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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αλιε ία δ ιαφοροποιε ί τα ι  από άλλες β ιομηχαν ικές  

μονάδες με δυο τρόπους.  Πρώτον,  από το αν η χρονιά είναι 

παραγωγική  (coal  & oi l )  σε σχέση με τις περ ιβαλλοντ ικές  

συνθήκες  που επικρατούν.  Δεύτερον,  η αλιε ία στη θάλασσα 

είναι δ ιαφορετ ική από χώρα σε χώρα και εν ίοτε 

δ ιαφορεοπο ιε ί τα ι  από τις υπόλοιπες β ιο μη χανοποημένες  

μονάδες,  με αποτέλεσμα οι ερασι τέχνες  ψαράδες  να μην 

είναι σε θέση να προστατέψουν  και να δ ιασφαλ ίσουν  τη 

φιλοσοφία στήριξης της αλιείας.

Ο περιορισμός  αυτός γίνεται  ιδ ιαίτερα απλός  όταν το 

καταφύγιο των ψαριών γίνει  δ ιαθέσιμο σε όλους  τουςαλιε ίς .  

Αυτά τα δύο χαρακτηρ ιστ ικά  στην αλιε ία σημα ίνουν  ό,τι  οι 

ψαρότοποι  πρέπει  να διευθύνονται .

Η ουσία της δ ιαχε ίρ ισης της αλιε ίας για να έχουμε  μια 

συγκρατημένη παραγωγή,  είναι να προλαβα ίνε ι  τα 

μετακ ινούμενα ψάρια για ένα χρόνο,  ώστε να

προλαμβάνοντα ι  πριν τη συλλογή τους σε μικρή ηλικία.  Η 

αναλογία των μετακ ινούμενων σε σχέση με την ηλικία 

διαφέρει  από είδος σε είδος.

Η ηλικία του ψαριού που μπορεί  να συλλεχθε ί  

επηρεάζεται  από το άνοιγμα του ματιού στα δίχτυα,  εάν 

επιβάλουμε ελάχιστο μέγεθος ψαριών που μπορούν  να 

ε ισαχθούν σε κλε ιστές περιοχές με σκοπό να π ρο στατ ευ τε ί  η 

αλίευση του γόνου.  Παρόμοια η αναλογ ίά του ψαριού 

μεταφέρεται  για ένα χρόνο όπου μπορεί  να ρυθμ ιστε ί  από 

τον περιορισμό της συλλογής ή από τον αριθμό των 

αλ ιευτ ικών σκαφών.

Εναλλακτ ική λύση, η αναλογία μπορεί  να ρυθμ ιστε ί  από 

κάποια μέτρα τα οποία προκαλούν στην αλ ίευση μικρότερη 

αποδοτ ικότητα,  για παράδειγμα,  κλειστές περ ιοχές  ή
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κλειστές εποχές να προστατεύσουν  τα ψάρια όταν αυτά είναι 

εύκολα να συλλεχθούν,  για παράδειγμα,  όταν γεννούν.

Μπορεί  να τακτοπο ιηθε ί  αυτή η προστασία  από τους 

δ ιευθυντές  αλιείας,  παρέχοντας  ε ιδικές συμβουλές  όπως τη 

θέση εξέλ ιξης των αποθεμάτων των ψαριών,  και την 

κατεύθυνσή τους
Οι αντ ικε ιμεν ικο ί  στόχοι  αυτής της εργασ ίας  ε ίναι  να 

δώσουμε επεξηγήσε ις  και να εντρυφήσουμε σε όρους όπως: 

συλλογή και μέθοδοι  αλίευσης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Καθένας,  θα προτ ιμούσε να υπάρχει  μεγαλύτερη 

σ τα θερότητα  στους ψαρότοπους,  όμως είναι δύσκολο να 

επιτευχθε ί ,  εξαι τ ίας των μεγάλων δ ιακυμάνσεων στα. 

περ ισσότερα  αποθέματα ψαριών.

Η μέγ ιστη σταθερότητα θα μπορούσε να επιτευχθε ί  με 

περ ιορ ισμό ή παύση της αλιε ίας σε δ ιάφορες περιοχές 

προκε ιμένου τα αποθέματα ανακάμψουν περιλαμβάνοντας  

κοπάδια ψαριών μεγαλύτερης ηλικίας.  Ακόμα και έτσι όμως, 

θα υπήρχε αρκετή δ ιαφοροποίηση,  η οποία θα οφε ιλόταν σε 

φυσικές  αιτ ίες.

Σε πολλές  περιπτώσεις  βρ ισκόμαστε  στο αντ ίθετο άκρο 

π.χ. για πολλά  αποθέματα ψαριών στον Β.Δ. Ατλαντ ικό,  με 

μεγάλα ποσοστά  αλιε ίας και αποθέματα που βασίζονται  

μόνο σε 1 ή 2 χρόνια ανάκαμψης.  Αυτά δ ίνουν έμφαση στις 

δ ιακυμάνσε ιςμε  αποτέλεσμα να κάνει  πολύ πιο δύσκολη την 

πρόβλεψη για ακρίβεια στην αλιεία.

Αν η αλιε ία είναι σταθερή,  τότε η Συνολική 

Επ ι τρεπόμενη  Αλιε ία (TAC),  θα ποικ ίλε ι  από χρόνο σε 

χρόνο,  εξα ι τ ίας  των διαφορετ ικών "στρατολογήσεων" .  Για 

τη χαμηλή εκμετάλλευση αποθεμάτων θα ήταν δυνατό να 

παραμε ίνε ι  το TAC σταθερό.

Το βασικό πρόβλημα έγκειται  στο ότι είναι  αδύνατο να 

συνυπάρξουν  την ίδια στιγμή συνεχής  αλιε ία και συνεχής
k

προσπάθε ια .  Μια ουσιαστ ική μείωση της αλ ιευτ ικής έντασης 

(περίπου 40%),  θα βοηθούσε στη βελτ ίωση της

σταθερότητας ,  όμως το " ιδαν ικό είναι άπιαστο" .  Η 

απο δο τ ικότη τα  του ψαρέματος βασίζετα ι  στην αναλογία της 

"ψαριάς"  η οποία βασίζεται  στο μέγεθος των αποθεμάτων.

Για να μεγ ιστοποιήσουμε την αποδοτ ικότητα,  όπως 

επίσης της σταθερότητας  πρέπει  να με ιωθεί  στο 0 η
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προ σπάθε ια  αλιε ίας για να αποδώσε ι  το μεγαλύτερο 

δυνατό απόθεμα.

Αυτό δεν είναι απίθανο να αποτελε ί  ένα αποδεκτό 

αντ ικε ιμεν ικό σκοπό. Συνολικές αποδόσε ις  μπορούν να 

με γ ιστοπο ιηθούν  δ ιατηρώντας την αλιε ία σ' ένα μέτριο 

επίπεδο,  έτσι  ώστε η αναλογία θανάτων απ'  την αλιε ία να 

μην είναι  δ ιπλάσια απ' ότι η αναλογία θανάτου από φυσικές 

αιτ ίες.  Οι μεγάλες  οικονομικές αποδόσε ις  (ΜΕΥ),  μετά την 

αφαίρεση του κόστους αλιείας,  θα μπορούσαν να 

επι τευχθούν  σ' ένα χαμηλότερο επίπεδο αλ ιευτ ικής 

έντασης.

Στην πράξη,  κάποιοι  ψαράδες μπορούν να επιτύχουν 

αποδοτ ικό  ψάρεμα όταν η συνολ ική αλιευτ ική ένταση 

είναι πολύ υψηλή.  Οι δυνάμεις  της αγοράς τε ίνουν να 

οδηγήσουν  τις αλ ιευτ ικές προσπάθε ι ες  σε επίπεδα πολύ 

πιο πέρα απ' αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν  ως 

επιθυμητά.  Αυτές οι φυσικές ο ικονομ ικές  δυνάμεις  

μπορούν να οδηγήσουν σε επίπεδα εκμετάλλευσης  σε 

σημείο καταστροφής  των αποθεμάτων.  Επίσης,  η 

συντήρηση,  απαιτε ί  την αλιεία να πραγματοποιε ί τα ι  σε

μερικά επίπεδα.  Έτσι  η' αποδοτ ικότητα,  η παραγωγ ικότητα  

και η ανθεκτ ι κότητα  απαιτούν συγκρατημένη αλιευτ ική

προσπάθε ια.

Τελικά,  είναι σημαντ ικό να αναγνωρ ίσουμε  πως τα 

πλεο νεκ τήματα  της αλιευτ ικής προσπάθε ιας  όπως 

μεγαλύτερα αποθέματα,  υψηλότερες  αποδόσεις ,  βελτ ιωμένη 

σταθερότητα  - μπορούν να πραγματοπο ιηθούν  και να 

δ ιατηρηθούν  μόνο αν η αλιευτ ική προσπάθε ια  τεθεί  υπό 

έλεγχο.
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1.1 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Όλοι  συμφωνούν πως η σταθερότητα στους 

ψαρότοπους  θα ήταν καλό πράγμα.  Οι καλλ ι εργητές  

ψαριών θα επιθυμούσαν συνεχε ίς  εφοδ ιασμούς  και οι 

ψαράδες  θα επιθυμούσαν συνεχείς  "ψαριές"  και ε ισοδήματα  

έτσι ώστε να επενδύσουν τα κέρδη στην ανανέωση του 

στόλου τους.

Δυστυχώς,  κανείς δεν έχει πει  στα ψάρια τι θα 'πρεπε 

να κάνουν,  και τα περισσότερα στοκ στον Βόρεια Ατλαντ ικό 

έχουν τεράστ ιες  διακυμάνσεις ,  κυρίως εξαι τ ίας της 

δ ιαφοροπο ίησης  του αριθμού των νεαρών ψαριών που 

στρατολογούντα ι  στ' αποθέματα κάθε χρόνου.

Αυτό συμβαίνε ι  επειδή μόνο μια μικρή αναλογ ία επί 

τοις εκατό (%) των αυγών που παράγονται  κάθε χρόνο,  

επιβιώνει  μικρός αριθμός αυγών οπότε η αλιευτ ική 

παραγωγή θα μειώνεται .  Οπο ιαδήποτε  μικρή αλλαγή σ' 

αυτό το τ εράστ ιο  ποσοστό θανάτων σημαίνει  μια μεγάλη 

αλλαγή στον τελικό αριθμό των επιζώντων.  Οι δ ιακυμάνσε ις  

οφε ίλονται  - όπως πιστεύεται  - σε ανεπα ίσθητες  αλλαγές  

στις κα ιρ ικές  συνθήκες . και στα θαλάσσια ρεύματα σε 

συγκεκρ ιμένες  εποχές του χρόνου.

Στο σχήμα 1 (παράρτημα) ,  φαίνεται  ο αριθμός των 

νεαρών βακαλάων που στρατολογήθηκε  στο απόθεμα της 

Βόρειας Θάλασσας  απ' το 1960 εως 1988. Ο αριθμός 

ποικ ίλε ι  σημαντ ικά  από χρόνο σε χρόνο πολύ" συχνά είναι  

μεγαλύτερος  απ'  το διπλάσιο,  ή λ ι γότερος απ' το μισό. Τα 

στοκ των βακαλάων συχνά παρουσ ιάζουν  μεγαλύτερη 

δ ιαφοροπο ίηση  απ' τα περ ισσότερα  στοκ.

Στο σχ. 2 (παράρτημα)  υπάρχει  ένα άλλο παράδε ιγμα  

της μουρούνας  στη Β.Α. Αρκτική Θάλασσα.  Εδώ υπάρχουν 

επίσης μεγάλες  δ ιακυμάνσεις  στη στρατολόγηση,  οι οποίες  

όμως είναι  πιο συστηματ ικές.  Ο αριθμός των νεαρών ψαριών
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φαίνεται  να "κάνει  κύκλους",  σε μια περίοδο 6 - 7  χρόνων.  

Δεν γνωρ ίζουμε  τους λόγους αυτής της συμπερ ιφοράς .  Και 

στις δύο περιπτώσε ις  υπάρχουν κάποιες μακροχρόν ιες  

αλλαγές,  με "καλή στρατολόγηση"  πριν το 1975, και όχι 

τόσο καλή από κει και μετά.

Ποιες  είναι όμως οι συνέπε ιες  αυτών των 

δ ιαφορο πο ιήσεων στη στρατολόγηση ;

Πρώτον,  σημαίνει  ότι το μέγεθος των ψαριών ποικ ίλε ι  - 

και αν η αναλογ ία  θανάτου των ψαριών είναι  υψηλή,  έτσι 

ώστε να υπάρχουν αρκετά μεγαλύτερα ψάρια,  τότε το 

μέγεθος του αποθέματος  μπορεί  να ποικίλε ι  πολύ.

Το σχ. 3 δείχνει  τι θα είχε συμβε ί  στο απόθεμα 

βακαλάου αν υπήρχε μια μέτρια αναλογία θανάτου από 

αλιεία 30% την περίοδο 1961-1990.  Με μια χαμηλότερη 

αναλογ ία θανάτου,  θα υπήρχε μεγαλύτερο απόθεμα και 

μ ικρότερες  δ ιακυμάνσε ις  σχ. 4 αν θέλαμε μέγιστη 

σταθερότητα  για το απόθεμα δεν θα έπρεπε να υπάρχει  

αλιε ία και έτσι  οι θάνατοι  να οφε ίλονται  μόνο σε φυσικές 

αιτίες.

Μερικές  φορές από χρόνο σε χρόνο οι δ ιακυμάνσε ις  

είναι αρκετά μικρές και χωρίς αλιεία.  Στην πρώτη ε ικόνα η 

αναλογ ία  θανάτου 30% είναι πιο κοντά στην πραγματ ική 

κατάσταση - στην πραγματ ικότητα,  η αναλογία θανάτου 

είναι πολύ πιο υψηλή (70%) και τα' αποτελέσματα  

φαίνονται  στο σχήμα 5 .

Η αλ ι ευτ ική  αναλογία είναι ανάλογη με τΐ> μέγεθος του 

στοκ. Έτσι  ένα στοκ που ποικ ίλε ι  σημαίνε ι  πώς πο ικ ί λλουν 

και οι αλ ι ευτ ικές  αναλογίες,  και αυτό σημαίνε ι  πως 

πο ικ ί λλουν και τα ε ισοδήματα των ψαράδων.  Αυτή ήταν 

πάντα η κατάσταση,  πολύ πριν τα TAC ενσωματωθούν  στην 

Κοινή Πολι τ ική Αλιε ίας και θα παραμε ίνε ι  έτσι.

Ας δούμε τι σημαίνει  αυτό για την αλιεία και τα TAC. Το 

σχήμα 6 δε ίχνε ι  πως θα ήταν η αλιε ία τα τελευταία 30
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χρόνια εάν ψαρεύαμε με υψηλό ρυθμό όλο αυτό τον καιρό. 

Με ένα σχετ ικά χαμηλό επίπεδο ψαρέματος,  παίρνοντας  

όπως στο σχ. 7. Δυστυχώς αυτό το επίπεδο αλιε ίας 

αν ταποκρ ίνετα ι  σ' ένα 75% μείωση της αλιευτ ικής 

προσπάθε ιας .  Πιο ρεαλιστ ικά μπορούμε να δούμε τι θα 

συνέβα ινε  σ' ένα 40% μείωση της προσπάθε ιας  αλιε ίας 

(σχήμα 8).

1.3.ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

Η σταθερότητα  είναι ένας πιθανός αντ ικε ιμεν ικός  

στόχος  στη δ ιαχε ίριση των ψαρότοπων.  Η αποδοτ ικότητα  

μιας αλ ι ευτ ι κής  προσπάθε ιας  εξαρτάται  απ'  το πόσα ψάρια 

υπάρχουν στην θάλασσα.  Μπορούμε να υπολογ ίσουμε  πόσα 

ψάρια θα υπάρχουν  σε μέγεθος που να ευνοε ί  την αλιεία 

τους, από ένα δεδομένο μέγεθος ψαριών ενός χρόνου (σχ. 

9).
Φυσικά το μέγεθος του στοκ με ιώνεται  καθώς

αυξάνεται  η αλιευτ ική πίεση.  Αν θέλουμε να

μεγ ισ τοπο ιήσουμε  την αποδοτ ικότητα του ψαρέματος,  θα 

πρέπει  να με ιώσουμε το συνολικό ποσοστό αλιε ίας στο 

χαμηλότερο  δυνατό επίπεδο.  Αυτό σημαίνε ι  ότι ο 

τ ελευτα ίος  ψαράς δεν έχει ανταγων ιστές  - οπότε θα τα 

πάει περίφημα.

Άλλος  αντ ικε ιμεν ικός στόχος - εφοδ ιασμός ψαριών.  

Μπορεί  να το υπολογιστε ί ,  όπως απε ικον ίζεται  στο σχήμα 

10. Καθώς αυξάνεται  η αλιευτ ική προσπάθε ια  απ' το μηδέν, 

στην αρχή οι ψαριές αυξάνονται  αναλογικά.  Όμως πολύ 

σύντομα αρχ ί ζουν να μειώνονται .  Και μετά απ'  αυτό φτάνουν 

στο τελευτα ίο  επίπεδο απ' όπου δεν μπορούν να 

εφοδ ιαστούν  με ψάρια απ' την αλ ιευτ ική προσπάθε ια.
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Αν κάπο ιος συνεχίζει  ν' αυξάνει  την αλιευτ ική 

προσπάθε ια  πέρα απ' αυτό το σημείο στην πραγματ ικότητα  

θα πιάσε ι  λ ιγότερα ψάρια. Έτσι ,  αν θέλουμε μέγιστη 

απόδοση,  πρέπε ι  να υπάρχει  μετρημένη αλιευτ ική πίεση.  

Στην πράξη,  δεν θέλουμε η θνησιμότητα  των ψαριών να 

είναι  δ ιπλάσια  από τη θνησιμότητα που οφείλεται  σε φυσικά 

αίτια (περ ίπου 20% κάθε χρόνο).

Αυτό το επίπεδο αλιείας, που θα 'δίνε μια maximum 

απόδοση από ένα δεδομένο επίπεδο στρατολογημένων 

ψαριών,  περ ιγράφετα ι  με το γράμμα Fmax. Πάντως,  η 

αυξημένη  αλ ιευτ ική προσπάθε ια  σημαίνε ι  αυξημένο αριθμό 

ψαράδικων,  περ ισσότερους ψαράδες,  περ ισσότερα  καύσιμα.

