχώδη, αμμώδη ή λασπώδη υποστρώματα, λιβάδια 

ποσειδωνίας κτλ). Το βάθος επιδρά στο μέγεθος και το βάρος του είδους. Σε διάφορες 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ανοικτά των ακτών της Ισπανίας το κοινό χταπόδι 

βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο ήταν 2 εκατοστά πιο κοντό και 1000 γραμμάρια 

ελαφρύτερο από εκείνο που αλιεύτηκε σε παράκτια (Silva et al. 2002, Lefkaditou et 

al. 2003) 

Είναι ενδιαφέρον ότι το O. vulgaris ανήκει στα κεφαλόποδα που βρίσκονται 

στα ρηχά νερά τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της 

νύχτας και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη φωτοπερίοδο (Lefkaditou et al. 

2003, Lefkaditou et al. 2008). Ωστόσο, ακόμη και αυτό μπορεί να συζητηθεί, 

δεδομένου ότι τα χταπόδια που δραστηριοποιούνται μέρα και νύχτα πιο συχνά 

ανιχνεύονται στον Ατλαντικό και την Καραϊβική, ενώ τα O. vulgaris στη Μεσόγειο  

είναι αποκλειστικά νυκτόβια. Ωστόσο, ο Pierce et al. (2008) διαψεύδει αυτή την 

άποψη αποδεικνύοντας ότι ακόμα και μεσογειακά άτομα O. vulgaris έδειξαν την 

προτίμησή τους στην ημερήσια δραστηριότητα. Επιπλέον, το κοινό χταπόδι δεν έχει 

τη δυνατότητα να αλλάξει το ρυθμό της δραστηριότητας του εφόσον κριθεί 

απαραίτητο, ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του οργανισμού. (Pierce  et al. 

2008, Iglesias et al. 2000) 

Το χταπόδι μπορεί να αντέξει σε μεταβολές της θερμοκρασίας από 6 ºC  έως 

33 ºC. Συνήθως το κοινό χταπόδι απαντάται σε νερά θερμότερα από 10 ºC και 

ψυχρότερα από 30 ºC. Οι ανεκτές διακυμάνσεις της αλατότητας είναι από 32 έως 

40psu (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a,b, Κατσανεβάκης και συν 2001, 

Κατσανεβάκης και Βερροιόπουλος 2003, Cerezo - Valverde et al. 2005) 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το κοινό χταπόδι είναι ένα μοναχικό 

ζώο και  ζει σε θαλάμια (1 χταπόδι / θαλάμι). Το θαλάμι πρέπει να προσφέρει 

προστασία και ασφάλεια στο κοινό χταπόδι είτε η προέλευση του είναι φυσική 
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(τρύπες σε βράχια, κενά όστρακα κτλ) είτε ανθρωπογενής (κουτιά, σωλήνες κτλ). 

Επισκέπτεται επίσης βραχώδεις ακτές,  λιμάνια, μόλους και  ξέρες, καθώς εκεί 

βρίσκει καταφύγιο, με πολλές σχισμές για κρυψώνες και πλούσια τροφή. To Ο. 

vulgaris αναζητά την τροφή του γύρω από το θαλάμι του και σε μικρή απόσταση από 

αυτό, περίπου 15 μέτρα (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a,b και 2006, 

Κατσανεβάκης και Βερροιόπουλος 2003, Κατσανεβάκης και συν 2001, Katsanevakis 

2004). 

 

1.2 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Octopus vulgaris 

Τα χταπόδια είναι σαρκοφάγα αρπακτικά και προτιμούν να τρέφονται με μια 

ποικιλία ζωντανών ειδών θηραμάτων. Αν και τα χταπόδια δεν μπορούν να δουν τα 

χρώματα, είναι σε θέση να εντοπίσουν  τη λεία τους από την κίνηση, το σχήμα, τα 

χαρακτηριστικά, και τη μυρωδιά. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που αναφέρουν το 

ποσό του χρόνου που αφιερώνει για την διατροφή του το χταπόδι. .  Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στις Βερμούδες αναφέρεται ότι το χταπόδι αφιερώνει κατά μέσο 

όρο δώδεκα τοις εκατό (12%) της ημέρας τους στη αναζήτηση λείαςενώ οι 

περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι το χταπόδι περνά έως και το εξήντα πέντε 

τοις εκατό (65%) της ημέρας για την αναζήτηση αυτή. Πιο συγκεκριμένα, αναζητά 

την τροφή του με χημειοτακτισμό, την συλλαμβάνει και την ακινητοποιεί κοντά στο 

ράμφος του χρησιμοποιώντας τα πλοκάμια του. Λόγω απουσίας μασητικής συσκευής 

(δόντια) δεν τεμαχίζει  το θήραμα του, αλλά το απομυζεί.  Διάφορες μελέτες έχουν 

αποδείξει ότι τα χταπόδια  τρέφονται κυρίως με καβούρια, δίθυρα, και γαστερόποδα,  

αλλά και με άλλα οστρακόδερμα, κεφαλόποδα, και διάφορα είδη τελεόστεων ψαριών 

(Garcia - Garcia et al. 2002, Garcia - Garcia et al. 2006). 

Ωστόσο, παρά την αγριότητα τους ως ασπόνδυλος θηρευτής  των ωκεανών, το 

χταπόδι είναι θύμα πολλών κυρίαρχων σαρκοφάγων.  Οι φώκιες αποτελούν απειλή 

για το χταπόδι, επειδή είναι γρήγοροι κολυμβητές, μεγάλα αρπακτικά είδη ψαριών, 

όπως τα μπαρακούντα (Shyraena sp.), είναι επίσης μια απειλή για το Ο. vulgaris, 

όπως επίσης οι σμέρνες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για το χταπόδι και πιστεύεται ότι 

χρησιμοποιούν ανεπτυγμένες αισθήσεις όσφρησης για να το εντοπίσουν. Αναφέρεται 

ότι το χταπόδι έχει  δύο τύπους άμυνας κατά των θηρευτών του, πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια. Η πρωτοβάθμια άμυνα περιλαμβάνει τη χρήση κρυπτών και την 

αλλαγή χρώματος του χταποδιού ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον. Η 
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δευτεροβάθμια άμυνα χρησιμοποιείται  μόνο όταν η κύρια απάντηση αποτύχει και το 

χταπόδι εντοπιστεί  από το θηρευτή (Hanlon R.T. and J.B. Messenger 1996) και 

περιλαμβάνει κυρίως  αντιδράσεις γρήγορης απομάκρυνσης και έκκρισης μελάνης, 

αμυντικές στάσεις καθώς και απειλητικές συμπεριφορές ώστε το αρπακτικό να 

διστάσει να επιτεθεί. 

 

1.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ Octopus vulgaris 

Ο βιολογικός κύκλος του κοινού χταποδιού αποτελείται από τις ακόλουθες 

φάσεις: 

• Στάδιο αυγού. 

• Στάδιο πλαγκτονικής προνύμφης. 

• Βενθική προνύμφη. 

• Νεαρό άτομο. 

• Εμφάνιση φυλετικού διμορφισμού. 

• Ώριμα άτομα. 

Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία και 

την επάρκεια τροφής (Τζιτζινάκης και συν. 2001, Katsanevakis & Verriopoulos 2005, 

Katsanevakis & Verriopoulos 2006). 

Το χταπόδι  γενικά χαρακτηρίζεται από ταχεία μη ασυμπτωτική ανάπτυξη, με 

υψηλή μεταβλητότητα. Ωστόσο ο τρόπος ανάπτυξης του χταποδιού δεν είναι πλήρως 

κατανοητός και η πλειονότητα των γνώσεων μας βασίζεται σε εργαστηριακές 

μελέτες. Πρόσφατα η ποσοτικοποίηση της λιποφουκσίνης στον εγκεφαλικό ιστό αλλά 

και η εξέλιξη της ανάπτυξης αποδεικνύουν τη γήρανση του χταποδιού. Στο χταπόδι 

παρατηρούνται 2 φάσεις ανάπτυξης στο εργαστήριο, με φυσιολογικές αλλαγές οι 

οποίες ενδεχομένως συγχέονται με την εναλλαγή μίας αρχικής ταχείας εκθετικής 

φάσης  και μίας πιο αργής δυναμικής φάσης. Σημειώνεται  ότι η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος αλλά και η ποιότητα των καταναλισκόμενων από το χταπόδι 

τροφίμων αποτελούν βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αρχική φάση 

ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η θερμοκρασία δε φαίνεται να επηρεάζει τη 

δεύτερη φάση της ανάπτυξης ίσως επειδή το στάδιο ωρίμανσης μπορεί να επηρεάσει 

την ανάπτυξη. Μπορεί να υπάρχουν βασικές διαφορές στους μηχανισμούς της 

ανάπτυξης των μυών στο χταπόδι σε σύγκριση με εκείνους των άλλων κεφαλόποδων. 

Επιπλέον, οι υψηλότερες ανάγκες ενέργειας, σε συνδυασμό με το χαμηλό ενεργειακό 
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περιεχόμενο της λείας τους, μπορεί να ευθύνεται για τη σχετικά αργή ανάπτυξη των 

χταποδιών στα βαθέα ύδατα σε σχέση με τα παράκτια χταπόδια (Semmens  et al 

2005, Cerezo - Valverde et al. 2005). 

 

1.4 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Octopus vulgaris 

Η γονιμοποίηση στο χταπόδι επιτυγχάνεται με σύζευξη (Εικόνα 1). Λόγω της 

μοναχικής ζωής του, η σύζευξη στο χταπόδι δεν περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα 

αντιστοίχιση, ή περίπλοκη ερωτοτροπία (Hanlon R.T. and J.B. Messenger 1996). Η 

διαδικασία της αναπαραγωγής συντονίζεται ταυτόχρονα από αρσενικά και θηλυκά 

και αυτό γίνεται γιατί το θηλυκό έχει την ικανότητα να αποθηκεύει το σπέρμα στον 

ωαγωγό μέχρι να ωριμάσει σεξουαλικά και να μπορεί να γονιμοποιήσει (Silva et al. 

2002.).Το O.vulgaris είναι ωοτόκος οργανισμός και τα θηλυκά αφιερώνουν πολύ 

χρόνο στη φροντίδα των αυγών τους. Τόσο τα αρσενικά και όσο και τα θηλυκά του 

είδους πεθαίνουν μετά από την εκκόλαψη των αυγών. Επίσης παρατηρείται μικρός 

φυλετικός διμορφισμός με τα αρσενικά να έχουν επιλεκτικά μεγαλύτερες βεντούζες 

στο δεύτερο και τρίτο πλοκάμι. Η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί από το 

Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο, με μήνες αιχμής τον Απρίλιο, Μάιο και Αύγουστο 

(Silva et al. 2002, Lefkaditou et al. 2008). Τα αρσενικά συνήθως καθίστανται 

σεξουαλικά ώριμα νωρίτερα από τα θηλυκά. Δηλαδή, η ωριμότητα στα αρσενικά 

επιτυγχάνεται σε μεγέθη 150-200gr ενώ στα θηλυκά σε μεγέθη 250-300gr. ή και 

μεγαλύτερα των 500gr.   

 

Εικόνα 1: Σύζευξη χταποδιών (www.ongo.com) 
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Πιο αναλυτικά, κατά την αρχική φάση της σύζευξης το αρσενικό πλησιάζει το 

θηλυκό, το οποίο αρχικά αντιστέκεται, αλλά στη συνέχεια ενδίδει. Το κοινό χταπόδι 

δεν αποτελεί μονογαμικό είδος, γεγονός που σημαίνει ότι το αρσενικό μπορεί να 

ζευγαρώνει με πολλά θηλυκά και το θηλυκό με πολλά αρσενικά. Από μελέτες έχει 

αποδειχθεί ότι το ίδιο ζευγάρι αρσενικού-θηλυκού μπορεί να συζευχτεί περισσότερες 

από μία φορές. Η διάρκεια του ζευγαρώματος υπολογίζεται ότι είναι 1 εβδομάδα .Τα 

αρσενικά παράγουν σπέρμα, το διατηρούν στα σπερματοφόρα, το αποθηκεύουν στο 

σπερματοφόρο σάκο (σάκος του Needham) και το καταθέτουν στη μανδυακή 

κοιλότητα των θηλυκών με το τρίτο δεξιό πλοκάμι που ονομάζεται εκτοκοτύλη. 

Πολλές φορές συμβαίνει κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος το θηλυκό να είναι 

σεξουαλικά ανώριμο, πρόβλημα που μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί καθώς αν το 

θηλυκό το επιθυμεί μπορεί να κρατήσει το σπέρμα μέσα στον ωαγωγό του  για έως 

και δύο τρίτα της ζωής του. (Silva et al. 2002). 

Μετά από μία επιτυχημένη σύζευξη και μόλις το θηλυκό  αποφασίσει ότι 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για γονιμοποίηση, γεννάει τα αυγά του (Hanlon 

R.T. and J.B. Messenger 1996, Hernadez - Lopez 2000). Αναφέρεται ότι όταν τα 

θηλυκά είναι έτοιμα να γεννήσουν γίνονται ανήσυχα, αναζητούν ασφαλές μέρος 

(καταφύγιο) για να ωοτοκήσουν και απομακρύνουν τα αρσενικά που προσπαθούν να 

πλησιάσουν. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι γονιμοποίηση λαμβάνει μέρος 

στους ωαγωγούς αδένες και τα ώριμα  αυγά περνούν μέσω αυτών έξω από τις 

σάλπιγγες. Τα αυγά  κολλούν ι στο υπόστρωμα μέσα στο κρησφύγετο είτε  ατομικά 

είτε ομαδικά, έτσι ώστε να μπορούν να προστατευτούν και να λάβουν την κατάλληλη 

φροντίδα από το θηλυκό. Δύο εκκρίσεις από τους ωαγωγούς αδένες, μαζί με τη 

βλέννα, κολλάνε τα στελέχη των αυγών σχηματίζοντας ορμαθούς, τους οποίους 

προσκολλούνε στο επάνω τοίχωμα του θαλαμιού. Τα αυγά του χταποδιού είναι 

επιμήκη με μακρόστενο  σχήμα, μέσου μεγέθους 2mm (Εικόνα 2) (Silva et al. 2002). 
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Εικόνα 2: Αυγά χταποδιού λίγο μετά την απόθεση (www.deepseaimages.com/dsilibrary/data/ 
1533/13SAYP1176.jpg) 

 

Έχουν βρεθεί μάζες αυγών που αποτελούνταν από 400 ορμαθούς (Εικόνα 3). 

Ο αριθμός των αυγών σε κάθε εκατοστό του ορμαθού μπορεί να είναι από 90 έως 160 

αυγά περίπου. Ένα θηλυκό μπορεί να γεννήσει κατά μέσο όρο 100.000 έως 500.000 

αυγά και αυτό εξαρτάται από το σωματικό του βάρος. Η διάρκεια εναπόθεσης αυγών 

από το θηλυκό μπορεί να κρατήσει από 4 έως 6 εβδομάδες. (Silva et al. 2002, 

Hernandez - Lopez 2000). 

 

Εικόνα 3: Ορμαθοί αυγών χταποδιού (www.brandoncole.com) 

 

Αυτό το στάδιο της ωρίμανσης των αυγών, δηλαδή η περίοδος της ωοτοκίας η 

διάρκεια της οποίας εκτιμάται ότι είναι 4-5 μήνες σε χαμηλές θερμοκρασίες,  αλλάζει 

δραστικά τον τρόπο ζωής και τη δραστηριότητα του θηλυκού χταποδιού. Δηλαδή, η 
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σωματική ανάπτυξη του θηλυκού διακόπτεται όπως επίσης και η κατανάλωση τροφής 

για το υπόλοιπο της ζωής του. Μόνη μέριμνα για το θηλυκό αποτελεί πια η επώαση 

και η φροντίδα των αυγών. Συγκεκριμένα τα θηλυκά επιδίδονται στον καθαρισμό των 

αυγών τους με τα άκρα των πλοκαμιών τους αλλά και με την  εκτόξευσή νερού από 

το σιφώνιο τους (Εικόνα 4). Τα θηλυκά μετά την εκκόλαψη των αυγών πεθαίνουν, 

γεγονός στο οποίο οφείλεται και η απουσία παρατήρησης θηλυκών μεταξύ των 

μεγαλύτερων κλάσεων μεγεθών. Αναλυτικότερα κύρια αν όχι μοναδική αιτία 

θανάτου των θηλυκών μετά την εκκόλαψη των αυγών τους είναι η ασιτία. 

Υπολογίζεται ότι η απώλεια βάρους του θηλυκού κατά τη διάρκεια της εκκόλαψης  

ανέρχεται στο 1/3 του σωματικού βάρους του πριν την έναρξη της περιόδου 

ωοτοκίας. Ποτέ δεν έχει παρατηρηθεί θηλυκό άτομο να γεννά για δεύτερη φορά στη 

ζωή του.  Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ολόκληρος ο κύκλος ζωής του χταποδιού 

διαρκεί μόνο μεταξύ δώδεκα και δεκαπέντε μηνών (Κatsanevakis and Verriopoulos 

2006). 

 

Εικόνα 4: Θηλυκό χταπόδι που έχει αποθέσει τα αυγά στο θαλάμι του (www.asnailsodyssey.com/ 

IMAGES/OCTOPUS/OctopusRubescensRolAnderson.jpg) 

 

Η θνησιμότητα, τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και σε ελεγχόμενες 

συνθήκες, μειώνεται παράλληλα με την αύξηση της ηλικίας των χταποδιών. Δηλαδή 

όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του χταποδιού τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες 

επιβίωσής του. 

 Στο στάδιο του αυγού το ποσοστό εκκόλαψης είναι 90%. 
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 Οι πλαγκτονικές προνύμφες επιβιώνουν σε ποσοστά 10% στο φυσικό 

περιβάλλον και 20% σε ελεγχόμενες συνθήκες. 

 Τα βενθικά άτομα (νεαρά και ώριμα) επιβιώνουν σε ποσοστό 80%. 

 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό επιβίωσης των πλαγκτονικών προνυμφών είναι 

άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα της τροφής. Η προσφερόμενη τροφή πρέπει να 

καλύπτει τα ακόλουθα σημεία: Ενεργειακή κάλυψη. Πλευστότητα. Κατάλληλες 

διαστάσεις. Επιπρόσθετα το ποσοστό επιβίωσης των βενθικών ατόμων σε 

ελεγχόμενες συνθήκες (χωρίς την παρουσία θηρευτών) είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

τον κανιβαλισμό. Τέλος, η υψηλή θνησιμότητα που παρατηρείται στις πλαγκτονικές 

προνύμφες, εξισορροπείται από τον μεγάλο αριθμό αυγών ανά γεννήτορα. 

Ωρίμανση και αναπαραγωγή εμφανίζονται όλο το χρόνο, με μεγαλύτερη 

ένταση από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο, ενώ κορύφωση διαπιστώνεται τον Απρίλιο. 

Επίσης, υπάρχει μία δεύτερη αναπαραγωγική περίοδο το διάστημα Οκτωβρίου- 

Νοεμβρίου (Hernández-Garc  a et al 
 
2002). 

Ο αριθμός των σπερματοφόρων που παράγονται αυξάνονται ανάλογα με το 

μήκος και το στάδιο ωρίμανσης. Σε ότι αφορά την παραγωγή των σπερματοφόρων σε 

σχέση με το σωματικό βάρος, κυμάνθηκε από 0,29-0,3 σπερματοφόρα ανά gr, και σε 

ότι αφορά τον αριθμό των ωαρίων σε σχέση με το σωματικό βάρος  κυμάνθηκε από 

108-465/gr. Η πραγματική γονιμότητα κυμάνθηκε μεταξύ 31 και 106 αβγών/gr 

σωματικού βάρους. (Hernández - Garc  a et al.  2002, Hernandez - Lopez et al. 2001). 

 

1.5 Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ Octopus vulgaris 

1.5.1 Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ Octopus vulgaris ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ο αριθμός των μελετών σχετικά με τους πληθυσμούς κεφαλόποδων έχει 

αυξηθεί κατά τα τελευταία 25 χρόνια και ο ρόλος κεφαλόποδων στα θαλάσσια αλιεία 

και η αύξηση της αξίας των υπό εκμετάλλευση των πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο 

είναι κατακόρυφη (Tsangridis et al.2000, Garcia et al. 2006). 

