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Περίληψη 

Το είδο̋ Raja radula αποτελεί ενδημικό τη̋ Μεσογείου που σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο 

του IUCN χαρακτηρίζεται ω̋ Κινδυνεύων. Πρόκειται για ένα εμπορεύσιμο είδο̋ που αλιεύεται 

στη Βορειοανατολική Μεσόγειο και στην παρούσα εργασία συλλέχθηκαν δείγματα από 

μανωμένα δίχτυα και μηχανότρατε̋ κατά την περίοδο Μάιο̋-Οκτώβριο̋ 2020, προκειμένου 

να αναγνώριση φύλου, μέτρηση βάρου̋ και μορφομετρικών χαρακτηριστικών. Συλλέχθηκαν 

συνολικά 309 άτομα από τη μηχανότρατα και τα μανωμένα δίχτυα, με επικράτηση των 

αρσενικών. Η παρουσία μεγάλου ποσοστού νεαρών ατόμων στα δείγματα φανερώνει ότι είναι 

πιθανό η περιοχή μελέτη̋ να αποτελεί ενδιαίτημα ωοτοκία̋. Παρόλο που η παρούσα εργασία 

δίνει νέε̋ και χρήσιμε̋ πληροφορίε̋ για την κατάσταση του πληθυσμού στο βόρειο Αιγαίο και 

για την αλιεία αυτού του είδου̋, είναι απαραίτητη η περαιτέρω μελέτη.  

Λέξει̋ κλειδιά:  Ελασμοβράγχια, μεριστικοί χαρακτήρε̋,  σχέσει̋ μηκών, σχέσει̋ μήκου̋-

βάρου̋ 

 

Abstract 

In the present study, determined morphometric characteristics were measured of Raja radula 

in the North Aegean Sea from May to October 2020. Samples were collected from trammels 

nets and bottom trawls. Sex ratio, disc width-total length and total length-weight relations were 

estimated for both sex. Analysis was done for 309 collected specimens showed that male 

juveniles are more frequently caught than females. The presence of a large percentage of young 

individuals in the samples possible indicates that the study area can be considered as a spawning 

area for this species. Although the present work provides a lot of new information on this 

species in the northern Aegean, further study is needed. 

Keywords:  Elasmobranchii, meristic measurements, length relations, length-weight relations
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Χονδριχθύε̋ 

Οι χονδριχθύε̋ ανήκουν στου̋ κορυφαίου̋ θηρευτέ̋ και εξισορροπούν το θαλάσσιο 

οικοσύστημα μεταξύ άλλων κατώτερων τροφικών πλεγμάτων των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων (Serena et al. 2020), με αποτέλεσμα η αλιευτική στόχευση να έχει άμεσε̋ 

επιπτώσει̋ στο οικοσύστημα. Ωστόστο, ελάχιστα είναι γνωστά για τη βιολογία του̋. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα τη̋ ελάχιστη̋ έρευνα̋ που έχει γίνει κυρίω̋ λόγω τη̋ σημαντική̋ δυσκολία̋ 

συλλογή̋ δεδομένων, ιδίω̋ για εκείνα τα είδη που περιορίζονται σε οικότοπου̋ βαθέων 

υδάτων,  ή που αποτελούν αλίευμα μόνο σε συγκεκριμένε̋ περιόδου̋ του έτου̋ ή σε κάποια 

στάδια του κύκλου ζωή̋ του̋ (Stevens et al. 2000, Cailliet et al. 2005, Serena et al. 2020). Οι 

χονδριχθύε̋ καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων γλυκού νερού όπω̋ ποτάμια και λίμνε̋, υφάλμυρων υδάτων όπω̋ οι εκβολέ̋ και 

οι λιμνοθάλασσε̋, και τη̋ παράκτια̋ ζώνη̋, τη̋ ανοιχτή̋ θάλασσα̋ και των βαθέων υδάτων 

των θαλάσσιων οικοτόπων (Cailliet et al. 2005, Ebert et al. 2016). 