Το ΜΕΥ (Μηχανική Οικονομική Απόδοση)  έχει ως 

σκοπό τη λ ιγότερη αλιευτ ική προσπάθε ια  σε σχέση με τα 

κέρδη. Μπορεί τε  να υπολογίσουμε  το F0.1 (ΜΕΥ).  Είναι 

αρκετά δημοφιλές  σαν αντ ικε ιμεν ικός στόχος δ ιαχε ίρ ισης σε 

μερικά μέρη του κόσμου (π.χ. Καναδάς)  και 

ανταποκρ ίνετα ι  σε χαμηλές αξίες αλ ι ευτ ικής θνησιμότητας,  

λ ιγότερο όμως απ' το Fmax.

Σ' ένα συνολικό χαμηλό επίπεδο αλ ιευτ ικής

θνησ ιμότητας  ή αποδοτ ικότητά του θα ήταν πολύ υψηλή.  

Στην πραγματ ικό τη τα  ένας ψαράς μπορε ί  να έχε απόδοση 

ακόμα και όταν η αλιευτ ική πίεση είναι πολύ πιο υψηλή απ'  

το F0.1.  Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η αλ ιευτ ική πίεση να 

αυξηθε ί  σε πολλά στοκ.
•w

Η ανθεκτ ικότητα  των αποθεμάτων,  και Οι "ψαριές"  που
*

μπορούν ν' αποδώσουν,  είναι ένας άλλος δυναμικός

αντ ικε ιμεν ικός  στόχος για τη δ ιαχε ίρ ιση.  Οι δ ιαδ ικασίες  που 

οδηγούν  στην κατάρρευση (καταστροφή)  των αποθεμάτων 

είναι δύσκολο να κατανοηθούν.

Γνωρίζουμε ότι μηδενικό στοκ σημαίνε ι  μηδέν 

στρατολόγησ η αλλά συνήθως υπάρχει  δυσκολ ία  στο ν' 

αποφασ ιστ ε ί  το επίπεδο στο οποίο πρέπει  να φτάσει  το



στοκ πριν το ρίσκο αποτυχ ίας  της στρατολόγηση γίνει  πολύ 

σοβαρό.  Όμω ς  δεν υπάρχει  αμφιβολία ότι στις 

περ ισσότερες  περιπτώσεις,  για να ε ίμαστε λογικά σίγουροι  

ότι η ψυσική θνησιμότητα είναι σε χαμηλό επίπεδο και 

υπάρχε ι  σταθερότητα  (ανθεκτ ικότητα)  χρησιμοποιε ί τα ι  ο 

χα ρα κτήρας  Γπίθά.

Συνοψίζοντας,  υπάρχουν δύο π ιθανο ί  αντ ι κε ιμεν ικο ί  

στόχοι  για την υψηλή αλιευτ ική προσπάθε ια  : η εργασία 

και τα ατομ ικά  κέρδη για μικρά χρον ικά δ ιαστήματα.  Όλοι  οι 

υπόλο ιποι  π ιθανο ί  αντ ικε ιμεν ικο ί  στόχοι  που έχουμε 

αναφέρε ι  - μέγ ιστα συνολικά κέρδη,  υψηλή σταθερότητα,  

ανθεκτ ι κό τητα  (μικρός κ ίνδυνος καταστροφής) ,  

αποδοτ ικότητα ,  υψηλό μέγεθος αποθέματος  - φαντάζουν 

μέτριοι .

Είναι  σ ίγουρο πως όλοι αν τ ι λαμβανόμαστε  ότι η

αλιεία,  ο θάνατος  και ο αφανισμός  των νέων ψαριών έχει 

αρνητ ικές  επιπτώσε ις  για το απόθεμα καθώς και για το 

μέλλον των ψαρότοπων που βασίζοντα ι  στην αλιεία.  Αυτό 

αποτελε ί  ένα ιδιαί τερα σοβαρό πρόβλημα για τους 

βακαλάους της Β. Θάλασσας  (σχ. 11).

Υπάρχε ι  επίσης και κάτι  άλλο που πρέπει  να 

σημε ιωθε ί .  Υποθέτοντας  πως δεχόμαστε  το γεγονός πως 

πρέπει  να με ιωθεί  η αλιευτ ική προσπάθε ια  π.χ. 30%

τουμέγ ιστού  για να αυξηθεί  το μέγεθος του στοκ,  να 

βελτ ιωθε ί  η αποδοτ ικότητα  η σταθερότητα  κ.λ.π. Για πόσο 

καιρό πρέπε ι  να παραμε ίνε ι  η αλ ιευτ ική προσπάθε ια  σ'
λ

αυτό το επ ίπεδο πριν αυξηθε ί  και άλλο;

Αν αυτή η προσπάθε ια  δ ιατηρηθε ί  για αρκετά χρόνια 

τότε θ' αρχ ίσουν να φαίνονται  τα'  αποτελέσματα.  Οι 

ψαρότοποι  θα γίνουν πιο αποδοτ ικο ί  και όλοι  θα θέλουν να 

αυξήσουν  τα ε ισοδήματά τους, π.χ.  αγοράζοντας ένα νέο 

σκάφος.  Αλλά αν γίνει  αυτό τότε η προσπάθε ια  (η 

αλ ιευτ ική)  θ' αυξηθεί ,  και μετά από 1-2 χρόνια θα φτάσει



12

στο επίπεδο απ'  όπου είχε ξεκινήσει .  Η αλήθεια είναι ότι για 

να δ ια τηρηθούν  "υγιή" τα αποθέματα των ψαριών σημαίνε ι  

ότι πρέπε ι  να υπάρχει  μόνιμος περιορισμός  της αλ ι ευτ ικής 

προσπάθε ιας ,  σ' ένα χαμηλότερο επίπεδο απ' αυτό που 

επιβάλλουν  οι δυνάμεις  της αγοράς.

Για τους ψαρότοπους  θα μπορούσαμε  να πούμε πως 

η τ ιμή της αποδοτ ικότητας  είναι να υπάρχει  α ιώνιος 

περ ιορ ισμός.  Αυτό μπορεί  να είναι ένα μη επιθυμητό 

αποτέλεσμα όμως έτσι πρέπει  να γίνει .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

2.1 Γ ΙΑΤ Ι  Η Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ  ΑΠ ΑΡΑΙΤ ΗΤΗ

Η αλιε ία περιλαμβάνε ι  μόνο τα ψάρια που είναι 

δ ιαθέσιμα  για τη συλλογή,  όταν οι άνθρωποι  και τα σκάφοι  

είναι  δ ιαθέσ ιμα  και ικανά να τα συλλέξουν και να τα 

επεξεργαστούν  και όταν η αγορά προετο ιμάζετα ι  να τα 

αγοράσε ι  σε μια τιμή που να αξίζει  τον κόπο. Έτσι  η υγιής 

αλ ίευση πρέπε ι  να υπολογιστε ί  από την συλλογή των 

ψαριών,  από την βιωσιμότητα των σκαφών με τα οποία 

αλ ιεύσαμε,  τα κέρδη και η απασχόληση των υποψήφιων 

ανθρώπων που απασχολούνται  στη β ιομηχανία.

Καθώς σε πολλές  αληθινές καταστάσε ις  στη ζωή, η 

ύπαρξη περ ισσοτέρων από έναν τρόπο υπολογ ισμένων 

επιτυχ ιών στην αλιεία εννοεί  ότι η συγκρ ιτ ική υγεία θα φανεί  

δ ιαφορετ ική από άνθρωπο σε άνθρωπο.  Επομένως δεν θα 

υπάρξει  καμία "καλή κατάσταση"  για την αλιε ία.  Παρ ’ όλα 

αυτά μπορε ί  να είναι καλό και π ιθανό να βρεθούν  κάποιες  

καταστάσε ις  συγκροτημένες  και αποδεκτές  ώστε να 

συμβ ιβαστούν  από όλες τις απόψεις  σε πολλούς ανθρώπους  

ανήσυχα.

Είναι  προφανές  από μία ανάγνωση της ιστορίας  της 

αλιε ίας ότι τέτοιες λογικές συμβιβάσ ιμες  λύσεις δεν 

περ ιλαμβάνοντα ι  φυσικά.  Πραγματ ικά  " σ ε  πολλές  

καλον τοκουμανταρ ισμένες  υποθέσε ις  η κατάσταση είναι 

εκτ ινόμενες  από τις οποίες η αλιε ία είναι  μη υγιής από όλες 

τις απόψε ις  (μη συλλογή,  όχι ψάρια,  όχι σκάφη,  όχι 

ψ α ρά δ ες ) .

Βέβαια ο ο ικονομικός φ ιλελευθερ ισμός  πολ ιτ ικά δεν 

μπορεί  να rel ied ' upon να εξασφαλίσε ι  επ ι τυχημένες



14

αλιεύσε ις ,  και κάποιος τύπος αλ ιευτ ικής δ ιαχε ίρ ισης είναι 

γεν ικά απαραί τητος .

2.2 Β ΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

Το συμπέρασμα είναι ότι οι δ ι ευθύνσε ις  αλιε ίας είναι  

απαρα ί τητο  να απαιτούν τις αιτ ίες για το τι ακριβώς πρέπει  

να προ σ πα θ ή σ ο υ ν  να πετύχουν.  Αυτό που πρέπει  να έχει 

πρα γμ α το π ο ιη θ ε ί  για πολλά χρόνια είναι  οι συλλογές  από τα 

αποθέμ ατα  ψαριών υπακούουν στο νόμο της ελαττωμένης  

επιστροφής.

Έτσι  εάν δύο φορές από τα πολλά  σκάφη πάνε για 

ψάρεμα για αποθεματ ικά  ψάρια η συλλογή γίνει  σε μακρά 

περίοδο τότε δεν θα είναι και τα δύο μεγάλα πραγματ ικά,  

είναι πολύ π ιθανό ότι η συνολική συλλογή μπορεί  να είναι 

πραγματ ικά  μικρότερη.  Το σχήμα 12 δείχνει  μια τυπική 

παραγωγ ική  καμπύλη,  σε σχέση ανάμεσα στην ισοδύναμη 

ψαριά και στην απόδοση της μακράς περιόδου αλίευσης.

Σ ’ αυτό το σχήμα ανέρχεται  η αλ ίευση της θέσης Β που 

είναι δ ιπλάσια  από το Α και το μισό από το C. Εάν η 

ανερχόμενη  αλίευση αυξάνεται  από το Α στο Β (αύξηση 

100%). Η παραγωγή στη μακρά περίοδο αυξάνεται  από 

170.000 τόνους  σε 210.000 τόνους,  η αύξηση αυτή είναι 

μόνο 24%. Εάν η ανερχόμενη αλ ίευση ξανά αυξηθε ί  σε 

ποσοστό 100% από το Β στο C τότε η μρκρά περ ίοδος 

συλλογής  πέφτε ι  απότομα στους 145.000 τόνους,  η μείωση 

επέρχεται  στο 31%.

Πρέπει  να είναι t ressed ότι η απόδοση μπορεί  να 

συζητηθε ί  σε σχέση με τη μακρά περίοδο  συλλογής  : η μικρή 

περ ίοδος  της απόδοσης  δ ιπλασιάζετα ι  κατά την ανερχόμενη 

αλίευση που πρέπει  να αυξηθε ί  στην συλλογή αλλά δεν 

μπορεί  να συγκρατηθε ί .  Η αλίευση με τη μέγιστη απόδοση
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παρ ιστάνετα ι  στην καμπύλη απόδοσης  (το σημείο Β στο 

σχήμα 1) και καλείται  Μεγίστη Συγκράτηση Απόδοσης  

(ΜΣΑ) .Τα  επίπεδα της αλίευσης προσπαθούν  να αυξηθούν 

υψηλότερα  από αυτά του Β που θεωρήθηκαν  σαν 

υπεραλί ευση.  Το σημείο ϋ παρουσιάζε ι  την εξαφάνιση της 

αλίευσης.

2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ

Η τακτ ική  η οποία μεγ ιστοποιε ί τα ι  στη μακρά περίοδο 

συλλογής από την αλιεία δεν μπορε ί  να εξετάσει  το ιδανικό,  

ούτε τις ιδ ιοκτήτες  των σκαφών ή τους ψαράδες οι οποίοι  

κα ταλαμβάνουν  τα μέτρα της επιτυχ ίας σε χρήματα και 

εργασία.

Πως μπορούν αυτά τα κριτήρια της επιτυχ ίας  να 

επηρεάσουν  την ανερχόμενη αλιε ία που περιγράφεται  στο 

Σχήμα 13, η οποία δείχνει  τα κόστη και τα κέρδη που 

μπορούν να συσχετ ί ζονται  με την αλιε ία που περ ιγράφεται  

στο Σχήμα 12. Η καμπύλη κερδών μας δείχνει  τ ις αναλογ ί ες  

αύξησης της ανερχόμενης αλιε ίας.  Με άλλα λόγια

δ ιπλασ ιάζετα ι  η ανερχόμενη αλιε ία με αποτέλεσμα τον 

δ ιπλασ ιασμό του κόστους.  Η καμπύλη κερδών μας δείχνει  

την αρχική αύξηση ακολουθώντας  από μια πτώση.

Τα κέρδη αυξάνονται  πολύ απότομα κ α ι ’η πτώση είναι 

πολύ αργή από την συλλογή που φαίνεται  στην καμπύλη 

απόδοσης  στο σχήμα 12 αυτό επειδή το κεφάλαιο αξίας του 

ψαριού φροντ ί ζετα ι  και ρυθμίζεται  από το επίπεδο για την 

προμήθε ια .  Η διαφορά ανάμεσα στην καμπύλη κόστους και 

στην καμπύλη κερδών είναι το καθαρό κέρδος.  Αυτό που 

μπορεί  να φανε ί  είναι αυτό το μέγιστο ή ένα κοντ ινό σημείο.
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Μάλλον από το σημείο Β το οποίο Β το οποίο όπως είδαμε 

νωρ ί τερα είναι  το επίπεδο της αλ ίευσης στο οποίο η συλλογή 

είναι  στο μέγ ιστο επίπεδο.  Η συλλογή στο σημείο Α κάποιες 

φορές ονομάζετα ι  μέγιστη ο ικονομική απόδοση.

Σ ’ αυτό το ιδιαίτερο παράδε ιγμα,  οι δύο καμπύλες 

τέμνοντα ι  σε ένα σημείο Ω. Σε αυτό το σημείο η αλιε ία μόλις, 

σπάει  ομο ιόμορφα όπου δεν είναι επωφελής  κατάσταση από 

τη συλλογή που είναι καλή. Παρακάτω είναι αυξανόμενη και 

δεν υπάρχε ι  κέρδος.  Ωστόσο οι αλ ιεύσε ις είναι πολύ 

αν ταγων ιστ ικ ές  επιχε ιρήσεις και επειδή ο περ ιορ ισμός της 

αλ ιε ίας από μια εταιρία ή χώρα θα άφηνε απλά κάποιο 

περιθώρ ιο  για επέκταση για τους ανταγωνιστές ,  ήταν ή είναι 

για κατευθύνσε ις  αλ ίευσης πρώτο ομοιόμορφο σημείο 

σπασ ίματος .

Η υπερκεφαλα ιοποιημένη κατάσταση μπορε ί  να είναι το 

καλύτερο για μεγαλύτερη απασχόληση για τους ψαράδες 

αλλά δεν ε ίναι  μεγαλύτερη για τα κέρδη τους. Από τα πολλά 

σημεία απόψεων επέρχεται  τη με ίωση σε πλήρη αλιευτ ικά 

επίπεδα μπορε ί  να φαίνονται  επιθυμητά.

1.4 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝ ΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Από αυτούς τους παράγοντες  είναι καθαροί  και 

δ ιαφορετ ικού ενδ ιαφέροντος  που δεν είναι αρεστεί .  

Ι κανοπο ιε ί  ταυτόχρονα  σε ένα λεπτομερές. "  επίπεδο της 

αλιε ίας.  Αυτή η τακτική επομένως θα ■■ είναι πολύ 

συμβ ιβάσ ιμες  ανάμεσα σε διάφορα ενδ ιαφέροντα.

Αυτή είναι  η εργασία για τους δ ιευθυντές  αλιε ίας να 

αναζητούν  τέτοιο συμβιβασμό και ερμηνε ία στην διευθυντ ική 

δράση.  Στην πρακτ ική αυτό είναι το όριο να είναι δύσκολο 

ιδ ια ι τέρως για την διεθνή αλιεία.  Δ ιάφορες  χώρες 

εμπλέκοντα ι  στην αλιεία, έχουν δ ιαφορετ ικές  σχέσεις
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κόστους  και κέρδους  και θα δώσουν  δ ιαφορετ ική βαρύτητα 

δ ιάφοροι  αντ ικε ιμεν ικο ί  στόχοι .  Εξαιτ ίας αυτής της έλλε ιψης 

συμφων ίας  στους δ ιευθυντ ικούς αντ ι κε ιμεν ικούς στόχους  

και επε ιδή οι μη βιολογική αντ ικε ιμεν ικο ί  στόχοι  ε ίναι  σπάνια 

ποσο τ ικ οπ ο ιημέν ο ι  η β ιολογική έννοια του Μ β Υ 1 τείνει  να 

αποδεκτή .

Η στρατηγ ική  της προσπάθε ιας  να κατορθώσε ι  η 

παραγωγή είναι  ωστόσο μετρ ιασμένη στην πρακτ ική,  σε 

αυτή τη περ ίπτωση υπερεκμετάλλευση αλιε ίας από την 

πραγματοπο ίησ η  ότι η απότομη μείωση από τα υψηλά 

επίπεδα σε αλ ιευτ ικά να ΜΘΥ επίπεδα αλιε ίας μπορε ί  να 

είναι υπερβολ ικά  δ ιασπαστ ικά στην μικρή περίοδο.

Παρόμο ια  για την ανάπτυξη της αλιε ίας όπου αυξάνεται  

η αλίευση μπορούμε να περ ιμένουμε βέβαια ότι θα είναι μια 

καλή ιδέα να περ ιορ ιστε ί  αναλογ ικά η ανάπτυξη δίκαια με 

μικρό ποσοστό  αυξάνοντας σε σειρά αποφεύγοντας  να 

προ χωρήσουμε  περισσότερο α π ’ ότι πρέπε ι  στους 

αντ ι κε ιμεν ικούς  στόχους.  Για αυτούς τους λόγους οι 

μακροπερ ιοδ ικο ί  αντ ικε ιμεν ικοί  στόχοι  της δ ι ευθυντ ικής  

αλιε ίας είναι  συνήθως γρήγοροι  όπως την επίτευξη του ΜβΥ 

αλλά οι μ ικροπερ ιοδ ικο ί  αντ ικε ιμεν ικο ί  στόχοι  είναι  γρήγοροι  

όπως κάποιο ποσοστό αλλαγής από το επίπεδο εξέλ ιξης 

στην αλ ι ευτ ική δραστηριότητα.