Το χταπόδι έχει παγκόσμια  εξάπλωση. Το συναντάμε σε τροπικές, 

υποτροπικές και εύκρατες θάλασσες. Αφθονεί στην Ανατολική και Δυτική Μεσόγειο, 

την Αδριατική, τον Ατλαντικό (ακτές Μαυριτανίας, Μαρόκου, Πορτογαλίας, 

Ισπανίας, Βρετανίας) και τον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό (θάλασσα της Ιαπωνίας). 

Απουσιάζει από την Μαύρη θάλασσα (Εικόνα 5) (Verriopoulos et al. 2008). 
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Υπάρχουν εργασίες που υποστηρίζουν ότι το O. vulgaris είναι κατεξοχήν είδος της 

Μεσογείου και του Ανατολικού Ατλαντικού και οι αναφορές που γίνονται για την 

παρουσία του σε άλλες περιοχές αφορούν άλλα είδη του γένους Octopus (Garcia et 

al. 2006). 

 
Εικόνα 5: Γεωγραφική εξάπλωση του O. vulgaris (FAO) 

 

Η κατανομή του κοινού χταποδιού (Octopus vulgaris) στην περιοχή της 

Μεσογείου και του Ατλαντικού  αξιολογήθηκε με 2 αναλύσεις: το μέγιστο μοντέλο 

εντροπίας  (Maxent) και την οικολογική παραγοντική ανάλυση (ENFA). Το μοντέλο 

Maxent προβλέπει τις γεωγραφικές περιοχές που ικανοποιούν τις περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις του κοινού χταποδιού ενώ η ανάλυση  ENFA διερευνά τις εξειδικευμένες 

προτιμήσεις του κοινού χταποδιού σε ότι αφορά τους βιοτόπους. Οι έρευνες 

στηρίχτηκαν σε πληροφορίες που συλλέχτηκαν από δείγμα 213 χταποδιών. Οι κύριες 

μεταβλητές που εμπλέκονται στην κατανομή του Ο. vulgaris είναι το βάθος των 

υδάτων, η θερμοκρασία, η αλατότητα, η επάρκεια οξυγόνου και η παρουσία της α- 

χλωροφύλλης.  

Η κατανόηση της γεωγραφικής κατανομής ενός είδους είναι μία από τις πιο 

σημαντικές πτυχές για τη μελέτη των πληθυσμών, την οικολογία και τη διαχείριση 

του. Στη θάλασσα, οι σχέσεις μεταξύ της κατανομής των ειδών και των 

περιβαλλοντικών παραγόντων προϋποθέτει την κατανόηση της οικολογίας με στόχο 

την αποτελεσματική διατήρηση, διαχείριση και αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (MacLeod and Marshall 2008, Valavanis et al. 

2008).  
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Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, τα όρια της κατανομής  των ειδών είναι 

δύσκολο να καθοριστούν λόγω των εγγενών δυσκολιών στον εντοπισμό των 

θαλάσσιων ειδών. Όπως αναφέρεται από τον Tsoar et al. (2007) για τις περισσότερες 

περιοχές και είδη, λεπτομερή δεδομένα σχετικά με την κατανομή των ειδών συνήθως 

δεν είναι διαθέσιμα και η συλλογή τέτοιων στοιχείων είναι δαπανηρή και απαιτεί 

πολλή εργασία (Bowker 2000, Ottaviani et al. 2004). Μια λύση σε αυτή την έλλειψη 

της κατανομής των δεδομένων είναι η χρήση μαθηματικών προσεγγίσεων για τη 

διερεύνηση των σχέσεων  μεταξύ των περιβαλλοντικών μεταβλητών και των 

μοντέλων που ασχολούνται με την κατανομή των ειδών. 

Το είδος Octopus vulgaris, είναι ένα θαλάσσιο είδος με αδιευκρίνιστη 

κατανομή σε οικοτόπους των ευρωπαϊκών υδάτων παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη 

συγκομιδή του παρατηρείται στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, φτάνοντας συνολικά 

σε παραγωγή μεγαλύτερη από 37000 τόνους το έτος 2007 (FAO 2009, FAO 2010). 

Υπάρχουν αρκετές μελέτες για  διάφορες πτυχές της βιολογίας και της οικολογίας του 

είδους (Herna'ndez - Lo'pez et al. 2001, Otero et al. 2008, Otero et al. 2009, 

Hermosilla et al. 2010), αλλά τα στοιχεία που αφορούν στην ακριβή γεωγραφική 

κατανομή του είναι ακόμα ανεπαρκή.  

Επιπλέον, διαπιστώνονται αξιοσημείωτες διακυμάνσεις σε επίπεδο ετήσιου 

πληθυσμού, γεγονός που αποδίδεται στο υψηλό ποσοστό θνησιμότητας (Otero et al. 

2008, Otero et al. 2009) καθώς και στην αντίδραση σε περιβαλλοντικές μεταβολές 

(Sobrino et al. 2002, Gonza'lez et al. 2005). Διακυμάνσεις της παραγωγής μπορεί να 

ανιχνευτούν ακόμα και σε κοντινά λιμάνια στην ίδια εποχή, ένα γεγονός που έχει 

αναφερθεί από τον Murphy et al. (2002) μετά από μελέτες που διεξάχθηκαν στη 

Βόρεια και Νότια Σαχάρα και τη Μαυριτανία. Στο παρελθόν, η παρουσία του O. 

vulgaris είχε καταγραφεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι επρόκειτο για ένα κοσμοπολίτικο είδος (Warnke et al. 2004). Ωστόσο, η δήλωση 

αυτή έχει αμφισβητηθεί από άλλους συγγραφείς οι οποίοι προτείνουν ότι ο Ο. 

vulgaris είναι ένα σύνθετο είδος και η κατανομή του περιορίζεται σε ύδατα του 

Ανατολικού Ατλαντικού και της Μεσογείου  (Norman 2000). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν 

τους προηγούμενους ισχυρισμούς υποδηλώνουν ότι η κατανομή του κοινού 

χταποδιού έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλες περιοχές όπως στα Κανάρια νησιά, στο 

Πράσινο Ακρωτήριο, στις Αζόρες, στα νησιά Τριστάν ντα κούνια, στη νότια 

Βραζιλία, στη Βενεζουέλα, στη νοτιοανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής, της 
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Ιαπωνίας και της Ταϊβάν, στα ύδατα του Ειρηνικού  και του Ινδικού ωκεανού και 

αλλού (Warnke et al. 2004, Pardo-Gandarillas et al. 2009, Guerra et al. 2010). 

Το O. vulgaris είναι  κοινό εμπορικό είδος που αλιεύεται σε όλο τον κόσμο. 

Καλύπτει μεγάλο μέρος της αγοράς αλιευτικών προϊόντων, με 20.000 έως 100.000 

τόνους που αλιεύονται κατά μέσο όρο ετησίως. Ωστόσο, τα παρεμπίπτοντα 

αλιεύματα υπερβαίνουν  συχνά τις 100.000 (Hernandez-Lopez et al. 2001). Η κύρια 

μέθοδος αλιείας του κοινού χταποδιού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι τράτες βυθού με 

πόρτες. Στα Κανάρια νησιά χρησιμοποιούνται ευρέως σιδερένιες παγίδες ενώ άλλες 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη είναι τα καμάκια, παραγάδια βυθού, 

και δίχτυα (Εικόνα 6) (Κatsanevakis and Verriopoulos 2006a,b). 

Το χταπόδι είναι ένα αγαπημένο πιάτο στα εστιατόρια ανά τον κόσμο, ιδίως 

σε χώρες των οποίων η διατροφή αποτελείται κυρίως από τρόφιμα που αλιεύονται 

από τη θάλασσα. Στην Ιαπωνία και την Ελλάδα ιδιαίτερα τρώγεται ωμό, ψητό, 

τηγανητό, καπνιστό, και σε μια ποικιλία άλλων παρασκευασμάτων (Guerra et al. 

2010). Λόγω της ζήτησης, το κοινό χταπόδι είναι ένα είδος-στόχος για πολλούς 

τύπους αλιείας (Pardo - Gandarillas et al. 2009). Στη βορειοδυτική Αφρική είναι ο 

κύριος στόχος  για την αλιεία (Hernandez-Lopez et al. 2001). 

 

Εικόνα 6: Αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αλιεία χταποδιού (FAO, ΥΘΥΝΑΛ, 

Sobrino I. et al. 2011) 

 

Η κατανοµή και η αφθονία του O. vulgaris έχει μελετηθεί στα κύρια 

αλιευτικά πεδία µόνο µε αλιευτικές μελέτες. Η συλληπτική ικανότητα των 

αλιευτικών εργαλείων είναι μεταβλητή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες της 
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συμπεριφοράς του ζώου, όπως επίσης από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αλιευτικού 

εργαλείου αλλά και από τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της προς μελέτης 

περιοχής. Μια καλή εναλλακτική για τη μελέτη της αφθονίας του χταποδιού είναι η 

οπτική παρατήρηση. Η πληθυσμιακή πυκνότητα του O. vulgaris μετρήθηκε µε οπτική 

παρατήρηση κατά τη διάρκεια αυτόνοµων καταδύσεων. Οι περιοχές που 

μελετήθηκαν ήταν σε παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, µε μαλακό υπόστρωμα. Η 

πληθυσμιακή πυκνότητα του O. vulgaris κυμάνθηκε από 0 έως 6.88 άτομα/στρέµµα 

και οι μέσες μετρούμενες πυκνότητες κατά τις 4 εποχές του έτους ήταν κατά πολύ 

μεγαλύτερες από τις τιμές που αναφέρονται σε άλλες εργασίες. Η πληθυσμιακή 

πυκνότητα των χταποδιών παρουσίασε σημαντική συσχέτιση µε την εποχή. Οι 

πυκνότητες χταποδιών μικρότερων από 500g ήταν μικρότερες όσο πιο λεπτόκοκκο 

ήταν το ίζημα. Η πυκνότητα των μεγάλων χταποδιών (>500g) αυξανόταν µε το 

βάθος. Χταπόδια μεγαλύτερα των 200g είχαν την τάση να διαβιούν σε βαθύτερες 

περιοχές κατά την περίοδο που υπήρχε έντονο θερμοκλινές (τέλη άνοιξης με 

καλοκαίρι) σε σχέση µε την περίοδο που δεν υπήρχε σημαντικό θερμοκλινές.  

Ένα χρονικώς-μεταβλητό, πληθυσμιακό μοντέλο πινάκων αναπτύχθηκε 

προκειμένου να ερμηνευτεί η εποχιακή μεταβολή των πληθυσμιακών πυκνοτήτων 

των κλάσεων και να εκτιμηθούν διάφορες παράμετροι του κύκλου ζωής των 

χταποδιών. Διαπιστώθηκε ετήσια και ημι-ετήσια περιοδικότητα στις πυκνότητες των 

κλάσεων. Μια έξαρση  της βενθικής εγκατάστασης παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού και μια δευτερεύουσα, ακανόνιστη, κατά το τέλος του φθινοπώρου. 

Εκτιμήθηκαν δύο εξάρσεις στην ωοτοκία, µία κατά το τέλος του χειμώνα με αρχές 

άνοιξης και μια δευτερεύουσα κατά το τέλος καλοκαιριού με αρχές φθινοπώρου 

(Katsanevakis 2004). 

Η παγκόσμια αλιευτική παραγωγή του O. vulgaris (FAO 1983), παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση από το 1968 και μετά. Οι μεγαλύτερες παραγωγές παρουσιάζονται 

την περίοδο 1972-1976 (80000-110000 τόνους). Τα τελευταία 10 χρόνια 

παρατηρείται πτωτική τάση στην παραγωγή του είδους, (FAO 1983), όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 7. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:39 EEST - 54.219.128.100



 14 

 

Εικόνα 7: Παγκόσμια αλιευτική παραγωγή O. vulgaris (FAO) 

 

Τα χταπόδια αποτελούν το μικρότερο ποσοστό της συνολικής παγκόσμιας 

αλιευτικής παραγωγής των κεφαλόποδων. Τα πιο σημαντικά αλιευτικά πεδία και 

αγορές χταποδιού βρίσκονται στην Ιαπωνία, την Κορέα και στις χώρες της 

Μεσογείου (FAO 2008). 

 

1.5.2 Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ Octopus vulgaris ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Αλιεία του O. vulgaris στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με μηχανότρατες και 

διάφορα εργαλεία της παράκτιας αλιείας, ενώ σε πολύ μικρό ποσοστό από τα γρι-γρι. 

Υπάρχουν περιοχές μάλιστα, που η παράκτια αλιεία συνεισφέρει το μεγαλύτερο 

ποσοστό της συνολικής παραγωγής του είδους (Lefkaditou et al. 2003)   

Οι μηχανότρατες αλιεύουν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου εκτός από την 

περίοδο από 1η Ιουνίου με 30 Σεπτεμβρίου. Απαγορεύεται  να αλιεύουν εντός 3,5 

μιλίων από την ακτογραμμή ή σε βάθος μικρότερο από 50 μέτρα, όπως ορίζεται από 

την νομοθεσία. Το ελάχιστο μέγεθος ματιού του σάκου του εργαλείου που 

χρησιμοποιούν είναι 40 mm τεντωμένο (τετράγωνο) ή 50 mm τεντωμένο 

(ρομβοειδές). 

Τα γρι-γρι δεν επιτρέπεται να αλιεύουν την περίοδο από 15 Δεκεμβρίου έως 

28 Φεβρουαρίου. Επίσης δεν επιτρέπεται να αλιεύουν σε απόσταση μικρότερη από τα 

300 μέτρα από την ακτή και κυρίως κάτω από 50 μέτρα βάθος ή σε βάθος μικρότερο 

του 70% του ύψους του. Το ελάχιστο μέγεθος ματιού του εργαλείου που 

χρησιμοποιούν είναι 14 χιλιοστά τεντωμένο, όπως ορίζεται από την νομοθεσία. 
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Η καταγραφή στοιχείων αλιευτικής παραγωγής των χταποδιών στα δελτία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) από τις Ελληνικές Θάλασσες γίνεται σε 

μηνιαία βάση από το 1982. Το είδος O. vulgaris είναι το μόνο εμπορικό είδος 

χταποδιού στην Ελλάδα. Η ετήσια παραγωγή χταποδιών κατά την περίοδο 2003-2007 

κυμάνθηκε από 2145 μέχρι 3058 τόνους όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Στο σύνολο 

της παραγωγής κεφαλόποδων ανά έτος, τα χταπόδια συμμετείχαν με ποσοστό από 31 

έως 40% (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 8: Εξέλιξη της παραγωγής χταποδιού στις Ελληνικές θάλασσες κατά την περίοδο 2003-2007 

(Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Εικόνα 9: Ποσοστό συμμετοχής των χταποδιών στο σύνολο της παραγωγής των κεφαλόποδων κατά 

την περίοδο 2003-2007 (Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
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Η αλιευτική παραγωγή χταποδιών στις 15 περιοχές αλιείας που έχουν οριστεί 

από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Εικόνα 10.) φαίνεται στον πίνακα 2. Από τον πίνακα 1 φαίνεται 

ότι οι μεγαλύτερες αλιευτικές παραγωγές του είδους προέρχονται από τις περιοχές 14 

(Κόλποι Στρυμωνικόs και Καβάλας - ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό πέλαγος) 

και13 (Κόλποι Θερμαϊκός και Χαλκιδικής). 

 

Εικόνα 10: Χάρτης των Ελληνικών θαλασσών με τις περιοχές αλιείας και τους κωδικούς που έχουν 

οριστεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πίνακας 1: Ετήσια παραγωγή χταποδιών (τόνοι) στις Ελληνικές θάλασσες, ανά περιοχή κατά την περίοδο 2003-2007 (Στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 Χρονολογία 

Περιοχή Αλιείας 2003 2004 2005 2006 2007 

03. Ακτέs Ηπείρου και νήσου Κερκύρας 21 19 12 17 29 

04. Αμβρακικόs κόλπος και ακτές νήσου Λευκάδος 8 14 12 9 5 

05. Aκτέs νήσων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Πατραϊκοs κόλπος 69 81 93 76 48 

06. Κόλποι, Κυπαρισσιακόs και Μεσσηνιακός 11 8 1 1 3 

07. Λακωνικόs κόλπος 1 1 7 5 4 

08. Κόλποι,Αργολικόs και Σαρωνικός 53 63 40 43 36 

09. Κορινθιακόs κόλπος 10 12 16 9 6 

10. Κόλποι, Νότιος και Βόρειος Ευβοϊκόs 35 44 63 84 136 

11. Παγασητικόs κόλπος 18 9 9 18 17 

12. Ανατολικέs ακτές Eυβοίαs και περιοχή νήσων Σπορωδών 5 16 17 13 18 

13. Κόλποι,Θερμαϊκόs και Χαλκιδικής 591 709 692 703 572 

14.Κόλποι,Στρυμωνικόs και Καβάλας-ακτές νήσου Θάσου και Θρακικό πέλαγος 1717 1986 1368 905 1086 

15. Περιοχή νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας 27 31 34 21 52 

16. Περιοχή νήσων Δωδεκανήσου 75 11 43 27 15 

17. Περιοχή νήσων Κυκλάδων 37 36 66 249 88 

18. Περιοχή νήσου Κρήτης 16 18 21 31 31 
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1.5.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ Octopus vulgaris 

Το Octopus vulgaris είναι σημαντικό είδος για την αλιεία αρκετών χωρών και 

αλιεύεται με διάφορες μεθόδους. Η αλιεία με μηχανότρατα είναι εφικτή μόνο για το 

τμήμα εκείνο του πληθυσμού που ζει σε μαλακό υπόστρωμα. Σε αρκετά μέρη 

διενεργείται αλιεία με κουτιά τα οποία δένονται κατά μήκος ενός σχοινιού που 

μπορεί να φτάνει σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων. Τα χταπόδια εγκαθίστανται στα 

κουτιά, τα οποία λειτουργούν ως θαλάμια, και στη συνέχεια με την ανέλκυσή τους 

συλλαμβάνονται τα ζώα. Επίσης ένα άλλο διαδεδομένο αλιευτικό εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για την αλιεία του χταποδιού είναι οι βολκοί ή νταούλια. Αυτά τα 

δύο αλιευτικά εργαλεία (βολκοί και κουτιά) περιγράφονται αναλυτικότερα σε 

παρακάτω κεφάλαιο. Αλιεία με κουτιά, βολκούς και διάφορες άλλες αυτοσχέδιες 

παγίδες γίνεται από αρκετούς αλιείς στη Μεσόγειο. Επίσης, τα χταπόδια αλιεύονται 

με αγκίστρια (πεταχτάρι, καθετή, παραγάδι) (Κατσανεβάκης και συν 2001). 

 

1.5.4 Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΒΟΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙΑ 

Η νομοθεσία που διέπει την αλιεία με βολκούς και κουτιά προέρχεται από το 

Προεδρικό Διάταγμα 157/2004, το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας με Αριθμό Φύλλου 126, στο Τεύχος Α΄ την 

9η Ιουλίου 2004. Το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται στην αλιεία με 

ιχθυοπαγίδες όπου περιγράφονται οι ιχθυοπαγίδες με τη συγκεκριμένη ονομασία τους 

και τους περιορισμούς που διέπουν την κάθε μια. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος α, για τους 

βολκούς αναφέρεται: Κυλινδρικοί ή κωνικοί διχτυωτοί σάκοι, ανοιχτοί στο ένα άκρο, 

γνωστοί ως Βολκοί ή Νταούλια, που είναι στερεωμένοι σε μεταλλικά στεφάνια ή 

άλλες άκαμπτες δακτυλιοειδής κατασκευές και χωρίζονται σε διαμερίσματα που 

συγκοινωνούν μεταξύ τους με ένα μικρό άνοιγμα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Ι (Εικόνα 11). Δύνανται να χρησιμοποιηθούν χωριστά ή κατά ζεύγη, 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω των ανοιχτών άκρων με οριζόντιο δίχτυ, ενώ το 

συνολικό μήκος του ζεύγους (συστήματος) δεν πρέπει να ξεπερνά τα οκτώ (8) μέτρα. 