Στα περισσότερα είδη η γεωγραφική κατανομή των χονδριχθύων έχει καταγραφεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο και έχει βρεθεί γενετική ανταλλαγή μεταξύ ειδών όπω̋ το είδο̋ Prionace 

glauca (Bailleul et al. 2017). Επίση̋, υπάρχουν είδη που αποτελούν ενδημικά, όπω̋ είναι το 
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Raja radula στην Μεσόγειο, αλλά και είδη με ευρεία κλίμακα κατανομή̋ όπω̋ είναι τα μεγάλα 

πελαγικά που πραγματοποιούν εκτεταμένε̋ μεταναστεύσει̋ σε διάφορε̋ λεκάνε̋ των 

ωκεανών. Παρόλα αυτά όμω̋, για ένα σχετικά μικρό αριθμό ειδών είναι γνωστή η κατανομή̋ 

του̋ (Cailliet et al. 2005). 

Τα τελευταία 15 χρόνια, υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε  παγκόσμια κλίμακα, για τι̋ 

επιπτώσει̋ τη̋ αυξημένη̋ ένταση τη̋ αλιεία̋ στην κατάσταση των πληθυσμών των 

χονδριχθύων (Stevens et al. 2000, Cailliet et al. 2005, Bananomi et al. 2017, Serena 2020). 

Αυτό συμβαίνει διότι οι χονδριχθύε̋ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην υπερβολική 

εκμετάλλευση εξαιτία̋ τη̋ Κ-στρατηγική̋ του̋, καθώ̋ χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη, 

καθυστερημένη επίτευξη σεξουαλική̋ ωριμότητα̋, μεγάλη διάρκεια ζωή̋, χαμηλή γονιμότητα 

και φυσική θνησιμότητα (Stevens et al. 2000, Cortés et al. 2010). Ένα̋ σημαντικό̋ παράγοντα̋ 

που δυσκολεύει την πληθυσμιακή μελέτη αυτή̋ τη̋ ομάδα̋ ιχθύων είναι ότι κατανέμονται σε 

χώρε̋ χωρί̋ επαρκή συστήματα συλλογή̋ αλιευτικών δεδομένων για τα ιχθυαποθέματά του̋, 

δημιουργόντα̋ κενά στην αλιευτική έρευνα καθώ̋ ένα μεγάλο μέρο̋ των αλιευμάτων 

παραμένει άγνωστο (Stevens et al. 2000). 

Σύμφωνα με του̋ Serena et al. (2020) στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα έχουν 

εντοπιστεί 88 είδη ελασμοβράγχιων που ανήκουν σε 30 οικογένειε̋ και 48 γένη (αυτό̋ ο 

αριθμό̋ περιλαμβάνει 48 είδη καρχαριών, 38 βατοειδών και 2 χίμαιρε̋) και αποτελούν το 1/10 

του συνολικού αριθμού παγκοσμίω̋. Τα είδη αυτά παρουσιάζουν διαφορετικά προτυπα 

χωρική̋ κατανομή̋ στη λεκάνη τη̋ Μεσογείου (Serena et al. 2020). Στην Ελλάδα σύμφωνα με 

την εθνική λίστα ιχθύων καταγράφηκαν 68 είδη χονδροϊχθύων, τα οποία κατηγοριοποιούνται 

σε 37 είδη καρχαριών, 30 είδη βάτων και στο είδο̋ (Chimaera monstrosa) που ανήκει στα 

ολοκέφαλα (Papaconstantinou 2014).  

