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της Πρέβεζας τα έτη 2010-2016

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα λιµνοθαλάσσια οικοσυστήµατα είναι παράκτιες περιοχές µε άµεση επίδραση από την
θάλασσα και τα εσωτερικά νερά. Είναι αποδέκτες θρεπτικών στοιχείων της ενδοχώρας και,
τουλάχιστον για τις λιµνοθάλασσες (Λ/Θ) της Μεσόγειου, αποτελούν σηµαντικά παραγωγικά
οικοσυστήµατα σε σύγκριση µε την ανοιχτή θάλασσα (GFCM 2015). Ως οικοσυστήµατα
χαρακτηρίζονται από µεγάλες διακυµάνσεις φυσικοχηµικών παραµέτρων, τόσο σε εποχιακή όσο
και σε ηµερήσια κλίµακα (Katselis et al., 2007, 2015). Η αστάθεια αυτή πολλές φορές
δηµιουργεί δυστροφικές κρίσεις µε αποτέλεσµα την κατάρρευση των τροφικών πλεγµάτων που
αναπτύσσονται σε αυτές (Ardizzone et al. 1988).
Συχνά αναδεικνύεται ο σηµαντικός ρόλος των (Λ/Θ) ως “βρεφοκοµεία» των νεαρών
σταδίων ψαριών, αλλά και των ενήλικων (Franco et al. 2010). Στις Λ/Θ διαβιούν είδη µε µια
ποικιλία απαιτήσεων (θαλάσσια, γλυκού νερού, ευρύαλα), σε µόνιµη βάση ή περιστασιακά. Ο
χρόνος παραµονής τους εξαρτάται από το εύρος ανοχών του καθενός ξεχωριστά, στις
διακυµάνσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων (αλατότητας, θερµοκρασίας, διαλυµένου
οξυγόνου, τύπο υποστρώµατος κτλ.) (π.χ., Katselis et al. 2007, 2013). Λόγω του σηµαντικού
οικολογικού τους ρόλου, οι Λ/Θ είναι περιοχές που προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις
(Ramsar, Natura κτλ) για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Σε αυτές, λόγω της αυξηµένης
παραγωγικότητας αναπτύσσεται, σε σχέση µε την παράκτια αλιεία, έντονη αλιευτική
4
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δραστηριότητα (Katselis et al., 2003, GFCM 2015), η οποία δηµιουργεί τοπικού χαρακτήρα
κοινωνικό-οικονοµικές και πολιτισµικές σχέσεις (Moutopoulos et al., 2017).
Η αλιευτική εκµετάλλευση των Λ/Θ στηρίζεται στις µετακινήσεις των ψαριών για λόγους
διατροφής, τους ανοιξιάτικους µήνες που η θερµοκρασία του νερού της Λ/Θ αυξάνει. Λόγω του
µικρού βάθους της και της ανόδου της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, ψάρια από την ανοιχτή
θάλασσα εισέρχονται ακολουθώντας τα ρεύµατα των νερών που εξέρχονται από τη
λιµνοθάλασσα κατά την άµπωτη (Σπάλα, 2007). Αντίθετα, το χειµώνα που η θερµοκρασία των
νερών είναι εξαιρετικά χαµηλή, τα ψάρια εγκαταλείπουν µαζικά τη λιµνοθάλασσα µέχρι την
άνοιξη οπότε και αρχίζει η άνοδος της θερµοκρασίας των νερών (Katselis et al. 2015). Η
διαδικασία αυτή αφορά είτε ψάρια σχετικά µεγάλης ηλικίας είτε γόνο ψαριών από τα πρώτα
στάδια της ζωής τους, στα οποία το αβαθές και εύτροφο περιβάλλον της λιµνοθάλασσας παρέχει
ευνοϊκές συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης (Koutrakis et al., 2007). Σύµφωνα µε τα παραπάνω,
η περίοδος εσόδευσης αρχίζει το Μάρτιο µε τη µετανάστευση των ειδών από τη θάλασσα προς
τις Λ/Θ, ενώ η αλιευτική περίοδος, στις περισσότερες Λ/Θ ξεκινάει από τον Ιούνιο, όταν τα
περισσότερα είδη αρχίζουν να µεταναστεύουν προς τη θάλασσα, έως το Φεβρουάριο του
επόµενου έτους. Στις περισσότερες Λ/Θ της Ελλάδας τα διβάρια παραµένουν ανενεργά (µε
ανοικτές τις παγίδες) κατά τη διάρκεια της άνοιξης (Ιανουάριος-Απρίλιος στις Λ/Θ του Πόρτου
Λάγος: Koutrakis et al. 2005: Φεβρουάριος-Απρίλιος στο σύµπλεγµα των Λ/Θ ΜεσολογγίουΑιτωλικού: Katselis et al. 2003, ∆ηµητρίου 2007), ώστε να διαφύγουν τα ενήλικα άτοµα των
ψαριών προς τη θάλασσα. Ωστόσο, η αλιευτική εκµετάλλευση των Λ/Θ βρίσκεται σε
ανταγωνιστική δράση µε άλλες πρωτογενείς δραστηριότητες όπως είναι η γεωργία, η οικιστική
ανάπτυξη και ιχθυοκαλλιέργειες, των οποίων οι επιπτώσεις στην παράκτια ζώνη επηρεάζουν
έµεσσα ή/και άµεσα τη λειτουργικότητα των Λ/Θ (Ανώνυµος 2001).