Το άνοιγμα του ματιού του διχτυού δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 40 χιλιοστά 

κατά τη διαγώνιο. Η διάμετρος του στεφανιού ή της δακτυλιοειδούς κατασκευής δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 εκατοστά. 
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Εικόνα 11: Υπόδειγμα βολκού Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 157/2004 

 

Επίσης στο άρθρο 1, παράγραφος 2, υποπαράγραφος β, για τα κουτιά 

αναφέρεται: Άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι, ανοιχτοί στο ένα άκρο, γνωστοί ως 

δοχεία, κιούπια, κουτιά, σωλήνες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 

(Εικόνα 12). Η διάμετρος του στομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 

εκατοστών, το μήκος τους κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατοστά και είναι δυνατόν, να 

φέρουν βάρος στο εσωτερικό τους για να είναι δυνατή η πόντιση. 
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Εικόνα 12: Υπόδειγμα κουτιού Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 157/2004 

 

Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, αναφέρεται ότι η αλιεία με κωνικούς δικτυωτούς 

σάκους (βολκοί) και με άκαμπτους κυλινδροειδείς θαλάμους (κουτιά), απαγορεύεται 

από την 1
η
 Ιουλίου μέχρι και τη 30

η
 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Επίσης η παράγραφος 2 

του ιδίου άρθρου λέει ότι κάθε επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δύναται να φέρει και 

να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο, είτε μέχρι χίλια (1000) ζεύγη κυλινδρικών ή 

κωνικών δικτυωτών σακών (βολκοί), είτε μέχρι χίλιους πεντακοσίους (1500) 

κυλινδροειδείς θαλάμους (κουτιά). Η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι η 

αλιεία με ιχθυοπαγίδες διενεργείται σε βάθη θαλάσσης μεγαλύτερα των δέκα (10) 

μέτρων. 

Τέλος, το άρθρο 3 λέει: τα περιγραφόμενα στο παρόν διάταγμα αλιευτικά 

εργαλεία (βολκοί – κουτιά) ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα ή σε σειρά και 

σημαίνονται ως ακολούθως:  

 Κατά τη νύχτα, στα άκρα τους, με ηλεκτρικούς φανούς χρώματος κίτρινου και 

ορατού τουλάχιστον από απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων. 

 Κατά την ημέρα: 
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o α) Στα άκρα τους με σημαίες οι οποίες πρέπει να έχουν κίτρινο χρώμα, 

σχήμα ισοσκελούς τριγώνου βάσεως 20 εκατοστών και ύψους 30 

εκατοστών του μέτρου, από πλαστική ύλη, μη πτυχόμενες, πάνω σε 

κοντάρι ύψους 50 εκατοστών, που θα εδράζεται σε πλωτήρες. 

o β) Ενδιάμεσα με σημαντήρες (τσαμαδούρες) οι οποίοι πρέπει να έχουν 

κίτρινο χρώμα, σφαιρικό σχήμα διαμέτρου 20 εκατοστών και σε αριθμό 

εξαρτώμενο από το μήκος της σειράς και κατά ελάχιστο ένας πλωτήρας 

ανά πεντακόσια (500) μέτρα. 

o γ) Τόσο κατά τη νύχτα όσο και κατά την ημέρα θα αναγράφονται στους 

πλωτήρες των άκρων, ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα: 

 τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο 

ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητώου 

αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ) – όνομα σκάφους – αριθμός και 

λιμάνι νηολόγησης/λεμβολόγησης ή βιβλίου εγγραφής μικρών 

σκαφών (ΒΕΜΣ). 

 στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του 

τέλους το γράμμα (Τ). 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Κόλπος Καβάλας (40
o
 52΄ N, 24

o
 25΄ E) (Εικόνα 13) γεωγραφικά αποτελεί 

τμήμα του Θρακικού πελάγους και καταλαμβάνει τμήμα του Βόρειου Αιγαίου. Σε ότι 

αφορά τη θαλάσσια ζωή, ο κόλπος Καβάλας είναι πλούσιος σε φυτοπλαγκτόν και 

ζωοπλαγκτόν και με αυτό τον τρόπο δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την 

προσέλκυση των  πλαγκτονοφάγων ψαριών, γεγονός που τον καθιστά ένα από τα πιο 

παραγωγικά αλιευτικά πεδία της Ελλάδας. (Stergiou et al. 1997). 

 

Εικόνα 13: Περιοχή μελέτης - Κόλπος Καβάλας (google earth) 

 

Έχει έκταση 264 km
2
 και επικοινωνεί µε το Αιγαίο Πέλαγος ανατολικά µέσω 

του διαύλου της Θάσου και τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους - Στρυµονικού 

Κόλπου. 

Ο Κόλπος Καβάλας (μέσο βάθος 34 m και μέγιστο 50 m) δέχεται την 

επίδραση του ποταμού Νέστου, που εκβάλλει 13 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά του 

με μέση ετήσια απορροή 1,819×106 m3 (Poulos et al. 1997). Ο ποταμός Νέστος 

μεταφέρει θρεπτικά συστατικά και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της 

πρωτογενούς παραγωγής στην περιοχή (Friligos 1985, Tsikliras 1998). Η σημασία 
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του εμπλουτισμού της περιοχής σε οργανική ύλη είναι πολύ μεγάλη δεδομένου του 

ολιγοτροφικού χαρακτήρα της περιοχής του Βόρειου Αιγαίου (Lykousis et al. 2002)  

Ο βυθός του κόλπου καλύπτεται στην μεγαλύτερη έκτασή του από 

λεπτόκοκκα ιζήματα (Καρδαράς ή Καρδάρας (?) 1998) και είναι ομαλός. Στο βόρειο 

και ανατολικό τμήμα έχει μικρή κλίση (0,2°) η οποία αυξάνει πλησιάζοντας προς την 

ακτή (Συλαίος και συν. 2003, Φραγκιουδάκη 2006). 

Οι ακτές είναι σχεδόν στο σύνολό τους αμμώδεις στα ανατολικά και 

βραχώδεις στα δυτικά, ενώ σημαντική είναι η παρουσία λειμώνων ποσειδώνιας στην 

παράκτια ζώνη (Panayotidis et al. 2001). 

 

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Στην παρούσα εργασία, τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι 2 

τύποι ιχθυοπαγίδων: οι βολκοί ή νταούλια και τα κουτιά ή κούπια. Σημειώνεται ότι 

ως ιχθυοπαγίδες ορίζονται τα στατικά αλιευτικά εργαλεία τα οποία ποντίζονται στη 

θάλασσα και λειτουργούν παθητικά. Γενικά είναι κατασκευασμένα από ένα θάλαμο 

με ένα ή δύο στόμια που επιτρέπουν την είσοδο των προς σύλληψη αλιευμάτων. 

Γενικότερα: 

α. οι βολκοί ή νταούλια είναι κυλινδρικοί ή κωνικοί δικτυωτοί σάκοι, ανοιχτοί 

στο ένα άκρο που είναι στερεωμένοι σε μεταλλικά στεφάνια ή άλλες άκαμπτες 

δακτυλιοειδείς κατασκευές και χωρίζονται σε διαμερίσματα που συγκοινωνούν 

μεταξύ τους με ένα μικρό άνοιγμα. Το συνολικό μήκος του ζεύγους δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα οκτώ (8) μέτρα. Το άνοιγμα του ματιού του διχτυού δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο από 40 χιλιοστά κατά τη διαγώνιο. Η διάμετρος του στεφανιού ή της 

δακτυλιοειδούς κατασκευής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 60 εκατοστά. 

β. τα κουτιά ή δοχεία ή κιούπια είναι άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι, 

ανοιχτοί στο ένα άκρο. Η διάμετρος του στομίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

12 εκατοστών, το μήκος τους να κυμαίνεται από 25 έως 30 εκατοστά και είναι 

δυνατόν, να φέρουν τσιμέντο  στο εσωτερικό για να είναι δυνατή η πόντιση. 
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2.2.1 ΒΟΛΚΟΙ ΄Η ΝΤΑΟΥΛΙΑ 

 

Εικόνα 14: Βολκός (διακρίνονται τα μεταλλικά στεφάνια, η χοανοειδής είσοδος, ο σάκος και ο 

δρόμος) (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

 
Εικόνα 15: Ζευγάρι βολκών (δύο βολκοί τοποθετημένοι αντικριστά οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους 

με ένα απλό δίχτυ το οποίο ονομάζεται δρόμος) (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 
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2.2.1.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΒΟΛΚΟΣ) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βολκού που θα περιγράψουμε παρακάτω είναι 

τα χαρακτηριστικά των βολκών που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα. 

Ο βολκός είναι μια παγίδα κυλινδρικού σχήματος με κωνική απόληξη. 

Αποτελείται από δύο (2) στεφάνια τα οποία καλύπτονται με δίχτυ. Το μήκος του 

βολκού, από το 1ο στεφάνι έως το τέλος του σάκου, είναι 0,90 m. Τα στεφάνια είναι 

μεταλλικά με πλαστική εξωτερική επένδυση. Η διάμετρος του πρώτου στεφανιού 

είναι  0,55 m και του δεύτερου είναι 0,45 m. Για να παραμείνει σταθερός ο βολκός 

στο βυθό, το κάτω μέρος των στεφανιών ισιώνεται έτσι, ώστε να εφάπτεται με το 

βυθό. Το δίχτυ έχει μέγεθος ματιού 18 mm (μήκος πλευράς ματιού), περιβάλει τα 

στεφάνια και είναι στερεωμένο σε αυτά. Ο αριθμός των ματιών του διχτυού 

(περιμετρικά από τα στεφάνια) είναι 50. Το δίχτυ σχηματίζει ένα (1) εσωτερικό 

στόμιο χοανοειδούς μορφής, με κατεύθυνση από την είσοδο του βολκού προς το 

εσωτερικό του, με σκοπό να οδηγήσει τα αλιεύματα στο τελικό τμήμα του βολκού 

(σάκος), όπου και παγιδεύονται. Το μεγάλο στόμιο της χοάνης είναι συνδεδεμένο 

απευθείας στο 1ο στεφάνι και το μικρό στο εσωτερικό του βολκού. Για να παραμείνει 

ανοιχτό το μικρό στόμιο συνδέεται με δύο σχοινάκια με το 2ο στεφάνι. Η απόσταση 

μεταξύ των δύο στεφανιών είναι 0,45 m και το μήκος της χοάνης είναι 0,30 m. Από 

το 2ο στεφάνι και μετά είναι ο σάκος και έχει μήκος 0,45 m. Η συλλογή των 

αλιευμάτων γίνεται από το πίσω μέρος του σάκου ο οποίος είναι κλειστός με σχοινί. 

Στην αρχή του βολκού, πριν από το 1ο στόμιο, υπάρχει ο δρόμος, ένα απλάδι μήκους 

3,70 m και ύψος όσο και το ύψος του βολκού, δηλαδή 0,55 cm. Ο δρόμος φέρει 

φελλούς στο επάνω μέρος, μολύβια στο κάτω μέρος, το άνοιγμα ματιού είναι 18 mm 

και η χρήση του είναι να οδηγεί τα αλιεύματα στο στόμιο του βολκού. Ο δρόμος 

αποτελεί επίσης το μέσο σύνδεσης μεταξύ των βολκών που αποτρέπει την 

μετακίνησή τους (Εικόνα 14).  

Οι βολκοί είναι τοποθετημένοι σε ζευγάρια. Αυτό σημαίνει ότι, τοποθετούνται 

δύο βολκοί αντικριστά (ο ένας απέναντι από τον άλλον), οι οποίοι είναι συνδεμένοι 

μεταξύ τους με το δρόμο. Η μία άκρη του δρόμου είναι δεμένη στο 1ο  στεφάνι του 

ενός βολκού και η άλλη άκρη του είναι επίσης δεμένη στο 1ο στεφάνι του άλλου 

βολκού. Το συνολικό μήκος ενός ζευγαριού βολκών είναι 5,30 m (Εικόνα 15). 
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2.2.1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΛΚΟΥ 

Η λειτουργία του εργαλείου βασίζεται στην αρχή της διευκόλυνσης της 

εισόδου και της παρεμπόδισης της εξόδου του είδους – στόχου. Αυτό επιτυγχάνεται 

τόσο από το σχεδιασμό των στομίων όσο και από το δίχτυ-οδηγό, το δρόμο. Οι 

βολκοί τοποθετούνται σε σειρές (πόστες) που η κάθε μία αποτελείται από 50 έως 100 

ζευγάρια βολκών. Οι βολκοί ποντίζονται στη θάλασσα από το πίσω μέρος του 

σκάφους και ανασύρονται από το βυθό με βίντσι. Στο βίντσι είναι προσαρμοσμένο 

ένα μεγάλο ράουλο και κινείται υδραυλικά (Εικόνα 16).  

 

Εικόνα 16: Το μεγάλο ράουλο συνδεδεμένο στο βίντσι, για την ανέλκυση των βολκών. (φωτ. 

Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Όταν οι βολκοί ποντίζονται στο βυθό, στον πρώτο βολκό υπάρχει ένα 

αγκυροβόλειο (συνήθως πλαστικό δοχείο γεμάτο με μπετόν), το οποίο έχει μεγάλο 

βάρος για να εξασφαλίζεται η ακινητοποίηση της πόστας (σειράς), και είναι 

συνδεμένο με ένα σχοινί που καταλήγει στη επιφάνεια της θάλασσας και φέρει την 

σημαδούρα της αρχής της πόστας (Εικόνα 17).  Το σκάφος ακολουθεί την πορεία που 

θέλει ο ψαράς και τοποθετεί τους βολκούς  με αργή ταχύτητα ώστε να συνεχιστεί η 

πόντιση της σειράς των βολκών μέχρι την ολοκλήρωσή της (Εικόνα 18). Όταν έρθει 

η σειρά του τελευταίου βολκού να ποντιστεί, τότε στο τέλος αυτού του βολκού 

τοποθετείται ένα ίδιο αγκυροβόλιο όπως αυτό  που τοποθετήθηκε στην αρχή της 
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πόστας.. Και σε αυτό το αγκυροβόλιο υπάρχει συνδεμένο ένα σχοινί που φτάνει έως 

την επιφάνεια της θάλασσας και έχει την σημαδούρα του τέλους της πόστας. 

 

Εικόνα 17: Βολκοί τοποθετημένοι στο κατάστρωμα του σκάφους έτοιμοι για την πόντιση τους. 

(διακρίνεται στην αρχή της πόστας των βολκών η σημαδούρα και αρκετά μέτρα σχοινιού 

που ενώνει την σημαδούρα με την αρχή της πόστας των βολκών που θα βρίσκονται στο 

πυθμένα) (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Εικόνα 18: Πόντιση των βολκών (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 
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Οι βολκοί μπορεί να παραμένουν στη θέση τους από 1 έως 30 ημέρες. Το 

διάστημα παραμονής εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή αλλά και από διαφόρους προσωπικούς λόγους του ψαρά.  

Όταν θα έρθει η ώρα που ο ψαράς θα πάει για να αλιεύσει τους βολκούς, τότε 

θα κατευθυνθεί στη σημαδούρα της αρχής της πόστας. Από εκεί θα γίνει η αρχή  της 

αλίευσης. Ξεκινώντας θα τραβήξει την σημαδούρα θα την πάρει επάνω στο σκάφος 

και το σχοινί της θα το τοποθετήσει στο βίντσι. Το βίντσι θα αρχίσει να δουλεύει 

αργά και θα ξεκινήσει η ανάσυρση των βολκών (Εικόνα 19). Το βίντσι δεν κινείται 

με μεγάλη ταχύτητα διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, έτσι όπως περνούν οι βολκοί 

ανάμεσα από το ράουλο, να στραβώσουν τα μεταλλικά στεφάνια των βολκών. Η 

κίνηση είναι τόσο αργή ώστε η ταχύτητα που αναπτύσσει το σκάφος κατά την 

αλιεύση είναι περίπου 1 χιλιόμετρο την ώρα.  

 

Εικόνα 19: Η διαδικασία ανέλκυσης των βολκών. (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Μόλις ο βολκός φτάσει επάνω στο σκάφος (κατάστρωμα), γίνεται αμέσως 

έλεγχος αν υπάρχει μέσα στο σάκο του αλίευμα (χταπόδια) και αν υπάρχει, τότε ο 

ψαράς ανοίγει το σάκο που είναι δεμένος με ένα σχοινί, βγάζει το αλίευμα 

(χταπόδια), το τοποθετεί μέσα σε ένα δοχείο και ξανακλείνει το σάκο. Το δοχείο είναι 

εφοδιασμένο με ένα δίχτυ το οποίο κλείνει από επάνω ώστε να εμποδίζει την έξοδο 

των χταποδιών (Εικόνες 20 & 21).  
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Εικόνα 20: Η διαδικασία ανέλκυσης των βολκών (μέσα στο σάκο του βολκού διακρίνεται ένα 

χταπόδι) (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

 

Εικόνα 21: Το δοχείο με το δίχτυ όπου τοποθετούνται τα χταπόδια κατά την αλίευσή τους. (φωτ. 

Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Η ανάσυρση των βολκών γίνεται από τη μπροστινή πλαϊνή πλευρά του 

σκάφους και τοποθετούνται επάνω στο κατάστρωμα του σκάφους.  
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2.2.2 ΚΟΥΤΙΑ 

 

Εικόνα 22: Αλιευτικό εργαλείο «κουτί» (διακρίνεται εσωτερικά το τσιμέντο για τη σωστή εναπόθεση 

του κουτιού στον πυθμένα, οι οπές στο επάνω μέρος του κουτιού για τη διαφυγή του 

αέρα που εγκλωβίζεται μέσα στο κουτί κατά την πόντιση του στον πυθμένα και τέλος το 

σχοινί σύνδεσης μεταξύ των κουτιών) (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

2.2.2.1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΚΟΥΤΙΑ) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουτιών που θα περιγράφουνε παρακάτω 

είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κουτιών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

συγκεκριμένη έρευνα. 

Τα κουτιά είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και έχουν τη μορφή δοχείου. 

Έχουν κυλινδρικό σχήμα και στην πλευρά που προορίζεται να εφάπτεται του 

πυθμένα, τοποθετείται εσωτερικά τσιμέντο, έτσι ώστε να κάθεται  η παγίδα στο βυθό. 

Από την απέναντι πλευρά που τοποθετείται το τσιμέντο, δηλαδή στο επάνω μέρος 

του κουτιού όταν εφάπτεται στον πυθμένα, ανοίγονται 3 – 4 μικρές οπές, διαμέτρου 6 

mm, έτσι ώστε να διαφεύγει ο αέρας που εγκλωβίζετε κατά την πόντιση τους. Η 

διάμετρος του στομίου τους είναι 12cm. Η μέγιστη διάμετρος τους είναι 15 cm. Το 

μήκος ενός κουτιού είναι 25 cm και το πλάτος 15cm. Τα κουτιά δένονται μεταξύ τους 

με σχοινί μήκους 6,0 m και σχηματίζουν σειρές (Εικόνα 22). 

 

2.2.2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ 

Η αρχή λειτουργίας αυτού του αλιευτικού εργαλείου βασίζεται στο σχήμα 

του, το οποίο δίνει την αίσθηση φωλιάς (θαλάμι). Όπως έχει αναφερθεί, το χταπόδι 
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είναι μοναχικό ζώο και ζει μέσα σε φωλιές. Τα κουτιά έτσι όπως είναι 

κατασκευασμένα, προσφέρουν την ιδανική φωλιά για τα χταπόδια. Σημειώνεται ότι ο 

τρόπος χρήσης της αλιείας με κουτιά πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

που περιγράφηκε παραπάνω για τους βολκούς, όπως φαίνετε και στις εικόνες που 

ακολουθούν. Η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ τους είναι ότι, τα κουτιά όταν 

ανασύρονται από το βυθό, αμέσως μετά τον έλεγχο τους, αν υπάρχει χταπόδι ή όχι, 

ποντίζονται πάλι στη θάλασσα. Η ανάσυρση τους γίνεται από την πλώρη του 

σκάφους και η πόντισή τους από την πρύμνη. 

Η μόνη φορά που κουτιά ανασύρονται από το βυθό και τοποθετούνται επάνω 

στο σκάφος είναι την τελευταία μέρα που επιτρέπεται η αλιεία με κουτιά σύμφωνα με 

τη νομοθεσία (30 Ιουνίου).  