 



Εκτίμηση μορφομετρικών παραμέτρων του είδου̋ Raja radula στο Αιγαίο Πέλαγο̋ 

8 

 

1.2. Συστηματική και ταξινόμηση τη̋ οικογένεια̋ Rajidae 

Οι Stehmann και Burkel (1984) ομαδοποίησαν του̋ βάτου̋ που ζουν στη λεκάνη τη̋ 

Μεσογείου σε ένα γένο̋, το γένο̋ Raja. Σε μια πρόσφατη συστηματική έρευνα που προτείνει 

η Compagno (2001), οι τάξει̋ των μεσογειακών βάτων στη Μεσόγειο είναι τέσσερι̋, το γένο̋ 

Dipturus, το Leucoraja, το Raja και το Rostroraja. Αυτή η ταξινόμηση έγινε κυρίω̋ στη βάση 

μορφομετρικών χαρακτηριστικών, εξωτερικών και εσωτερικών ή με συνδυασμό αυτών των 

δύο. Η ταξινόμηση αυτών των ειδών είναι αρκετά δύσκολη και προβληματική όπω̋ είναι και 

η αναγνώριση του̋ με αποτέλεσμα την έλλειψη αναφορών μορφομετρικών χαρακτηριστικών 

που θα επέτρεπαν τη χρήση μια̋ αξιόπιστη̋ ταξινομική̋ κλείδα̋ (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Ταξινομική κατάταξη των σαλαχιών στη Μεσόγειο. 

 

Υπάρχουν κάποια είδη βάτων τη̋ οικογένεια̋ Rajidae που βρίσκονται μόνο στη 

Μεσόγειο θάλασσα τα οποία αποτελούν τα ενδημικά σαλάχια τη̋ Μεσογείου: (α) Leucoraja 

melitensis Clark (1926), (β) Raja asterias Delaroche (1809), (γ) Raja polystigma Regan (1923) 

και (δ) Raja radula Delaroche (1809). To R. radula με την κοινή ελληνική ονομασία 

Τραχύβατο̋ είναι ένα ενδημικό είδο̋ μικρού σαλαχιού τη̋ Μεσόγειου θάλασσα̋. Ανήκει στο 

γένο̋ Raja, τη̋ οικογένεια̋ Rajidae (Βατοειδεί̋), τάξη Rajiformes (Υποτρηματικοί), 

υπόκλαση Elasmobranchii (Ελασμοβράγχια), κλάση Chondrichthyes (Χονδριχθύε̋), 
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υπέρκλαση, Gnathostomata (Γναθοστόματα), ομάδα Pisces (Ιχθύ̋), φύλο Chordata 

(Χορδωτά) και βασίλειο Animalia (Ζώα). 

Ο Τραχύβατο̋ θεωρείται ενδημικό είδο̋ τη̋ Μεσογείου παρόλο που μπορεί να 

διεισδύσει στον Ατλαντικό μέσω του στενού του Γιβραλτάρ και πιθανά από το βόρειο Μαρόκο 

(Εικόνα 2). Όμω̋ οι καταγραφέ̋ εκτό̋ τη̋ λεκάνη̋ τη̋ Μεσογείου πιθανά να πρόκειται για 

εσφαλμένη αναγνώριση, λόγο των μορφομετρικών χαρακτηριστικών που μοιάζουν με άλλα 

είδη όπω̋ το Leucoraja naevus ή το Raja africana. Το είδο̋ R. radula περιορίζεται κυρίω̋ στα 

κεντρικά και δυτικά ύδατα τη̋ Μεσογείου (Σικελία, Ίμπιζα, Βαλεαρίδε̋ Νήσοι, Αδριατική) 

(Tortonese 1956), στα ελληνικά ύδατα και κυρίω̋ στο Αιγαίο πέλαγο̋ (Papaconstantinou 1988, 

Labropoulou & Papaconstantinou 2000, Moutopoulos & Stergiou 2002), ενώ έχει βρεθεί στο 

Ισραήλ (Başusta et al. 2006), στα ύδατα τη̋ Συρία̋ (Başusta et al. 2006) και στην Κύπρο, στου̋ 

κόλπου̋ τη̋ Επισκοπή̋, τη̋ Φαμαγκούστα και τη̋ Μόρφου σε βάθο̋ 100-200 m 

(Demetropoulos & Neocleous 1969, Başusta et al. 2006). Το είδο̋ καταγράφηκε, επίση̋, στι̋ 

τουρκικέ̋ ακτέ̋ τη̋ Μεσογείου στο βορειοανατολικό Αιγαίο πέλαγο̋ (Bilecenoğlu et al. 2002, 

Karakulak 2006) και στη θάλασσα του Μαρμαρά (Yaka & Yüce 2006) στα 27 m βάθο̋.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Κατανομή του Raja radula (από Yaka & Yüce 2006). 