5

Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των Λιμνοθαλασσών
της Πρέβεζας τα έτη 2010-2016

Η αλιεία των διβαριών στηρίζεται στην παλίρροια (Katselis et al. 2007, Σπάλα 2007) και η
επιλογή του παραπάνω σχήµατος ευνοεί τη σύλληψη των ψαριών, τα οποία κινούµενα αντίθετα
από το ρεύµα του νερού κατά κανόνα ακολουθούν το πέρασµα που σιγά-σιγά στενεύει
(∆ηµητρίου 2007): α) κατά την πληµµυρίδα τα νερά κινούνται µε κατεύθυνση από τη θάλασσα
προς τη Λ/Θ µε συνέπεια τα ψάρια να εισέρχονται στα διβάρια και β) κατά την άµπωτη τα νερά
κινούνται µε κατεύθυνση από τη Λ/Θ προς τη θάλασσα, ενώ τα ψάρια κινούνται προς το
εσωτερικό της Λ/Θς και φεύγουν από το διβάρι. Η διάταξη των ιχθυοσυλληπτικών κατασκευών
(Εικόνα 1) διευκολύνει την είσοδο των ψαριών στη Λ/Θ κατά την εποχή της εσόδευσης, ενώ
κατά την εποχή της µετακίνησης των ψαριών προς τη θάλασσα τα οδηγεί στις ειδικές
ιχθυοπαγίδες (εξαλιευτικά στόµια) όπου και συλλαµβάνονται.

Εικόνα 1. Οι ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις όπου διακρίνονται: (α-β) οι δροµίδες και (γ-δ) οι
πείρες µέσα και έξω από το νερό.

6

Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των Λιμνοθαλασσών
της Πρέβεζας τα έτη 2010-2016

Οι Λ/Θ της µελέτης βρίσκονται στον Αµβρακικό κόλπου, γύρω από τον οποίο έχει
σχηµατιστεί ένα εκτεταµένο δίκτυο 16 λιµνοθαλασσών συνολικής επιφάνειας 80.000 εκταρίων,
µε

ιδιαίτερα

περιβαλλοντικά

(Reizopoulou

&

Nicolaidou

2004)

και

ιχθυοτροφικά

χαρακτηριστικά (Katselis et al., 2013). Τα τελευταία 25 χρόνια όλες οι ιχθυοσυλληπτικές
κατασκευές των Λ/Θ του νοµού Πρέβεζας έχουν εκσυγχρονιστεί και στη θέση των
παραδοσιακών ξύλινων κατασκευών έχουν τοποθετηθεί σύγχρονες εγκαταστάσεις από
οπλισµένο σκυρόδερµα µε πολυεστερικές και αλουµινένιες πόρτες, των οποίων οι παγίδες
(πείρες) έχουν σχήµα V και καλύπτονται µε δίχτυ µεγέθους µατιού 30 mm (Εικόνα 1). Παρά τη
µετάβαση σε σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές κατασκευές η βασική αρχή λειτουργίας παραµένει η
ίδια. Το σύστηµα αυτό λειτουργίας των ιχθυοσυλληπτικών χαρακτηρίζεται ως εκτατικό σύστηµα
καλλιέργειας (Ανώνυµος 2001).
Η αλιευτική εκµετάλλευση των Λ/Θ της µελέτης, όπως και για τις περισσότερες ελληνικές
Λ/Θ (> 70%: Ανώνυµος 2001) γίνεται µε µίσθωση που καταβάλλεται από Αλιευτικούς
Συνεταιρισµούς στο ελληνικό δηµόσιο. Στην περιοχή της Πρέβεζας οι Λ/Θ της έρευνας
µισθώνονται, εδώ και 50 χρόνια από τον ίδιο Αλιευτικό Συνεταιρισµό, τον Αλιευτικό
Συνεταιρισµό Πρέβεζας (από το 1945 µέχρι σήµερα) και ο τρόπος της εκµετάλλευσης φαίνεται
να είναι παρόµοιος όλα αυτά τα χρόνια (Κέντρου 2005).