1.5 ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Η έννοια της αλιευτ ικής δραστηρ ιότητας  θα γίνει  

κατανοητή σε δ ιάφορες περ ιόδους  με δ ιαφορετ ικούς  

ανθρώπους .  Ο ιδ ιοκτήτης του σκάφους μπορεί  να μετρήσει  

τα σκάφη,  ή ίσως πιο σωστά να χε ιρ ιστε ί  τα έξοδα.  Σε κάθε 

ενδ ιαφερόμενο  στην απασχόληση στη β ιομηχαν ική αλιεία 

μπορούν να συσχετ ιστούν  οι αριθμοί  των εργαζομένων
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επ ιστήμονες  αλιείας,  ωστόσο,  νοε ί ται  το επίπεδο της 

αλ ιευτ ικής  θνησ ιμότητας  στο αλ ιευτ ικό απόθεμα.

Παράδοξα,  αντί  να παραπέμψει  σε θανάτους ψαριών,  ο 

ακριβής επ ιστημον ικός καθορισμός  της αλ ιευτ ικής 

θνησ ιμότητας  παραπέμπει  στην επιβίωση.  Αυτός ο 

καθορ ισμός είναι  "ο αρνητ ικός φυσικός λογάρ ιθμος  σε 

αναλογ ία  από τα ψάρια επιβίωσης αλ ιευμένα μέσα σε ένα 

χρόνο".

Αυτή η εγγύηση περιπλέκε ι  και μπερδεύε ι  τους 

ε ιδικούς.  Εάν το καταλαβαίνε ις  αυτό μπορείς  να παραλε ίψε ις  

τις επόμενες  λίγες παραγράφους  μαρκάροντάς  τις με μια 

οριακή γραμμή.  Εάν δεν το καταλαβα ίνε ι ς  αυτό και 

σ ιχα ίνεσαι  τα μαθηματ ικά μπορείς επίσης να το παραλε ίψε ις  

και να μαρκάρε ις  τις παραγράφους,  αλλά πρώτον κοί ταξε το 

σχήμα 13 το οποίο δείχνει  την ποσότητα  την οποία οι 

επ ιστήμονες  καλούν αλιευτ ική θνησ ιμότητα  (συνήθως 

σημε ιώνετα ι  με το Ρ) και συσχετ ί ζετα ι  με την αναλογ ία  των 

ψαριών που επιβ ίωσαν κατά την αλίευση.

Σ ’ αυτό μπορείς να σημειώσεις  ότι εάν έχει την αξία 

επιβ ίωσης  των ψαριών'  περίπου 0,7 τότε τα μισά άρια 

επιβίωσαν,  αλλά εάν το δ ιπλασιάσε ις  γ ίνεται  1,4 τότε μόνο 

το 1/4 των ψαριών επιβίωσαν.  Μπορείς  να δεις επίσης ότι 

υψηλότερα είναι  η αλιευτ ική θνησ ιμότητα  και χαμηλότερα  

είναι η αλ ι ευτ ική επιβίωση.

Ο ορ ισμός  της αλιευτ ικής θνησ ιμότητας  δίνεται  

παρακάτω μπορε ί  να φαίνεται  μπερδεμένος,  μη ειδικός,  αλλά 

πραγματ ικά  κάνει  μία σπουδαία συμφωνία με α ίσθημα.  Από 

τότε που κατάλαβαν  την αλιευτ ική θνησιμότητα  είναι  μάλλον 

βασικό σε μια συζήτηση από δ ι ευθυντές  αλιε ίας ότι είναι  

άξιο να προβληματ ί ζον τα ι  λίγο για να το καταλάβουν.

Όταν  εμείς πρώτοι  σκεφτήκαμε  σχετ ικά με την 

θνησιμότητα  των ψαριών εμείς συνήθως σκεφτόμαστε  την



αναλογ ία  θανάτωσης.  Για παράδε ιγμα  ένας συγκεκρ ιμένος  

στόλος  ψαρέματος  μπορεί  να σκοτώσει  το 60% ενός 

συγ κεκρ ιμένου  αλιευτ ικού αποθέματος  κάθε χρόνο.  Στην 

πρακτ ική  δεν είναι  πολύ χρήσιμο να εξετάσε ις  την αναλογ ία 

θανάτωσης ,  επειδή τέτοιες αναλογ ί ες  δεν μπορούν να 

προ στεθ ού ν  μαζί.

Για παράδε ιγμα  εάν ο στόλος σκοτώσει  60% και 

δ ιπλασ ιαστε ί ,  φανερά αυτό δεν μπορε ί  να σκοτώσει  120% 

των ψαριών.  Ακόμα χρησιμοποιώντας  δηλητήρια ή εκρηκτ ικές  

ύλες μόνο 100% των ψαριών μπορούν να σκοτώσουν  ! Τι 

συμβαίνε ι  σε τέτοια περίπτωση που ο στόλος σκοτώνε ι  το 

60% των ψαριών που απομένουν 40% ζουν και 60% από το 

40% σκο τώνοντα ι  από το άλλο μισό, απομέναν το 16% του

συνολ ικού  όγκου ζωντανών ψαριών.  Έτσι  η αναλογ ία των

σ κο τω μέ νων  ψαριών από τον συνολ ικό στόλο είναι 84%.

Μπορούμε  να δούμε τους ρυθμούς αυτούς μέσω της 

περ ιγραφ ικής  θνησιμότητας  σε αναλογ ί ες  θανάτωσης που 

είναι πολύ σκληρές για να είναι  κατάλληλες.  Το ποσοστό 

επ ιβ ίωσης  είναι  μερικό κατάλληλο από το ποσοστό

επ ιβ ίωσης  των αλ ιευμάτων των δύο σκαφών,  Σκάφος Α και 

Σκάφος Β μαζί ,  είναι  απλό ότι η παραγωγή σε αναλογ ία  

επ ιβ ίωσης  κάθε σκάφους είναι ξεχωριστή.

Έτσι  :

Ποσοστό  επιβ ίωσης Α και Β = ποσοστό επιβ ίωσης  Αχ

<< << Β.

(ποσοστό  επιβίωσης Α και Β) = λογάρ ιθμος  (ποσοστό
λ

επ ιβ ίωσης  Α)

+ << ( << << Β).

Επ ιβ ίωση είναι η πρόσθεση δυο λογαρ ίθμων για να 

εξάγουμε  τον λογάριθμο του ολικού ρυθμού επιβίωσης.  Αυτό 

είναι κατάλληλο  αλλά ο λογάριθμος της αναλογ ίας  (ο οποίος  

είναι πάντ ο τε  λ ιγότερο από 1) είναι  αρνητ ικός,  έτσι είναι
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χρήσιμο να χρησ ιμοποιήσουμε  τον λογάρ ιθμος  και να 

πάρουμε  έναν θετ ικό αριθμό.

Για δ ιάφορους  τεχνικούς λόγους  είναι  επίσης χρήσιμο 

να χρ ησ ιμοπο ιούμε  φυσικούς λογάρ ιθμους  μάλλον από 

λογάρ ιθμους  που έχουν σαν βάση το 10 που συνήθως 

δ ιδάσκοντα ι  στα σχολεία.  Αυτό είναι  συνηθέστερο να 

γράφεται  σαν Ιη έτσι εμείς έχουμε μία νέα εξίσωση.

Ιπ (ποσοστό  επιβίωσης Α και Β) = - Ιη (ποσοστό 

επ ιβ ίωσης  Α)

= - Ιη (ποσοστό επ ιβ ίωσης  Β)

Τώρα αυτός ο αρνητ ικός φυσικός λογάρ ιθμος  του 

ποσοστού  επιβ ίωσης έχει μόλις καθορ ιστε ί  σαν αλιευτ ική 

θνησιμότητα .

ΡΑ = - Ιη (ποσοστό επιβ ίωσης Α).

Λαμβ άνο ντας  υπόψη την εξ ίσωση σε περίοδο 

αναλογ ικής επιβ ίωσης χρειάζεται  να πάρουμε  τον αντ ίστροφο 

του λογάρ ιθμου  για κάθε μεριά της εξ ίσωσης.  Ο αντ ίστροφος  

φυσικός λογάρ ιθμος  είναι ο λε ι τουργ ικός  εκθέτης ο οποίος 

για μία αξία χ γράφεται  συνήθως σαν θχ ή Εχρ (χ). Από αυτό 

βγαίνε ι  και η αντ ίστροφη σχέση :

Εχρ (Ιη χ) = χ

Αντ ικαθ ι στώντας  έχουμε:

Εχρ (- ΡΑ) = Εχρ ( ΐη (ποσοστό επιβ ίωσης Α) )

= ποσοστό  επιβ ίωσης  Α.

Για να γίνει  κατανοε ι τό παραθέ τουμε  ένα παράδε ιγμα :  

Εάν το 60% είναι  τα ψάρια που θανατώθηκαν  *.από τα σκάφη, 

40% επ ιβ ίωσαν,  έτσι η αλιευτ ική θνησ ιμότητα  Ρ δίνεται  από 

τη σχέση:

Ρ = - Ιη (40/100)  = 0,9163

Εάν δ ιπλασιάσουμε τα σκάφη θα πάρουμε αλ ιευτ ική 

θν ησ ιμότητα  :

0 , 9163  + 0,9163 = 1,8326



και η νέα εξ ίσωση των επι ζώντων ατόμων είναι 

Εχρ (- 1,8326)  = (16/100) = 16%

1. Όπου MSY = Μέγιστη Ανεκτή Απόδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ

Προκε ιμένου να δώσουν συμβουλή για το TAC, οι 

ι χθυολόγο ι  χρειάζεται  ν ’ αττοκαλύψουν την τρέχουσα 

κατάσταση του αποθέματος.  Χρε ιάζετα ι  επίσης να 

ανακαλύψουν  ποια θα ήταν η καλύτερη για το απόθεμα.  

Όπως και ο πλοηγός  του πλοίου,  χρε ιάζετα ι  να βρουν που 

είναι και που θέλουν να πάνε πριν μπορέσουν να 

υπολογ ίσουν  την πορεία.

Τόσο η τρέχουσα κατάσταση όσο και η καλύτερη 

κατάσταση του αποθέματος  μπορούν να αναλογ ιστούν  μ ’ 

αυτή την αναλογ ία  αναφορικά με το γεωγραφικό πλάτος  της 

θνησ ιμότητας  και του γεωγραφικού μήκους του ποσού των 

ψαριών.

Δυστυχώ ς  είναι αδύνατο να υπολογ ίσουμε  άμεσα πόσα 

ψάρια υπάρχουν στη θάλασσα,  έτσι το πρόβλημα της 

εκτ ίμησης αυτών των νούμερων χρειάζεται  έμμεση 

προσέγγ ιση .  Αυτός ο τομέας του φυλλαδίου εξηγεί  πως τα 

δ ιαθέσιμα δεδομένα χρησιμοποιούνται  για να υπολογ ίσουμε  

αυτές τις συντεταγμένες .

3.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Τα πιο σημαντ ικά είδη δεδομένων είναι εκε ίνα που 

περ ιγράφουν  την εμπορική αλιεία.  Το βάρος τω ψαριών που 

π ιάνοντα ι  καθώς και το που πιάνονται  είναι σ ίγουρα τα πιο 

κρίσιμα αντ ικε ίμενα,  για τα οποία πρέπει  να συλλέξουμε  

δεδομένα.

Σημαντ ικός  είναι επίσης ο υπολογ ισμός  των ψαριών σε 

κάθε περιοχή.  Για να είναι π ιθανο ί  οι ακριβε ίς 

προσδ ιορ ισμο ί ,  το συνολικό εμπορεύσ ιμο  πιάσιμο από
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οπ ο ιοδήποτε  απόθεμα ψαριών θα πρέπει  να υποδια ιρεθε ί  

από όλες τις χώρες σε νούμερα ψαριών ανά ηλικία.  Αυτό 

μπορε ί  να γίνει  εάν οι συμμετέχουσες  χώρες μετρούν 

δε ίγματα  από τα εμπορεύσιμα ψάρια τακτ ι κά (Εικ. 14) 

και εάν βρίσκουν τις ηλικίες των αντ ιπροσωπευτ ικών  

δε ιγμάτων σε κάθε μήκος.

Οι μετρήσε ις δίνουν μια εκτ ίμηση του αριθμού των 

ψαριών σε κάθε μήκος που πιάνονται  από μια χώρα. Τότε,  

γνωρ ίζοντας  την ηλικία των ψαριών,  κάθε αριθμός ψαριών 

σε οπο ιοδήποτε  μήκος μπορεί  να μετατραπε ί  σε αριθμό 

ψαριών σε κάθε ηλικία.  Είναι π ιθανό να καθορίσουμε τις 

ηλικ ίες επειδή πολλά είδη ψαριών που πιάνοντα ι  στα 

Ευρωπαϊκά νερά φέρουν κάποια στοιχεία για την ηλικία 

τους στη δομή του σκελετού τους ή στα λέπια τους.

3.2 ΑΛ ΛΕ Σ  ΠΗΓΕΣ ΠΡΟ ΣΔΙΟΡΙΣ ΜΟΥ ΔΕ ΔΟΜΕΝΩ Ν

Οι εμπορικές  στατ ιστ ικές  είναι η βασική πηγή 

δεδομένων για τον προσδ ιορ ισμό του αποθέματος.  Αυτό 

συμβαίνε ι  επειδή συσχετ ί ζονται  άμεσα με το πρόβλημα 

υπολογ ισμού  της θνησιμότητας.  Όμως υπάρχουν ερωτήσε ις  

τις οπο ίες  οι εμπορικές  στατ ιστ ικές  δεν απαντούν και 

χρε ιάζονται  δεδομένα από την έρευνα των αλ ιευτ ικών 

σκαφών.

Πράγματι ,  σε μερικές περιπτώσεις,  όπου δεν υπάρχουν 

δ ιαθέσιμα εμπορικά δεδομένα,  τα δεδομένα α ϊ τ ό ' τ η ν  έρευνα 

των σκαφών ίσως αποτελέσουν  τη μόνη βάση για να κάνουμε 

προσδιορ ισμούς .  Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό'  ν' αφορά την 

περ ίπτωση,  όπου ένας καινούριος  αλ ιευτ ικός τόπος 

αναπτύσσετα ι ,  όπως είναι αυτός για τα μπλε μικρά ψάρια 

(που μο ιάζουν  με μπακαλιάρο)  στα δυτικά της Βρετανίας.

Μπορεί  όμως και να συμβαίνε ι ,  όταν ένας τόπος 

αλιε ίας κλείνει  π.χ. η ρέγγα στη Βόρεια θάλασσα τα
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τελευταία χρόνια.  Μερικά από τα πιο χρήσιμα ερευνητ ικά 

δεδομένα για λόγους  προσδιορ ισμού είναι τα αποτελέσματα  

πε ιραμάτων (με ετ ικέτες),  ερευνών με αυγά, ερευνών με 

μικρά ψάρια,  ηχητ ικών ερευνών και ερευνών με ψάρια του 

πυθμένα.

Το πε ίραμα με ετ ικέτες συνίσταται  στο χαρακτηρ ισμό 

μεγάλων αριθμών ψαριών στη θάλασσα χρησ ιμοπο ιώντας  

ένα από τα βασικά είδη ετ ικέτας.  Τα ψάρια αριθμούντα ι  

ατομικά,  ούτως ώστε να εντοπίζεται  η προέλευση του κάθε 

ψαριού από την ετικέτα,  ενώ οι λεπτομέρε ι ες  του ψαριού 

(μήκος,  θέση κ.λ.π.) ,  όταν ξανα-α ιχμαλωτ ίζετα ι  από τους 

ψαράδες,  μπορούν να συγκριθούν με εκε ίνες την ώρα του 

πιασίματος.

Τέτο ια  αποτελέσματα είναι ιδ ιαίτερα χρήσιμα στα 

πρώιμα στάδια προσδιορισμού του αποθέματος,  όταν είναι 

απαραί τητο να αποφασίσε ις  για τη θαλάσσια περιοχή στην 

οποία κατο ικε ί  το απόθεμα.  Έτσι  δε ίχνουμε για παράδε ιγμα  

ότι ο βακαλάος  της Βόρειας θάλασσας είναι ξ εχωριστός  από 

το βακαλάο Faroe.

Τα αποτελέσματα  από τα πε ιράματα  αυτά ισχύουν 

επίσης για τον καθορισμό ανάμε ικτων  ποσοστών μεταξύ των 

δ ιαφορετ ικών  αποθεμάτων ψαριών.  Σε άλλες περ ιπτώσε ις  

τα απο τελέσμα τα  μπορούν επίσης να χρησ ιμοπο ιηθούν  για 

να ερευνηθούν  τα ποσοστά θνησιμότητας  και τα μεγέθη του 

πληθυσμού.

Οι ηχητ ικές  έρευνες αναζητούν τον προσδ ιορ ισμό  του
*

μεγέθους του πληθυσμού των πελαγ ικών  ειδών, 

χρησ ιμοπο ιώντας  τον εξοπλισμό βυθοσκόπησης  για την 

αποτύπωση της πυκνότητας των ψαριών.  Αυτό είναι 

δύσκολο,  ε ιδικά όταν διάφορα είδη βρίσκονται  στην ίδια 

περιοχή.  Ακόμη κι όταν τα είδη βρίσκονται  σε σχετ ική 

απομόνωση,  όπως είναι τα μπλε μικρά είδη ψαριών (blue 

whi t ing)  στα δυτ ικά των Βρετανικών νησιών,  είναι  δύσκολο
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να απα ι τήσουμε  ακριβείς εκτ ιμήσεις για την αφθονία 

εξαι τ ίας του μεγέθους της περιοχής που ερευνείται ,  των 

λογ ιστ ι κών προβλημάτων της δε ιγματοληψίας  και των 

τεχν ικών προβλημάτων στην ερμηνε ία των ηχο - σημάτων 

που λαμβ άνον τα ι  από τα ερευνητ ικά σκάφη αλιε ίας.

Παρ'  όλα αυτά, τέτοιες  εκτ ιμήσε ις  μπορούν να είναι  

πολύτ ιμες  στον καθορισμό προληπτ ικών  επιπέδων 

π ιασ ίματος ,  τα οποία στοχεύουν στην προστασ ία  του 

αποθέματος,  ενώ γίνονται  και πιο ακριβε ίς  υπολογ ισμοί .

Η έρευνα των αυγών είναι ένας ακόμη τρόπος 

για τον υπολογ ισμό  του μεγέθους του πληθυσμού των 

ψαριών.  Τα περ ισσότερα  είδη ψαριών (η ρέγγα είναι  μια 

αξ ιοσημε ίωτη  εξαίρεση)  παράγουν αυγά, τα οποία 

επ ιπλέουν και αναπτύσσονται  στο πλαγκτόν.