 

1.3. Αλιεία Raja radula 
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Τα τελευταία 15 χρόνια έχει αλλάξει καθώ̋ ο τραχύβατο̋ φαίνεται να αποτελεί είδο̋-

στόχο από του̋ παράκτιου̋ αλιεί̋ (παραγάδια, μανωμένα, απλάδια δίχτυα) (Τυνησία: Kardi et 

al. 2014). Η λίστα του IUCN του κόκκινου βιβλίου με τα απειλούμενα είδη αναφέρει ότι ο 

μεσογειακό̋ πληθυσμό̋ του είδου̋ Raja radula έχει αξιολογηθεί ω̋ Κινδυνεύων. Σύμφωνα με 

του̋ Mallol et al. (2009) η σύλληψη του R. radula είχε φτάσει στο 12% των ελασμοβράγχιων 

που αλιεύθηκαν σε βάθο̋ μεταξύ 4-160 m τη χρονική περίοδο 1998-2008 στη βορειοδυτική 

θάλασσα τη̋ Μεσογείου (Βαλεαρίδε̋ νήσοι). Οι Morey et al. (2006, 2009), επίση̋, αναφέρουν 

ότι το πιο σύνηθε̋ αλιευτικό εργαλείο για την αλιεία του αποτελεί το απλάδι δίχτυ (Βαλεαρίδε̋ 

νήσοι). Στην Ελλάδα το είδο̋ αυτό δεν πωλείται ξεχωριστά αλλά τα ομαδοποιείται κατά την 

εκφόρτωση με άλλα σαλάχια του ίδιου γένου̋ (Raja) που πουλιούνται με την ονομασία 

«βάτοι». Αυτό έχει ω̋ αποτέλεσμα την αδυναμία καταγραφή̋ ω̋ προ̋ τη συνολική βιομάζα 

ανά είδο̋ και προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή διότι δεν υπάρχει σωστή σήμανση ώστε να 

αναγνωρίζει για πιο από αυτά τα είδη πρόκειται (Giovos et al. 2020). 

 

1.4. Σκοπό̋ 

Ο σκοπό̋ τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋ ήταν να παρέχει νέε̋ πληροφορίε̋ για τη μορφομετρία 

του είδου̋ Raja radula στο Βόρειο Αιγαίο, την αλληλεπίδραση του είδου̋ με τα αλιευτικά 

εργαλεία και την αναλογία φύλου συνολικά και ανά αλιευόμενο μέγεθο̋. Διερευνήθηκαν, 

επίση̋, οι μορφομετρικέ̋ σχέσει̋ που συνδέουν το ολικό μήκο̋ με το μήκο̋ του δίσκου και το 

μικτό βάρο̋ για όλα τα άτομα μαζί και ξεχωριστά για το φύλο.  
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2. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Τα δεδομένα προήλθαν από παράκτιου̋ αλιεί̋ την περίοδο Ιούλιο̋ – Αύγουστο̋ 2020 

και από μηχανότρατε̋ την περίοδο Μάιο̋ – Οκτώβριο̋ 2020 στο βόρειο Αιγαίο (Εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Χάρτη̋ για την περιοχή που υλοποιήθηκε η έρευνα. 