Σκοπός της εργασίας
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγραφεί η αλιευτική παραγωγή των
λιµνοθαλλασών του νοµού της Πρέβεζας για την περίοδο 2010-2016 προκειµένουν να
αποτυπωθούν οι µεταβολές της αλιευτικής παραγωγής και των προτύπων διαφοροποίησης της
σύνθεσης των ειδών. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας θα επικαιροποιήσουν τη
µακροχρόνια χρονοσειρά αλιευτικής παραγωγής από τις ίδιες λιµνοθάλασσες για την περίοδο
7
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1977-2009 (Κέντρου 2005, Μουτόπουλος και συν. 2011) και θα βοηθήσουν σε µια πιο
ρεαλιστική προσέγγιση της εκµετάλλευσης των λιµνοθαλασσών. Αν και ένα σηµαντικό µέρος
της παραγωγής συχνά κατευθύνεται στις τοπικές αγορές ή/και σε προσωπική κατανάλωση
(Moutopoulos et al., 2018) και είναι πολύ πιθανό η παραγωγή να είναι υπο-εκτιµηµένη,
ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν τις µοναδικές αναφορές για την επαγγελµατική
δραστηριότητα στις λιµνοθάλασσες.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
2.1. Λιµνοθάλασσες της µελέτης
Οι Λ/Θ της έρευνας (Μάζωµα, Πωγωνίτσα, Τσοπέλι και Βαθύ) (Εικόνα 2) αποτελούν τις
βασικές Λ/Θ της Περιφερειακής Ενότητας της Πρέβεζας, µισθώνονται από τον ίδιο
Συναιρετισµό αλιέων την τελευταία 50ετία και βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µεταξύ τους (<
15 χλµ). Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των λιµνοθαλασσών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
Ειδικότερα, είναι όλες «κλειστού» τύπου, δηλαδή σχηµατίστηκαν µε την κυρίαρχη δράση του
κυµατισµού της θάλασσας, εκτός από τη Λ/Θ Βαθύ που προέρχεται από ανθρωπογενή
παρέµβαση. Σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε το 2001 για λογαριασµό του Υπουργείου
Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην ελληνική επικράτεια, εκτός των νησιών του Αιγαίου,
και αφορούσε τη συλλογή διαφόρων στοιχείων από 76 Λ/Θ (Ανώνυµος 2001) προκύπτει ότι το
Τσοπέλι και το Μάζωµα προήλθαν από τη δράση του Λούρου ποταµού σε συνδυασµό µε τα
ισχυρά ρεύµατα και την παλίρροια των νερών του Αµβρακικού κόλπου. Αντίθετα, η Πωγωνίτσα
φαίνεται να προήλθε από ένα βύθισµα της περιοχής και αποτελεί µια κλειστή φυσική
λιµνοθάλασσα και πυθµένα αµµώδη. Τέλος, το Βαθύ δηµιουργήθηκε µετά από την κατασκευή
του δρόµου Πρέβεζας–Μαργαρώνας, που απόκοψε ένα τµήµα της θαλάσσιας περιοχής του
Αµβρακικού Κόλπου (Κέντρου 2005) και η οριοθέτηση της γίνεται µε τεχνικό ανάχωµα
(∆ρόµος) µήκους 500 µέτρων (Ανώνυµος 2001). Σε όλες τις περιπτώσεις η επικοινωνία των Λ/Θ
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µε τον Αµβρακικό κόλπο γίνεται µέσω στενών περασµάτων (διαύλων) στα οποία έχουν
τοποθετηθεί σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές κατασκευές για την αλιευτική εκµετάλλευσή τους.

Εικόνα 2. Οι λιµνοθάλασσες της έρευνας στο Νοµό Πρέβεζας (Αµβρακικός κόλπος) (Οι
φωτογραφίες του Μαζώµατος και της Πωγωνίτσας προέρχονται από την Κέντρου 2005).
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Πίνακας 1. Τεχνικά, µορφολογικά και αλιευτικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων λιµνοθαλασσών της έρευνας στο νοµό Πρέβεζας στον Αµβρακικό
Κόλπο (στοιχεία συγκεντρωµένα από Ανώνυµος 2001).
Χαρακτηριστικά
Τοποθεσία στον Κόλπο
Επιφάνεια (km2)
% Μέγιστη µεταβολή της έκτασης
Μέσο Βάθος (m)
Μέγιστο Βάθος (m)
% επιφάνειας µε µέγιστο βάθος
Ποτάµια επίδραση
Απόσταση από ιχθ/ργειες (km)
Περιµετρική τάφρος
Μήκος (Μ, m)
Πλάτος (Π, m)
Βάθος (Β, m)
Θαλάσσια επικοινωνία (*εσόδευση)
Κανάλι 1 (Μ*Π*Β) (m)
Κανάλι 2 (Μ*Π*Β) (m)
Κανάλι 3 (Μ*Π*Β) (m)
Κανάλι διαχείµανσης (Αριθµός)
Αριθµός Αλιέων Συν/µού
Εργαλεία
∆ιβάρια
∆ίχτυα
Βολκοί
Περίοδος αλιείας
Περίοδος εσόδευσης
% Παράνοµη αλιεία (εκτίµηση)

Μάζωµα
∆υτικά
1,80
5,0
0,8
1,0
25,0
Όχι
3,0-4,0
Ναι
2000
5
1,5
3 κανάλια
90x30x2-0,8 (1974)
90x30x2-0,8 (1984) *
90x30x2-0,8 (1991)
Ναι (8)
5 το ‘99 (10 το ’80)
70% (8-12)
30% (8-1)
100% (11-2) για χέλια
Μάιος-Φεβρουάριος
Φεβρουάριος-Απρίλιος
20%

Τσοπέλι
Β Ανατολικά
1,20
8,0
0,5
1,0
10,0
Ναι
Ναι
2000
12
2,0
3 κανάλια
80x20x1,2 (1983) *
50x15x1,2 (1990) *
50x15x1,2 (1999)
Ναι (5)
4 το ‘99 (9 το ’80)

Πωγωνίτσα
Ανατολικά
0,45
14,0
1,2
2.5
15,0
Όχι
0,4-1,2
Όχι
2 κανάλια
80x18x1,5 (1984) *
50x15x1,2 (1988)
Όχι
4 το ‘99 (6 το ’80)

40% (9-12)
60% (3-12)
Ιούλιος-Ιανουάριος
Φεβρουάριος-Απρίλιος
30%
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Μάρτιος-∆εκέµβριος
Ιανουάριος-Απρίλιος
2%