 

Εικόνα 23: Το υδραυλικό μονό βίντσι για την ανέλκυση των κουτιών. Στην 

επιφάνεια της θάλασσας διακρίνεται η σημαδούρα της αρχής της 
πόστας (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Εικόνα 24: Η διαδικασία ανέλκυσης των κουτιών (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 
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Εικόνα 25: Η διαδικασία ανέλκυσης των κουτιών (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Εικόνα 26: Η διαδικασία ανέλκυσης των κουτιών (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Εικόνα 27: Έλεγχος στο εσωτερικό του κουτιού για την παρουσία ή όχι χταποδιού 

(φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 
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Εικόνα 28: Διαδικασία εξαλίευσης του κουτιού (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Εικόνα 29: Διαδικασία εξαλίευσης του κουτιού (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Εικόνα 30: Τέλος τα κουτιά ξανά ποντίζονται στη θάλασσα (φωτ. Μουτάφης 

Ιωάννης) 
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Οι δειγματοληψίες έγιναν στα πλαίσια επαγγελματικής αλιείας χωρίς καμία 

απόκλιση από το πρόγραμμα και τον τρόπο αλιείας του ψαρά. Πραγματοποιήθηκαν 

κατά  την διάρκεια του έτους 2011, από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο, εκτός από την 

περίοδο που απαγορεύεται η αλιεία με βολκούς και κουτιά σύμφωνα με τη νομοθεσία 

(Ιούλιο-Σεπτέμβριο). 

Η καταγραφή των στοιχείων έγινε για κάθε αλιέα και για κάθε αλιευτικό 

εργαλείο ξεχωριστά. Τα στοιχεία καταγράφονταν όταν τελείωνε η αλιεία και ο ψαράς 

έβγαζε τα αλιευμένα χταπόδια στο λιμάνι. Σε ότι αφορά στη συχνότητα της 

καταγραφής των στοιχείων ήταν κατά μέσο όρο τρεις με τέσσερις φορές το μήνα. 

Αυτό το καθόριζε ο αλιέας ανάλογα με την διάρκεια που ήθελε να αφήσει το 

εργαλείο μέσα στη θάλασσα ποντισμένο, με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 

στην περιοχή και με άλλους προσωπικούς  λόγους. 

Στο σύνολο των σαράντα δύο (42) δειγματοληψιών, δεκαοκτώ (18) έγιναν με 

βολκούς και είκοσι πέντε (25) με κουτιά. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν για την 

αλιεία είναι τα παρακάτω: 

 Ο τόπος εκφόρτωσης αλιεύματος 

 Η ημερομηνία εκφόρτωσης αλιεύματος 

 Η ώρα έναρξης της αλιείας 

 Η ώρα λήξης της αλιείας 

 Η περιοχή της αλιείας 

 Το μέσο βάθος που έγινε η τοποθέτηση του αλιευτικού εργαλείου 

 Το υπόστρωμα που υπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή αλιείας 

 Ο τύπος του αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε (βολκοί ή 

κουτιά) 

 Ο αριθμός των αλιευτικών εργαλείων (βολκοί ή κουτιά) 

 Καταμέτρηση του μήκους (με ακρίβεια 0,5 cm) και του βάρους (με 

ακρίβεια 50 gr) σε υπόδειγμα χταποδιών 

 Η συνολική παραγωγή χταποδιού του σκάφους 
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Εικόνα 31: Μέτρηση βάρους του χταποδιού κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. 

(φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 

 

Στη μέτρηση του μήκους λαμβάνονταν δύο μήκη. Το ένα ήταν το μήκος από 

την κορυφή του κεφαλιού έως το τέλος του μανδύα (μήκος μανδύα) και το δεύτερο 

ήταν πάλι από την κορυφή του κεφαλιού έως το μάτι του χταποδιού (μήκος έως το 

μάτι) (Εικόνα 32). Κάθε μήνα γινόταν καταγραφή της συνολικής παραγωγής 

χταποδιού από τα παρατηρούμενα σκάφη. 

 

Εικόνα 32: Μέτρηση του μήκους του χταποδιού (φωτ. Μουτάφης Ιωάννης) 
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2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

2.4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Octopus vulgaris ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 

Από τα στοιχεία του λιμεναρχείου της Καβάλας καταγράφηκαν στην περιοχή 

του κόλπου συνολικά 40 σκάφη μέσης αλιείας. Από αυτά τα 24 σκάφη έχουν σαν 

κύριο αλιευτικό εργαλείο το δίχτυ γρι γρι, ενώ τα υπόλοιπα 16 σκάφη έχουν σαν 

κύριο αλιευτικό εργαλείο  δίχτυ τράτας με πόρτες. 

Οι μηχανότρατες ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους χωρίζονται σε 

σκάφη με ολικό μήκος 12 με 24 m και σε σκάφη με ολικό μήκος 24 με 40 m. 

Υπάρχουν 13 μηχανότρατες με ολικό μήκος 12-24 m, οι οποίες έχουν μέσο όρο 

ηλικίας 36 χρόνια, μέσο όρο χωρητικότητας  52,01 (ΚΟΧ) και μέσο όρο ιπποδύναμης 

427,31 (Hp). Επίσης υπάρχουν 11 μηχανότρατες με ολικό μήκος 24-40 m, οι οποίες 

έχουν μέσο όρο ηλικίας 19 χρόνια, μέσο όρο χωρητικότητας  67,92 (ΚΟΧ) και μέσο 

όρο ιπποδύναμης 433,82 (Hp) (Πίνακας 2). Το 63% των σκαφών έχουν σαν υλικό 

κατασκευής το ξύλο, ενώ τα υπόλοιπα είναι φτιαγμένα από μέταλλο. Κατά μέσο όρο 

έχουν 7 άτομα πλήρωμα. 

Αντίστοιχα τα  γρι γρι ανάλογα με το ολικό μήκος του σκάφους χωρίζονται σε 

σκάφη με ολικό μήκος 12 με 18 m και σε σκάφη με ολικό μήκος 18 με 24 m. 

Υπάρχουν 2 γρι γρι με ολικό μήκος 12-18 m, τα οποία έχουν μέσο όρο ηλικίας 26 

χρόνια, μέσο όρο χωρητικότητας  19,23 (ΚΟΧ) και μέσο όρο ιπποδύναμης 137,00 

(Hp). Επίσης υπάρχουν 14 γρι γρι με ολικό μήκος 18-24 m, τα οποία έχουν μέσο όρο 

ηλικίας 21 χρόνια, μέσο όρο χωρητικότητας  56,17 (ΚΟΧ) και μέσο όρο ιπποδύναμης 

306,64 (Hp) (Πίνακας 3). Το 69% των σκαφών έχουν σαν υλικό κατασκευής το ξύλο, 

ενώ τα υπόλοιπα είναι φτιαγμένα από μέταλλο. Κατά μέσο όρο έχουν 12 άτομα 

πλήρωμα. 
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Πίνακας 2: Αριθμός σκαφών μέσης αλιείας στο λιμάνι της Καβάλας 

Τύπος 

σκάφους 

Μήκος 

σκάφους 

(m) 

Αριθμός 

σκαφών 

Μέσος 

όρος 

ηλικίας 

σκαφών 

(έτη) 

Μέσος όρος 

χωρητικότητας 

(ΚΟΧ) 

Μέσος όρος 

ιπποδύναμης 

(Hp) 

Μηχανότρατες 12-24 

24-40 

13 

11 

36 

19 

52,01 

67,92 

427,31 

433,82 

Γρι-γρι 12-18 

18-24 

2 

14 

26 

21 

19,23 

56,17 

137,00 

306,64 

 

Από τα αρχεία της ιχθυόσκαλας της Καβάλας καταγράφηκαν τα στοιχεία της 

αλιευτικής παραγωγής χταποδιού από τη μέση αλιεία στον κόλπο της Καβάλας. 

Τυχόν κενά που υπήρχαν καλύφτηκαν μετά από αναζήτηση στα δελτία της  

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  

Επίσης προσδιορίστηκε η μηνιαία παραγωγή χταποδιού από τα σκάφη μέσης 

αλιείας κατά την διάρκεια του έτους 2011. Καταγράφηκε η παραγωγή σε κιλά (kgr) 

του χταποδιού, που έφτασαν στην ιχθυόσκαλα από τα σκάφη μέσης αλιείας, για κάθε 

μήνα ξεχωριστά. 

 

2.4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ Octopus 

vulgaris ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ (ΒΟΛΚΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ) – 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΠΑΜΑΠ) ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Ήδη έχει αναφερθεί ότι η περιοχή μελέτης αφορούσε στον κόλπο Καβάλας. 

Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Καβάλας 

αλλά και στο λιμάνι της Νέας Περάμου. Και στα δυο λιμάνια (Καβάλα και Νέα 

Πέραμος) κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας καταγράφηκαν τα στοιχεία 

παραγωγής χταποδιού στα παρατηρούμενα σκάφη.  

α. Σε ότι αφορά την αλιεία με βολκούς, σε πρώτο στάδιο υπολογίστηκε στα 2 

λιμάνια ξεχωριστά η μέση παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας, 

εκφραζόμενη σε κιλά ανά 7 μέρες ανά 500 ζεύγη βολκών (kgr/7 μέρες/500 ζεύγη 
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βολκών) και σε δεύτερο στάδιο έγινε σύγκριση  των δύο ΠΑΜΑΠ (παραγωγή ανά 

μονάδα αλιευτικής προσπάθειας) 

Πιο αναλυτικά: 

Αρχικά και για τα δύο λιμάνια όπου έγιναν οι καταγραφές, ως μέθοδος 

σύγκρισης της συνολικής παραγωγής των βολκών (kgr/15μέρες/100ζεύγη βολκών) 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό μη παραμετρικό test Mann-Whitney. 

Στη συνέχεια, σε μηνιαία βάση, για κάθε λιμάνι ξεχωριστά, υπολογίστηκε η 

παραγωγή της αλιείας με βολκούς εκφραζόμενη σε κιλά ανά 7 μέρες αλιείας ανά 500 

ζεύγη βολκών (kgr/7 μέρες/500 ζεύγη βολκών).  Η σύγκριση της μηνιαίας παραγωγής 

της αλιείας με βολκούς (kgr/7 μέρες/500 ζεύγη βολκών) στα δύο λιμάνια 

πραγματοποιήθηκε με το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis που συγκρίνει τις 

διαμέσους και οι μήνες που διαφέρουν μεταξύ τους προσδιορίστηκαν με το Multiple 

Range Test.  

β. Για την αλιεία με κουτιά, η δειγματοληψία περιορίστηκε μόνο στο λιμάνι 

της Καβάλας καθώς δεν εντοπίστηκαν αλιείς που χρησιμοποιούν τα κουτιά ως 

αλιευτικό εργαλείο στο λιμάνι της Νέας Περάμου. Βέβαια στο αρχικό σχέδιο 

δειγματοληψιών αναφερόταν ότι και στο λιμάνι της Νέας Περάμου κάποιοι αλιείς 

που χρησιμοποιούσαν τα κουτιά για την αλιεία των χταποδιών, θα ενίσχυαν την 

έρευνα μας επιτρέποντας μας να καταγράψουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Ωστόσο 

κατά την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών δεν κατέστη εφικτή 

η ανεύρεση αλιέων που χρησιμοποιούσαν κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο, γεγονός που 

στη συνέχεια αποτέλεσε τροχοπέδη για την έρευνά μας, καθώς δεν είχαμε την 

ευκαιρία  να καλύψουμε όλα τα απαραίτητα σημεία που είχαμε προσδιορίσει στο 

αρχικό μας σχέδιο.  

Συνεπώς, μόνο στο λιμάνι της Καβάλας υπολογίστηκε η μέση  παραγωγή ανά 

μονάδα αλιευτικής προσπάθειας εκφραζόμενη σε κιλά ανά 7 μέρες ανά 500 κουτιά 

(kgr/7 μέρες/500 κουτιά) για κάθε μήνα ξεχωριστά. Η σύγκριση της παραγωγής 

μεταξύ των μηνών έγινε με  το μη παραμετρικό τεστ Kruskal-Wallis και οι μήνες που 

διαφέρουν μεταξύ τους προσδιορίστηκαν με το Multiple Range Test. 
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2.4.3 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Octopus vulgaris ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΑΛΙΕΙΑ (ΒΟΛΚΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ) 

Η κατανομή του μήκους προσδιορίστηκε για τη μελέτη του αποθέματος που 

αλίευσε κάθε εργαλείο ξεχωριστά. 

Αρχικά, εξετάστηκε η κατά μήκος σύνθεση όλων των ατόμων που 

καταμετρήθηκαν ξεχωριστά για κάθε εργαλείο. Στη συνέχεια έγινε στατιστική 

ανάλυση του μήκους του μανδύα-ML (cm), υπολογίστηκαν όλες οι στατιστικές 

μεταβλητές (μέση τιμή, διάμεσος, τυπική απόκλιση, ακραίες τιμές) και αποδόθηκε 

γραφικά η κατά μήκος σύνθεση όλων των ατόμων ως προς το μήκος του μανδύα (cm) 

για τα δυο εργαλεία ξεχωριστά.  

Έπειτα, η κατά μήκος σύνθεση εξετάστηκε επίσης ξεχωριστά για κάθε 

αλιευτικό εργαλείο (βολκοί, κουτιά).Το μέγεθος κάθε ατόμου υπολογίστηκε με βάση 

το μήκος του μανδύα του και το ατομικό του βάρος. Το μήκος του μανδύα μέχρι το 

μάτι μετρήθηκε με ακρίβεια 0,5 cm, ενώ το βάρος μετρήθηκε με ακρίβεια 50gr.  

Με τις μεθόδους Kruskal-Wallis και Multi Range Test έγινε η στατιστική 

σύγκριση μεταξύ των διαμέσων (του μήκους του μανδύα) των μηνών για κάθε 

εργαλείο ξεχωριστά. 

 

2.4.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΒΟΛΚΟΙ-

ΚΟΥΤΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΜΑΤΟΣ 

Το κριτήριο Mann-Whitney  χρησιμοποιήθηκε για να γίνει σύγκριση της 

απόδοσης των δύο εργαλείων (βολκοί και κουτιά) στο λιμάνι της Καβάλας. Η 

απόδοση  εκφράστηκε σε βάρος (kgr) ή άτομα ανά 7 ημέρες αλιείας ανά 500 κουτιά ή 

500 ζεύγη βολκών.  

Επίσης έγινε η απεικόνιση της διακύμανσης του μέσου μήκους του μανδύα 

των ατόμων που αλιεύθηκαν με βολκούς και κουτιά αντίστοιχα., με τη βοήθεια Box 

and Whisker Plot, Η στατιστική σύγκριση του μέσου μήκους του μανδύα των ατόμων 

που αλιεύθηκαν με τα δύο εργαλεία έγινε με το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-

Wallis. 

Με τα στοιχεία μήκους βάρους που συγκεντρώθηκαν, υπολογίστηκε η 

διακύμανση του βάρους των χταποδιών που αλιεύθηκαν ανά αλιευτικό εργαλείο. Για 

τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Microsoft Excel 3.0 

και το στατιστικό πακέτο StatGraphics Plus 5.0. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Octopus vulgaris ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑ 

Η παραγωγή του χταποδιού από σκάφη μέσης αλιείας που καταγράφηκε στην 

ιχθυόσκαλα της Καβάλας, προέρχεται αποκλειστικά από μηχανότρατες. Στον πίνακα 

3 φαίνεται η παραγωγή του χταποδιού από μέση αλιεία που καταγράφηκε στην 

ιχθυόσκαλα της Καβάλας.   Τους καλοκαιρινούς μήνες η παραγωγή χταποδιού ήταν 

μηδενική, γιατί απαγορεύεται η αλιεία με τράτα βυθού την περίοδο αυτή. Η 

παραγωγή του Σεπτεμβρίου προήλθε από μηχανότρατες που αλίευσαν σε διεθνή 

ύδατα. 

 

Πίνακας 3: Παραγωγή χταποδιού από μέση αλιεία στην Καβάλα την περίοδο Ιανουάριο 2011 –

Δεκέμβριο 2011 

Μήνας και έτος kgr Αριθμός     

σκαφών 

Μέση τιμή 

παραγωγής kgr 

ανά σκάφος 

Ιανουάριος 2011 2180 19 115 

Φεβρουάριος 2011 2338 19 123 

Μάρτιος 2011 3859 21 203 

Απρίλιος 2011 2465 17 130 

Μάιος 2011 905 15 48 

Ιούνιος 2011 0 - - 

Ιούλιος 2011 0 - - 

Αύγουστος 2011 0 - - 

Σεπτέμβριος 2011 998 13 53 

Οκτώβριος 2011 12451 17 655 

Νοέμβριος 2011 7862 16 414 

Δεκέμβριος 2011 7964 16 419 
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3.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ (ΠΑΜΑΠ) 

ΑΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΒΟΛΚΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ) - 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΜΑΠ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Τα στοιχεία που μελετήθηκαν για την παραγωγή χταποδιού στην παράκτια 

αλιεία αφορούν την παραγωγή των σκαφών που πήραν μέρος στην δειγματοληψία 

 

3.2.1 ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΒΟΛΚΟΥΣ 

 

1. Συνολική παραγωγή 

Από την αλιεία με βολκούς, κατά την διάρκεια του έτους Ιανουάριος ’11-

Δεκέμβριος ’11, στο λιμάνι της Καβάλας , η συνολική παραγωγή ανήλθε στα 1272 

kgr χταποδιού (εκτός από την περίοδο Ιούλιο ’11 - Σεπτέμβριο ’11 γιατί, βάση της 

νομοθεσίας, αυτό το χρονικό διάστημα απαγορεύεται η αλιεία με βολκούς και κουτιά. 

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 4170 ζεύγη βολκών.  

Στο λιμάνι της Νέας Περάμου, την ίδια χρονική περίοδο αλιεύθηκαν συνολικά 

3157 kgr  και χρησιμοποιήθηκαν 11900 ζευγάρια βολκών. 

 

2. Παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας 

Στο λιμάνι της Καβάλας η παραγωγή  ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας  

(kgr/7μέρες/500ζεύγη βολκών) κυμάνθηκε από 5,6 kgr έως 105,0 kgr. Αντίστοιχα 

στην Νέα Πέραμο η παραγωγή κυμάνθηκε από 81,7 kgr έως 288,8 kgr.  

Η σύγκριση της παραγωγής των βολκών ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας  

(kgr/7μέρες/500ζεύγη βολκών), από τα δύο λιμάνια (Καβάλα και Νέα Πέραμος), 

έγινε με το κριτήριο Mann-Whitney και  έδειξε ότι οι διάμεσοι της παραγωγής 

διαφέρανε στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο 95% (p<0,05). Η παραγωγή ανά μονάδα 

αλιευτικής προσπάθειας  με βολκούς (kgr/7μέρες/500ζεύγη βολκών), για κάθε λιμάνι 

δίνεται ξεχωριστά στην εικόνα 33. 
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Εικόνα 33: ΠΑΜΑΠ (kgr/7μέρες αλιείας/ 500 ζεύγη βολκών) και διάστημα εμπιστοσύνης 95% της 

αλιείας με βολκούς, στα παρατηρούμενα σκάφη, στα δύο λιμάνια (Καβάλα - Νέα 

Πέραμος) 

Στο λιμάνι της Καβάλας η μεγαλύτερη μέση παραγωγή ανά μονάδα 

αλιευτικής προσπάθειας  (kgr/7μέρες αλιείας/ 500 ζεύγη βολκών) σημειώθηκε τον 

μήνα Οκτώβριο (64,25kgr) και η μικρότερη τον Ιανουάριο (19,4kgr), όπως φαίνεται 

στην εικόνα 34. Η σύγκριση της παραγωγής μεταξύ των μηνών, με το μη 

παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis, έδειξε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p<0,05) στο διάμεσο της παραγωγής μεταξύ των μηνών(p<0,05). Το 

κριτήριο Multiple Range Test έδειξε ότι διέφεραν οι μήνες: i) Νοέμβριος με 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο και ii) Ιανουάριος με Ιούνιο και 

Δεκέμβριο. 
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Εικόνα 34: ΠΑΜΑΠ (kgr/7 μέρες αλιείας/500 ζεύγη βολκών) και διάστημα εμπιστοσύνης 95% της 

αλιείας με βολκούς, στα παρατηρούμενα σκάφη, στο λιμάνι της Καβάλας 
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Στο λιμάνι της Νέας Περάμου η μεγαλύτερη μέση παραγωγή ανά μονάδα 

αλιευτικής προσπάθειας  (kgr/7μέρες αλιείας/500 ζεύγη βολκών) σημειώθηκε τον 

μήνα Μάιο (230,5 kgr) και η μικρότερη τον Οκτώβριο (86,0kgr), όπως φαίνεται στην 

εικόνα 35. Η σύγκριση της παραγωγής μεταξύ των μηνών, με το μη παραμετρικό 

κριτήριο Kruskal-Wallis, έδειξε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

διάμεσο της παραγωγής μεταξύ των μηνών(p<0,05). Το κριτήριο Multiple Range Test 

έδειξε ότι διέφεραν οι μήνες: α)Ιανουάριο με Μάιο και Οκτώβριο, β)Μάρτιο με Μάιο 

και Δεκέμβριο γ)Απρίλιο με Μάιο και Οκτώβριο. 
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Εικόνα 35: ΠΑΜΑΠ (kgr/7 μέρες αλιείας/500 ζεύγη βολκών) και διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
της αλιείας με βολκούς, στα παρατηρούμενα σκάφη, στο λιμάνι της Νέας Περάμου 

 

 

Η στατιστική σύγκριση (Kruskal-Wallis)  έδειξε ότι οι διάμεσοι του βάρους 

των χταποδιών που αλιεύθηκαν από βολκούς και από κουτιά διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά. (p<0,05). 