Σε μια έρευνα των αυγών, το δίχτυ που σέρνει  / πιάνει  

το πλαγκτό ν  βρίσκεται  στην περιοχή,  όπου τα ψάρια 

γεννούν και ο συνολ ικός αριθμός αυγών που αυτά παράγουν  

στη δ ιάρκε ια του χρόνου υπολογίζεται .  Με δεδομένη τη 

γνώση για το νούμερο των αυγών που ένα θηλυκό ψάρι 

παράγε ι  στη δ ιάρκεια του χρόνου υπολογίζεται .

Με δεδομένη τη γνώση για το νούμερο των αυγών που 

ένα θηλυκό ψάρι παράγε ι  στη διάρκεια του χρόνου,  είναι 

έπειτα π ιθανό να υπολογισθε ί  ο αριθμός των ενήλ ικων 

θηλυκών ψαριών στον πληθυσμό.  Ο συνολ ικός αριθμός των 

ψαριών μπορε ί  μετά να υπολογ ισθε ί  χρησ ιμοπο ιώντας  τη 

σχετ ική αναλογ ία  των ενήλικων θηλυκών πρ*ος τα ενήλικα 

αρσεν ικά και όλα τα νέα ψάρια που βρίσκονται  π ιασμένα.

Οι έρευνες  για τα ψάρια του πυθμένα  είναι  μια 

προσπάθε ια  να υπολογ ίσουμε  άμεσα την αφθον ία των 

ψαριών που βρίσκονται  στον πυθμένα  χρησ ιμοπο ιώντας  

ένα δίχτυ του πυθμένα ως ερευνητ ικό όργανο.  Με την ετήσια 

επανάληψη των ερευνών,  είναι π ιθανό να κατευθύνουμε  τις 

αλλαγές  που παρουσιάζε ι  η πληθώρα των ψαριών ανά
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ηλικία και με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται  η θνησ ιμότητα  

άμεσα.

Όλη η δουλε ιά των ερευνητ ικών σκαφών αναπόφευκτα  

υποφέρε ι  από το συγκρ ιτ ικά μικρό ποσό δε ίγματος  που 

μπορε ί  να επιτευχθε ί ,  έτσι  οι υπολογ ισμοί  που βασίζοντα ι  σ' 

αυτό τε ίνουν να είναι  λ ιγότερο ακριβε ίς από εκε ίνους που 

βασίζοντα ι  σε μεγαλύτερα ποσά δε ιγμάτων από το απόθεμα 

των ψαριών,  το οποίο δίνεται  από τις μελέτες των 

εμπορ ικών στόλων.
Ί·

Παρ' όλα αυτά τέτοιες  έρευνες είναι πολύ χρήσιμες  

για την απόκτηση εκτ ιμήσεων,  στις οποίες δεν υπάρχουν 

εμπορικά δεδομένα και για τη χορήγηση δ ιασταυρωμένων 

ελέγχων.  Σε μερικές περ ιπτώσε ις  κάποιες εκτ ιμήσεις ,  που 

γ ίνονται  με τρόπο δ ιαφορετ ικό από τον προαναφερθέντα,  

μπορούν να συνδυαστούν  για να δώσουν έναν πιο ακριβή 

προσδ ιορ ισμό  του αποθέματος  από εκε ίνον που θα ε ίχαμε 

με τη χρήση μιας μεθόδου.  Φυσικά, καθώς η εμπε ιρ ία μας 

τόσο για το απόθεμα όσο και για τα δεδομένα  αυξάνει ,  

βελτ ιώνετα ι  σε ακρίβε ια η εκτ ίμηση του αποθέματος.

3.3 ΥΠ ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ  

ΣΤΗ Ν ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΝΗΣΙΜΟΤ ΗΤ ΑΣ

Για να ε ίμαστε  ικανοί  να προβλέψουμε  μελλοντ ικά 

π ιασίματα  οι επ ιστήμονες  πρέπει  να υπολογ ίσουν  πόσα 

ψάρια ανά ηλικία βρίσκονται  στη θάλασσα τώρα και τι 

αναλογ ία από κάθε ηλικ ιακή ομάδα θα π ιαστε ί  ανά χρόνο.

Οι άνθρωποι  συχνά εκπλήσσονται  όταν ακούνε,  πόσο 

καιρό μπορούν να ζήσουν τα ψάρια. Για παράδε ιγμα,  η 

μεγάλη πλατέσσα βρίσκεται  κανονικά στην ηλικ ία των 20 

χρόνων,  ενώ υπάρχουν  είδη 30 ετών ή και περ ισσότερα ,  τα 

οποία είναι άγνωστα.  Ένα άλλο χαρακτηρ ιστ ικό  των
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αποθεμάτων,  που συχνά προκαλε ί  έκπληξη,  είναι  η μεγάλη 

απόκλ ιση στον αριθμό ψαριών που ε ισέρχοντα ι  κάθε χρόνο 

στο τόπο αλιε ίας.  Για παράδειγμα,  ο αριθμός βακαλάων που 

δ ιανύουν  τον πρώτο χρόνο της ζωής τους στη Β. Θάλασσα 

το 1967 ήταν περίπου 33 φορές μεγαλύτερος από τον 

αντ ίστο ιχο το 1 969.

Αυτά τα δύο χαρακτηρ ιστ ικά καθιστούν τη γνώση για 

τη δομή της τρέχουσας ηλικίας του πληθ υσ μο ύ πολύ 

σημαντ ική,  καθώς υπολογ ί ζουμε  τις μελλοντ ικές  αλλαγές  

του π ιασ ίματος .  Είναι σημαντικό,  επίσης,  να ξέρουμε  τις 

αλλαγές  που θα γ ίνουν ως προς το βάρος καθώς και τις 

αλλαγές  που θα γ ίνουν στα μικρά ψάρια (στους γόνους)  

καθώς μεγαλώνουν.

Οι αλλαγές  που παρατηρούνται  στα απο θέματα  μετά 

τα στάδια της κάμπιας και του γόνου οφε ίλονται  κυρίως στα 

π ιασ ίματα  (θνησ ιμότητα  ψαριών),  έτσι είναι  σημαντ ικό  να 

γνωρ ίζουμε  την απόκλ ιση που παρουσιάζε ι  η θνησ ιμότητα  

από ομάδα σε ομάδα.

Προκε ιμένου να υπολογ ίσουμε πόσα ψάρια υπάρχουν 

στη θάλασσα,  οι ιχθυολόγοι  αρχίζουν με τον υπολογ ισμό 

των ψαριών που υπήρχαν μερικά χρόνια πριν.  Αυτό συνήθως 

γίνεται  με τη χρήση μιας μεθόδου που είναι  γνωστή ως 

<<ανάλυση cohor t>>.  To cohort  είναι ένα άλλο όνομα για 

το γόνο ή για τα ψάρια που βρίσκονται  στο 1° έτος, και 

γενν ιούνται  σε συγκεκρ ιμένο χρόνο.

Ο μπακαλ ιάρος  που γεννήθηκε το 1970 είναι  ένα 

τέτοιο ε ίδος (cohor t ) .  Ήταν μηδενός χρόνου το 1970, ενός 

έτους το 1971 κ.λ.π. Οι αναλύσεις αυτές γ ίνοντα ι  με τη 

χρήση του συνολικού πιασίματος  σε κάθε ηλικ ία ζωής. Οι 

πληροφορ ίες  αυτές είναι διαθέσιμες,  επειδή τα τελευταία 

χρόνια πολλές  χώρες έχουν συλλέξει  δεδομένα  κατ'  αυτόν 

τον τρόπο.
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Είναι έτσι δυνατό να αποκτήσουμε το συνολ ικό διεθνές 

πιάσιμο αυτού του ε ίδους σε κάθε ηλικία.  Με βάση τα 

δεδομένα αυτά είναι απλό να συλλέξουμε το συνολ ικό ανά 

έτος πιάσιμο των δ ιαφόρων ετήσιων - τάξεων.

Αναλογ ι ζόμενο ι  μόνο ένα απ' αυτά η τάξη του 1970 

του βακαλάου της Β. Θάλασσας,  θα έδινε για παράδε ιγμα  

δεδομένα από το 1971, όταν ήταν ενός έτους μέχρι  το 

1980, που θα ήταν 10 ετών. Το πρόβλημα συνεπώς είναι  να 

ανακατασκευάσουμε  τον αριθμό των ψαριών σε κάθε μέρα 

γέννησης  (αρχ ί ζοντας από την 1η Ιανουαρίου) .  Εάν το 

ψάρεμα ήταν η μόνη αιτ ία θνησιμότητας,  τότε τα πράγματα 

θα ήταν πολύ ξεκάθαρα,  αφού

Αριθμός (ηλικία 9) - Πιάσιμο (ηλικία 9) - Αρ ιθμός 

(ηλικ ία 1 0)

( εξίσωση 1).

Εάν ο αριθμός των 10 χρόνων βακαλάων από την 

ηλικ ιακή ομάδα του 1970 ήταν γνωστός στη 1η Ιανουαρίου 

1980, τότε θα ήταν απλό να χρησ ιμοπο ιήσουμε  την 

εξ ίσωση (1) για να υπολογίσουμε  τον αριθμό των εννιά 

χρόνων βακαλάων στη 1η ιανουαρίου 1979. Μια παρόμο ια  

με την εξ ίσωση (1) θα έδινε τον αριθμό της ηλικ ίας των 8 

στη 1 Ιανουαρίου 1978 και τα λοιπά.

Ο αριθμός των δεκάχρονων βακαλάων το 1980 δεν 

είναι  φυσικά γνωστός από την αρχή, αλλά είναι  π ιθανό να 

τον υπολογ ίσουμε  με την εξ ίσωση (1). Για το βακαλάο της

Β. Θάλασσας  μια έξυπνη υπόθεση θα ήταν * ότι ο αριθμός
*

των δεκάχρονων ψαριών στη 1η Ιανουαρίου 1980 ήταν 2 

φορές ο αριθμός που πιάστηκε το 1980. Χρ ησ ιμοπο ιώντας  

αυτή την υπόθεση,  είναι  δυνατό να υπολογ ίσουμε τους 

αριθμούς των ψαριών στην ηλικία των 9, των 8 κ.ο.κ.  Ο 

πίνακας  2 δείχνει  το συνολικό διεθνές πιάσιμο του 

βακαλάου της Β. Θάλασσας  από την τάξη του 1970 και 

τους αριθμούς που προκύπτουν  σε κάθε ηλικία,
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υποθέτοντας  ότι ο αριθμός του 10-ετσύς βακαλάου  στη 

1/1/80 ήταν δ ιπλάσιος  του αριθμού που π ιάστηκε .  Η στήλη 

(Α) αυτού του πίνακα δείχνει  ότι, με την υπόθεση αυτή, ο 

αριθμός των ψαριών 1 έτους στη 1/1/71 ήταν 355.018 .000.  

Είναι  σαφές ότι αυτό θα άλλαζε ελάχ ιστα,  εάν 

χρησ ιμοπο ιούνταν  μια δ ιαφορετ ική υπόθεση για τον αριθμό 

των 10 χρόνων ψαριών.

Για παράδε ιγμα ,  εάν υποθέτουμε ότι υπήρχαν  στην 

πραγματ ικότη τα  δ ιπλάσιοι  10-χρονσι  βακαλάσι  στη 1/1/80,  

τότε ο υπολογ ισμός  του αριθμού των (1) έτους ψαριών θα 

ήταν 355.108 .000.  Δηλαδή  η αρχική εκτ ίμηση θα ήταν 

αυξημένη μόνο κατά 0,03%. Φαίνεται  λο ιπόν  ότι ο 

υπολογ ισμός  των γόνων αλλάζε ι  πολύ λ ίγο από τον 

υποτ ιθέμενο  αριθμό των ΙΟχρονων ψαριών.

Οι εκτ ιμήσε ις  που έγιναν παραπάνω περιφρονούν ,

ωστόσο,  τους φυσικούς  θανάτους,  για παράδε ιγμα  εκε ίνους 

που προκαλούντα ι  καθώς τα ψάρια τρώγοντα ι  από άλλα 

ψάρια.  Οι θάνατοι  αυτοί  μπορούν να θεωρηθούν  μάλλον 

ως επίπεδο έκπτωσης  στις επιχε ιρήσεις.  Για τσ βακαλάο 

της Β. Θάλασσας ενώ δεν υπήρχε ψάρεμα,  οι αρ ιθμο ί  θα 

με ιωνόταν κατά 18% κατά χρόν ο1.

Έτσι  οι δχρονοι  βακαλάοι  στη 1/1/78 είναι  αυτά που 

επιβ ίωσαν από τα ψάρια της 1/1/77,  με ιωμένο ι  κατά 18% 

εξαι τ ίας των φυσικών θανάτων.  Από την άλλη,  το π ιάσιμο 

έγινε κατά μέσο όρο στη μέση του χρόνου,  έτσι  στην 

πραγματ ικό τη τα  είναι  οι επιζήσαντες  από ‘ τα ψάρια της
λ

1/1/77 με ιωμένοι  κατά 9,5% από φυσικούς θανάτους.

Αυτό έπεται  ότι , εάν οι αριθμοί  των δχρονων 

αυξάνοντα ι  κατά συντελεστή 100/ (100-18) ,  το οποίο 

¡σοδυναμεί  σε 1,22 και τα πιασίματα αυξάνοντα ι  κατά 

συντελεστή 100/ (100-9,5) ,  το οποίο ισοδυναμε ί  σε 1,10, τότε 

η εξ ίσωση (1) μπορεί  να ξαναγραφτεί ,  αφού ληφθούν  υπόψη
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και οι φυσικο ί  θάνατοι  του βακαλάου της Β. Θάλασσας .  Η 

καινούργ ια εξ ίσωση είναι  :

Αρ ιθμός  (ηλικ ία 9) - Πιάσιμο (ηλ. 9) 1,10 = αριθμός 

(ηλ.10)  1,22 ( εξίσωση 2)

Η εξ ίσωση 2 μπορε ί  να χρησιμοποιηθε ί ,  όπως και η 

εξ ίσωση 1. Όπως και πριν, τον αριθμό των ΙΟχρονων 

βακαλάων θα πρέπει  να τον υποθέσουμε.  Η στήλη (Β) του 

πίνακα 2 δείχνει  τους τελ ικούς αριθμούς του βακαλάου  της 

τάξης του 1970 στη Β. Θάλασσα.

Με τον τρόπο αυτό είναι  πιθανό να υπολογ ίσουμε  πόσα 

ψάρια υπήρχαν στη θάλασσα ανά ηλικία τα προηγο ύμενα  

χρόνια.  Οι πληροφορ ίες  αυτές είναι εξα ιρετ ικά πολύτ ιμες,  

εφόσον επιτρέπει  σε άλλες πληροφορίες  σχετ ικά με την 

αφθονία να αξ ιολογηθούν  σε απόλυτους αριθμούς.  Για 

παράδε ιγμα  το ποσοστό πιασίματος του εμπορ ικού στόλου 

αυξάνει  όταν η εκμεταλλεύσιμη βιομάζα των ψαριών είναι 

ψηλή και μειώνεται ,  όταν είναι χαμηλότερη.

Είναι επομένως δυνατό να αξ ιολογήσουμε  αυτές τις 

αλλαγές  στα επίπεδα πιασίματος και να δούμε πως το 

μέγεθος της εκμεταλλευόμενης  βιομάζας έχει  αλλάξε ι  τα 

τ ελευταία χρόνια.  Οι πληροφορίες  αυτές μπορούν εν 

συνεχεία να χρησ ιμοπο ιηθούν  για τη δ ιόρθωση των αρχικών 

εκτ ιμήσεων για τον αριθμό των ψαριών στην ηλικία του 

τελευτα ίου χρόνου,  που χρησ ιμοποιήθηκαν  στην ανάλυση 

cohort .  Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εκτ ιμήσουμε  τον 

αριθμό των ψαριών ανά ηλικία, τα οποία ‘ π ιάνονται  τον 

τ ελευταίο  χρόνο και για τα οποία υπάρχουν δ ιαθέσιμα 

δεδομένα και μπορούμε να υπολογ ίσουμε  τη θνησιμότητα .

Σαφώς, τα αποτελέσματα  από την ανάλυση του cohor t  

είναι θεμελ ιώδη για τον προσδιορ ισμό του αποθέματος  κι 

αυτός είναι  ο λόγος για τον οποίο οι ι χθυολόγοι  τον ίζουν  τη 

σημασία της κατάλληλης  καταγραφής και δ ε ι γματοληψ ίας



31

των δεδομένων της εμπορικής αλιε ίας : δεν είναι  αλχημιστές 

που μπορούν να φτ ιάξουν χρυσό από τα απορρ ίμματα .

3.4 Η ΕΚΤ ΙΜΗΣ Η ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡ ΗΣ Κ Α ΤΑ ΣΤ Α Σ Η Σ  

ΕΝ ΟΣ ΤΟΠΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ

Το καλύτερο παράδε ιγμα για να εξηγήσουμε  τον τρόπο 

με τον οποίο οι επ ιστήμονες  αποφασ ίζουν για το επίπεδο 

θνησ ιμότητας  είναι το εξής :

Τα σχήματα 16 και 17 δε ίχνουν τι συμβαίνε ι  σ ’ ένα 

φανταστ ικό απόθεμα ψαριών σε 2 δ ιαφορετ ικά  επίπεδα 

ψαρέματος.  Τα ψάρια αυτά (square f ish)  ζουν 4 χρόνια,  

μέχρι  να γεννήσουν  και να πεθάνουν.  Τα ψάρια αυτά έχουν 

βάρη 1,4 και 9 Kg αντ ίστοιχα.

Τα δ ιαγράμματα  δε ίχνουν τους αριθμούς που πιάνονται ,  

τους αριθμούς που επιβ ιώνουν και τους αρ ιθμούς  που 

πεθα ίνουν από φυσικές  αιτίες σε κάθε ηλικία.  Πρόκε ι τα ι  για 

μια ανάλυση 100 ψαριών που βρίσκονται  στα πρώτα τους 

γενέθλια.  Το σχήμα 16 δείχνει  ότι το 36% των ψαριών 

πιάνονται  κάθε χρόνο,  14% πεθαίνουν από φυσ ικούς λόγους 

και 50% θα επ ιβ ιώσουν στον επόμενο χρόνο.

Έτσι ,  οι αρ ιθμο ί  που πιάνονται  είναι 36 στην ηλικία του 

1 έτους,  18 στην ηλικία των 2 και 9 στην ηλικία των 3. Για ν ’ 

αποκτήσουμε  την απόδοση,  τα π ιασ ίματα  αυτά 

πολλαπλασ ιάζον τα ι  με το βάρος των ψαριών*"στις δ ιάφορες  

ηλικ ίες και με τον τρόπο αυτό παίρνουμε  την ολική απόδοση 

: 36 χ 1 Kg + 18 χ 4 Kg + 9 χ 9 Kg = 189 Kg.