Βαθύ
Ανατολικά
0,45
11,0
3,0
12,0
20,0
Όχι
2,0-2,5
Όχι
2 κανάλια
60x8x1,5 (1984) *
Όχι
3 το ‘99 (5 το ’80)
30% (9-12)
50% (3-12)
20% (3-12)
Ιούνιος-Απρίλιος
Μάρτιος-Μάιος
10%
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Εκτός αυτών των παραπάνω Λ/Θ, στο Νοµό της Πρέβεζας υπάρχουν και άλλες µικρότερες
Λ/Θ, οι οποίες, ενώ κατά την περίοδο 2002-2012 εµφανίζουν αλιευτική παραγωγή, µετά το 2012
δεν µισθώνονται λόγω του διαχειριστικού σχεδίου για το χέλι (Ανώνυµος 2009), µε αποτέλεσµα
να µην υπάρχει αλιευτική δραστηριότητα και κατά συνέπεια αλιευτική παραγωγή. Οι Λ/Θ αυτές
είναι οι Λάκκοι (Αλιευτική Θέση Χελοδίβαρο), Σόγωνο (Αλιευτική Θέση Χελοδίβαρο), Γρύπος
(Αλιευτική Θέση Χελοδίβαρο) και Λασκάρα-Λασκαροπούλα (Αλιευτική Θέση Χελοδίβαρο).
Αντίθετα, η Λ/Θ Λάκκοι (Αλιευτική Θέση Νταλιάνι) αν και δεν λειτούργησε κατά την περίοδο
2002-2012, κατά τα έτη 2013-2014 έγινε δοκιµαστική εκµετάλλευση και το έτος 2015
µισθώθηκε κανονικά µε µικρή αλιευτική παραγωγή.

2.2. ∆εδοµένα
Η καταγραφή των αλιευµάτων γίνεται από τους αλιείς-µέλη του συνεταιρισµού που είναι
σε βάρδια και οι οποίοι καταγράφουν τα αλιεύµατα αµέσως µετά την εξαλίευση από τις
ιχθυοσυληπτικές ή στο τέλος της αλιείας, αφού πρώτα τα ξεχωρίσουν σε εµπορικές κατηγορίες
µε βάση το είδος και το µέγεθος. Ακολούθως, το αλίευµα της ηµέρας µεταφέρεται συνήθως την
επόµενη το πρωί στην ιχθυόσκαλα ή στο χώρο εµπορείου αφού πρώτα αναγραφούν τα στοιχεία
(είδος και ποσότητα) σε δελτία αποστολής και τιµολόγια. Για το λόγο αυτόν τα διαθέσιµα
στοιχεία της έρευνας προήλθαν είτε από τα ηµερήσια τιµολόγιά είτε από τις µηνιαίες
συγκεντρωτικές καταστάσεις που υποβάλλονται µετά το τέλος κάθε µήνα, στις περιπτώσεις που
δεν ήταν διαθέσιµα τα ηµερήσια δελτία αποστολής. Αν και τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν
ποιοτικά τη στοχευµένη αλιεία του Συνεταιρισµού και ποσοτικά την παραγωγή που
ανταποκρίνεται σε ένα ελάχιστο µίσθωµα, εντούτοις, το µέγεθος της χρονοσειράς και η
παρουσία των κυριότερων και πιο αποδοτικών Λ/Θ της περιοχής της Πρέβεζας εγγυάται ότι τα
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διαθέσιµα στοιχεία µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εξαγωγή συµπερασµάτων και
αξιολογήσεων.
Η καταγραφή της αλιευτικής παραγωγής έγινε σε ηµερήσια κλίµακα και ανά είδος µε
βάση την κοινή-εµπορική ονοµασία των ειδών ψαριών και µόνο για τα κεφαλοειδή (Mugilidae)
ακολουθήθηκε διαφορετική καταγραφή σύµφωνη µε το εµπορεύσιµο µέγεθός τους.
Συγκεκριµένα, υπήρχε ξεχωριστή καταγραφή µόνο για τους κέφαλους της Α’ κατηγορίας (Mugil
cephalus), η οποία περιλαµβάνει όλα τα άτοµα του είδους µε βάρος µεγαλύτερο από 350 g. Τα
υπόλοιπα είδη της οικογένειας των κεφαλοειδών, που περιλαµβάνει είδη όπως το µαυράκι (Liza
ramadα), το µυξινάρι (Liza aurata), ο λαυκίνος (Chelon labrosus), ο γάστρος (Liza saliens),
αλλά και τα υποµεγέθη άτοµα του κέφαλου (Mugil cephalus) µε βάρος µέχρι 350 g αναφέρονται
ως Κεφαλοειδή (Mugilidae). ∆ιαχωρισµός µεγεθών υπάρχει και για τα αλιεύµατα των χελιών
(Anguilla anguilla), τα οποία καταγράφηκαν ως χέλια καθαρά (Silver eels, χέλια
µεταναστευτικού σταδίου) και ως χέλια γλαβίτσα (Yellow eels, κιτρινόχελα του τροφικού
σταδίου). Επίσης, η κατηγορία «Άλλα» περιλαµβάνει είδη µε µικρή συµµετοχή στις Λ/Θ, όπως
η κουτσοµούρα, (Mullus barbatus), γαρίδες (Penaeus kerathurus) και το µυτάκι (Diplodus
puntazzo) (Κέντρου 2005).
Τα δεδοµένα ψηφιοποιήθηκαν στο πρόγραµµα διαχείρισης λογιστικών φύλλων MS-Office
Excel και καταχωρήθηκαν σε στήλες για κάθε µια από τις προαναφερθέντες παραµέτρους
ξεχωριστά. Τα δεδοµένα περιγράφηκαν µε την εκτίµηση συχνοτήτων (%) για κάθε µια από τις
παραπάνω παραµέτρους, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις έγινε η αποτύπωσή τους στην κλίµακα
του χρόνου µε διαγράµµατα τάσεων.