Σε ότι αφορά στην κατανομή του συνολικού βάρους των αλιευμάτων η 

στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα μεγαλύτερα σε βάρος χταπόδια αλιεύονται με 

βολκούς τον Ιούνιο (εικόνα 36). 
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Εικόνα 36: Κατανομή του  βάρους (gr) ανά μήνα με το αλιευτικό εργαλείο βολκοί και στα δύο 
λιμάνια (Καβάλα και Νέα Πέραμος) 

 

 

 

Οι συνολικές αποδόσεις των βολκών τόσο στο λιμάνι της Καβάλας όσο και 

λιμάνι της Νέας Περάμου παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4: Αποδόσεις βολκών στα δύο λιμάνια (Καβάλας και Νέας Περάμου) 

 ΚΑΒΑΛΑ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 

Συνολική παραγωγή kg 

Παραγωγή σε kg ανά 1 

ζεύγος βολκών 

Μέγιστο βάρος 

χταποδιού 

1272kg/4170 ζεύγη βολκών 

Ο,3kg/1ζεύγος βολκών 

 

Ιούνιος 

3157kg/11900 ζεύγη βολκών 

Ο,26kg/1 ζεύγος βολκών 

 

Ιούνιος 

ΠΑΜΑΠ kg 

Μέση ΠΑΜΑΠ 

Μέγιστη ΠΑΜΑΠ 

Ελάχιστη ΠΑΜΑΠ 

5,6-105 

55,3 

Οκτώβριος 

Ιανουάριος 

81,7-288,8 

185,25 

Μάιος 

Οκτώβριος 

 

Μήκος μανδύα (ΜL)cm 

Μέση τιμή ML cm 

Μέγιστο ML 

8-19 

11,52 

άνοιξη 

8-19 

11,52 

άνοιξη 
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3.2.2 ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΟΥΤΙΑ 

Στο λιμάνι της Νέας Περάμου δεν βρέθηκε σκάφος που να αλιεύει με κουτιά. 

Επομένως καταγράφηκαν στοιχεία μόνο από το λιμάνι Καβάλας, στο οποίο κατά την 

διάρκεια της δειγματοληψίας (Ιανουάριο ‘11-Δεκέμβριο ’11), χρησιμοποιήθηκαν 

συνολικά 20800 κουτιά και αλιεύθηκαν 1060 kgr. O. vulgaris.  

Η μεγαλύτερη μέση παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας  

(kgr/7μέρες αλιείας/500 κουτιά) σημειώθηκε τον μήνα Οκτώβριο (43,5kgr) και η 

μικρότερη τον Μάιο (3,5 kgr), όπως φαίνεται στην εικόνα 37. Η σύγκριση της 

παραγωγής μεταξύ των μηνών, με το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis, 

έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο διάμεσο της παραγωγής 

μεταξύ των μηνών(p>0,05). 
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Εικόνα 37: ΠΑΜΑΠ (kgr/7 μέρες αλιείας/500 κουτιά) και διάστημα εμπιστοσύνης 95% της 

αλιείας με κουτιά στα παρατηρούμενα σκάφη της Καβάλας 

 

 

Από την άλλη πλευρά, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι τα μεγαλύτερα σε 

βάρος χταπόδια με κουτιά αλιεύονται το Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο (εικόνα 38). 
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Εικόνα 38: Κατανομή βάρους (gr) με το αλιευτικό εργαλείο κουτιά στο λιμάνι της Καβάλας 

 

Σε ότι αφορά τις αποδόσεις των κουτιών, αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 

5. 

Πίνακας 5: Οι αποδόσεις των κουτιών για την αλιεία του κοινού χταποδιού στο λιμάνι της Καβάλας 

 Κουτιά 

Συνολική παραγωγή kg 

Παραγωγή σε kg ανά κουτί 

Μέγιστο βάρος χταποδιού 

1060kg/20800 κουτιά 

0,05kg/κουτί 

Φεβρουάριος και Δεκέμβριος 

ΠΑΜΑΠ kg 

Μέση ΠΑΜΑΠ 

Μέγιστη ΠΑΜΑΠ 

Ελάχιστη ΠΑΜΑΠ 

3,5-43,5 

23,5 

Οκτώβριος 

Μάιος 

Μήκος μανδύα (ML)cm 

Μέση τιμή ML cm 

Μέγιστο ML 

7-18 

11,34 

Ιανουάριος και Δεκέμβριος 
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3.2.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

Λόγω του ότι στο λιμάνι της Νέας Περάμου δεν εντοπίστηκε σκάφος που 

χρησιμοποιεί τα κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο, η σύγκριση της παραγωγής ανά 

μονάδα αλιευτικής προσπάθειας των 2 εργαλείων προκύπτει με βάση τα στοιχεία που 

καταγράφηκαν αποκλειστικά στο λιμάνι της Καβάλας. 

Θεωρώντας ότι ένα ζευγάρι βολκοί λειτουργούν σαν μια παγίδα έγινε 

σύγκριση, της παραγωγής ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (kgr/7μέρες/500ζεύγη 

βολκών ή 500 κουτιά) των δύο εργαλείων στο λιμάνι της Καβάλας με το μη 

παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Walli, το οποίο έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p<0,05). Η μέση παραγωγή O. vulgaris στο λιμάνι της Καβάλας 

με βολκούς ήταν 36 kgr/7 μέρες/500 ζεύγη βολκών, ενώ με κουτιά ήταν 20 kgr/7 

μέρες/500 κουτιά (εικόνα 39).  
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Εικόνα 39: ΠΑΜΑΠ (kgr/7 μέρες αλιείας/500 ζεύγη βολκών ή κουτιά) και διάστημα εμπιστοσύνης 
95% της αλιείας με βολκούς και κουτιά στα παρατηρούμενα σκάφη της Καβάλας 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:39 EEST - 54.219.128.100



 48 

Επίσης η σύγκριση της μέσης παραγωγής, εκφραζόμενη σε άτομα ανά 7 μέρες 

αλιείας ανά 500 παγίδες, έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των βολκών και των κουτιών (p>0,05) (Εικόνα 40). 
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Εικόνα 40: Μέση παραγωγή εκφραζόμενη σε άτομα ανά 300 παγίδες για κάθε εργαλείο ξεχωριστά 

 

Η διακύμανση του βάρους των χταποδιών παρουσιάζεται στην εικόνα  41. 

Από αυτή προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αλιεία με βολκούς παρουσιάζει πολύ 

μεγαλύτερη διακύμανση στο βάρος των χταποδιών συγκριτικά με την αλιεία με 

κουτιά. 
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Εικόνα 41: Διακύμανση του βάρους των ατόμων που αλιεύθηκαν ανά αλιευτικό εργαλείο και 
διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

 

Σχετικά με τη σύγκριση των αποδόσεων των δύο αλιευτικών εργαλείων, στο 

λιμάνι της Καβάλας, τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη φαίνονται 

στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6: Σύγκριση αποδόσεων των δύο αλιευτικών εργαλείων (βολκοί-κουτιά) στο λιμάνι της Καβάλας 

 Βολκοί Κουτιά 

Συνολική Παραγωγή kg 

Παραγωγή σε kg ανά 1 

αλιευτικό εργαλείο 

Μέγιστο βάρος 

χταποδιού 

1272kg/4170 ζεύγη βολκών 

0,3kg/1 ζεύγος βολκών 

 

Ιούνιος 

1060kg/20800 κουτιά 

0,05kg/1 κουτί 

 

Φεβρουάριος και Δεκέμβριος 

ΠΑΜΑΠ kg 

Μέση ΠΑΜΑΠ 

Μέγιστη ΠΑΜΑΠ 

Ελάχιστη ΠΑΜΑΠ 

5,6-105 

55,3 

Οκτώβριος 

Ιανουάριος 

3,5-43,5 

23,5 

Οκτώβριος 

Μάιος 

Μήκος μανδύα (ML)cm 

Μέση τιμή MLcm 

Μέγιστο ML 

8-19 

11,52 

άνοιξη 

7-18 

11, 34 

Ιανουάριος και Δεκέμβριος 
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3.2.4 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Octopus vulgaris ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 

ΑΛΙΕΙΑ (ΒΟΛΚΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

 

Κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας καταμετρήθηκαν 885 άτομα O. 

vulgaris εκ των οποίων τα 324 προέρχονταν από αλιεία με βολκούς και τα 561 από 

αλιεία με κουτιά. Το μήκος του μανδύα (ML cm) των ατόμων που αλιεύθηκαν με 

βολκούς κυμάνθηκε από 8,0 cm έως 19 cm, αντίστοιχα με κουτιά αλιεύθηκαν άτομα 

που είχαν  μήκος μανδύα (ML cm ) από 7,0 cm έως 18 cm.  Η κατά μήκος σύνθεση 

των ατόμων που αλιεύθηκαν με τα δύο εργαλεία (βολκοί, κουτιά) δίνεται στην εικόνα 

42. Η μέση τιμή του μήκους του μανδύα των ατόμων που αλιεύθηκαν με βολκούς 

ήταν 11,52 cm και η αντίστοιχη τιμή από τα κουτιά ήταν 11,34 όπως φαίνεται στην 

εικόνα 43. Η στατιστική ανάλυση για κάθε εργαλείο δίνεται στον Πίνακα 7. Η 

στατιστική σύγκριση (Kruskal-Wallis)  δείχνει ότι οι διάμεσοι του μήκους των 

χταποδιών που αλιεύθηκαν από τα δυο αλιευτικά εργαλεία δε διαφέρανε στατιστικά 

σημαντικά.  

 

Εικόνα 42: Κατανομή του μήκους του O. vulgaris που αλιεύθηκε με βολκούς και κουτιά 
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Εικόνα 43: Η διακύμανση του μήκους του μανδύα των ατόμων που αλιεύθηκαν με βολκούς και 

κουτιά  και διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

 

 

 

Πίνακας 7: Στατιστική ανάλυση του μήκους του μανδύα των ατόμων που αλιεύτηκαν με τα δύο 

εργαλεία 

 Βολκοί Κουτιά 

Μέσος 11,52 11,34 

Τυπικό σφάλμα 0,10 0,07 

Διάμεσος 12,00 11,00 

Μέση απόκλιση τετραγώνου 1,80 1,76 

Διακύμανση 3,23 3,08 

Κύρτωση 2,05 -0,13 

Ασυμμετρία 0,78 0,23 

Εύρος 11,00 11,00 

Ελάχιστο 8,00 7,00 

Μέγιστο 19,00 18,00 
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Οι κατά μήκος συνθέσεις των ατόμων που αλιεύθηκαν με βολκούς έδειξαν ότι 

τα μεγαλύτερα άτομα αλιεύθηκαν την άνοιξη. Η στατιστική σύγκριση, με τις 

μεθόδους Kruskal-Wallis και Multi Range Test, έδειξε ότι υπήρχε σημαντική 

στατιστική διαφορά μεταξύ των διαμέσων των μηκών του μανδύα μεταξύ των εξής 

μηνών: Ιανουάριο-Απρίλιο, Ιανουάριο-Ιούνιο, Ιανουάριο-Νοέμβριο και Φεβρουάριο-

Ιούνιο (p<0,005) όπως φαίνεται στην εικόνα 44. 
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Εικόνα 44: Διακύμανση του μήκους του μανδύα ανά μήνα των ατόμων που αλιεύθηκαν με βολκούς 

και διάστημα εμπιστοσύνης 95% 

 

 

Οι κατά μήκος συνθέσεις των ατόμων που αλιεύθηκαν με κουτιά (εικόνα 45) 

έδειξαν ότι τα μεγαλύτερα άτομα αλιεύθηκαν τον Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο 

(2011). Η  στατιστική σύγκριση (Kruskal-Wallis) έδειξε ότι δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των διαμέσων (του μήκους του μανδύα) των μηνών 

(p=0,55>0,05). 
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Εικόνα 45: Διακύμανση του μήκους του μανδύα των χταποδιών ανά μήνα που αλιεύθηκαν με 

κουτιά ανά μήνα και διάστημα εμπιστοσύνης 95% 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1 ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΒΟΛΚΟΥΣ 

Αναλυτικά, στο λιμάνι της Καβάλας η συνολική παραγωγή σε κιλά ήταν 

σαφώς μικρότερη από αυτή που παρατηρήθηκε στο λιμάνι της Νέας Περάμου. 

Βέβαια, στο λιμάνι της Καβάλας χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα ζεύγη βολκών από 

αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο λιμάνι της Νέας Περάμου. Από την άλλη πλευρά, 

διαπιστώνεται ότι η παραγωγή ανά ζεύγος βολκών είναι μεγαλύτερη στο λιμάνι της 

Καβάλας συγκριτικά με το λιμάνι της Νέας Πράμου. Τέλος, η παραγωγή ανά μονάδα 

αλιευτικής προσπάθειας ήταν σαφώς μικρότερη στο λιμάνι της Καβάλας (μέση 

ΠΑΜΑΠ 55,3 κιλά) από αυτή που παρατηρήθηκε στο λιμάνι της Νέας Περάμου 

(μέση ΠΑΜΑΠ 185,25 κιλά). Ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι  για 

το λιμάνι της Καβάλας η μέγιστη μέση παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής 

προσπάθειας σημειώθηκε τον Οκτώβριο ενώ η ελάχιστη τον Ιανουάριο, ενώ για το 

λιμάνι της Νέας Περάμου η μέγιστη μέση παραγωγή παρατηρήθηκε το Μάιο ενώ η 

ελάχιστη τον Οκτώβριο. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των δύο λιμανιών 

σχετικά με τη συνολική παραγωγή και την ΠΑΜΑΠ  αποδεικνύουν ότι τα σκάφη  της 

Νέας Περάμου είναι πιο αποδοτικά για την αλιεία του χταποδιού, συγκριτικά με τα 

σκάφη στο λιμάνι της Καβάλας, δηλαδή στην περιοχή  της Νέας Περάμου οι 

συνθήκες ευνοούν περισσότερο την ανάπτυξη και την επιβίωση των πληθυσμών του 

O.vulgaris.  Επίσης, το γεγονός ότι στο λιμάνι της Νέας Περάμου δεν εντοπίστηκαν 

αλιείς που χρησιμοποιούν  τα κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι τα ζεύγη βολκών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σαφώς περισσότερα από 

αυτά της Καβάλας οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι βολκοί αποτελούν το κύριο 

αλιευτικό εργαλείο για τους αλιείς χταποδιού της Νέας Περάμου. 

Σε ότι έχει να κάνει με το βάρος των αλιευμάτων, διαπιστώθηκε ότι τα 

μεγαλύτερα σε βάρος χταπόδια αλιεύονται τον Ιούνιο 

Τέλος, σχετικά με τη μέτρηση του μήκους του μανδύα, 324 από τα 885 

χταπόδια αλιεύτηκαν με βολκούς και είχαν μήκος μανδύα (ΜL) 8-19cm. Το μέσο 

μήκος μανδύα ήταν ίσο με 11,52cm ενώ το μεγαλύτερο ML παρατηρήθηκε κατά τη 

διάρκεια της άνοιξης. 
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4.2 ΑΛΙΕΙΑ ΜΕ ΚΟΥΤΙΑ 

Τα κουτιά, χρησιμοποιήθηκαν ως αλιευτικό εργαλείο μόνο στο λιμάνι της 

Καβάλας. Από την παρούσα κατγραφή προέκυψαν τα συμπεράσματα ότι αλιεύτηκαν 

συνολικά 1060 κιλά κοινού χταποδιού με τη χρήση 20800 κουτιών,  και ότι η 

ΠΑΜΑΠ ήταν από 3,5 έως 43,5 κιλά με μέση τιμή 23,5 κιλά, ενώ η μέγιστη μέση 

παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο ενώ η 

ελάχιστη τον Μάιο.  

Σχετικά, με το βάρος των αλιευμάτων, παρατηρήθηκε ότι τα μεγαλύτερα σε 

βάρος χταπόδια, στον κόλπο της Καβάλας αλιεύονται το Φεβρουάριο και τον 

Δεκέμβριο. 

Σε ότι αφορά τη  μέτρηση του μήκους του μανδύα από τα 885 χταπόδια τα 

561 αλιεύτηκαν με κουτιά,  και το ML κυμαινόταν από 7-18cm, το μέσο ML ήταν 11, 

34cm, ενώ η μέγιστη τιμή παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του 

Ιανουαρίου. 

 

 

4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

(ΒΟΛΚΟΙ-ΚΟΥΤΙΑ) 

Σε ότι αφορά στη συνολική παραγωγή σε κιλά  η διαφορά των αποδόσεων 

μεταξύ βολκών και κουτιών αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική. Πιο αναλυτικά στο 

λιμάνι της Καβάλας που χρησιμοποιήθηκε ως τόπος σύγκρισης αν και 

χρησιμοποιήθηκαν λιγότερα ζεύγη βολκών απ’ ότι κουτιά (παίρνουμε ως δεδομένο 

ότι ένα κουτί ισοδυναμεί με ένα ζεύγος βολκών) αλιεύτηκαν περισσότερα κιλά 

O.vulgaris. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας. 

Στο σημείο αυτό, για να γίνει περισσότερο κατανοητή η εν λόγω διαπίστωση, 

αναφέρεται ότι αλιεύτηκαν κατά μέσο όρο 36 κιλά/7 ημέρες/ 500 ζεύγη βολκών ενώ 

20 κιλά/ 7 ημέρες/500 κουτιά. 

Από την άλλη πλευρά, στη συνολική παραγωγή σε αριθμό ατόμων, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των βολκών και των κουτιών. 

Δηλαδή, τόσο οι βολκοί όσο και τα κουτιά αποδείχτηκαν ισοδύναμα αλιευτικά 

εργαλεία, καθώς αλίευσαν σχεδόν τον ίδιο αριθμό αλιευμάτων. 
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Επιπρόσθετα, η έρευνά μας, απέδειξε ότι υπάρχουν διαφορές στις αποδόσεις 

των δύο αλιευτικών εργαλείων σε ότι αφορά τη χρονική περίοδο που παρατηρείται το 

μέγιστο βάρος των αλιευμάτων, η μέγιστη αλλά και η ελάχιστη παραγωγή ανά 

μονάδα αλιευτικής προσπάθειας. Δηλαδή η μέγιστη ΠΑΜΑΠ τόσο για τους βολκούς 

όσο και για τα κουτιά παρατηρείται τον Οκτώβριο, ενώ η ελάχιστη ΠΑΜΑΠ όταν 

χρησιμοποιούνται οι βολκοί ως αλιευτικό εργαλείο παρατηρείται τον Ιανουάριο ενώ 

όταν χρησιμοποιούνται τα κουτιά παρατηρείται το Μάιο. Σχετικά με τη χρονική 

περίοδο στην οποία παρατηρείται το μέγιστο βάρος των χταποδιών, προκύπτει ο 

Ιούνιος όταν χρησιμοποιούνται βολκοί και ο Φεβρουάριος και ο Δεκέμβριος όταν 

χρησιμοποιούνται κουτιά. Προκειμένου να αξιολογήσουμε αυτό το φαινόμενο και να 

διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο ανταποκρίνεται στα στοιχεία δημοσιευμένων 

μελετών, θα το συγκρίνουμε με τα πορίσματα άλλων ερευνών (Κatsanevakis et al. 