Η ε ικόνα 17 δείχνει  το αποτέλεσμα του δ ιπλασ ιασμού  

του ποσού των ψαριών.  Το αποτέλεσμα είναι ότι  οι αριθμοί  

π ιασ ίματος γ ίνονται  58 στην ηλικία του 1 έτους,  17 στην 

ηλικία των 2 και 5 στην ηλικία των 3. Η απόδοση τώρα είναι 

: 58 χ 1 Kg + 17 χ 4 Kg + 5 χ 9 Kg = 171 Kg. Βλέπουμε,
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λοιπόν,  ότι παρά το γεγονός ότι η αύξηση του ποσού 

ψαρέματος  έχει αυξήσε ι  το συνολικό αριθμό ψαριών που 

π ιάνοντα ι  από 63 μέχρι  80, το βάρος του π ιασ ίματος  έχει 

μειωθεί ,  επειδή πολλά  ψάρια π ιάστηκαν πολύ μικρά στην 

ηλικία.

Η απόδοση θα μπορούσε να εκφραστε ί  και στ ις 2 

περ ιπτώσε ις  σε σχέση με τη μέση απόδοση που δίνεται  από 

τη μονή επ ιστράτευση ψαριών στον τόπο αλιε ίας στην ηλικία 

του 1 έτους.  Αυτό ονομάζετα ι  απόδοση ανά επ ιστράτευση και 

είναι  1,89 Κρ ανά επ ιστράτευση στην πρώτη περ ίπτωση και 

1,71 Κθ ανά επ ιστράτευση στην δεύτερη.

Η έκφραση των αποδόσεων με τον τρόπο αυτό 

επιτρέπε ι  τη συσχέτ ιση μεταξύ των αριθμών ψαριών που 

γενν ιούνται ,  ενώ το επίπεδο εκμετάλλευσης λαμβάνεται  

υπόψη ξεχωριστά.  Παρόμοιο ι  υπολογ ισμοί  θα μπορούσαν  να 

γ ίνουν σ ’ ένα αριθμό δ ιαφορετ ικών επιπέδων εκμετάλλευσης,  

μέχρι  να μπορέσουμε να καταγράψουμε τη σχέση μεταξύ της 

απόδοσης  ανά επ ιστράτευση και της αλ ι ευτ ικής έντασης.  

Αυτό θα μπορούσε να υποδείξε ι  το σημείο στο οποίο θα 

έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση ανά επιστράτευση.

Έτσι ,  η εκτ ίμηση των επιδράσεων των αλλαγών στην 

αλ ιευτ ική ένταση είναι  αρκετά απλή, τουλάχ ιστον  όσον 

αφορά στην απόδοση ανά επιστράτευση.  Σε καθένα από τα 

παραδε ίγματα  μας έως τώρα έχουμε προβάλε ι  ένα 

αμετάβλητο  αριθμό επιστρατεύσεων.

Η κατάσταση στην πραγματ ική ζωή, όμως,  δεν είναι
>

απλή.  Εάν η σχέση ανάμεσα στο επίπεδο ψαρέματος  και 

στους αριθμούς ψαριών που ε ισέρχονται  στον τόπο αλιε ίας 

ήταν απλή, τότε θα ήταν εύκολο θέμα να μετατρέψουμε  την 

καμπύλη της απόδοσης  ανά επιστράτευση σε καμπύλη 

συνολ ικής  απόδοσης.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθε ί  με τον 

πολλαπλασ ιασμό της απόδοσης  ανά επ ιστράτευση που
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αποκτάτα ι  σε κάθε επίπεδο θνησ ιμότητας  με τους αρ ιθμούς  

των επ ιστρατεύσεω ν σ ’ εκείνο το επίπεδο θνησιμότητας .  

Δυστυχώς,  μια τέτοια σχέση είναι δύσκολο ν ’ αναγνωριστε ί .  

Από τα συγκρ ι τ ι κά σχήματα 16 και 17 μπορούμε να δούμε ότι 

περ ισσότερα  παραγωγικά ψάρια υπήρξαν στις περιπτώσε ις  

που η αλ ιευτ ική  ένταση ήταν χαμηλότερη.

Ενστ ικτωδώς,  θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι 

μεγαλύτερο ι  αριθμοί  μεγαλύτερων ψαριών - που θα ήταν 

δ ιαθέσιμοι  όταν η πίεση του ψαρέματος  είναι χαμηλή - θα 

έδιναν ίσως περ ισσότερες  επιστρατεύσε ις.  Πρακτ ικά είναι  

δύσκολο να περιγράψουμε  αυτό που συμβαίνε ι .

Αυτό είναι  εξαιτ ίας της απόκλ ισης που παρουσ ιάζουν  τα 

νούμερα της επιστράτευσης από χρόνο σε χρόνο.  Αυτό 

συμβαίνε ι  εξαι τ ίας των δ ιακυμάνσεων που παρουσ ιάζουν  οι 

περ ιβαλλοντ ικές  συνθήκες και επίσης εξαι τ ίας της έμφυτης 

επανόρθωσης,  που συμβαίνουν μέσα στα αποθέματα ψαριών 

και θα μπορούν να προκαλέσουν  χαμηλότερα  επίπεδα 

επιβ ίωσης  σε χρόνους που γενν ιούνται  περ ισσότερα  αυγά και 

αντ ίστροφα.

Τα αποθέματα  ψαριών φαίνονται  ικανά ν ’

αναπλη ρώσουν  μέχρι  ένα ορ ισμένο σημείο τα με ιωμένα 

επίπεδα του αποθέματος  που ωοτοκε ί .  Αλλά είναι  π ιθανό να 

φθάσουμε σε κάποιο βαθμό, όπου το απόθεμα που ωοτοκε ί  

δεν μπορε ί  να αντ ικαταστήσε ι  πλέον  το απόθεμα.

Εάν συμβε ί  αυτό, η βάση του τόπου αλιε ίας ραγδαία 

εξαφανί ζεται ,  εκτός κι αν η δ ιεύθυνση εφαρμόσε ι  γρήγορα 

δραστ ικά  μέτρα που θα εμποδ ίσουν το κλείσιμο.  Δυστυχώς,  

στο παρελ θό ν  αυτή η κατάσταση έχει  αναγνωριστε ί  σε 

αρκετές  περ ιπτώσε ις .  Η δράση που έλαβε η δ ιεύθυνση είναι  

ασήμαντη και ήταν πλέον πολύ αργά για να σωθεί  ο τόπος 

αλιε ίας.

Η ρέγγα στο νότο της βόρε ιας θάλασσας είναι κλασικό 

παράδε ιγμα  μιας τέτο ιας κατάρρευσης.  Είναι εύκολο να δει
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κανείς ότι αυτό το ε ίδος υπεραλιε ίας  έχει εως τώρα πολύ 

σοβαρότ ατες  συνέπε ιες  από την υπερεκμετάλλευση που 

μειώνει  μόνο την απόδοση ανά επ ιστράτευση.  Είναι,  ωστόσο,  

λ ιγότερο εύκολο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, καθώς 

οι σχέσε ις  ανάμεσα στο μέγεθος του αποθέματος  που 

κατοικε ί  και στον επακόλουθο αριθμό ψαριών που 

επ ιστρατεύοντα ι  είναι δύσκολο να εγκαθ ιδρυθούν πριν 

φθάσουμε  στο σημείο της κατάρρευσης.

Παρ'  όλα αυτά, είναι δυνατό να υ ιοθετήσουμε  2 

χρήσ ιμους  κανόνες  για το χε ιρ ισμό αυτής της κατάστασης  

: (1) να ε ίμαστε  άγρυπνοι  στην παρακολούθηση της 

επ ιστράτευσης ,  ούτως ώστε να υπάρξει  έγκαιρη 

προε ιδοπο ίηση  για οπο ιαδήποτε  κατάρρευση του

αποθέ ματος  (η παρακολούθηση αυτή μπορε ί  να γίνει  

καλύτερα από τις έρευνες που κάνουν τα αλ ιευτ ικά 

σκάφη).  (2) οι επιλογές της δ ιεύθυνσης  να δ ίνουν 

μεγαλύτερο απόθεμα που ωοτοκεί .

Η συμβουλή της δ ιαχε ίρ ισης δίνεται  συνήθως

αναφορικά  με την απόδοση ανά επιστράτευση,  αλλά οι 

κανόνες  αυτο ί  που εμποδίζουν την υπεραλιε ία θα πρέπει  

πάντα να παρατηρούντα ι  προσεχτ ικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 o

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Η εκμεταλλευόμενη  β ιομάζα των ψαριών είναι  το 

συνολ ικό βάρος των ψαριών που διατ ίθενται  στον τόπο 

αλιε ίας στη διάρκεια του χρόνου.  Είναι, δηλαδή,  το ποσό 

όλων των ηλικ ιών ψαριών,  όλων των αριθμών ψαριών σε 

κάθε ομάδα (ηλικ ίας)  επί  (X) του βάρους ενός ψαριού 

αυτής της ηλικίας,  επί (X) της δ ιαθεσ ιμότητας  των ψαριών 

αυτής της ηλικίας.

Αυτή η ποσότητα,  στην πραγματ ικότητα,  δεν 

υπολογ ί ζετα ι  άμεσα από τους ι χθυολόγους  που υπολογ ί ζουν 

τα TACs,  καθώς η χρήση της συνεπάγεται  κάποιες 

προσεγγ ίσε ι ς  της θεωρίας των τόπων αλιε ίας,  η οποία 

μπορε ί  να ματαιωθε ί  με άλλα μέσα. Παρ' όλα αυτά, ως ιδέα 

για την εξήγηση του τρόπου κατασκευής του TAC έχει  το 

πλεο νέ κτημ α  της απλότητας.

Πρώτα αναλογ ιζόμαστε  τη δ ιαθεσ ιμότητα  των ψαριών 

στις δ ιάφορες  ηλικίες.  Διαφορές στη δ ιαθεσιμότητα είναι 

μερικώς αποτέλεσμα του μεγέθους που έχει το πλέγμα και 

εν μέρει  αποτέλεσμα του πυθμένα  που έχει  ο τόπος 

αλιε ίας.  Υποθέτουμε  ότι τα δίχτυα που χρησ ιμοπο ιούντα ι  

π ιάνουν ψάρια,  όταν τα (ψάρια)  φθάσουν σε ένα ορισμένο 

μέγεθος και ότι αυτό το μέγεθος επι τυγχάνετα ι  όταν είναι 

στην ηλικ ία των 2,5 ετών.

Σ' αυτή την απλή περ ίπτωση ψάρια ηλικ ιών 0 και 1 

δεν θα π ιάνονταν  καθόλου,  ενώ ψάρια ηλικίας 3 και πάνω 

θα π ιανόταν  πλήρως.  Ψάρια ηλικ ίας 2 ετών θα υπέφεραν 

το πλήρες  έντονο ψάρεμα μόνο για μισό χρόνο.

1. TAC : Συνολ ικό Επιτρεπτό πιάσιμο (ψαριών)
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Η δ ιαθεσ ιμότητα ,  ως εκ τούτου,  είναι μηδέν για την 

ηλικία 0 και 1, 0,5 για την ηλικία 2 και 1,0 για την ηλικία 3 

και πάνω.  Πρακτ ικά αυτή η απλή ε ικόνα τείνει  να γίνεται  

πιο σύνθετη  από το γεγονός ότι τα ψάρια μιας ορ ισμένης  

ηλικ ίας έχουν μεγάλη απόκλιση ως προς το μέγεθος τους.

Ο παράγοντας  της δ ιαθεσ ιμότητας  επηρεάζετα ι  επ ίσης 

από το γεγονός  ότι το μέγεθος και η ηλικία των ψαριών που 

πιάνοντα ι  δ ιαφέρουν από μέρος σε μέρος και από καιρό σε 

καιρό. Ένας αλ ιευτ ικός τόπος που βασίζεται  σε ψάρια που 

ωοτοκούν  θα έχει  μια πολύ δ ιαφορετ ική δομή ηλικ ίας στα 

π ιασ ίματά του από κάποιον άλλο που βασίζεται  σε φυτώρια 

με το ίδιο απόθεμα ψαριών.

Τέ το ι ες  δ ιαφορές θα μπορούσαν να αλλάξουν την 

αναλογ ία  των δ ιαθέσιμων για α ιχμαλωσία ψαριών στις 

δ ιάφορες  ηλικίες.  Οι ιχθυολόγοι  αποκαλούν αυτή την 

αναλογ ία  "υπόδε ιγμα εκμετάλλευσης" .  Το θεωρούν ως 

π αρ ακο λούθηση  της θνησιμότητας  στις δ ιάφορες ηλικ ίες 

ψαριών.  Αλλά για την απλότητα και χωρίς σοβαρό λάθος,  

μπορούμε να το σκεφτούμε ως ποσοστό των ψαριών σε 

κάθε ηλ ικ ία που δ ιατ ίθενται  για αιχμαλωσία.

Για να το υπολογίσουμε,  χρησ ιμοπο ιήσαμε  στο 

παρελθόν  τη μέση αναλογία της θνησ ιμότητας  που 

παρουσ ιάζουν  οι δ ιάφορες ηλικ ίες ψαριών.  Αυτό,  φυσικά 

είναι ένα από τα αποτελέσματα που πήραμε από την 

ανάλυση cohor t .

Εν συνεχε ία αναλογ ι ζόμαστε  το βάρος των ψαριών σε 

κάθε ηλικία.  Αυτό βασίζεται  στα μέσα αποτελέσματα  από τα 

προ ηγούμενα  χρόνια.  Μαζί  με άλλα βιολογικά

χαρακτηρ ιστ ικά ,  ίσως ποικίλει  από τόπο σε τόπο και από 

χρόνο σε χρόνο.

Ο τελευτα ίος  παράγοντας που πρέπει  να ληφθε ί  

υπόψη είναι  ο αριθμός των ψαριών στις δ ιάφορες  ηλικίες.  

Είναι ο πιο δύσκολος  παράγοντας  που μπορούμε να
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υπολογ ίσουμε ,  επειδή ο αριθμός των ψαριών που 

γενν ιούντα ι  κάθε χρόνο διαφέρει  ευρέως και συνεπώς οι 

αρ ιθμο ί  των ψαριών ανά ηλικία μπορεί  να δ ιαφοροπο ιούνται  

σημαντ ικά  από χρόνο σε χρόνο. Ως εκ τούτου είναι φανερό 

ότι οι υπολογ ισμο ί  των ψαριών δεν μπορούν να βασίζονται  

με ασφάλε ια  σε μακροπρόθεσμα μέσα αποτελέσματα.  Είναι 

απαρα ί τητο  να ανακαλύψουμε πόσα ψάρια υπάρχουν 

πραγματ ικά .

Για να εκτ ιμήσουμε  με τον καλύτερο τρόπο αυτούς 

τους παράγοντες ,  μπορούμε να χρησ ιμοπο ιήσουμε  ένα 

παράδε ιγμα .  Δυστυχώς,  τα αποθέματα ψαριών,  τα οποία οι 

επ ιστήμ ονες  προσπαθούν  να προσδιορ ίσουν ,  δεν ευνοούν 

τα εύκολα παραδε ίγματα .

Αυτό συμβαίνε ι ,  επειδή στην πραγματ ική ζωή

δ ιάφορες  περ ίπλοκες  λεπτομέρε ι ες  πρέπε ι  να ληφθούν  

υπόψη.  Στην εξήγηση για τον υπολογ ισμό  των ΤΑΩε αυτές 

οι λεπ τομέρε ι ε ς  θα μπορούσαν να μας μπερδέψουν,  έτσι  η 

δ ιαδ ικασία αυτή μπορεί  να εξηγηθε ί  καλύτερα εάν

χρ ησ ιμοπο ι ήσουμε  ένα φανταστ ικό απόθεμα ψαριών,  που 

ονομάζετα ι  ψευδοψαριά της Β. Θάλασσας.

4.3 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TAC ΣΤΗ ΨΕΥΔΟΨΑΡΙΑ ΤΗΣ

Β. ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Για τον προσδιορ ισμό των ψευδοψρριών  στη Β. 

Θάλασσα θα ήταν καλό να μπαίναμε στη θέση της ομάδας 

εργασίας  ICES 2. Ας φανταστούμε  ότι ε ίμαστε  η ομάδα 

εργασίας  ICES και συναντ ιόμαστε την Άνοιξη του τρέχοντος  

χρόνου.

Αντ ικε ίμ ενό  μας είναι να θέσουμε ένα TAC για τα 

ψευδοψάρ ια  του επόμενου έτους,  ούτως ώστε μέχρι  το 

τέλος αυτού του χρόνου οι δ ιευθυντές  να μπορέσουν να
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συναντηθούν  και να συμφωνήσουν για τα εθνικά ποσοστά  

του επόμενου  έτους.  Ο άμεσος στόχος της δ ιεύθυνσης  είναι  

η με ίωση της θνησιμότητας  των ψαριών τον επόμενο 

χρόνο κατά 90%. Το πρώτο μας πρόβλημα,  ως εκ τούτου,  

είναι  να εκτ ιμήσουμε  τη θνησιμότητα  του τελευταίου έτους.  

Γι' αυτό χρε ιαζόμαστε  την ανάλυση cohor t ,  η οποία απα ιτε ί  

δεδομένα  σχετ ικά με το πιάσιμο ανά ηλικία.

Όταν  η ομάδα εργασίας δε συναντά  δεδομένα  για το 

π ιάσιμο  ανά ηλικία,  τα δεδομένα δ ιατ ίθεντα ι  για το τρέχον 

έτος.  Αλλά πλήρη δεδομένα δ ιατ ίθενται  για το τ ελευταίο  

και προ ηγούμενα  έτη. Ως εκ τούτου ερμηνεύουμε τα 

δεδομένα  αυτά για να δώσουμε τη θνησ ιμότητα των ψαριών 

και τα μεγέθη του πληθυσμού τα προηγούμενα  χρόνια,  

χρησ ιμοπ ο ιώντας  την ανάλυση cohor t .

Τα αποτελέσματα  για τη θνησ ιμότητα  από την ανάλυση 

μπορούν εν συνεχεία να χρησ ιμοπο ιηθούν  για να 

αξ ιολογήσουν  τα δεδομένα της αλιε ίας,  με βάση τις 

μηχανότρατες  της Β, Θάλασσας,  σχετ ικά με τη θνησιμότητα.