13

Ψηφιοποίηση και περιγραφική ανάλυση της ημερήσιας αλιευτικής παραγωγής των Λιμνοθαλασσών
της Πρέβεζας τα έτη 2010-2016

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή (για τα έτη 2010-2018) όλων των Λ/Θ του
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Πίνακας 2) έδειξε ότι στο Μάζωµα αλιεύται σχεδόν η
µισή παραγωγή από όλες τις Λ/Θ, µε το Τσοπέλι να συνεισφέρει το 1/5 της συνολικής
παραγωγής και τις Λ/Θ Λασκάρα και Βαθύ να συνεισφέρουν από 9,1%, έκαστη. Όλες οι
υπόλοιπες Λ/Θ αθροιστικά συνεισφέρουν το 13,6% αυτής (Πίνακας 2). Η µέση ετήσια
αλιευτική παραγωγή ανά Λ/Θ φαίνεται στον πίνακα 2. Εκτιµώντας τις παραγωγές µόνο των 4
κύριων Λ/Θ της περιοχής που εµφανίζουν σταθερή αλιευτική εκµετάλλευση όλα τα χρόνια
(Μάζωµα, Τσοπέλι, Βαθύ και Πωγωνίτσα), τότε το Μάζωµα συνεισφέρει περίπου τα ¾
(73.,1%) της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής των λιµνοθαλασσών της περιοχής µελέτης, ενώ
το Τσοπέλι συνεισέφερε περίπου το 1/3 αυτής (30,5%), µε τις υπόλοιπες Λ/Θ να
συνεισφέρουν 13,9% και 10,0% (Βαθύ και Πωγωνίτσα).
Η ανάλυση των τάσεων της ετήσιας παραγωγής για κάθε µια από τις 4 παραπάνω ΛΘ
έδειξε (Εικόνα 3) τρια πρότυπα: (α) µια κυµαινόµενη τάση στην αρχή της χρονοσειράς (20102012) µια ραγδαία πτωτική τάση την περίοδο µέχρι το 2014-2015 και µια αυξητική τάση στη
συνέχεια (Βαθύ την Πωγωνίτσα), (β) µια βαθµιαία πτωτική τάση για ολόκληρη την περίοδο
αναφοράς (2010-2018) (Μάζωµα) και (γ) µια ισχυρά κυµαινόµενη τάση για όλα τα χρόνια
(Τσοπέλι).
.
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Πίνακας 2. Ετἠσια αλιευτική παραγωγή όλων των λιµνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την περίοδο 2010-2018.

Έτος
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Μέση
τιµή
Τυπ.
Απολ.
%

Γρύπος
Χελοδίβαρο
100
50
0
0
0
0

Κάβος
Λασκάρα
Νταλιάνι
1202
528
443
1198
1233
405

Λάκκοι
Νταλιάνι
0
0
0
205.3
640.3
1077

Λάκκοι
Χελοδίβαρο
500
863
0
0
0
0

Λασκαροπούλ
α Χελοδίβαρο
70
22
0
0
0
0

Σόγωνο
Χελοδίβαρο
300
40
0
0
0
0

Βαθύ
857
1465
1703
1141
729
390
240
419
579

Μάζωµα
2954
1414
2252
465
9675
9668
8522
1770
2885

Πγωνίτσα
401
1049
886
1236
35
375
446
432
530.6

Τσοπέλι
2831
2161
1625
1535
1900
1288
2048
1934
1207.2

835,9

4400,6

599,0

1836,6

25,0

834,8

320,4

227,2

15,3

56,7

505,8
9,1

3756,4
48,1

379,8
6,5

498,1
20,1

41,8
0,3

414,2
9,1

446,3
3,5

370,2
2,5

28,2
0,2

120,3
0,6
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Το έτος της µέγιστης αλιευτικής παραγωγής εντοπίζεται για τις περισσότερες Λ/Θ που
εξετάστηκαν την τετραετία 2012-2015, ενώ στο Τσοπέλι το µέγιστο της παραγωγής
εντοπίστηκε στην αρχή της χρονοσειράς (2010) (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3. Ετήσια αλιευτική παραγωγή των λιµνοθαλασσών του Νοµού της Πρέβεζας για τα έτη
2010-2018.