2005) που βασίζονται στην εμπειρία και τη γνώση των αλιέων. 

Οι έμπειροι αλιείς διαθέτουν ένα μεγάλο όγκο γνώσης που έχει περάσει από 

γενιά σε γενιά και βασίζεται σε δεκαετίες παρατηρήσεων σε αντίξοες συνθήκες 

εργασίας στη θάλασσα. Αρκετοί αλιείς κρατούν αναλυτικό αρχείο των 

χαρακτηριστικών των αλιευτικών πεδίων, της εποχικότητας κάθε αλιεύματος, της 

επίδρασης των καιρικών συνθηκών στην αλιευτική παραγωγή κτλ. Σαν μια 

αναγκαιότητα για την προστασία του εισοδήματός τους, οι αλιείς διαθέτουν 

πρακτικές γνώσεις σχετικά με την κατανομή, την αφθονία και τη συμπεριφορά των 

ειδών-στόχων και αυτή η πλούσια πηγή πληροφοριών είναι αρκετά χρήσιμη στους 

επιστήμονες. Συχνά η παραδοσιακή οικολογική γνώση των αλιέων μένει 

ανεκμετάλλευτη και δε λαμβάνεται υπόψη κατά τις μελέτες των ιχθυαποθεμάτων ή 

κατά την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων (Κatsanevakis et al. 2005). Σε μια 

προσπάθεια να διερευνηθεί η ορθότητα και ακρίβεια της παραδοσιακής γνώσης των 

αλιέων, έγινε σύγκριση σε επεξεργασμένα στοιχεία ερωτηματολογίων που 

κατέγραψαν τη γνώση τους σε συγκεκριμένες πτυχές της οικολογίας και βιολογίας 

του Οctopus vulgaris - κοινό χταπόδι , με τα συμπεράσματα, επιστημονικών μελετών. 

Στο ερώτημα «Ποια περίοδο αλιεύονται τα περισσότερα χταπόδια, σε αριθμό 

και σε βάρος;» οι περισσότεροι αλιείς προσδιόρισαν την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 

ως προς τον αριθμό και την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου ως προς το βάρος, ενώ 

οι συλλήψεις είναι μειωμένες το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου. 

(Katsanevakis et al. 2005). 
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Επιπρόσθετα, σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι η  πυκνότητα του πληθυσμού 

του Octopus vulgaris μετρήθηκε με οπτική απογραφή με την αυτόνομη κατάδυση σε 

παράκτιες περιοχές στην Ελλάδα (Ανατολική Μεσόγειο).  Ένα ιδιαίτερο, 

εναλλακτικό μοντέλο του πληθυσμού αναπτύχθηκε προκειμένου να εκτιμηθούν 

πολλές παράμετροι  του κύκλου ζωής του κοινού χταποδιού. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας η κύρια αιχμή του βενθικού αποικισμού 

παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά εκ νέου αύξηση του 

πληθυσμού μικρότερης όμως σπουδαιότητας παρατηρήθηκε και κατά τα τέλη του 

καλοκαιριού - αρχές φθινοπώρου (Katsanevakis and Verriopoulos 2004) 

Διαπιστώνεται ότι οι δύο προαναφερθείσες μελέτες διαφωνούν σε ότι έχει να 

κάνει με τη χρονική περίοδο που παρατηρούνται τα περισσότερα σε αριθμό 

αλιεύματα, καθώς η πρώτη έρευνα  των Katsanevakis et al. 2005 υποστηρίζει ότι τα 

περισσότερα σε αριθμό χταπόδια παρατηρούνται την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου, 

ενώ η δεύτερη έρευνα του Katsanevakis and Verriopoulos (2004) υποστηρίζει ότι  η 

κύρια αιχμή του βενθικού αποικισμού παρατηρείται κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού. Το ένα είναι αποτέλεσμα οπτικής δειγματοληψίας και το άλλο 

εκτίμησης των αλιέων. Η αλιεία δεν κατ’ ανάγκη ανάλογη της πυκνότητας των 

αλιευμάτων. Μπορεί να υπάρχουν αλλά να μη πιάνονται τα χταπόδια.  

Στην παρούσα έρευνα δεν μελετήθηκε ως παράμετρος η χρονική περίοδος 

αλίευσης των περισσότερων χταποδιών σε αριθμό. Αντίθετα, μελετήθηκε διεξοδικά η 

κατανομή του βάρους των αλιευμάτων, και έτσι αποδείχτηκε ότι όταν 

χρησιμοποιούνται οι βολκοί ως αλιευτικό εργαλείο, τα μεγαλύτερα σε βάρος 

χταπόδια αλιεύονται τον Ιούνιο, ενώ όταν χρησιμοποιούνται ως αλιευτικό εργαλείο 

τα κουτιά, τα μεγαλύτερα σε βάρος χταπόδια αλιεύονται το Φεβρουάριο και τον 

Δεκέμβριο. Από τα παραπάνω προκύπτει η διαπίστωση ότι τα στοιχεία που προήλθαν 

από την αλιεία με βολκούς, έρχονται σε πλήρη διαφωνία με όσα αναφέρει η διεθνής 

βιβλιογραφία, ενώ τα στοιχεία που ήταν απόρροια της αλιείας με κουτιά είναι σχεδόν 

ομόφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα. 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι  οι αναφορές των αλιευτικών μελετών 

σχετικά με την περίοδο της μέγιστης αλιευτικής παραγωγής ποικίλλουν ανάλογα με 

την γεωγραφική περιοχή και το αλιευτικό εργαλείο: Δύο μέγιστα στην ΠΑΜΑΠ 

(CPUE) παρατηρούνται τον Απρίλιο-Μάιο και το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο στα Κανάρια 

νησιά, το Σεπτέμβριο-Νοέμβριο στη θάλασσα της Καταλονίας, στα τέλη 

καλοκαιριού-φθινόπωρο στην Πορτογαλία, το χειμώνα και την άνοιξη στο Θρακικό 
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Πέλαγος, τις αρχές φθινοπώρου και το χειμώνα στη Βορειοδυτική Μεσόγειο 

(Tsangridis et al. 2002). 

Από τον πειραματισμό που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας διαπιστώθηκε ότι στο λιμάνι της Καβάλας όταν χρησιμοποιήθηκαν τόσο 

βολκοί όσο και κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο η μέγιστη μέση παραγωγή ανά μονάδα 

αλιευτικής προσπάθειας παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο. Η σύγκριση των εν λόγω 

δεδομένων με αυτά της έρευνας του Tsangridi et al. 2002, η οποία υποστηρίζει ότι η 

μέγιστη ΠΑΜΑΠ στο Θρακικό πέλαγος παρατηρείται το χειμώνα και την άνοιξη,  

αποδεικνύει την πλήρη διαφωνία που υπάρχει μεταξύ τους. 

Επιπρόσθετα, στην παρούσα μελέτη, οι αποδόσεις των δύο εργαλείων 

διαφοροποιούνται στη χρονική περίοδο εμφάνισης της ελάχιστης μέσης παραγωγής 

ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας, δηλαδή με τη χρήση βολκών η ελάχιστη μέση 

ΠΑΜΑΠ παρατηρείται τον Ιανουάριο, ενώ με τη χρήση κουτιών το Μάιο. 

Από την άλλη πλευρά από την αλιεία με βολκούς στο λιμάνι της Νέας 

Περάμου διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη ΠΑΜΑΠ παρατηρείται το Μάιο και η ελάχιστη 

τον Οκτώβριο. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι τα συμπεράσματα που βρέθηκαν  

από την έρευνα στο λιμάνι της Νέας Περάμου είναι απόλυτα συμβατά με αυτά της 

έρευνας του Tsangridi et al. 2002.  

Τα αίτια που οδήγησαν σ’ αυτ’η την αντίφαση  είναι αδιευκρίνιστα. Ισως οι 

αλιείς δεν έδιναν πραγματικά στοιχεία  κατά την διάρκεια της έρευνας(?) , αλλά αυτό 

είναι μόνο μία εικασία η οποία δεν μπορεί να αποδειχτεί. Επίσης, τα προβλήματα 

ευτροφισμού που αντιμετώπισε η περιοχή της Καβάλας κατά το έτος 2010, ίσως 

προκάλεσαν μεταβολές στο πληθυσμό των χταποδιών, με αποτέλεσμα να προκύψουν 

δεδομένα στην έρευνα μας τα οποία αντιτίθενται στο σύνολο τους στα δεδομένα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Στην ερώτηση «Πότε αλιεύονται τα μεγαλύτερα μεγέθη χταποδιών και πότε 

τα μεγάλα χταπόδια σπανίζουν;» οι περισσότεροι αλιείς κατά την διάρκεια 

παλαιότερης έρευνας, απάντησαν ότι τα μεγαλύτερα χταπόδια αλιεύονται το χειμώνα, 

ενώ σπανίζουν το καλοκαίρι (Katsanevakis et al. 2005).  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στον τομέα της αλιείας της Καβάλας και της νήσου Θάσου (Λιμένα), το εύρος των 

μεγεθών για τις τράτες κυμαίνεται από 5,0 έως 24,0 εκατοστά ML, ενώ για τους 

βολκούς από 7,0 έως 23,0 cm ML. Το μέσο μέγεθος για τις τράτες είναι 11,0 

εκατοστά και για τους βολκούς 13,2 εκατοστά. Οι κατανομές του μήκους ανά μήνα 
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δείχνουν ότι με την αλιεία με βολκούς τα μεγάλα σε μέγεθος χταπόδια εμφανίζονται 

την άνοιξη ενώ μικρά το φθινόπωρο. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα  για την αλιεία με 

τράτες αν και τα μικρότερα άτομα εμφανίζονται το Νοέμβριο. (Tsangridis et al. 2001) 

Συγκρίνοντας τις δύο προαναφερθείσες μελέτες καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα τους δε συμπίπτουν. Δηλαδή, η πρώτη μελέτη 

αναφέρει ότι τα μεγαλύτερα χταπόδια εμφανίζονται το χειμώνα, ενώ η δεύτερη 

διαπιστώνει ότι τα μεγαλύτερα χταπόδια εμφανίζονται την άνοιξη. Στο σημείο αυτό 

όμως, αξίζει να αναφερθεί ότι η δεύτερη μελέτη που αναφέρεται αποκλειστικά στα 

λιμάνια της Καβάλας και της νήσου Θάσου (Λιμένα) αξιολογεί τις αποδόσεις δύο 

συγκεκριμένων αλιευτικών εργαλείων, της τράτας και των βολκών. Η παρούσα 

έρευνα οδηγεί στη διαπίστωση ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη χταποδιών αλιεύονται την 

άνοιξη όταν χρησιμοποιούνται βολκοί και το χειμώνα όταν χρησιμοποιούνται κουτιά. 

Επομένως τα στοιχεία της έρευνάς μας σχετικά με την κατανομή του μήκους του 

μανδύα (ML), σε ότι έχει να κάνει τόσο με τους βολκούς όσο και με τα κουτιά 

συμφωνούν με τις περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες.  

Πιο αναλυτικά, για την αξιολόγηση των αποδόσεων των βολκών βοηθά η 

σύγκριση με την έρευνα του Tsangridis et al. 2001, καθώς αυτή παρουσιάζει  δύο 

κοινά σημεία με τη δική μας μελέτη (δηλαδή εστιάζει στη μελέτη των αποδόσεων 

των βολκών στο λιμάνι της Καβάλας) και αποδεικνύει ότι το μέγιστο ML 

παρατηρείται την άνοιξη. Η δική μας έρευνα ενισχύει αυτή την απόδειξη, απλά 

διαφοροποιείται στη μέση τιμή (11,52cm) και στο εύρος του ML (8-19cm) σε σχέση 

με τη μελέτη του Tsangridis et al. 2001. 

Τέλος, σε ότι αφορά την αξιολόγηση των αποδόσεων των κουτιών, τα 

στοιχεία της έρευνάς μας έρχονται σε αντίθεση με αυτά της έρευνας του Tsangridis et 

al. 2002, αλλά συμφωνούν με τα αντίστοιχα  της μελέτης του Katsanevakis et al. 

2005. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί  ότι οι περισσότερες δημοσιευμένες 

μελέτες αναφέρουν ότι τα αλιεύματα δείχνουν μια μεγάλη εποχικότητα, η οποία  

σχετίζεται  με τη σύντομη διάρκεια ζωής, με τη γρήγορη εναλλαγή του πληθυσμού 

και με  την αναπαραγωγική  συμπεριφορά του Octopus vulgaris. Υπάρχει μια 

διαφορά φάσης στα υψηλότερα ποσοστά αλιευμάτων που λαμβάνονται με τράτες σε 

δύο περιοχές που μελετήθηκαν. Δηλαδή, στο λιμάνι της Καβάλας, τα υψηλότερα 

ποσοστά αλιευμάτων με τις τράτες ελήφθησαν το χειμώνα και την άνοιξη, ενώ στην 

περιοχή της Vilanova ελήφθησαν στις αρχές του φθινοπώρου και του χειμώνα. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:39 EEST - 54.219.128.100



 60 

Διάφοροι ερευνητές που μελέτησαν την αλιεία του χταποδιού με τράτα στη 

Μαγιόρκα (δυτική Μεσόγειος) διαπίστωσαν ότι η εποχικότητα που παρατηρήθηκε 

στην αλιεία του κοινού χταποδιού ήταν παρόμοια με εκείνη της Καβάλας. Επίσης, 

διαπίστωσαν ότι ενώ η περιοδικότητα των εκφορτώσεων του κοινού χταποδιού ήταν 

σαφής, η εποχικότητα εντός τους έτους παρουσίαζε μεταβολές ανάλογα με τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και τους βιολογικούς παράγοντες.  

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν μελετητές από το λιμάνι της 

Καβάλας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μάλλον τα χταπόδια την άνοιξη 

μεταναστεύουν προς την ανοιχτή θάλασσα ενώ το φθινόπωρο μεταναστεύουν σε 

παράκτιες περιοχές. Στην αλιεία με τράτες, μικρού μεγέθους άτομα είναι παρόντα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου, αλλά καθιστούν πιο έντονη την 

παρουσία τους το Νοέμβριο. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι στην Ανατολική Μεσόγειο η 

αναπαραγωγική περίοδος του χταποδιού είναι επίσης ακανόνιστη, όπως είναι και στη 

δυτική Μεσόγειο, όπου διαρκεί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο με 

μεγαλύτερη ένταση  τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Υπάρχει κάποια επικάλυψη σε ότι 

έχει να κάνει με τη σχέση του εκάστοτε  αλιευτικού εργαλείου και την κατανομή του 

μεγέθους του χταποδιού η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής τον Απρίλιο στο λιμάνι της 

Καβάλας και τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο στο λιμάνι της Vilanova. Ωστόσο, στις 

περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μικρή ή καμία αλληλεπίδραση μεταξύ του 

αλιευτικού εργαλείου και του μεγέθους του χταποδιού που αλιεύεται  καθώς 

αναφέρεται ότι κάθε αλιευτικό εργαλείο επηρεάζει μια συγκεκριμένη κατηγορία 

μεγέθους. Γενικά, οι τράτες αλιεύουν άτομα μικρού μεγέθους ενώ τα παράκτια 

αλιευτικά εργαλεία αλιεύουν χταπόδια μεγαλύτερου μεγέθους.  Αυτό συμβαίνει 

επειδή τα χταπόδια κατά κόρον ζουν  στα παράκτια ύδατα, κυρίως μεταξύ 0 και 50 m, 

ενώ περιστασιακά φτάνουν τα 200 μ. και μετά την ωοτοκία πεθαίνουν όπως και η 

πλειοψηφία των ειδών κεφαλοπόδων. Οι παγίδες και τα μανωμένα δίχτυα συνήθως 

αλιεύουν  σε ρηχά νερά (<50m). Ως εκ τούτου, μόνο ένα μέρος του πληθυσμού είναι 

διαθέσιμο για την αλιεία με μηχανότρατα. Έτσι, δεν υπάρχει καμία επικάλυψη των 

αλιευτικών πεδίων του χταποδιού για τους διάφορους τύπων αλιευτικών εργαλείων. 

(Tsangridis et al. 2000) 

Συμπερασματικά λοιπόν αναφέρεται ότι τράτες σε σύγκριση με τις παγίδες , 

αλιεύουν μικρότερο τμήμα του πληθυσμού  και κυρίως τα άτομα που δεν έχουν 

ακόμη φθάσει σε ωριμότητα. Από την άλλη πλευρά, τα αλιευτικά εργαλεία της 

παράκτιας αλιείας εκμεταλλεύονται κυρίως  τα ωοτόκα άτομα.  Ωστόσο αυτό μπορεί 
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να αποτελέσει  μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση για τους πληθυσμούς του κοινού 

χταποδιού της Μεσογείου, ειδικά αν σκεφτούμε ότι οι μεσογειακοί λαοί ασχολούνται 

ιδιαιτέρως με την αλιεία του χταποδιού και ότι οι κανονισμοί αλιείας για τα 

περισσότερα παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία είναι ανεπαρκείς. Σημειώνεται ότι η 

απαγόρευση της αλιείας προστατεύει το κομμάτι του πληθυσμού που είναι έτοιμο να 

αναπαραχθεί). Η κατάσταση αυτή παρέχει περαιτέρω στοιχεία για την άποψη ότι  το 

μέλλον της αλιείας στη Μεσόγειο είναι αβέβαιο, ή τουλάχιστον έρχεται σε αντίθεση 

με την προληπτική αρχή στην διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Ως εκ τούτου, είναι 

προφανές ότι η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων , ιδίως στα παράκτια 

ύδατα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Η δημιουργία θαλάσσιων καταφυγίων μπορεί να 

αποδειχθεί ευεργετική για τη διατήρηση του πληθυσμού του χταποδιού και τη 

βιωσιμότητα του είδους αυτού (Maltagliati et al. 2000, Tsangridis et al. 2000). 
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ΜΕΡΟΣ  Β 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 

ΑΛΙΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΜΕ ΚΟΥΤΙΑ ΄Η ΒΟΛΚΟΥΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αλιεία αποτελεί ανέκαθεν έναν ιδιαίτερο τρόπο απασχόλησης που κατάφερε 

να κερδίσει το ενδιαφέρον μίας μεγάλης μερίδας ανθρώπων. Πολλοί είναι αυτοί που 

επιδίδονται στην αλιεία είτε ως ερασιτέχνες είτε ως επαγγελματίες. Η παρούσα 

εργασία αφενός ασχολείται με την καταγραφή της γνώσης των αλιέων που αποτελεί 

απόρροια της εμπειρίας τους και αφετέρου προσπαθεί να οδηγηθεί σε διαπιστώσεις 

σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό, το οικονομικό και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο 

των αλιέων . Αξίζει να αναφερθεί ότι η σωρία πρακτικών γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει οι αλιείες με την πάροδο του χρόνου σχετικά με τον κύκλο ζωής των 

διάφορων ειδών στόχων σε συγκερασμό με την ανάγκη τους να προστατέψουν το 

εισόδημα τους έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη επιστημονική κοινότητα, 

καθώς δίνει την ευκαιρία στην τελευταία να εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες που 

προέρχονται από την πείρα των αλιέων και να οδηγήσει την έρευνα σε ανώτερο 

επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

παρούσας εργασίας και η επεξεργασία των στοιχείων τους διερευνά σε βάθος τόσο 

την παραδοσιακή γνώση των αλιέων όσο και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

αυτών. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που  

χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) για την εκπόνηση  

ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη συγκέντρωση κοινωνικο-οικονομικών 

στοιχείων, στο οποίο προστεθήκαν ορισμένες ερωτήσεις ειδικές για την αλιεία του 

χταποδιού. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται σε εφτά βασικά σημεία 

τα οποία προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές με τον ιδιοκτήτη του 

σκάφους, με το σκάφος, με τα είδη των ψαριών και των κεφαλόποδων που 

αλιεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά, με τα έξοδα σε αναλώσιμα, με τα ταξίδια και το 

πλήρωμα του σκάφους και τέλος με τα προβλήματα που σχετίζονται με την υποδομή 

και την εμπορία. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τον συγγραφέα της 

εργασίας σε συνεργασία με τους επαγγελματίες παράκτιους αλιείς του Κόλπου της 

Καβάλας που διαθέτουν άδεια αλιείας με κουτιά ή βολκούς. Για κάθε ένα 

ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε μία προσωπική συνέντευξη με κάθε αλιέα 

ξεχωριστά. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάρτιο του 2012. Όλες οι 

απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν το έτος 2011, δηλαδή την ίδια περίοδο που 

πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό πείραμα (η αλιεία του O. Vulgaris με κουτιά και 

βολκούς στο Κόλπο της Καβάλας) της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Συνολικά συμπληρώθηκαν 63 ερωτηματολόγια  που αφορούσαν 24 σε σκάφη 

που αλιεύουν με  κουτιά είναι  και 39 σε σκάφη με βολκούς.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Τμήμα Αλιείας Καβάλας, 

προέκυψαν ότι 68 άτομα έχουν άδεια αλιείας για κουτιά, δηλαδή το 54,4% και 57 για 

βολκούς δηλαδή το 45,6%. 