Το επίπεδο αυτής της αλ ιευτ ικής προσπάθε ιας  πέρυσι  

έδειξε ότι η θνησιμότητα ήταν 0,9 στην ηλικία των 2 και 3 

ετών. Αυτό σημαίνε ι  ότι η θνησ ιμότητα των ψαριών στις 

ηλικ ίες 2 και 3 θα πρέπει  να με ιωθε ί  σε 0,81 (0,9 χ 90/100)  

και οι αντ ίστο ιχες  μειώσεις θα πρέπει  να γ ίνουν σε άλλες 

ηλικίες.  Με τη σειρά του αυτό σημαίνε ι  ότι τον επόμενο 

χρόνο περίπου  το 51% της εκμεταλλευόμενης  β ιομάζας  θα 

πρέπε ι  να μετακινηθε ί .  f

Το επόμενο  ερώτημα που πρέπε ι  να 'θέσουμε είναι  

σχετ ικό με το πόσο μεγάλη θα είναι  η εκμεταλλευόμενη  

βιομάζα τον επόμενο χρόνο. Για να απαντήσουμε  χρε ιάζεται  

να ξέρουμε πόσα ψευδοψάρια δ ιαφορετ ικών  ηλικ ιών θα 

είναι παρόντα  στη Β. Θάλασσα τον επόμενο χρόνο,  πόσο θα 

ζυγίζει  κάθε ηλικία'  ψαριών και ποιες ηλικίες ψαριών 

δ ιατ ίθεντα ι  για αιχμαλωσία.
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Το βάρος  ανά ηλικία είναι ένα σχετικά απλό πρόβλημα.  

Οι περ ισσό τερες  από τις χώρες, που συμμετέχουν  στον τόπο 

αλιε ίας,  έχουν υπολογίσε ι  την ηλικία των ψαριών και έχουν 

καταγράψε ι  το βάρος τους. Ως εκ τούτου,  μπορούμε να 

υπολογ ίσουμε  το μέσο βάρος για κάθε ηλικία ψαριών.

Εάν θέλουμε,  μπορούμε να ελέγξουμε  τα μέσα βάρη 

ανά ηλικ ία πολλαπλασ ιάζοντάς  τα με τους αριθμούς των 

ψαριών που π ιάστηκαν ανά ηλικία πέρυσι .  Εάν τα μέσα βάρη 

είναι  σωστά,  τότε  το άθροισμα αυτών των προ ϊόντων θα 

πρέπε ι  να ε ίναι  ίσο με το συνολικό βάρος που βρίσκεται  απ' 

όλες τις χώρες.

Εάν δε συμβε ί  αυτό, ίσως χρε ιαστε ί  να 

προσαρμόσου με  τα αποτελέσματά  μας. στο φως της 

δ ιαφοράς.  Η δ ιαθεσιμότητα των ψαριών που α ιχμαλωτ ί ζοντα ι  

είναι εύκολο να υπολογισθε ί ,  εφόσον χρησ ιμοπο ιήσουμε  τη 

μέση δ ιαθεσ ιμότη τα  ανά ηλικία, που έχουμε παρατηρήσε ι  τα 

προηγούμενα  χρόνια με βάση τα αποτελέσματα  από την 

ανάλυση cohor t .  Ίσως χρειαστε ί  να τα αλλάξουμε,  εάν οι 

κανον ισμοί  για το μέγεθος του πλέγματος  εν ισχύονταν  τον 

επόμενο χρόνο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που πιθανά θα έχουμε είναι η 

εκτ ίμηση του αριθμού ψαριών ανά ηλικία που θα υπάρχουν 

στη θάλασσα  τον επόμενο χρόνο. Αρχικά,  εφόσον τα νεότερα 

ψευδοψάρ ια  που θα πιαστούν οπο ιοδήποτε  χρόνο είναι 1 

έτους,  χρε ιάζετα ι  να αναγνωρίσουμε ότι μόνο τα ψάρια που

θα είναι  3 ή πάνω ετών τον επόμενο  χρόνσ" εμφαν ίστηκαν
*

στα δεδομένα  για τα ψάρια που π ιάστηκαν  το προηγούμενο  

χρόνο.

Αυτά  τα ψάρια,  τα οποία θα είναι  3 ετών του χρόνου,  

ήταν φυσικά μόνο 1 έτους πέρυσι .  Από εμπειρία,  η ομάδα 

εργασίας γνωρίζε ι  ότι είναι  δύσκολο να εκτ ιμήσουμε τα 

νούμερα τόσο μικρών ψαριών με βάση τα δεδομένα από το 

εμπορ ικό πιάσιμο,  καθώς η δ ιαθεσ ιμότητά  τους παρουσιάζε ι
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δ ιακυμάνσε ις  από χρόνο σε χρόνο.  Έτσι ,  σ' αυτό το 

παράδε ιγμα ,  μόνο το μέρος της εκμεταλλευόμενης  β ιομάζας 

που αφορά τα ψάρια ηλικίας 4 και πάνω ετών μπορεί  να 

βασιστε ί  στα προηγούμενα  για το π ιάσιμο δεδομένα.

Ευτυχώς,  τα νούμερα των ψευδοψαριών 1 και 2 ετών 

υπολογ ί ζοντα ι  σχετ ικά καλά με βάση τα δεδομένα  / 

αποτελέσματα  το ICES της Βόρειας Θάλασσας.

Η ε ικόνα 18 δείχνει  τη γραφική παράσταση τους 

αρ ιθμούς  ψαριών που πιάστηκαν ανά ώρα σ' αυτή την 

έρευνα τα προηγούμενα  χρόνια συγκρ ινόμενη με τους 

αριθμούς ψαριών που ε ισέρχονται  στον τόπο αλιε ίας στην 

ηλικία του 1 έτους (ο υπολογ ισμός  γίνεται  με την ανάλυση 

cohor t ) .

Είναι  σαφές ότι υπάρχει  μια ισχυρή σχέση μεταξύ των 

ενδε ίξεων της έρευνας και των αριθμών ψαριών που

ε ισέρχονται  στον τόπο αλιείας. Παρ'  όλα αυτά, οι εκτ ιμήσε ις  

του αριθμού των ψαριών στην ηλικία του 1 έτους που 

βασίζοντα ι  στις ενδείξε ις της έρευνας δεν είναι  σε καμιά 

περ ίπτωση ακριβείς.

Για παράδε ιγμα ,  οι ενδείξε ις των ερευνών ήταν οι ίδιες 

και το 1966 και το 1972, αλλά τα νούμερα των ψαριών στην 

ηλικία του 1 έτους,  όπως υπολογ ίσθηκαν από την ανάλυση 

cohort ,  ήταν 283 εκατομμύρια και 158 εκατομμύρ ια  

αντ ίστοιχα.  Ακολούθως η χρήση των ενδε ίξεων της έρευνας 

για τον υπολογ ισμό  των αριθμών ψαριών ηλικ ίας 2 και 3 τον 

επόμενο χρόνο μειώνει  σημαντ ικά την αβεβα ιότητα  σχετ ικά
λ

με τα νούμερα αυτά αλλά δεν την εξαλείφει .

Οι αρ ιθμο ί  των ψαριών 1 έτους για τον επόμενο 

χρόνο δεν υπολογ ίζονται  βέβαια από οπο ιαδήποτε  

ερευνητ ικά αποτελέσματα,  επειδή τη στ ιγμή συνάντησης  

της ομάδας  εργασίας μας αυτό το χρόνο τα ψάρια αυτά 

έχουν μόλις  γεννηθε ί  και η τελ ικο ί  τους αριθμο ί  δεν έχουν 

ακόμα εγκαθιδρυθε ί .  Συνεπώς,  είναι σημαντ ικό  να
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χρησ ιμοπ ο ιήσ ουμε  τα μακροπρόθεσμα μέσα νούμερα 

ψαριών ηλ ικ ίας  1 έτους, ως τρόπο εκτ ίμησης  του αριθμού 

τους.  Τα ψάρια ηλικίας 2 ετών ή και περ ισσότερο  τον 

επόμενο  χρόνο,  ε ισέρχονται  στον τόπο αλιε ίας αυτό το έτος.

Συνεπώς  οι εκτ ιμήσεις  μας για τα νούμερά τους θα 

πρέπε ι  να τροποπο ιηθούν  και να λάβουν υπόψη τους τις 

απώλε ι ες  λόγω των φυσικών θανάτων και λόγω της αλιε ίας 

αυτό το χρόνο.  Φανερά,  την ώρα συνάντησης  της ομάδας 

μας είναι  αδύνατο να ξέρουμε πόσα ψάρια θα π ιαστούν 

μέσα στο χρόνο.

Στην περ ίπτωση που έχει υπάρξε ι  ένα συμφωνημένο  

TAC φέτος,  θα μπορούσαμε να το χρησ ιμοπο ιήσουμε  ως 

στοιχε ίο για το πιθανό πιάσιμο,  αλλά τα ποσοστά  δεν 

τα ιρ ιάζουν  πάντα  και μερικές φορές υπερβαίνονται .

2. ICES Δ ιεθνής  έρευνα για τους γόνους και Δ ι εθνές  

Συμβούλιο Εκμετάλλευσης της Θάλασσας ,  του οποίου η 

Δ ι εύθυνση βρίσκεται  στην Κοπεγχάγη,  στη Δανία.
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Η φυσική θνησιμότητα ορίζεται  κατά τρόπο παρόμοιο 

με αυτόν που έχει  ήδη περιγράφει .  Συνήθως δηλώνετα ι  με το 

γράμμα Μ. Για το βακαλάο της Β. Θάλασσας  η αξία του είναι 

περίπου 0,2 ανά χρόνο, έτσι μια αναλογ ία Εχρ (- 0,2) θα 

επιβ ίωνε κάθε χρόνο, εάν δεν υπήρχε κάποια άλλη 

θνησιμότητα.

Εφόσον το Εχρ (- 0,2) είναι περίπου ίσο με 0,82 (82% 

επιβ ίωση)  έπεται  ότι εάν ήταν ο μόνος λόγος θανάτου,  το 

18% του βακαλάου της Β. Θάλασσας  θα πέθαινε  κάθε 

χρόνο.  Κατά παρόμοιο τρόπο, σε μισό χρόνο μια αναλογ ία  

Εχρ (- 0,2 χ 0,5) θα επιβίωνε.

Εφόσον το Εχρ (-0,1) είναι  περίπου ίσο με 0,905 

(90,5%),  έπεται  ότι το 9,5% του βακαλάου της Β. 

Θάλασσας  θα πέθαινε σε μισό χρόνο,  εάν η φυσική 

θνησ ιμότητα  ήταν ο μόνος λόγος θανάτου.  Οι τ ιμές 1,10 και 

1,22 στην εξίσωση 2 (σελ ίδα 14) είναι,  στην 

πραγματ ικότητα ,  απλά προσεγγ ίσε ι ς  αντ ιστρόφως ανάλογες  

με τα επίπεδα επιβίωσης,  Εχρ (0,1)  και Εχρ (0,2).  Η εξ ίσωση 

αυτή θα μπορούσε να γραφτε ί  γεν ικά ως

Νούμερα (ηλικία α) - Πιάσιμο (ηλικ ία α) χ Εχρ (Μ/2) = 

Νούμερο (ηλικ ία α + 1) χ Εχρ (Μ)

Αυτό είναι  γνωστό ως μορφή ανάλυσης  Pope cohor t .

Το υπόβαθρο γι' αυτό είναι ότι η εξ ίσωση για τους 

αρ ιθμούς  π ιασ ίματος  είναι :
F

Πιάσιμο = Πληθυσμός χ --------- [1 - Εχρ ( - . (F + Μ) )],
F + Μ

όπου Μ είναι  η φυσική θνησ ιμότητα  κάι F είναι  η 

θνησ ιμότητα  λόγω αλιείας.  Οι φυσικο ί  θάνατοι  δ ίνονται  από 

την εξ ίσωση.

ΜΦυσικο ί  θάνατοι  - Πληθυσμός  χ --------  [1 - Εχρ (-
F + Μ

(F + M)].
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Σαφώς,  πάντα θα υπάρχει  κάποια αβεβα ιότητα  ως 

προς το επ ίπεδο των ψαριών που αναμένονται  να π ιαστούν  

σε ένα προσωρινό  χρόνο. Στην περ ίπτωση αβεβα ιότη τας  

σχετ ικά με την Κοινή Πολιτ ική των Τόπων Αλ ι ε ίας  της 

Βόρειας Θάλασσας  τα ψευτοψάρια ίσως κάνουν πολύ 

δύσκολη την απόφαση σχετ ικά με το πόσα ψάρια θα 

π ιαστούν  φέτος.

Έτσι  η ομάδα εργασίας ίσως αναγκαστε ί  να δώσει  TACs 

τα οποία θα έχουν υπολογισθε ί  με βάση 2 υποθέσε ις  για 

το τι θα π ιαστ ε ί  φέτος.  Η μια υπόθεση,  που θα οδηγούσε  στα 

συμπερ άσμ ατα  που φαίνονται  στον πίνακα 3, θα ήταν ότι η 

θν ησ ιμότητα  των ψαριών το τρέχον έτος θα ήταν ίδια με 

αυτή του περσινού έτους. Μια δεύτερη υπόθεση ίσως θα 

ήταν ότι τα προτε ινόμενα TAC για το τρέχον έτος θα 

εφαρ μό ζο ντ αν  στην πραγματ ικότητα  αναγκαστ ικά.

Οι πραγματ ικ ές  ομάδες εργασίας  συχνά έχουν το ίδιο 

πρόβλημα  μ' αυτό της φανταστ ικής  ομάδας εργασίας  με 

ψευτοψάρ ια  της Β. Θάλασσας.  Αναλογ ι ζόμενο ι  απλά την 

πρώτη υπόθεση,  μπορούμε να υπολογ ίσουμε  τα νούμερα ανά 

ηλικία,  τα βάρη ανά ηλικία και τη δ ιαθεσ ιμότητα  κατά ηλικία,  

τα οποία θα ίσχυαν τον επόμενο χρόνο.  Όλα αυτά φαίνονται  

στον π ίνακα  3.

Υπ ολο γ ί ζ ον τας  την διαθέσιμη για κάθε ηλικία β ιομάζα  

και για όλες τις ηλικίες συνολικά,  μπορούμε εν συνεχε ία  να 

πάρουμε  μια εκτ ίμηση για την εκμεταλλευόμενη  από 

353.272 τόνους  βιομάζα για το επόμενο  έτος. Εφόσον η 

δ ι εύθυνση έχει  από νωρίς αποφασίσε ι  ότι το TÁC θα πρέπε ι  

να είναι  51%, αναμένουμε ότι το TAC του επόμενου έτους 

θα είναι  180.220 τόνοι.

Ο υπολογ ισμός  της εκμετάλλευσης  β ιομάζας  

δείχνει  τη σημασία των διαφόρων ηλικιών.  Για παράδε ιγμα  

τα τριών ετών ψάρια συντελούν  στο 40% της 

εκ με ταλλεύσ ιμης  αξ ιοποιήσιμης β ιομάζας,  ενώ των 4 ετών
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και πάνω ψάρια συντελούν μόνο στο 22% της 

εκμε ταλλε ύσ ιμης  βιομάζας.  Η αναλογ ία  της

εκμε ταλλεύσ ιμης  βιομάζας που δίνεται  από ψάρια ηλικ ίας 

ενός και 2 ετών είναι 39% αυτό το συγκεκρ ιμένο χρόνο.  Απ'  

αυτό μπορούμε  να καταλάβουμε ότι ο υπολογ ισμός  των 

επιπέδων επιστράτευσης  (τα νούμερα των μικρών ψαριών 

που ε ισέρχοντα ι  στους τόπους αλιε ίας)  ε ίναι  πολύ 

σημαντ ικός ,  εάν επιθυμούμε να υπολογ ίσουμε τα ακριβή 

ΤΑΟβ για τα ψευδοψάρ ια  της Β. Θάλασσας.

Το ίδιο συμπέρασμα πιθανά είναι  αληθές  για τα 

πραγματ ικά  ε ίδη ψαριών,  όπως είναι  ο βακαλάος και κάποια 

άλλα είδη μικρών ψαριών (σαν μπακαλ ιάρος)  τα οποία 

παρου σ ιάζουν  υψηλή θνησιμότητα,  όπως και τα ψευδοψάρ ια 

του παραδε ίγ ματο ς  μας .

4.4 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ TACS ΣΕ Α Ν Α Π Τ Υ Σ ΣΟ Μ Ε Ν Ο Υ Σ  

ΤΟΠΟΥΣ ΑΛ ΙΕ ΙΑΣ

Εως τώρα έχουμε σκεφτε ί  την προσέγγ ιση για την 

τοποθέτηση  TACs σε ένα τόπο αλιε ίας όπου υπάρχει  και 

λογική χρον ική σειρά των εμπορικών δεδομένων και άλλες 

κατάλληλες  πληροφορίες ,  π.χ. οι ενδε ίξε ις  της έρευνας για 

την αφθον ία των ψευδοψαριών της Βόρειας Θάλασσας.

Όπου δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα,, όπως στην 

περ ίπτωση ενός αναπτυσσόμενου τόπου αλιε ίας,  η 

τοποθέτηση  ενός TAC είναι φανερά περισσότερο  δύσκολη.  

Κατά την άποψη των επ ιστημόνων η σταδιακή ανάπτυξη  των 

τόπων αλ ι ε ίας  θα ήταν καλύτερη,  εφόσον θα επέτρεπε  

συγκέντρωση των κατάλληλων δεδομένων,  ενώ το απόθεμα 

δεν θα ήταν κάτω από μεγάλη πίεση.  Κατά την άποψη των
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δ ιαχε ιρ ιστών  των τόπων αλιε ίας και των ψαράδων η 

τρέχουσα κατάσταση της αλ ιευτ ικής β ιομηχαν ίας  ίσως να 

υποδε ικνύε ι  ότι η πλήρη εκμετάλλευση τέτο ιων αποθεμάτων 

με τη μια ε ίναι  πολύ επιθυμητή.  Σ' αυτές τις περ ιστάσε ις  οι 

επ ιστήμονες  των τόπων αλιείας είναι  φανερό ότι χρε ιάζετα ι  

να είναι  ι κανο ί  να συστήνουν TACs τα οποία,  ενώ είναι όσο 

το δυνατόν  μεγαλύτερα,  είναι λογικά ασφαλή.

Για να γίνει  αυτό, το πρώτο προαπα ι τούμενο  είναι  η 

δ ιάθεση κάπο ιων  δεδομένων τα οποία θα βοηθήσουν  στον 

προσδ ιορ ισμό .  Οι ηχητ ικές έρευνες,  οι αλ ι ευτ ικές  έρευνες 

και οι έρευνες  των αυγών είναι ίσως οι καλύτερες  μέθοδοι  

από αυτές  που έχουν εγκαθιδρυθε ί .  Όλες,  όμως,  αυτές οι 

μέθοδοι  είναι  πιθανόν να είναι λ ι γότερο ακριβής από εκε ίνες 

που βασίζοντα ι  σε ποιο μακροχρόν ιες  σειρές.