Η ανάλυση των τάσεων της ετήσιας παραγωγής ανά είδος για τις 4 πιο σηµαντικές Λ/Θ
έδειξε τέσσερα πρότυπα (Εικόνα 4): (α) απότοµες, πτωτικές ή αυξητικές, διακυµάνσεις
µικρής χρονικής διάρκειας γύρω από µια µέση τιµή (Κέφαλοι, Λαυράκι, Χέλια και Αθερίνα),
(β) απότοµες αυξητικές, τάσεις (Κεφαλόπουλα, ∆ιάφορα είδη), (γ) απότοµες πτωτικές τάσεις
(Λιάνωµα) και (δ) βαθµιαία πτωτική τάση (Τσιπούρα).
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Εικόνα 4. Ετήσια αλιευτική παραγωγή ανά είδος για το σύνολο των λιµνοθαλασσών του Νοµού
της Πρέβεζας για τα έτη 2010-2018.
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Η εκτίµηση της σύνθεσης σε είδη για όλες τις Λ/Θ έδειξε ότι αν συνυπολογισθεί η
αλιευτική παραγωγή της αθερίνας, τότε περισσότερο από το 1/3 της ετήσιας αλιευτικής
παραγωγής (34,2%) προέρχονταν από αυτήν, µε τα χέλια να συνεισφέρεουν σχεδόν στο ¼
της παραγωγής (24,3%), η τσιπούρα στο 1/5 του συνόλου (20,0%) και τα υπόλοιπα είδη
αθροιστικά συνεισέφεραν 21,1%. Ωστόσο, η περίπτωση της αλιευτικής παραγωγής της
αθερίνας χρήζει ιδιαίτερης εστίασης, καθώς το 90% της παραγωγής της προέρχονταν από το
Μάζωµα και η ετήσια παραγωγή της αυξήθηκε κατά δυο τάξεις µεγέθους, από 650 kg το
2013 σε µέση ετήσια παραγωγή 7139 kg την τριετία 2014-2016. Έτσι, στην περίπτωση που η
αλιευτική παραγωγή της αθερίνας εξαιρεθεί, τότε περισσότερο από το 90% της µέσης (20102018) ετήσιας παραγωγής αποτελούνται από τέσσερα είδη: χέλια (37,0%), τσιπούρα (31,0%),
κεφάλους (15.1%) και κεφαλόπουλα (9.0%).
Αναφορικά µε την αντιπροσωπευτικότητα των αλιευόµενων ειδών ανά Λ/Θ, η σύνθεση
των ειδών (%) της µέρης ετήσιας αλιευτικής παραγωγής για τα έτη 2010-2018 έδειξε ότι το
εµπορικό τµήµα των κεφάλων (µπάφες) ήταν πιο άφθονο στο Τσοπέλι, ενώ τα δεύτερα και
τρίτα, εµπορικά, είδη της οικογένειας κεφαλοειδών (Κεφαλόπουλα και Λιάνωµα, αντίστοιχα)
ήταν πιο χαρακτηριστικό αλίευµα στο Βαθύ. Στα είδη της οικογένειας των Σπαρίδων, η
τσιπούρα συνεισέφερε τα ¾ της παραγωγής της Πωγωνίτσας (75,4%), ενώ το Λαυράκι
αλιεύονταν περισσότερο στο Βαθύ. Περισσότερο από τη µισή παραγωγή στο Μάζωµα
προέρχονταν από την αθερίνα, ενώ το 43,6% της παραγωγής στο Τσοπέλι αφορούσε τα χέλια.
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Πίνακας 3. Σύνθεση των αλιευόµενων ειδών στις λιµνοθάλασσες του Νοµού της Πρέβεζας για τα
έτη 2010-2018. Με έντονη γραφή υποδεικνύεται το πιο αντιπροσωπευτικό αλιευόµενο είδος.

%
Κέφαλοι
Κεφαλόπουλα
Λιάνωµα
Τσιπούρα
Λαυράκι
Αθερίνα
∆ιάφορα
Χέλια

Βαθύ Μάζωµα Πωγωνίτσα Τσοπέλι
7,6
7,5
3,2
19,1
3,3
2,9
9,0
15,1
4,2
0,4
0,0
1,3
49,7
8,0
18,8
75,4
5,2
0,9
1,5
3,0
12,1
0,0
1,5
56,8
1,1
1,1
3,8
8,1
4,9
22,1
9,0
43,6
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα µελέτη αποτυπώνει την ιστορική εξέλιξη της ηµερήσιας αλιευτικής
παραγωγής των λιµνοθαλασσών του Νοµού της Πρέβεζας για την περίοδο 2010-2018
σύµφωνα µε τα επίσηµα παραστατικά τιµολόγια πώλησης του αλιευτικού συνεταιρισµού που
τις διαχειρίζεται. Η παρουσία του ίδιου Αλιευτικού Συνεταιρισµού σε όλες τις Λ/Θ του
Νοµού της Πρέβεζας και για περισσότερα από 50 έτη, εγγυάται τη σταθερότητα των
πρακτικών εκµετάλλευσης και δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης της κατάστασης των Λ/Θ µε
προγενέστερες χρονικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό η διαφοροποίηση στη σύνθεση των
αλιευόµενων ειδών µεταξύ των λιµνοθαλασσών οφείλεται περισσότερο στις ιδιαιτερότητες
των οικοσυστηµάτων αυτών και σε µικρότερο βαθµό σε άλλους παράγοντες διακύµανσης
(Katselis et al. 2003, 2013).
Η ανάλυση των ετήσιων αλιευτικών παραγωγών ανά είδος κατά την περίοδο 2010-2018
έδειξε ισχυρές διακυµάνσεις της παραγωγής στους κέφαλους, λαυράκια, χέλια και αθερίνα,
αυξητικές τάσεις στα κεφαλόπουλα και τα διάφορα είδη, απότοµες πτωτικές τάσεις στο
λιάνωµα και ήπιες βαθµιαίες πτωτικές τάσεις στην τσιπούρα. Όπως αναφέρθηκε στους
σκοπούς της παρούσας εργασίας, η καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων θα
επικαιροποιήσουν τη µακροχρόνια χρονοσειρά αλιευτικής παραγωγής (> 30 έτη) που ήδη
προϋπάρχει για να γίνουν συγκριτικές µελέτες για την κατάσταση των Λ/Θ στην περιοχή. Στο
πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται στον πίνακα 4 η σύγκριση της µέσης ετήσιας παραγωγής ανά
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είδος για όλες τις Λ/Θ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ανάµεσα στις χρονικές
περιόδους 2002-2009 (στοιχεία από Μουτόπουλος και συν. 2011) και 2010-2018, όπου
φαίνεται ότι για τα περισσότερα είδη η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή µειώθηκε από 15%
(Κεφαλόπουλα) έως 88% (Λιάνωµα), ενώ αυξήθηκε στην αθερίνα κατά 180%, κυρίως λόγω
της παραγωγής την τριετία 2014-2016, καθώς στη συνέχεια οι παραγωγές επανήλθαν στις
οριακά µηδενικές. Στα χέλια η διαφοροποίηση της µέσης ετήσιας παραγωγής ανάµεσα στις
παραπάνω περιόδους είναι αµελητέα και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί σταθερή.