Από τους αλιείς που έχουν άδεια για τη χρήση των κουτιών, ένα ποσοστό της 

τάξης του 35,3% έδωσε συνέντευξη έναντι του 14,7% που δεν δέχτηκε να 

συμμετάσχει στην έρευνα, το 33,8% δήλωσε ότι δεν τα δουλεύει και το 16,2% 

δήλωσε ότι δεν δουλεύει το σκάφος. Όλα τα παραπάνω δεδομένα παρουσιάζονται 

στο σχήμα 1. 

έδωσαν συνέντευξη

δεν τα δουλεύουν

δεν έδωσαν συνέντευξη

δε δουλεύει το σκάφος
33,8%

35,3%
16,2%

14,7%

 

Σχήμα 1: Στοιχεία για τους αλιείς που έχουν άδεια για τη χρήση των κουτιών 

 

Από την άλλη πλευρά,  υπολογίστηκε ότι για τους αλιείς που έχουν άδεια για 

τη χρήση των βολκών, το 68,4%  έδωσε συνέντευξη έναντι του 12,3% που δεν 

δέχτηκε να συμμετάσχει στην έρευνα, το 12,3% δήλωσε ότι δεν τα δουλεύει και το 

7% ότι δεν δουλεύει το σκάφος. Τα στοιχεία αυτά παρατίθεται σχηματικά στο σχήμα 

2. 
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έδωσαν συνέντευξη

δεν τα δουλεύουν

δεν έδωσαν συνέντευξη

δε δουλεύει το σκάφος

68,4%

12,3%

12,3%
7%

 

Σχήμα 2: Στοιχεία για τους αλιείς που έχουν άδεια για τη χρήση των βολκών 

 

Η πρώτη εικόνα που δίνεται για την αλιεία με κουτιά και βολκούς στο Κόλπο 

της Καβάλας βλέποντας τα παραπάνω ποσοστά είναι ότι, το 50% (33,8% + 16,2%) 

των αλιέων που έχουν άδεια χρήσης αλιείας με κουτιά δεν τα δουλεύουν ενώ το 

19,3% (12,3% + 7%) των αλιέων που έχουν άδεια χρήσης αλιείας με βολκούς δεν 

εργάζονται με αυτά. 

Αναφέρεται ότι από τους αλιείς που χρησιμοποιούν τα κουτιά ως αλιευτικό 

εργαλείο, ένα ποσοστό της τάξης του 25% αλιεύει στη Θάσο ενώ το 75% στην  

Καβάλα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αλιείς που αλιεύουν με βολκούς 

ανέρχονται σε 84,6% στη Θάσο και 15,4% στην Καβάλα. Συμπεραίνουμε επομένως 

ότι η πλειοψηφία των αλιέων στη Θάσο ψαρεύουν με βολκούς ενώ στην Καβάλα με 

κουτιά. 
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3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

Το πρώτο σκέλος της έρευνας έχει σχέση με την παράθεση προσωπικών 

πληροφοριών για τον ιδιοκτήτη του σκάφους. Από την επεξεργασία των στοιχείων, 

προέκυψε ότι η ηλικία όλων των αλιέων κυμαινόταν από 29-88 ετών με μέσο όρο 

48,08 έτη.  

Συγκεκριμένα, η ηλικία των αλιέων που αλιεύουν με βολκούς είναι κατά μέσο 

όρο 47,6 έτη με εύρος 29-62 έτη. Από την άλλη πλευρά η ηλικία των αλιέων που 

αλιεύουν με κουτιά κυμαίνεται από 29-84 έτη και παρουσιάζει μέσο όρο ίσο με 43,5 

έτη. Συμπεραίνουμε επομένως  ότι οι αλιείς που χρησιμοποιούν τους βολκούς έχουν 

μικρότερο ηλικιακό εύρος αλλά μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας από τους αλιείς που 

χρησιμοποιούν τα κουτιά. Τα δεδομένα αυτά παρουσιάζονται καλύτερα στα σχήματα 

3 και 4. 

 

 

 

Σχήμα 3: Κατανομή ηλικίας των αλιέων που χρησιμοποιούν βολκούς 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:39 EEST - 54.219.128.100



 67 

 

Σχήμα 4: Κατανομή ηλικίας των αλιέων που χρησιμοποιούν κουτιά 

 

Οι περισσότεροι αλιείς από αυτούς που έδωσαν συνέντευξη, συμπληρώνοντας 

το ερωτηματολόγιο κατάγονται από το νησί της Θάσου (62%) και οι υπόλοιποι από 

την Καβάλα (8%), την Κεραμωτή (14,3%), την Νέα Κάρβαλη (6,3%) και την Νέα 

Πέραμο (9,5%). Το σχήμα 5, προσφέρει μια γραφική απεικόνιση σχετική με την 

καταγωγή των αλιέων. 

 

ΚΑΒΑΛΑ

ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ

ΚΕΡΑΜΩΤΗ

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

ΘΑΣΟΣ

62% 9,5%

14,3%

8% 6,3%

 

Σχήμα 5: Η γεωγραφική καταγωγή των αλιέων που συμμετείχαν στην έρευνα 
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Σχετικά με τη χρονική διάρκεια κατά την οποία οι αλιείς ασχολούνται με την 

αλιεία, αυτή ποικίλει γενικά από 6 έως 72 χρόνια.  

Αναλυτικότερα, για τους αλιείς που αλιεύουν με βολκούς και κουτιά, τα 

χρόνια αλιείας παρουσιάζονται στα σχήματα 6 και 7. 

 

 

Σχήμα 6: Έτη απασχόλησης με την αλιεία των αλιέων που χρησιμοποιούν τους βολκούς 

 

 

Σχήμα 7: Έτη απασχόλησης με την αλιεία των αλιέων που χρησιμοποιούν τα κουτιά 
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Για ποσοστό ίσο με 79,4%, η αλιεία αποτελεί την πρώτη επαγγελματική 

ενασχόληση. Σε ότι αφορά στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο των αλιέων, σημειώνεται ότι 

το 47,6% των αλιέων έχει λάβει υποχρεωτική εκπαίδευση, το 27% είναι απόφοιτοι 

Γυμνασίου, το 7,9% απόφοιτοι Λυκείου ,το 14,3% έχουν αποφοιτήσει από κάποια 

τεχνική σχολή και ένα ποσοστό της τάξης του 3,2% έχει λάβει τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΙΕΚ), όπως φαίνεται και στο σχήμα 8. 

 

απόφοιτοι Δημοτικού

απόφοιτοι Γυμνασίου

απόφοιτοι τεχνικών σχολών

απόφοιτοι δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (Λυκείου-

ΟΑΕΔ)
απόφοιτοι τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (ΤΕΙ-ΙΕΚ)

 

Σχήμα 8: Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των αλιέων 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των αλιέων (79,4%) 

προέρχεται από οικογένεια με παράδοση στον τομέα της αλιείας. Σε ότι αφορά την 

οικογενειακή κατάσταση των αλιέων οι περισσότεροι είναι έγγαμοι (82,5%) με 

παιδιά. Από το σύνολο των γυναικών των έγγαμων αλιέων εργάζεται ένα ποσοστό 

της τάξης του 42, 3%, ενώ οι υπόλοιπες όχι. Αναφέρεται ότι για το 73% των αλιέων 

που συμμετείχαν στην έρευνα η αλιεία αποτελεί την μοναδική πηγή εισοδήματος. 

Από την άλλη πλευρά το υπόλοιπο 27% έχει και άλλους πόρους εισοδήματος (6% 

ασχολείται και με την κτηνοτροφία, 47% με τη  γεωργία και 47% με άλλο 

αντικείμενο εργασίας, κυρίως με το εμπόριο). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι από τους 

αλιείς που ασχολείται αποκλειστικά με την αλιεία το 84,8% δηλώνει ότι αυτή η 

εργασία τους παρέχει ικανοποιητικές απολαβές, το 13% θεωρεί ότι το εισόδημα τους 

από την αλιεία είναι οριακό και ένα μικρό ποσοστό, ίσο με 2,2% δηλώνει 

δυσαρεστημένο με το εισόδημα που του παρέχει η αλιεία. 
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3.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 

Η παροχή πληροφοριών σχετικών με το σκάφος, αποτέλεσε ένα επιπλέον 

μέλημα αυτής της μελέτης, τα στοιχεία της οποίας ανέδειξαν  ότι το 100% των 

συμμετεχόντων αλιέων έχει ιδιόκτητο σκάφος. Από αυτούς, το 35% το κληρονόμησε, 

το 46% το αγόρασε και το 19% το κατασκεύασε.  Ακόμη, η έρευνα οδήγησε στη 

διαπίστωση ότι το 38% του συνολικού πληθυσμού των αλιέων που συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγια είχαν προβεί στη λήψη δανείου και από αυτούς οι περισσότεροι 

(66,7%) το έχουν ήδη αποπληρώσει. 

Σχετικά με με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι αλιείς προκειμένου να 

διεκπεραιώσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις, η παρούσα έρευνα οδηγήθηκε σε 

κάποιες σημαντικές διαπιστώσεις. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του σκάφους 

παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος για την ιπποδύναμη της κύριας μηχανής ήταν 39 Hp, 

για τη χωρητικότητα 3,89 GT, για το μήκος 8,21m, για το πλάτος 2,91m, για την 

ηλικία του σκάφους ήταν 22,2 χρόνια και για την ηλικία της μηχανής  ήταν 14,9 

χρόνια. 

Ένα ακόμη συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η παρούσα έρευνα μετά από την 

επεξεργασία των στοιχείων που έδωσαν οι αλιείς είναι το γεγονός ότι στην άδεια 

όλων των αλιέων αναγράφονται περισσότερα του ενός εργαλεία.  Ωστόσο κάποια από 

τα αλιευτικά εργαλεία, οι αλιείς τα χρησιμοποιούν συχνότερα ενώ κάποια δεν τα 

χρησιμοποιούν καθόλου Το σχήμα 9 απεικονίζει ποια εργαλεία χρησιμοποιούν 

συχνότερα οι αλιείς που ψαρεύουν με κουτιά και το σχήμα 10 ποια εργαλεία 

χρησιμοποιούν συχνότερα οι αλιείς που ψαρεύουν με βολκούς. 

 

Σχήμα 9: Η συχνότητα της χρήσης των αλιευτικών εργαλείων από τους αλιείς που ψαρεύουν με 

κουτιά (GTR: δίχτυα μανωμένα, GNS: δίχτυα απλάδια, GTN: κουλούρα, LLS: παραγάδι) 
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Σχήμα 10: Η συχνότητα της χρήσης των αλιευτικών εργαλείων από τους αλιείς που ψαρεύουν με 

βολκούς (GTR: δίχτυα μανωμένα, GNS: δίχτυα απλάδια, GTN: κουλούρα, LLS: παραγάδι) 

 

Συμπεραίνουμε επομένως ότι ι τόσο για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τα 

κουτιά όσο και για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τους βολκούς, τα λοιπά αλιευτικά 

εργαλεία παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν κατάταξη στη συγχνότητα χρήσης.  

Σε ότι αφορά τα αλιευτικά εργαλεία που δε χρησιμοποιούνται καθόλου, τα 

σχήματα 11 και 12 παρουσιάζουν τα δεδομένα για τους αλιείς που ψαρεύουν με 

κουτιά και για τους αλιείς που ψαρεύουν με βολκούς αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 11: Ποια αλιευτικά εργαλεία δε χρησιμοποιούν καθόλου οι αλιείς που ψαρεύουν με κουτιά 

(GTR: δίχτυα μανωμένα, GNS: δίχτυα απλάδια, GTN: κουλούρα, LLS: παραγάδι) 
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Σχήμα 12: Ποια αλιευτικά εργαλεία δε χρησιμοποιούν καθόλου οι αλιείς που ψαρεύουν με βολκούς 

(GTR: δίχτυα μανωμένα, GNS: δίχτυα απλάδια, GTN: κουλούρα, LLS: παραγάδι) 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συχνότητα της μηδενικής χρήσης των 

αλιευτικών εργαλείων είναι σχεδόν η ίδια για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τα 

κουτιά αλλά και για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τους βολκούς.  

Ήδη έχει αναφερθεί ότι από τους αλιείς που συμμετείχαν στη συμπλήρωση 

των ερωτηματολογίων οι 39 (61,9%) απασχολούνται στο νησί της Θάσου και οι 

άλλοι 24 (38,1%) στη ακτή του Κόλπου της Καβάλας (Νέα Κάρβαλη, Κεραμωτή, 

Νέα Πέραμος, Καβάλα). Επίσης, από τους 63 σε σύνολο αλιείς, οι 24 (38,1%) 

χρησιμοποιούν τα κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο και οι υπόλοιποι 39 (61,9%) τους 

βολκούς.  

Από τους αλιείς που χρησιμοποιούν τα κουτιά προκειμένου να αλιεύσουν το 

κοινό χταπόδι οι 6 (25%) δραστηριοποιούνται στο νησί της Θάσου και οι 18 (75%) 

στην ακτή της Καβάλας. Από την άλλη πλευρά, από τους 39 αλιείς που 

χρησιμοποιούν τους βολκούς οι 33 (84,6%) δραστηριοποιούνται στο νησί και οι 6 

(15,4%) στην ακτή. 

Ακόμη, η έρευνα απέδειξε ότι η χρήση του εκάστοτε αλιευτικού εργαλείου 

εξαρτάται και από την εποχή του έτους. Αναφέρεται ότι για τη συχνότητα χρήσης των 

βολκών προέκυψαν τα εξής δεδομένα: 27,1% το χειμώνα, 27,2% την άνοιξη, 0% το 

καλοκαίρι λόγω απαγόρευσης της χρήσης τους από τη νομοθεσία και 24,5% το 

φθινόπωρο (σχήμα 13). Τα ποσοστά για τη χρήση των κουτιών είναι για το χειμώνα 

17,9%, την άνοιξη 19%,  το καλοκαίρι 0% και το φθινόπωρο 17,2% (σχήμα 14). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αυξημένο ποσοστό χρήσης των GNS (δίχτυα 

απλάδια) και των GTR (δίχτυα μανωμένα) καθόλη τη διάρκεια του έτους αλλά 

κυρίως στην καλοκαιρινή περίοδο, κατά την οποία ο νόμος απαγορεύει τη χρήση 

κουτιών και βολκών. Τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

βολκοί χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά σε όλες τις εποχές του 

χρόνου συγκριτικά με τα κουτιά. 

 

Σχήμα 13: Χρήση των βολκών ανά εποχή του έτους 

 

 

Σχήμα 14: Χρήση των κουτιών ανά εποχή του έτους 
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Το κύριο λιμάνι εξόρμησης για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τους βολκούς 

ως αλιευτικό εργαλείο είναι αυτό της Θάσου ενώ για αυτούς που χρησιμοποιούν τα 

κουτιά είναι αυτό της ακτής της Καβάλας. Σχετικά με τον τόπο διάθεσης των 

αλιευμάτων, διαπιστώθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία τα εμπορεύεται στην 

ιχθυόσκαλα της Καβάλας (65,9%) και το υπόλοιπο 34% καταμερίζεται ως εξής: 2,4% 

σε ταβέρνες, 8,5% σε ιχθυοπωλεία, 12,2% σε λιανική πώληση, 9,8% σε χονδρική 

πώληση  εκτός ιχθυόσκαλας και 1,2% σε μεταποίηση. Τα στοιχεία που αφορούν στον 

τρόπο διάθεσης των αλιευμάτων παρουσιάζονται στο σχήμα 15. 

 

ιχθυόσκαλα

ταβέρνες

ιχθυοπωλεία

λιανική πώληση

χονδρική πώληση

μεταποίηση

65,9%8,5%

12,2%

9,8%

2,4%

1,2%

 

Σχήμα 15: Τρόποι διάθεσης των αλιευμάτων 
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3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΤΗΚΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Προκειμένου να δημιουργηθεί μία πλήρη εικόνα για ότι αφορά στην αλιεία 

στην περιοχή του Κόλπου της Καβάλας, οι αλιείς ερωτήθηκαν ποια ήταν τα κύρια 

είδη που αλιευτήκαν την προηγούμενη χρονιά και σε τι ποσότητες αλιεύτηκε το κάθε 

είδος. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Τα 

επιστημονικά ονόματα των ψαριών αποδόθηκαν σύμφωνα με τη FishBase 

(www.fishbase.org, Froese & Pauly 2000). 

 

Πίνακας 8: Είδος και ποσότητα που αλιεύτηκε την προηγούμενη χρονιά 

ΕΙΔΟΣ ΚΙΛΑ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΤΗΚΑΝ 

Octopus vulgaris (Χταπόδι) 118690 

Merluccius merluccius (Μπακαλιάρος) 6085 

Mugilidae spp.(Κεφάλια) 5600 

Lithognathus mormyrus (Μουρμούρα) 1083 

Sepia officinalis (Σουπιά) 8130 

Pomatomus saltator (Γοφάρι) 2447 

Pennaeus kerathurus (Γαρίδα) 1082 

Sarpa salpa (Σάρπα) 5725 

Solea spp.(Γλώσσες) 3774 

Mullus surfmuletus (Μπαρμπούνι) 4740 

Mullus barbatus (Κουτσομούρα) 2250 

Dicentrarchus labrax (Λαυράκι) 500 

Loligo vulgaris (Καλαμάρι) 50 

Oblada melanura (Μελανούρι) 4540 

Raja spp. (Βάτος) 3521 

Scophthalmus rhombus (Πισία) 240 

Scorpaena spp. (Σκορπιοί) 850 

Trachurus mediterraneus (Σαφρίδι) 150 

Galeus spp. (Γαλέος-σκυλάκια) 1444 

Spicara smaris (Μαρίδα) 286 

Pagrus pagrus (Φαγγρί) 550 

Dentex dentex (Συναγρίδα) 1658 

Scomber scombrus (Σκουμπρί) 250 

Diplodus vulgaris (Κακαρέλος) 100 

Diplodus sargus (Σαργός) 450 

Seriola dumerili (Μαγιάτικο) 443 

Boops boops (Γόπα) 1750 

Sarda sarda (Παλαμίδα) 200 

Xiphias gladius (Ξιφίας) 700 

Thynnus spp. (Τόνος) 250 

Lophius budegassa (Φανάρι) 1438 
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Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι την προηγούμενη χρονιά το κοινό χταπόδι 

αποτέλεσε το είδος που αλιεύτηκε στη μεγαλύτερη ποσότητα σε σύγκριση με τα άλλα 

είδη και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα παράκτια αλιευτικά σκάφη που έχουν 

άδεια αλιείας με κουτιά ή βολκούς το χταπόδι το έχουν πραγματικά σαν είδος - 

στόχο. 
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3.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΧΤΑΠΟΔΙΟΥ (Octopus vulgaris) 

ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Ορμώμενος από το γεγονός ότι η αλιεία του κοινού χταποδιού αποτελεί 

διαχρονικά το επίκεντρο πολλών επιστημονικών μελετών, η παρούσα έρευνα 

προσπαθεί να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την αλιεία του κοινού χταποδιού 

στον Κόλπο της Καβάλας. 

Αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι το 100% των αλιέων ασχολούνται με την αλιεία 

του κοινού χταποδιού όλες τις εποχές του έτους στις οποίες επιτρέπεται η αλιεία.. Οι 

περισσότεροι (60,3%) χρησιμοποιούν τους βολκούς ως αλιευτικό εργαλείο έναντι της 

μειοψηφίας (39,7%) που χρησιμοποιούν τα κουτιά. Όταν στο σύνολό τους οι αλιείς 

ερωτήθηκαν τους λόγους για τους οποίους προτιμούν το συγκεκριμένο αλιευτικό 

εργαλείο προέκυψε μία λίστα των πλεονεκτημάτων που έχει να κάνει με την 

απόδοση, την αντοχή, το κόστος, την εύκολη χρήση του εργαλείου αλλά και με τη 

γεωγραφική περιοχή και την εξοικείωση του κάθε αλιέα με το εκάστοτε εργαλείο. Τα 

στοιχεία αυτά παρουσιάζονται πιο αναλυτικά στο σχήμα 16 για τους αλιείς που 

χρησιμοποιούν τα κουτιά και στο σχήμα 17 για τους αλιείς που χρησιμοποιούν τους 

βολκούς. 

 

 

Σχήμα 16: Οι λόγοι προτίμησης των κουτιών 

 

Επομένως, τα κουτιά αποτελούν το εργαλείο επιλογής για τους αλιείς επειδή 

παρουσιάζουν σωρία πλεονεκτημάτων από τα οποία κυρίαρχη θέση κατέχουν με 
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σειρά προτεραιότητας το χαμηλό κόστος, η ανθεκτικότητα, η καλή απόδοση στη 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και η εύκολη χρήση. 

 

 

Σχήμα 17: Λόγοι προτίμησης των βολκών 

 

Σε ότι αφορά τα αίτια που οδηγούν στην επιλογή των βολκών, περιορίζονται 

στην αποδοτικότητα των βολκών, στις καλές αποδόσεις τους στη συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή και στο γεγονός ότι χρησιμοποιούνται από παλιά και έτσι 

γνωρίζουν καλά το εργαλείο. 

Τα στοιχεία της έρευνας απέδειξαν ότι το 100% των αλιέων έχει σαν είδος 

στόχο το χταπόδι γιατί το τελευταίο αποτελεί αλιευτικό προϊόν αυξημένης ζήτησης 

και αποφέρει στον αλιέα εύκολο κέρδος. 

Τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη μερίδα της επιστημονικής κοινότητας 

πραγματοποιεί μελέτες προκειμένου να διαπιστώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

αλιείας του κοινού χταποδιού, δηλαδή ποια εποχή του έτους αλιεύονται τα 

μεγαλύτερα  και ποια τα μικρότερα χταπόδια αλλά και πότε παρατηρείται η μέγιστη 

αλλά και η ελάχιστη παραγωγή.  

Οι αλιείς που χρησιμοποιούν τα κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο δήλωσαν ότι 

αλιεύουν τα μεγαλύτερα χταπόδια σε ποσοστό 75% την περίοδο Δεκεμβρίου-

Φεβρουαρίου και σε ποσοστό 25% την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Από τη άλλη πλευρά 

δήλωσαν ότι αλιεύουν τα μικρότερα χταπόδια σε ποσοστό 79,17% την περίοδο 

Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και σε ποσοστό 20,83% την περίοδο Απριλίου-Μαΐου.  
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Σε ότι αφορά τους αλιείς που χρησιμοποιούν τους βολκούς ως αλιευτικό 

εργαλείο, αυτοί επισήμαναν ως κατάλληλη εποχή για την αλιεία των μεγαλύτερων 

χταποδιών την περίοδο Δεκεμβρίου- Φεβρουαρίου σε ποσοστό 82,05% και την 

περίοδο Μαΐου-Ιουνίου  σε ποσοστό 17,95%. Αντίθετα, δήλωσαν ότι αλιεύουν τα 

μικρότερα χταπόδια σε ποσοστό 89,47% την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου και σε 

ποσοστό 10,53% την περίοδο Απριλίου- Μαΐου όσοι αλιεύουν με κουτιά. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τη χρονική 

περίοδο αλιείας μεγαλύτερων αλλά και μικρότερων χταποδιών υπάρχει συμφωνία 

απόψεων μεταξύ των αλιέων που χρησιμοποιούν τα κουτιά και των αλιέων που 

χρησιμοποιούν τους βολκούς. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η έρευνα του Katsanevakis et 

al.2005 απέδειξε  ότι τα μεγαλύτερα χταπόδια αλιεύονται το χειμώνα, ενώ σπανίζουν 

το καλοκαίρι. Το μεγαλύτερο μέρος των αλιέων που συμμετείχαν στην παρούσα 

μελέτη, είτε χρησιμοποιούν τα κουτιά είτε τους βολκούς είναι σύμφωνο με τον 

Katsanevakis et al. 2005 σε ότι αφορά την εποχή αλίευσης των μεγαλύτερων 

χταποδιών, αλλά αντιτίθεται στην εποχή αλίευσης των μικρότερων χταποδιών. Από 

την άλλη πλευρά,  τα δεδομένα αυτής της μελέτης έρχεται να κλονίσει επιπλέον, την 

ερευνητική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, 

σχετικά με την ανάλυση της αλιευτικής παραγωγής του χταποδιού με βολκούς και 

κουτιά στον κόλπο της Καβάλας, η οποία διαπίστωσε ότι τα μεγαλύτερα μεγέθη 

χταποδιών αλιεύονται την άνοιξη όταν χρησιμοποιούνται βολκοί και το χειμώνα όταν 

χρησιμοποιούνται κουτιά.  

Σχετικά με την χρονική περίοδο εμφάνισης της μέγιστης και της ελάχιστης 

παραγωγής, από τους αλιείς που χρησιμοποιούν τα κουτιά ως αλιευτικό εργαλείο το 

62,5%  δήλωσε ότι η παραγωγή μεγιστοποείται τη περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 

ενώ το 37,5% δήλωσε ότι η παραγωγή μεγιστοποιείται την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. 

Αντίθετα ποσοστό της τάξης του 33,33% δήλωσε ότι η ελάχιστη παραγωγή 

παρατηρείται την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ενώ ποσοστό ίσο με 66,67% 

δήλωσε ότι η ελάχιστη παραγωγή παρατηρείται την περίοδο Απριλίου-Μαΐου. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι η πλειοψηφία των αλιέων συμφωνεί ότι την περίοδο 

Οκτωβρίου-Νοεμβρίου παρατηρείται η μέγιστη παραγωγή χταποδιών ενώ την 

περίοδο Απριλίου-Μαΐου η ελάχιστη παραγωγή χταποδιών. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι για τους 

αλιείς που χρησιμοποιούν τους βολκούς περίοδοι μέγιστης παραγωγής είναι η 
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περίοδος Μαΐου-Ιουνίου σε ποσοστό 73,68%, η περίοδος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου  σε 

ποσοστό 21,05% και η περίοδος Φεβρουαρίου-Μαρτίου σε ποσοστό 5,26%. Από την 

άλλη πλευρά ως περίοδοι ελάχιστης παραγωγής αναφέρονται με σειρά 

προτεραιότητας η περίοδος Φεβρουαρίου-Μαρτίου (63,16%), η περίοδος Οκτωβρίου-

Νοεμβρίου (21,05%) και η περίοδος Μαΐου-Ιουνίου (15,79%). 

Πάνω σε αυτό το θέμα η έρευνα του Katsanevakis et al.2005 προσδιορίζει ότι 

η μέγιστη σε βάρος παραγωγή παρατηρείται την περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου ενώ 

η μέγιστη παραγωγή σε αριθμό την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. Αντίθετα η ελάχιστη 

παραγωγή λόγω μειωμένων συλλήψεων παρατηρείται το καλοκαίρι και τις αρχές του 

φθινοπώρου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Katsanevakis and Verriopoulos (2004a,b) η κύρια αιχμή του βενθικού αποικισμού 

(μέγιστη παραγωγή) παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά εκ νέου 

αύξηση του πληθυσμού μικρότερης όμως σπουδαιότητας παρατηρήθηκε κατά τα τέλη 

του καλοκαιριού-αρχές φθινοπώρου. Επομένως, φαίνεται ότι η τα δεδομένα της 

παρούσας μελέτης έρχονται σχεδόν σε πλήρη διαφωνία με αυτά που παρουσιάζονται 

στις έρευνες του Katsanevakis et al. 2005 και των Katsanevakis and 

Verriopoulos(2004a,b). 

Τέλος, σε διαφωνία με τα πορίσματα τις εκτιμήσεις των αλιέων έρχεται και η 

μελέτη που αφορούσε στην ανάλυση της αλιευτικής προσπάθειας του κοινού 

χταποδιού με βολκούς και κουτιά στον κόλπο της Καβάλας (Μουτάφης Ι. 2012), η 

οποία υποστηρίζει ότι η μέγιστη παραγωγή παρατηρείται την περίοδο Ιουνίου όταν 

χρησιμοποιούνται οι βολκοί, και την περίοδο  Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου όταν 

χρησιμοποιούνται κουτιά. 
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3.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 

Η παρούσα μελέτη αντλεί επίσης πληροφορίες σχετικές με τα έξοδα σε 

αναλώσιμα καθόλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους (2011). Σημειώνεται ότι  για 

τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τον πάγο οι αλιείς ξόδεψαν κατά μέσο όρο ανά έτος 

3991 ευρώ, 362 ευρώ και 270,75 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, σεβαστό αποτελεί το ποσό 

που δόθηκε για τη συντήρηση τόσο του σκάφους, όσο και των εργαλείων. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το κόστος για τη συντήρηση του σκάφους ανέρχεται κατά μέσο όρο 

στα 1239,5 ευρώ και κυμαίνεται από 200 έως 3000 ευρώ. Σε ότι αφορά το κόστος για 

τη συντήρηση των εργαλείων υπολογίζεται ότι 

α. για τους βολκούς ξοδεύτηκαν 200-3000 ευρώ με μέσο όρο 470,8 ευρώ 

β. για τα κουτιά ξοδεύτηκαν 100-1000 ευρώ με μέσο όρο 282 ευρώ και τέλος 

γ. για τα δίχτυα ξοδεύτηκαν 100-3000 ευρώ με μέσο όρο 1032, 3 ευρώ 

Σημειώνεται ότι τόσο τα κουτιά όσο και οι βολκοί είναι δυνατόν να υποστούν 

φθορές. Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν φθορές ποικίλουν και είναι 

διαφορετικά για το εκάστοτε αλιευτικό εργαλείο. Αναλυτικά, τα δεδομένα 

απεικονίζονται στα σχήματα 18 και 19. 

 

 

Σχήμα 18: Αίτια πρόκλησης φθορών στα κουτιά 
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Σχήμα 19: Αίτια πρόκλησης φθορών στους βολκούς 

 

Οι αλιείς δουλεύουν με κουτιά κατά μέσο όρο 6,6 ημέρες το μήνα  (από 2-15 

ημέρες το μήνα) και η μέση διάρκεια του ταξιδιού τους υπολογίζεται ότι είναι  1ώρα 

και 45 λεπτά. Κάθε φορά ρίχνουν κατά μέσο όρο 1056  κουτιά  και η μέση παραμονή 

των αλιευτικών εργαλείων στη θάλασσα ανέρχεται στις 6,54 ημέρες. 

Από την άλλη πλευρά, οι αλιείς δουλεύουν με βολκούς κατά μέσο όρο 9,1 

ημέρες το μήνα (3-15 ημέρες το μήνα) και η μέση διάρκεια του ταξιδιού τους 

υπολογίζεται ότι είναι 1 ώρα και 15 λεπτά. Κάθε φορά ρίχνουν κατά μέσο όρο 440 

βολκούς των οποίων η παραμονή στη θάλασσα ανέρχεται στις 8,65 ημέρες. 

Βέβαια, από τα αντικείμενα της παρούσας μελέτης δε θα μπορούσαν να 

λείψουν και τα προβλήματα που αφορούν στην υποδομή και την εμπορία, με τα οποία 

έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι αλιείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι 

αλιείς, τα δύο κύρια προβλήματα είναι η κερδοσκοπία και ο μικρός αριθμός 

αγοραστών. Από την άλλη μεριά, η αποθήκευση, η συντήρηση των ψαριών και των 

χταποδιών, η εκφόρτωση των αλιευμάτων και η συντήρηση του σκάφους τους σε 

τοπικό επίπεδο δεν φαίνεται να τους απασχολεί σε έντονο βαθμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                       
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

                                                                        

 

Αριθμός Ερωτηματολογίου: ................. 

 

 

 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

1.  Ποιά είναι η ηλικία σας;  ...................................................  

 

2.  Ποια είναι η καταγωγή σας;  ............................................. 

 

3.  Πόσα χρόνια ψαρεύετε;   ................................................... 

 

4.  Είναι το πρώτο σας επάγγελμα; 

                  ΝΑΙ .........              ΟΧΙ ........... 

 

5.  Ποια είναι η εκπαίδευσή σας;…………………………….. 

 

 

6. Προέρχεστε από οικογένεια ψαράδων; 

                            ΝΑΙ ...........                     ΟΧΙ ........... 

 

7. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

     Άγαμος .................... 

     Έγγαμος ..................                      

     Παιδιά  .................... 

 

8. Η γυναίκα σας εργάζεται; 

                     NAI ..........             OXI .............. 

     

9. Είναι ο μοναδικός πόρος εισοδήματος σας; 

                    ΝΑΙ ..........              ΟΧΙ ............. 

 

10. (Αν η απάντηση στο 9 είναι ΟΧΙ) 

 Ποιοι είναι οι άλλοι πόροι εισοδήματος σας; 

 Κτηνοτροφία ................... 

 Γεωργία ........................... 

 Άλλοι πόροι ..................... 

    

11. (Αν η απάντηση στο 9 είναι ΝΑΙ) 

 Είναι αρκετός για την κάλυψη των αναγκών σας;………………… 
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 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ 
 

12. Είστε ο ιδιοκτήτης του σκάφους; ................ 
      Είναι γραμμένο στο όνομά σας; ................... 

 

13. Το κληρονομήσατε; 
              ΝΑΙ ...........         ΟΧΙ ............. 

  

14. (Αν η απάντηση στο 13 είναι ΟΧΙ) 

 Πώς το αποκτήσατε; 

............................................................................................................ 

 

15. Έχετε πάρει δάνειο για να το αγοράσετε ή να το επανδρώσετε; 
               ΝΑΙ ..........           ΟΧΙ .............. 

 

16. (Αν η απάντηση στο 15 είναι ΝΑΙ) 

 Το έχετε ξεπληρώσει; .......................... 

    

17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους σας; 

α. Ιπποδύναμη Κύριας Μηχανής  

β. Ιπποδύναμη Βοηθητικής 

Μηχανής 

    (αν υπάρχει) 

 

γ. Χωρητικότητα  

δ. Μήκος  

ε. Πλάτος  

στ. Ηλικία σκάφους  

ζ.  Ηλικία μηχανής  

       

18. Ποια εργαλεία αναγράφονται στην άδειά σας; 
α. ……………………………………………………. 

β. ……………………………………………………. 

γ. ……………………………………………………. 

δ. ……………………………………………………. 

ε. ……………………………………………………. 

 

19. Ποια χρησιμοποιείτε συχνότερα; 
α. ……………………………………………………. 

β. ……………………………………………………. 

γ. ……………………………………………………. 

δ. ……………………………………………………. 

ε. ……………………………………………………. 

 

20. Υπάρχουν κάποια που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου;  
          ΟΧΙ ..........               ΝΑΙ .............. 
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21. (Αν η απάντηση στο 20 είναι ΝΑΙ) 

 Ποια είναι αυτά;    α. ……………………………………………………. 

                                β. ……………………………………………………. 

                                γ. ……………………………………………………. 

 

 

22.  Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε ανάλογα με τις εποχές; 

  

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

    

    

    

    

 

 

23.  Ποιο είναι το λιμάνι λεμβολόγησης; …………………………………… 

         

 

24. Ποιο είναι το λιμάνι εξόρμησης; ………………………………………... 

 

 

25. Αλλάζετε λιμάνι εξόρμησης; ……………………………………………. 

 

 

26. Σε ποιο λιμάνι βγάζετε (συνήθως) τα ψάρια; …………………………… 

 

 

27. Πού διοχετεύετε τα ψάρια; 
      α. Ταβέρνες ………………… 

      β.  Ιχθυοπωλείο …………….. 

      γ.  Λιανική πώληση ………… 

      δ.  Άλλοι τρόποι ……………. 
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Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΤΗΚΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 

                      

    Είδος Ψαριού Ποσότητα 

(σε κιλά) 

Συνολική Πρόσοδος 

  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9) Όλα τα άλλα είδη   

 

   (Σημειώσεις:   α) Η Συνολική Πρόσοδος είναι Ποσότητα Χ Μέση Τιμή) 

 

 

 

 

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΟΣ (ΧΤΑΠΟΔΙ) ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΤΗΚΕ 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 

Τι αλιευτικό εργαλείο έχει το σκάφος σας; Βολκούς ή κουτιά; 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

28. Ψαρεύετε όλες τις εποχές χταπόδια; 

 

……………………………………………………………………… 

 

 

29. Γιατί χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο; 

 

α. Είναι αποδοτικό ………… 

 

β. Δεν έχει φθορές ………… 

 

γ Άλλο …………………….. 

 

 

30. Πως χρησιμοποιείτε το εργαλείο;  

 

α. Δολώνετε; ………………………………………….. 

 

β. Αλλάζετε θέση στο εργαλείο; ……………………… 

 

γ. Άλλο………………………………………………… 
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31. Γιατί έχετε σαν είδος στόχο το χταπόδι; ………………………………… 

 

 

32. Πότε αλιεύετε τα μεγαλύτερα χταπόδια; ………………………………… 

 

 

33. Πότε αλιεύετε τα μικρότερα χταπόδια; ………………………………….. 

 

 

34. Πότε έχετε την μεγαλύτερη παραγωγή; …………………………………. 

 

 

35. Πότε έχετε την μικρότερη παραγωγή; …………………………………… 

 

 

 

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Είδος 

Αναλώσιμου 

          Ποσότητα Μέση τιμή 

μονάδας 

Συνολικά 

έξοδα 

       Μονάδα 

μέτρησης 

                     

 

    Καύσιμα    

    Λιπαντικά    

    Πάγος    

     Άλλο 

α. .............. 

β. .............. 

γ. ..............       

   

 

    (Σημειώσεις: α) Μονάδα μέτρησης είναι το κιλό, το λίτρο κ.λ.π. 

                          β) Συνολικά έξοδα είναι Ποσότητα Χ Μέση Τιμή) 

 

 

36. Ποιο (περίπου) είναι το μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης του σκάφους; 

 

          ………………………….. 

 

37. Πόσα χρήματα ξοδεύετε το χρόνο για την συντήρηση του εργαλείου; 

 

        ………………………….. 

 

38. Πώς δημιουργούνται οι φθορές στο εργαλείο;  

α. ………………………………………………………… 

β. ………………………………………………………… 

γ. ………………………………………………………… 
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ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

39. Πόσες ημέρες το μήνα δουλεύετε με βολκούς ή κουτιά κατά μέσο όρο; 

 

…………… μέρες 

 

40. Πόση είναι η διάρκεια του ταξιδιού σας;  
  

…………… ώρες 

 

41. Πόσους βολκούς ή κουτιά ρίχνεται κάθε φορά; 

 

 …………… 

 

42. Πόσες μέρες κατά μέσο όρο βρίσκονται στη θάλασσα; 

 

…………… μέρες 

 

 

 

         

      Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

43. Ακολουθεί ένας κατάλογος με προβλήματα εμπορίας και υποδομής. Θέλουμε να 

τα ιεραρχήσετε κατά σειρά σπουδαιότητας. 

 

  Πολύ                                                              Καθόλου 

  Σημαντικό                                                    Σημαντικό 

       1        2        3         4        5 

  ΠΡΟΒΛΗΜΑ      

      

Αποθήκευσης και Συντήρησης των 

ψαριών 

     

Αποθήκευσης και Συντήρησης των 

χταποδιών 

     

Εκφόρτωσης      

Μικρός αριθμός 

αγοραστών/κερδοσκοπία 

     

Αδυναμία Συντήρησης του 

σκάφους σε τοπικά 

     

Άλλο 

α. .......................... 

β. .......................... 

γ. .......................... 
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