Ως εκ τούτου,  είναι πιθανό ότι οι συμβουλές  των TAC 

για τους αναπτυσσόμενους  τόπους αλιε ίας θα είναι  λ ι γότερο 

ακριβε ίς  από εκείνες για τους αναπτυγμένους  αλ ι ευτ ικούς  

τόπους.  Συνεπώς,  όταν δίνονται  τέτο ιες  συμβουλές,  θα 

πρέπει  να ε ίμαστε  συντηρητ ικο ί  / επ ιφυλακτ ικο ί  ως προς τις 

υποθέσε ις  και οι δ ιαχε ιρ ιστές θα πρέπε ι  να τε ίνουν υπέρ των 

πιο απα ισ ιόδοξων ποικ ί λων επ ιλογών όπου δ ιαφορετ ικές  

προσεγγ ίσε ι ς  δ ίνουν συγκρουόμενες  συμβουλές.

Προφανώς υπάρχει  ανάγκη να συλλέξουμε ακριβή 

εμπορ ικά δεδομένα όσο το δυνατόν  συντομότερα,  ούτως 

ώστε να δημ ιουργηθε ί  σταδιακά χωρίς καθυστέρηση μια 

χρονική σε ιρά των δεδομένων που αφορούν τα ψάρια 

κατάλληλης  για ψάρεμα ηλικίας.  Το σκουμπρ ί  / κολιός είναι 

ένα πρό βλη μα  για τον προσδιορ ισμό του αποθέματος  

ψαριών.  O S.J. Lockwood εξηγε ί  τη δ ιαδικασία 

προσδ ιορ ισμού  και χορήγησης πληροφορ ικής  TAC για τον 

αλ ιευτ ικό τόπο κολιού Cornish,  ο οποίος  έχει  αναπτυχθε ί  

ουσιαστ ικά  και ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι0 5 0

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΙΣΗ ΤΩΝ TAC

Τα συνολ ικά επιτρεπτά πιασ ίματα  ψαριών πο ικ ί λουν 

από χρόνο σε χρόνο και αυτό φυσικά αναστατώνε ι  τόσο 

τους δ ιαχε ιρ ιστές,  οι οποίοι  πρέπε ι  να δ ιαπραγματευ τούν  

τα νέα ποσοστά  και τις δ ιανομές  των ποσοστών,  όσο και 

τους ψαράδες  των οποίων οι πόροι  ζωής εξαρτώνται  από 

το π ιάσιμο  των ψαριών.

Ίσω ς  είναι φυσικό και για τις δύο προ αναφερθέντ ες  

κατηγορ ί ες  (δ ιαχε ιρ ιστές - ψαράδες)  να υποψιάζοντα ι  ότι 

αυτές οι δ ιαφοροπο ιήσε ις  συμβα ίνουν  εξαι τ ίας κάποιων 

αποτυχ ιών  των επ ιστημόνων (των τόπων αλιε ίας) .  Σίγουρα οι 

υπολογ ισ μο ί  των TAC, περ ι έχουν  κάποια αβεβα ιότητα  

εξα ι τ ίας των προβλημάτων προσδιορ ισμού,  αλλά η πιο 

σημαντ ική πηγή αυτών των δ ιαφοροπο ιήσεων είναι  η έμφυτη 

ποικ ι λ ία  που παρουσιάζουν τα αποθέματα  ψαριών.

Μια άλλη αιτία αυτής της ποικ ι λ ίας  είναι  η αλλαγή 

δ ι ευθυντ ικής  στρατηγικής,  η οποία αποσκοπε ί  στην αύξηση 

της μακροπρόθεσμης  ■ απόδοσης.  Για παράδε ιγμα ,  μια 

αύξηση στο μέγεθος του πλέγματος  μπορεί  ν' αποτελέσε ι  

τρόπο για τη βελτ ίωση της μακροχρόν ιας  απόδοσης.  Τέτο ιες  

αλλαγές  τυπικά ακολουθούνται  από μια βραχυχρόνια 

μείωση του πιασίματος,  η οποία όμως ακολουθε ί τα ι  από μια 

μακροχρόν ια  αύξηση.
λ

Όλες  αυτές οι πηγές ποικ ι λ ίας  μπορούν να με ιωθούν  

από μια κατάλληλη  στρατηγική δ ιεύθυνσης.  Ο τομέας  αυτός 

θα αναλογ ιστ ε ί  πως αυτές οι δ ιαφοροπο ιήσε ις  του TAC 

συμβαίνουν και πως θα μπορούσαν να μειωθούν.
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5.1 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Ε Σ  ΛΟΓΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Α ΛΛΑ ΓΩ Ν

Στον τομέα 3 φάνηκε ότι ο αριθμός των ψαριών που 

ε ισέρχοντα ι  στους τόπους αλιε ίας κάθε χρόνο ποικ ίλε ι  

σημαντ ικά .  Για παράδε ιγμα το δυναμικό της ετήσιας  τάξης 

του μπακαλ ιάρου  της Β. Θάλασσας ποικ ίλε ι  με συντελεστή 

πάνω από 30. Δεν μας εκπλήσσε ι  το γεγονός  ότι τέτοιες 

αλλαγές  προκαλούν αλλαγές στο μέγεθος  της 

εκ με ταλλ ευ όμε νη ς  βιομάζας από χρόνο σε χρόνο,  γι '  αυτό 

και αλλά ζο υν  τα TAC και τα επίπεδα αναλογίας.

Για παράδε ιγμα  η μεγάλη ετήσια κατηγορία

βακαλάου  το 1967 στη Β. Θάλασσα προκάλεσε  τέτο ια μεγάλη 

αλλαγή στην εκμεταλλευόμενη β ιομάζα που το συνολικό 

δ ι εθνές  π ιάσιμο,  από 167.000 τόνοι  που ήταν το 1967 

αυξήθηκε  σε 672.000 τόνους το 1970.

Ο π ίνακας  4 δείχνει  τα μεγέθη που παρουσ ίασαν ,  σε 

ετήσια τάξη τα διάφορα αποθέματα ψαριών της Β. Θάλασσας 

από το 1963 μέχρι το 1975. Εάν η θνησ ιμότητα του 

αποθέματος  είναι πολύ υψηλή, τα περισσότερα  ψάρια θα 

π ιαστούν  το χρόνο που θα ε ισέλθουν στον τόπο αλιείας.

Έτσι ,  σ ’ αυτή την ακραία περ ίπτωση,  η δ ιαφοροπο ίηση 

ως προς  το ιάσιμο θα ήταν ακριβώς ίδια με την 

δ ιαφοροπο ίηση  των ετήσιων τάξεων.  Όταν η θνησιμότητα  

είναι μικρή,  τα ψάρια μένουν στον τόπο αλιε ίας για πολλά 

χρόνια και έτσι  το πιάσιμο γίνεται  τόσο από μεγάλες όσο και 

από μικρές ετήσιες τάξεις.  Αυτό, φυσικά,  σηβαίνε ι ,  ότι στην
λ

περίπτωση αυτή η ποικιλ ία του δυναμικού της τάξης 

αναλογε ί  σε μεγάλο βαθμό σ ’ αυτή του πιασίματος.

Είναι  σαφές,  ως εκ τούτου,  ότι οι μεταβολές  του 

δυναμικού μπορούν να προκαλέσουν  σημαντ ικές  μεταβολές 

στα TACs.  Αυτές  οι δ ιαφοροπο ιήσε ις  μπορούν ωστόσο,  να 

με ιωθούν,  εάν υ ιοθετηθε ί  ένα χαμηλότερο  επίπεδο

ψαρέματος,  εφόσον αυτό βοηθάει  στην αναλογ ία  των ετήσιων
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δ ιακυμάνσεων.  Ως παράδε ιγμα,  μπορούμε να συγκρ ίνουμε  τα 

συνολ ικά πιασ ίματα  πλατέσσας στη Β. Θάλασσα και του 

μπακαλ ιάρου τα τελευταία χρόνια.  Στη Β. Θάλασσα και τα 

δύο αυτά αποθέματα  ψαριών έχουν παρουσιάσε ι  δυναμική 

δ ιαφοροπο ίηση  σε μια παρόμοια κλίμακα,  αλλά το π ιάσιμο 

του βακαλάου  ποικ ίλε ι  περ ισσότερο από το μέσο πιάσιμο της 

πλατέσσας.

Η επ ίδραση αυτή μπορεί  να φανε ί  ξεκάθαρα στο σχήμα 

19 και καταλήγε ι  από την πλατέσσα,  της οποίας η 

θνησ ιμότητα  είναι  περίπου η μισή από εκείνη του βακαλάου.

5.2 Δ ΙΑΦΟΡΟ ΠΟ ΙΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΙΣ  

Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕ ΙΜΕΝ ΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Με βάση τα προαναφερθέντα  επιχε ιρήματα μπορούμε 

να κα ταλάβουμε  ότι, αν μπορούσαμε να με ιώσουμε στο μισό 

τη θν ησ ιμότητα  του βακαλάου στη Βόρεια Θάλασσα,  τα 

π ιασ ίματα  θα ποικ ί λουν λ ιγότερο από χρόνο σε χρόνο 

μακροπρόθεσμα.

Βραχυπρόθεσμα,  όμως,  η μείωση "της θνησ ιμότητας  των 

ψαριών στο μισό θα προκαλούσε την πτώση του π ιασ ίματος  

κατά 40%, το οποίο φυσικά,  θα ήταν μια βασική δ ιάσπαση.  

Αυτό αποτελε ί  τυπικό παράδε ιγμα  δ ιάσπασης  που 

προκαλε ί τα ι  από την απότομη αλλαγή δ ι ευθυντ ικής  

στρατηγ ικής ,  η οποία στοχεύε ι  στη μείωση, των επ ιπέδων 

εκμε τάλλ ευ ση ς  από ψηλά που είναι  σε χαμηλότερα .

Παρόμο ιες  δ ιασπάσε ις  στην απόδοση θα μπορούσαν να 

γ ίνουν  με την επιβολή μεγάλων αυξήσεων στο μέγεθος του 

πλέγ ματο ς  των διχτυών.  Οι δ ιαταραχές  αυτές μπορούν να 

με ιωθούν  με το να-εκτελούνται  αυτές οι αλλαγές  σταδιακά σε 

αρκετά χρόνια.  Για παράδε ιγμα,  εάν η θνησ ιμότητα του
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βακαλάου στη Β. Θάλασσα μπορούσε να με ιώνεται  συνεχώς 

κατά 10% ανά χρόνο,  μέχρι να επιτευχθε ί  επίπεδο ισοδύναμο 

με το 50% του τρέχοντος επιπέδου,  οι αποδόσε ις  θα 

δ ιαπ ισ τώνο νταν  λ ιγότερο από την περ ίπτωση εκε ίνη που 

ε ίχαμε απότομη  αλλαγή.

Αυτή η τακτ ι κή της σταδιακής αλλαγής  των επιπέδων 

θνησ ιμότητας  προς τα κάτω θα έπρεπε,  κατά μέσο όρο, να 

κατευθύνε ι  την απόδοση,  η οποία είναι σταδιακά ανοδική.  

Αυτό θα γ ινόταν  πιο εύκολα αποδεκτό από τους δ ιαχε ιρ ιστές 

και τους ψαράδες  από εκείνο που θα απα ιτούσε σημαντ ική 

αρχική θυσία.

Τέτο ι ες  αλλαγές  στη θνησιμότητα θα μπορούσαν να 

προστατευ το ύν  περισσότερο επ ιλέγοντας για περίοδο 

επιβολής  αυτών των μειώσεων αυτή κατά την οποία η 

εκμεταλλευόμενη  βιομάζα αυξάνει .  Η επίδραση στην 

απόδοση θα μπορούσε τότε να ελαχιστοπο ιηθε ί .  Μια τέτοια 

περ ίοδος θα μπορούσε να συμβεί ,  όταν μια δυνατή τάξη 

νέων ψαριών  ε ισέρχονται  στον τόπο αλιε ίας.

Οι προαναφερθε ίσες  τακτ ι κές  για τη μείωση της 

δ ιάσπασης,  που προ καλείται  από την αλλαγή της 

στρατηγ ικής ,  δε θα ήταν κατάλληλες  εάν το απόθεμα 

υπέφερε από μια σοβαρή μείωση στην επ ιστράτευση λόγω 

της υπεραλι ε ίας .  Σ’ αυτές τις περ ιπτώσε ις  η δράση της 

δ ι εύθυνσης  πρέπει  να είναι άμεση και δραστ ική.

Η δ ιάσπαση που προκαλε ί τα ι  από την κατάργηση του 

ψαρέματος  αυτό το χρόνο θα παραχθε ί  στηνζολ ική απώλε ια 

του αποθέ ματος  τον επόμενο χρόνο.  ?
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4.3 ΑΠ ΟΚ Λ ΙΣ Ε ΙΣ  ΛΟΓΩ Α Β ΕΒΑΙΟΤΗ ΤΑ Σ  ΣΤΟΝ  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ /  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

Στον τομέα  4 ο υπολογισμός  των ψευδοψαρ ιών της Β. 

Θάλασσας  το 1979 έδειξε ότι το 78% εκείνου του TAC 

προερχόταν  από ηλικίες ψαριών που δεν μπορούσαν να 

υπολογ ισ τούν  ι κανοποιητ ι κά από τα δεδομένα που 

απο κτήθ ηκ αν  από τις εμπορικές στατ ιστ ικές.  Τα νούμερά 

τους έπρεπε  να υπολογ ιστούν από την έρευνα των 

αποτελ εσ μά των της μελέτης.

Δ ιαπ ισ τώ θη κε  ότι α αποθέματα της έρευνας ήταν πολύ 

χρήσιμα  στη μείωση της αβεβα ιότητας  σχετ ικά με τα μεγέθη 

των ψαριών μικρότερης ηλικίας αλλά ακόμα υπήρχε κάποια 

αβεβα ιότητα .  Ευτυχώς,  οπο ιαδήποτε  λάθη στους 

υπολογ ισμούς  για τον αριθμό των 2χρονων και 3χρονων 

ψαριών δεν ε ίναι  απαραί τητα στην ίδια κατεύθυνση.

Για παράδε ιγμα,  η μια εκτ ίμηση θα μπορούσε να είναι  

πολύ ψηλή,  ενώ η άλλη πολύ χαμηλή.  Κατά μέσο όρο αυτά 

τα λάθη εν μέρει  θα δ ιαγραφούν.  Προκαλούν,  ωστόσο,  

κάποια λάθη στον υπολογισμό του TAC. Τέτοια λάθη είναι  

αυτά που ο στατ ιστ ι κολόγος  ονομάζε ι  τυχαία ή 

απρογραμμάτ ιστα .  Τε ίνουν να κάνουν το TAC ή πολύ μεγάλο 

ή πολύ μικρό, αλλά κατά μέσο όρο δ ιαγράφονται .

Συνεπώς,  τα αντλούμενα TAC είναι η καλύτερη 

δ ιαθέσιμη συμβουλή.  Η συνεπής τους αύξηση στο ανώτατο 

όριο του πιθανού λάθους στο στάδιο ?που γ ίνεται  η 

δ ιαπραγμάτευση των εθνικών ποσοστών,  είναι σ ίγουρο ότι 

θα καταλήξε ι  στο να υπερακοντ ίσουμε  το αντ ικε ίμενο του 

δ ιευθυντ ικού σχήματος.

Στο παρελθόν  οι επ ιστήμονες  απέφευγαν να δ ίνουν 

όρια λάθους  στα TAC, στην περ ίπτωση εκείνη που το 

ανώτατο  όριο ερμηνευόταν ως θεμιτό ανώτατο όριο του



51

TAC. Αυτή η επιφυλακτ ικότητα σχετ ικά με τα λάθη του TAC 

δεν θα πρέπει  να είναι απαραί τητα.  Ενώ οι δ ιευθυντές  

πρέπει  να χρησ ιμοπο ιούν  το TAC ως την καλύτερη εκτ ίμηση 

για το πο ια  θα πρέπει  να είναι  η κατάλληλη πιασιά 

(ψαριών) ,  θα πρέπε ι  να αναλογ ιστούν  τα όρια λαθών αυτών 

των εκτ ιμήσεων.

Το μέλημά τους θα πρέπει  να ναι αυτό : εάν τα TACs 

είναι σοβαρά λανθασμένα σε ετήσια βάση, τότε η 

προσέγγ ιση  της δ ιεύθυνσης ίσως είναι  ακατάλληλη.  Τα λάθη 

στις εκτ ιμήσε ις  μπορούν σε μερικές περιπτώσε ις  να 

με ιωθούν με τη μείωση του επιπέδου θνησιμότητας .  Με τον 

καιρό αυτό έχει  ως αποτέλεσμα λ ιγότερο TAC να αποτελε ί ται  

από ψάρια μ ικρότερης  ηλικίας, των οποίων οι αρ ιθμο ί  είναι 

ιδ ια ί τερα δύσκολο να υπολογιστούν.

Επίσης  βοηθάει ,  καθώς οπο ιαδήποτε  λάθη που έχουν 

γίνει  τ ε ί νουν να εν ισχύονται  σε υψηλότερα επίπεδα 

θνησ ιμότητας  ψαριών.  Ως εκ τούτου,  ένας τρόπος  για να 

με ιώσουμε τα λάθη προσδιορ ισμού είναι να υ ιοθετήσουμε 

χαμηλότερη  τιμή θνησιμότητας.  Ένας  άλλος τρόπος είναι  να 

βελτ ιώσουμε  το επίπεδο της δε ιγματοληψίας  των δ ιάφορων 

συστατ ικών  με τα οποία υπολογί ζουμε  το TAC.

i



52

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία περιγράφε ι  τις επιστημον ικές  

δ ιαδ ικασ ίες  που υ ιοθετούνται  στην τοποθέτηση 

βρ αχυπρόθ εσμων στόχων από τη δ ιεύθυνση των τόπων 

αλιε ίας.  Συγκεκρ ιμένα  προσπαθήσαμε  να αποσαφην ίσουμε  

την επ ιστημον ι κή  βάση του κανον ισμού TAC.

Ίσω ς  επιτρέψει  στον αναγνώστη να αντ ι ληφθε ί  πιο 

ξεκάθαρα τη φύση των τωρινών προσεγγ ίσεων της

δ ι εύθυνσης  και να κρίνει  τις αξίες και τις ελλε ίψε ις  της. 

Αξίζει  να τις εξ ιστορήσουμε σύντομα.  Είναι  θετ ικής 

σημασ ίας  και επιθυμητό να υπάρξει  κάποιος περ ιορ ισμός 

στο ποσό του ψαρέματος  είτε για την υγεία του αποθέματος  

ή για την ο ικονομική ευημερία των ψαράδων.