Πίνακας 4. Σύγκριση µέσης ετήσιας παραγωγής ανά είδος για τις κυριότερες λιµνοθάλασσες της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ανάµεσα στις περιόδους 2002-2009 και 2010-2018.
Όλες Λ/Θ
Κέφαλοι

Περίοδος 2002-2009

Περίοδος 2010-2018

Μεταβολή

2469.1

760.0

-0.69

Κεφαλόπουλα

532.8

453.2

-0.15

Λιάνωµα

622.1

75.2

-0.88

Τσιπούρα

3160.1

1559.3

-0.51

Λαυράκι

314.4

143.7

-0.54

Αθερίνα

932.4

2613.4

+1.80

∆ιάφορα

512.4

175.1

-0.66

1823.8

1855.8

+0.02

Χέλια

Από τις παραπάνω περιπτώσεις, τα είδη που χρήζουν ιδιαίτερης µελέτης είναι αυτά που
παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες παραγωγές, όπως είναι οι κέφαλοι και τα κεφαλόπουλα, οι
τσιπούρες και τα χέλια. Η γενικευµένη µείωση όλων των ειδών της οικογένειας των
κεφαλοειδών (κέφαλοι, κεφαλόπουλα και λιάνωµα), αλλά και των άλλων ειδών (∆ιάφορα
είδη) πρέπει να αναζητηθεί στα αναπαραγωγικά τους πεδία τα οποία βρίσκονται στην ανοιχτή
θάλασσα, µε τις Λ/Θ να αποτελούν τα διατροφικά πεδία για αυτά τα είδη. Είναι αναµενόµενο,
ότι οι ποσότητες τόσο των νεαρών σταδίων όσο και ενήλικων ατόµων ψαριών που
εισέρχονται κάθε χρόνο στον Αµβρακικό κόλπο και προσεγγίζουν τις λιµνοθάλασσες θα είναι
ανάλογες µε την έκταση του φυσικοχηµικού αποτυπώµατος του κόλπου (π.χ. επιφάνεια
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κλίσης αλατότητας), αλλά και το βαθµό της αλιευτικής έντασης στην παράκτια ζώνη και την
ανοιχτή θάλασσα του Ιονίου Πελάγους. Οι ανθρωπογενείς παρεµβάσεις στην παράκτια ζώνη
(Courrat et al. 2009) είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλαγές της σύνθεσης των ειδών σε µεσοµακροπρόθεσµη κλίµακα. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1978),
ξεκίνησε ένας µεγάλος αριθµός διαχειριστικών προγραµµάτων στα πλαίσια των
Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων, που είχε ως συνέπεια βελτιωτικά έργα στις
περισσότερες Λ/Θ της Ελλάδας. Στις Λ/Θ του Αµβρακικού κόλπου τα έργα αυτά
περιελάµβαναν τη δηµιουργία αναχωµάτων προστασίας, τάφρων διαχείµανσης και
εκσυγχρονισµό των ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων. Τα έργα αυτά βελτίωσαν τις
συνθήκες εργασίας, αλλά παράλληλα άυξησαν το χρόνο αλιείας στις Λ/Θ, καθώς µε τις
σύγχρονες εγκαταστάσεις η αλιεία παρατείνεται και κατά την περίοδο του χειµώνα και της
άνοιξης, περίοδοι στις οποίες παλαιότερα οι ιχθυοσυλληπτικές είχαν καταστραφεί και οι
ιχθυοπληθυσµοί διέφευγαν στη θάλασσα.
Η µείωση των ποσοτήτων τσιπούρας και λαυρακιού την τελευταία οκταετία µπορεί να
εντοπιστεί σε µια πιθανή µείωση ή/και σταµάτηµα των διαδικασιών εµπλουτισµών µε αυτά
τα είδη. Η πρακτική αυτή ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη κατά τις δεκαετίες του ’90 και ’00 σε
όλες τις ελληνικές λιµνοθάλασσες, κυρίως µε άτοµα τσιπούρας (Sparus aurata) και σε
µικότερο βαθµό λαυρακιού (Dicentrarcchus labrax), προέλευσης κυρίως από τους
ιχθυογεννητικούς σταθµούς (Ανώνυµους 2001). Η επίδραση ήταν να αυξηθεί η σχετική
αναλογία των παραπάνω ειδών στο αλίευµα των Λ/Θ και αποτελούσε κρίσιµο σηµείο για την
αειφορία των µεταβατικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας (λίµνες και λιµνοθάλασσες),
καθώς άλλαξαν σε σηµαντικό βαθµό τη σύνθεση των ειδών και επηρέασαν σηµαντικά τη
σχετική αναλογία των παραπάνω ειδών του είδους στο αλίευµα (∆ηµητρίου και συν. 2013).
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Έµµεση ήταν και οι ατυχηµατικού τύπου διαφυγές ατόµων ψαριών που προέρχονταν
από τις παρακείµενες ιχθυοκαλλιέργειες. Στην περιοχή του Αµβρακικού κόλπου από το 1987
και έπειτα εγκαταστάθηκαν µαζικά µονάδες εκτροφής ιχθύων (τσιπούρα-λαυράκι) που
έφθασαν σε αριθµό τις 22 µονάδες και συνολικής παραγωγής 4330 t (Γκότση-Σκρέτας, 2003).
Αν και οι µονάδες αυτές καλύπτουν το 0,1% της συνολικής επιφάνειας του κόλπου,
εντούτοις, το µεγαλύτερο ποσοστό τους (72,7%) βρίσκεται συγκεντρωµένο στο δυτικό τµήµα
του κόλπου, στον όρµο της Πρέβεζας. Παρόλα αυτά, ο περιορισµός στην έκδοση νέων
αδειών για τη δηµιουργία µονάδων εντατικής εκτροφής ιχθύων, έχει περιορίσει την επέκταση
των µονάδων ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο και πιθανά ίσως τα φαινόµενα των διαφυγών.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η αµφίδροµη σχέση των λιµνοθαλασσών µε τα
παράκτια οικοσυστήµατα και τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτά οι ανθρωπογενείς
παρεµβάσεις κάνοντας επιτακτική την ανάγκη µετάβασης σε µοντέλα διαχείρισης στο
επίπεδο του οικοσυστήµατος. Επίσης, οι παραγωγές που καταγράφονται στα επίσηµα δελτία
πώλησης των συνεταιρισµών εκφράζουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τις συλλήψεις
στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις είτε ανά µήνα όπως δηλώνονται από τα επίσηµα
στοιχεία διακίνησης τους δια µέσου των ιχθυοσκαλών όπου υπάρχουν ή των λογιστηρίων των
συνεταιρισµών.

Ωστόσο,

τα

πραγµατικά

δεδοµένα

αλιευτικής

παραγωγής

δεν

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ακόµα και αν παρακαµφθεί το γεγονός των συνήθων
επιφυλάξεων που αφορούν στην ειλικρίνεια των δηλώσεων από την πλευρά των αλιέων.
Έτσι, δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά οι απορρίψεις µικρού µεγέθους ψαριών
γεγονός που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όσο αφορά την προσέγγιση της παραγωγής µε βάση τα
άτοµα κάθε είδους και όχι τα αντίστοιχα κιλά που τιµολογούνται (Moutopoulos et al., 2018).
Επίσης, διάφορα είδη ψαριών χαµηλής εµπορικής αξίας, καταγράφονται στα έγγραφα
διακίνησης ενιαία µε διάφορες γενικές ονοµασίες όπως «διάφορα», ενώ ακόµα διαφορετικά
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είδη δεδοµένης της όµοιας χαµηλής τιµής καταγράφονται µε το όνοµα ενός είδους που
κυριαρχεί στην συγκεκριµένη ποσότητα (Moutopoulos et al., 2018).
Γίνεται, λοιπόν, φανερό, ότι το πρόβληµα της ακρίβειας των δηλώσεων παραγωγής
αλιείας είναι δεδοµένο (Dekker, 2003) και η έλλειψη αυτής της πληροφορίας µειώνει την
ορθότητα της επιστηµονικής έρευνας και παρεµποδίζει την αξιοποίηση της πληροφορίας για
την σωστή αξιολόγηση της διαχείρισης της αλιείας ή της µελέτης της βιολογίας των ψαριών
που συµπληρώνουν ένα τµήµα της ζωής τους στις λιµνοθάλασσες.
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Περίληψη

Η παρούσα µελέτη αποτυπώνει την ιστορική εξέλιξη της ηµερήσιας αλιευτικής παραγωγής
των λιµνοθαλασσών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την περίοδο 2010-2018
σύµφωνα µε τα επίσηµα παραστατικά τιµολόγια πώλησης του αλιευτικού συνεταιρισµού που
τις διαχειρίζεται. Η ανάλυση των ετήσιων αλιευτικών παραγωγών ανά είδος έδειξε ισχυρές
διακυµάνσεις της παραγωγής στους κέφαλους, λαυράκια, χέλια και αθερίνα, αυξητικές τάσεις
στα κεφαλόπουλα και τα διάφορα είδη, απότοµες πτωτικές τάσεις στο λιάνωµα και ήπιες
βαθµιαίες πτωτικές τάσεις στην τσιπούρα. Η σύγκριση της µέσης ετήσιας παραγωγής ανά
είδος για όλες τις Λ/Θ ανάµεσα στις χρονικές περιόδους 2002-2009 και 2010-2018, έδεδιξε
ότι για τα περισσότερα είδη η µέση ετήσια αλιευτική παραγωγή µειώθηκε από 15%
(Κεφαλόπουλα) έως 88% (Λιάνωµα), ενώ αυξήθηκε στην αθερίνα κατά 180%, κυρίως λόγω
της παραγωγής την τριετία 2014-2016. Στα χέλια η διαφοροποίηση της µέσης ετήσιας
παραγωγής ανάµεσα στις παραπάνω περιόδους είναι αµελητέα και εποµένως µπορεί να
θεωρηθεί σταθερή. Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η αµφίδροµη σχέση των
λιµνοθαλασσών µε τα παράκτια οικοσυστήµατα και τις επιπτώσεις που έχουν σε αυτά οι
ανθρωπογενείς παρεµβάσεις κάνοντας επιτακτική την ανάγκη µετάβασης σε µοντέλα
διαχείρισης στο επίπεδο του οικοσυστήµατος.
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Abstract

The present study illustrates the historical evolution of the daily catch production of the
lagoons of Preveza during 2010-2018 according to the official sales invoices of the local
fishing cooperative. The analysis of annual fisheries by species 2018 depicted strong
fluctuations of the landings production for the Mugil cephaluls, Sea bass, Eels and Smelt,
upward trends in low commercial Mugilidae and other species, and steep downward trends in
Sea bream. Comparison of the average annual production by species between 2002-2009 and
2010-2018, showed that for most species the average annual fishery landings decreased from
15% (Kefalopoula) to 88% (Lianoma), while it was increased by 180% in Smelt, mainly due
to the huge short-term increase of its landings during 2014-2016. In Eels the average annual
landings did not differed between the above-mentioned periods and can therefore be
considered as stable. The impacts of the various anthropogenic impacts in the lagoon species
resources are evident, making it imperative for the lagoon fisheries management to move
towards the ecosystem-level management approaches.
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