Τα TACs παρέχουν ένα πολ ι τ ι κό ρεαλιστ ικό αλλά και 

δύσκολο δρόμο για τον περ ιορ ισμό αυτό.  Το φυλλάδιο αυτό 

καθιστά σαφές ότι η επ ιστημον ική συμβουλή που 

υποστηρί ζε ι  αυτή τη μορφή δ ιεύθυνσης είναι  γενικά 

δ ιαθέσιμη.  Ενάντ ια σ ’ αυτό προτε ίνεται  ότι το TAC χρειάζεται  

να επαναπροσδ ιορ ιστ ε ί  σε ετήσια βάση και η επιστημον ική 

συμβουλή πρέπει  να παρέχεται  σε ετήσια βάση. Αυτό είναι 

απαραί τητα  πιο ακριβό από ένα κανον ισμό που ισχύει  για 

πάντα.

Ένα περαιτέρω πρόβλημα είναι ότι η επιτυχή δ ιεύθυνση

TAC βασίζεται  στην ακριβή και α ξ ι ό π ι σ τ η α ν α φ ο ρ ά  του
*

π ιασ ίματος  από τις ενδ ιαφερόμενες  χώρες.  Ή υποψία ότι 

μερικές φορές μπορεί  να μας εξαπατήσε ι  θα υπονομεύσε ι  την 

πίστη μας στο σύστημα.  Εξίσου η κακή αναφορά του 

πιασίματος ,  τα μη καταγραμμένα  απόβλητα στη θάλασσα ή η 

μη παροχή των κατάλληλων επ ιστημον ικών πληροφορ ιών  

από μερικές χώρες ίσως υπονομεύσουν  τις επ ιστημον ικές  

μεθόδους με τις οποίες υπολογ ί ζονται  τα TACs.
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Αν στραφούμε  στις κο ινωνικές και ο ι κονομ ικές  

επ ιδράσε ις  της δ ιεύθυνσης των αλι ευτ ικών τόπων,  η 

παρούσα εμπε ιρ ία θα έδειχνε ότι τα TACs από μόνα τους δεν 

εξασφαλ ί ζουν  όλα τα οικονομικά κέρδη τα οποία ίσως να 

προ έκ υπταν  από τη μείωση της θνησ ιμότητας  των ψαριών.  

Αυτό συμβαίνε ι ,  σε εθνικό επίπεδο,  επειδή η αναλογ ία  συχνά 

μο ιράζεται  μεταξύ των περ ισσότερων σκαφών και συνεπώς 

τα σκάφη αλ ιε ίας  ίσως ξοδέψουν ένα μέρος από το χρόνο 

τους άσκοπα.

Αυτό,  όμως,  ίσως έχει θετ ική επίδραση,  τουλάχ ιστον  

στις ολ ικές  περ ιόδους απόδοσης,  ενθαρ -ρύνοντας  την 

αλλαγή κατεύθυνσης  της αλιευτ ικής προσπάθε ιας  προς άλλα 

λ ιγότερο  περ ι ζήτητα είδη. Αυτό ίσως έχει  πολύτ ιμες  

παρενέργε ι ες ,  όπως υψηλότερα επίπεδα απασχό λησης  και 

επ ικουρ ικές  υπηρεσίες .

Επ ιπλέον  η ύπαρξη ενός δ ι εθνώς συμφωνημένου  TAC 

δε θα απόκλε ιε  την ε ισαγωγή ενός εθν ικού οχήματος  

περ ιορ ισμού,  εάν αυτό θεωρούνταν επιθυμητό.  Έτσι  ένα TAC 

ίσως να θεωρούνταν προτ ιμητέο στην προσπάθε ια

περ ιορ ισμού,  καθώς θα έπρεπε στις μετέχουσες χώρες να 

αποφασ ίζουν  οι ίδιες για το δ ιαμελ ισμό των κο ινων ικών και 

ο ι κονομ ικών κερδών της δ ι εύθυνσης  αλιε ίας.  Αντ ίθετα,  ένας 

δ ιεθνώς συμφωνημένος  θα έτε ινε να μεγ ιστοπο ιήσε ι  τα 

ο ικονομικά  κέρδη για τις π ιθανές  ζημιές των άλλων 

αντ ικε ιμένων.

Ως ττρος τον ο ικονομικό τορέα,  υπάρχει  

αναμφ ισβήτητα  κόστος (πιθανό υψηλό κόστος),  το οποίο 

προέρχετα ι  από τη δ ιαφοροποίηση των TACs εξαι τ ίας τόσο 

των φυσικών αϊτών όσο και της έλλε ιψης ακρίβε ιας  στην 

επ ιστημον ική  συμβουλή.  Όπως δείχνει  και ο τομέας 5, η 

επίδραση των πηγών απόκλ ισης μπορεί  να ελαχ ιστοπο ιηθε ί  

με την υ ιοθεσία χαμηλότερων επιπέδων εκμετάλλευσης  από 

εκείνα που εφαρμόζονται  στα περ ισσότερα  αποθέματα
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ψαριών.  Αυτό δηλώνει  ότι τα TACs είναι πιθανά περ ισσότερο  

κατάλληλα  για είδη τα οποία έχουν χαμηλό βαθμό 

εκμετάλλευσης .  Το ίδιο συμβαίνε ι  και στους τόπους αλιε ίας 

για την ανθρώπινη κατανάλωση.  Για τα β ιομηχαν ικά είδη, 

όμως,  τα ουσιαστ ικά υψηλότερα επίπεδα εκμετάλλευσης  που 

χρε ιάζοντα ι  για να τα μαζέψουν,  ίσως αποκλε ίσουν  τα 

ποσοστά  π ιασ ίματος  ως εργαλείο κατάλληλης  δ ιεύθυνσης,  

επε ιδή παρουσ ιάζουν  ανεπαρκε ίς  επ ιστημον ικές  συμβουλές.

Συμπερασματ ικά ,  η δ ιεύθυνση TAC έχει πλεονεκτήματα  

και με ι ονεκτήματα  και το βάρος που δίνεται  σε καθένα απ ’ 

αυτά είναι  π ιθανό να ποικ ίλε ι  ανάλογα  με την άποψη του 

αναγνώστη.  Σαφώς, η παροχή κατάλληλης  επιστημον ικής  

συμβουλής  και το κόστος της είναι  ένας παράγοντας  στην 

εξ ίσωση και ελπίζουμε ότι αυτό το φυλλάδιο ίσως βοηθήσει  

τους μη - επ ιστήμονες  να εκτ ιμήσουν το κατάλληλο βάρος 

που θα δώσουν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1 .  Ben Y a m i . ,M . ( l  974) :Des ign e f f i c iens y  in purse 
seines.

2. S h e p h e r d . , J . ,G. (1 990) :S tab i l i ty  and the ob ject i ves 

of f i she r ie s  management :  the sc ient i c  background .

3 .  T raung . ,J .O .  (1960) :F ish ing Boats of  the wor ld.

4. Ves tenes .  ,G. (1964) :Sonar  ins t ruc t ion courses for 

f i sherman.

5 .  Z a n k ich . ,V . ,J . (1 9 7 3 ) :T u n a  purse se in ing .



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΚΟΝΩΝ
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Σχήμα 1 : Βακαλάος Βόρεια Θάλασσας -> στρατολόγηση

2CCO -,

0 -I---------------------- :--------------------- 1----------------------:---------------------- :------------------- - ,
1940' " "  1950 I96 0  1970 I9 S 0  - - 1990

Year

Σχήμα 2 : Μουρούνα Β.Α. Αρκτικής στρατολόγηση
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Year

Σχήμα 3 : Βακαλάος Β. Θάλασσας Μέγεθος στοκ σε αλιευτική 
αναλογία 30%

Year

Σχήμα 4 : Βακαλάος Β. Θάλασσας -> Μέγεθος αποθέματος
Άνω γραμμή : χωρίς αλιεία, κάτω γραμμή -> αλιευτική 
αναλογία = 30% -
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5 : Β. Θάλασσα -> Μέγεθος αποθέματος βακαλάου.
Ανω γραμμή : χωρίς αλιεία, κάτω γραμμή -> αλιευτική 
αναλογία = 30%

I 9 6 0  1955 1970 19 / 5  1980 1985 " 1990

Yecr

Σχήμα 6 : Βακαλάος Β. Θάλασσας -$■  Απόδοση σε αλιευτική αναλογία 
70%
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Σχήμα 7 : Βακαλάος B. Θάλασσας Θ Απόδοση σε αλιευτική αναλογία 
30%

0  τ ------------------------- :------------------------- :------------------------- :-------------------------: 1
0 6 0  1955 1970 1975 IS80 1985  ̂ 19S0

Year

Σχήμα 8 : Βακαλάος Β. Θάλασσας Απόδοση σε αλιευτική] αναλογία 
50%
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Σχήμα 9 : Βακαλάος Β. Θάλασσας Βιομάζα ψαριών (στρατολόγηση)

Σχήμα 10 : Βακαλάος Β. Θάλασσας Απόδοση ανά στρατολογουμενο 
ψάρι
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Σχήμα 11 : βακαλάος Β. Θάλασσας -> βακαλάος ανά στρατολογούμε- 
νο. Ανω γραμμή - μη ξεσκαρτάρισμα, κάτω γραμμή με 
ξεσκαρτάρισμα
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Αλιευτική δραστηριότητα------------►

Σνύ ίΐα ΐΐ. Μια λειτουργική τυπική παραγωγή για απόθεμα ψαριών.

Σντίυα12· Σχέση μεταξύ κόστους και κέρδους στην αλιευτική 
δραστηριότητα.
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Σγτηιοΰ3. Η σχέση ανάμεσα στην αλιευτική θνησιμότητα και το 
ποσοστό της αλιευτικής επιβίωσης σε ένα χρόνο.

Εικόνα 1 - Μέτρημα βακαλάου στη Βόρεια Θάλασσα στην 
αγορά Lowestoft.



, Το διασταυρωμένο τμήμα του ωτόλιθου του βακαλάου 
μας δείχνει τους ετήσιους δακτυλίους. Ο βακαλάος ήταν 6 
ετών και 96 απ  σε μήκος. Πλάτος του διασταυρωμένου 
τμήματος είναι 9 πιπι.

Βόρεια
θάλασσα

Δυτική
Σκοτία

Ιρλανδική
θάλασσα

Κ ανάλι Αλλες περιοχές 
(Αρ. για 

αποθέματα)
DEMERSAL FISH
Βακαλάος Ν/ / ν ' / ( 3 ) *
Μπακαλιάρος . / / 7 - ' / ( 3 ) *
Λευκίσκος / - 7 /
Saithe 7. ν ' - - 7(3)*
Εδώδιμος ιχθύς - - - -

Γλώσσα / - 7 /
Γλώσσα 7 - - /
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ·

Μπλε λευκίσκος * * ' - - V
Sandeels / - - -

Π ΕΛ ΑΓΠ ίΑ  Ψ ΑΡΙΑ
Herring 7 - V 7*
Mackerel - - - -

Ρέγγα 7 - - /
Σαρδέλλα - - - -
Scad - - - -

*Δειγματική σαν ευκαιριακή.

Π'Χν.ακας 1 ,  Δ ε ι γ μ α τ ι κ ό  α π ό θ ε μ α  ψ α ρ ιώ ν  α π ο  τ η ν  ΜΑΡΡ γ ι α  τη  σ υ λ λ ο 
γή  α ρ ι θ μ ώ ν  σε  δ ε ι γ μ α τ ι κ ή  η λ ι κ ί α .
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Τίίνπκαο  2 . Υ π ο λ ο γ ισ μ ο ί και αριθμοί κατά η λικ ία  την δεκαετία  του  ’7 0  
α νά  τάξη  - έτος γ ια  τη Β όρ εια  Θ ά λ α σ σ α  γ ια  το ν  βα κα λάο  
χρη σιμ οποιώ ντας την συστηματική 'ανάλυση .

Η λικία Έ τος Συλλογές ανά 
ηλικία σε 
χιλιάδες

α ’ Β
Αριθμοί ανά ηλικία  

υπολογισμοί χρησιμο
ποιώντας την Εξίσω ση  
1. (Μη φυσικοί θανάτοι)

Α ριθμοί ανά ηλικία  
υπολογισμοί χρησι
μ ο π ο ιώ ντα ς  την  

Εξίσω ση 2. (Φυσι-κός 
θάνατος για 18% ανά 

χρόνος)
1 1971 80.551 355.018 497.485
2 1972 196.498 274.465 335.147
3 1973 52.670 77.969 97.540
4 1974 14.869 25.299 32.462

■■ -5 1975 6.484 10.430 13.201
6 1976 2.439 3.946 4.975
7 1977 926 1.507 1.878
8 1978 364 581 705
9 1976 127 217 250
10 1980 45 90 90

1 0 0  ε τ η  1 φάρ ι
>♦>*>♦>♦;*>♦>* ># >*>*>+ >♦ >♦>* >♦ >+ »  >*

>+>+>+>+>* X- >*>+>+>+ >4 ) + > + · > + ■ , + ) 0 ) o » ^ ) o > j W )0 )i W )0 ) 0 ) 0 r t W W >(, ) O W M .t ) < , w w w

5 0 έ τ η  . 2. φάρ lct 
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,ωότόκ-ΐ·
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κ >  ■ 
κ >  · : 
κ >  
κ >  ■

ψάρ-ια
ά α π ρ θ έ μ α τ ο ς

L<-

χ̂ χ>·κ>>ο>̂ χ>κ>>οχ>χ>χ> 
»Χ>Χ-Χ>· χ > χ > χ > χ > χ > χ >

»>9 
>+>+

Χ>Χ·>*>>* Χ>χνχ>χ>χ>>ο >f
25 έτη  ■ 3 ' φάρ ια 

>ΦΚ>Χ»0 >0·
Χ>>ΦΧ>Χ> >♦
Χ»Κ>Χ»0
>Φ Χ>Κ>
>$· Χ>Χ>

>0)0
j

Κλείδ ΐλΦ  ΣΙλλσ/η X ) ΒΐίΟϋχτυες Φυσικοί θέχχτιοι

>♦ *  V· >♦ »  >+ >4 

>*>♦>* >♦ >* *

Σγτιιιαΐ4. Π λατύψ αρο. Έ να  παράδειγμα, η σ οδ ειά  από το α λ ιεύ μ ένο  
α π όθ εμ α  σ ε ενδιάμεσο  στάδιο της αλιευτικής θνησιμότητας.
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100 έ τ η  1 ψ ά ρ ι
» > ο χ > » χ > » > ο > ο > ο > ο χ ? > ο > ο χ ? χ >  »>+><>>+>&»
» » » » » » » >0 >0 »>0 >σ>0 >0>0 »  »  >♦ χ> » »

30 έ τ η  2 
>$>νΧϊ>·>>9·Χ>>ΟΧ>>&·

ψάρ ια

X» Ή> Χ>

>ο Υ> Υ> χ> χ> χ>

3 ψάρ ια .
ω ο τ ο κ ΐσ .  σ ,τ ΐοθέματος

Ή> >0· χ> χ> ,  χ>
' 9 ε τ η 2 ψάρ ια

.. Κ >  , ] Η>Χ>.
- X »  _· — >ΦΧ>

Χ >
>φ

<Γ
(__ I
_I

Κλειδ ΐ  )>φ· ΣυλλογηΧ^>Ειχιζώντες-. )>φ φ υσ ικ ο ί θάνατοι

Σγιία(£Ϊ5. Το πλατύψαρο. Ένα παράδειγμα, η σοδειά από το αλιευόμενο 
απόθεμα με υψηλό επίπεδο της αλιευτικής θνησιμότητας.
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Αριθμοί ψαριών συλλογής ανά ώρα στην Νεαρή Επιβίωση ψαριών

ΣτήιιάϋΕ). Σχέση ανάμεσα στη συνολική αναλογία σε Παγωμένη Βόρεια Θα- 
λασσα Διεθνείς Αλιευτική Επιβίωση και οι υπολογισμοί και αρι
θμός της Βόρειας Θάλασσας των ψευδοψαριών επιτυγχάνεται από 
τις ακόλουθες εμπορικές αλιείες.
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Ο υπολογισμός της εκμεταλλεύσιμης βιομάζας για τα ψάρια 
στη Βόρεια Θάλασσα.

Ηλικία Αριθμοί ανά 
ηλικία σε 
χιλιάδες

Βάρος ανά 
ηλικία σε 

κιλά

Η χρησιμο- 
ϊκανότητα 
ανά ηλικία

Η ικανοεκμεταλ- 
λευτική βιομάζα 

ανά ηλικία σε 
τόνους

%

1 206.000 0.55 0.31 35.123 10
2 108.287 0.94 1.00 101.790 29
3 68.010 2.07 1.00 140.781 40
4 10.400 3.91 0.78 31.718 9
5 5.548 5.89 0.73 23.855 7
6 1.556 7.82 0.73 8.883 3
7 703 9.33 0.73 4.788 1
8 237 10.62 0.73 1.837
9 324 11.51 0.73 2.722 2

10+ 209 12.29 0.73 1.875
Σύνολο 353.372

Οι στρατηγικές μεταβολές στην αλιεία της Βόρειας Θ άλασσας 
από το 1963 έως 1978. Οι αριθμημένες ρυθμίσεις για μια αξία 
100% για περισσότερες διακεκριμένες κατηγορίες - έτος σε κάθε 
είδους. Ratio είναι το ratio ανάμεσα στους αριθμούς που είναι 
δυνατότεροι και αδύναμοι ανά κατηγορίες και αδύναμοι ανά 
κατηγορίες - έτος σε μια περίοδο.

Έτος Βακαλάος Μπακαλιάρος Whiting Saithe Plaice Γλώσσα Γ αύρος
1963 50 6 30 21 100 100
1964 47 11 43 28 29 21
1965 67 8 30 22 28 11
1966 60 31 38 62 26 11
1967 20 100 100 64 22 18
1968 18 21 18 69 28 9
1969 78 Ο 44 35 33 26
1970 100 47 54 34 26 7
1971 17 24 68 36 22 16
1972 35 5 73 41 57 20
1973 29 36 48 100 49 19 59
1974 50 . 4 68 34 34 7 81
1975 ' 24 6 35 25 27 20 35
1976 1 88 12 42 14 54 23 51
1977 37 18 46 29 46 7 100
1978 34 24 45 42 34 0,2 32
Ratio 6 33 6 7 5 500 3
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? 1
Σγήμαΐ7. Ετήσιες μεταβολές της απόδοσης του μέσου επιπέδου (1966-

1979) για τον μπακαλιάρο και την πλατέσσα της Βόρειας 
Θάλασσας.