 

Τα δείγματα μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και αποθηκεύθηκαν σε καταψύκτε̋ για 

περαιτέρω ανάλυση. Στο κάθε άτομο έγινε η αναγνώριση του φύλου και μετρήθηκε η συνολική 

βιομάζα (TM) με ακρίβεια 0,1 g και τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά με ακρίβεια 0,1 cm. Τα 
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μορφομετρικά που μετρήθηκαν ήταν (Εικόνα 4): ολικό μήκο̋ (TL), μήκο̋ δίσκου (DL), 

απόσταση ρύγχου̋ με το μέσο του θωρακικού πτερυγίου στον δίσκο (SMW), απόσταση 

ρύγχου̋ με το μέγιστο των θωρακικών πτερυγίων (APECL), απόσταση από το μέγιστο του 

θωρακικού πτερυγίου έω̋ το τέλο̋ του (PPL), απόσταση του ρύγχου̋ μέχρι την αρχή των 

οφθαλμών (PORBL), απόσταση ρύγχου̋ με το άνω μέρο̋ του στόματο̋ (PCRAL), απόσταση 

ρύγχου̋ με αρχή ρωθώνων (PNL), απόσταση ρύγχου̋ με αμάρα (DSC), απόσταση από την 

αμάρα μέχρι το τέλο̋ τη̋ ουρά̋ (DCC), απόσταση από την αμάρα μέχρι την αρχή του πρώτου 

ραχιαίου πτερυγίου (C1D), απόσταση από την αμάρα μέχρι την αρχή του δεύτερου ραχιαίου 

πτερυγίου (C2D), μήκο̋ του πρώτου ραχιαίου πτερυγίου (1DF), μήκο̋ του δεύτερου ραχιαίου 

πτερυγίου (2DF), πλάτο̋ δίσκου (DW), απόσταση μεταξύ των πρώτων βραγχιακών σχισμών 

(D1GO), απόσταση μεταξύ των τελευταίων βραγχιακών σχισμών (D5GO), απόσταση μεταξύ 

των πυελικών πτερυγίων (DFF) και μέγεθο̋- άνοιγμα στόματο̋ (MW). Ακόμη εκτιμήθηκαν οι 

σχέσει̋ μεταξύ ολικού μήκου̋ (TL) – συνολική̋ βιομάζα̋ (TM) και μεταξύ του ολικού μήκου̋ 

(TL) με το πλάτο̋ του δίσκου (DW) για το κάθε φύλο ξεχωριστά, καθώ̋ και τη̋ σχέση̋ του 

φύλου με το μέγεθο̋ ματιού του διχτυού ανά αλιευτικό εργαλείο. 

Οι σχέσει̋ που διερευνήθηκαν ήταν η σχέση του ολικού μήκου̋ με το πλάτο̋ του 

δίσκου (DW) και με το ολικό βάρο̋ (TW). Η σχέση που συνδέει τα δυο παραπάνω μήκη είναι 

γραμμική τη̋ μορφή̋ Y = a + bX. Για την περιγραφή τη̋ σχέση̋ του ολικού μήκου̋ με την 

συνολική βιομάζα (TM) χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση: W = a TLb (Le Cren 1951), όπου a και b 

οι συντελεστέ̋ τη̋ εξίσωση̋ (όπου a είναι η τομή τη̋ καμπύλη̋ στον άξονα του βάρου̋ και b 

είναι η κλίση τη̋ γραμμή̋ στη γραμμική μορφή τη̋ εξίσωση̋). Οι τιμέ̋ του συντελεστή b 

κυμαίνονται από 2 έω̋ 4. Όταν ο συντελεστή̋ b είναι ίσο̋ με 3, τότε το ψάρι αυξάνει 

ισομετρικά (ισομετρία ή ισομετρική αύξηση), δηλαδή ομοιόμορφα προ̋ τι̋ τρει̋ σωματικέ̋ 

του διαστάσει̋, περίπτωση σχετικά σπάνια στη φύση (Froese 2006). 
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Εικόνα 4. Απεικόνιση μορφομετρικών χαρακτηριστικών που εκτιμήθηκαν: (α) ραχιαία πλευρά 

και (β) κοιλιακή πλευρά. 

 

Στα δείγματα που αλιεύθηκαν με μηχανότρατα εκτιμήθηκαν: 

Α. Η αφθονία του είδου̋ Raja radula σε σχέση με τα ελασμοβράγχια ανά αλιευτικό ταξίδι με 

βάση τον τύπο: 

AR=nR/ne*100, 

όπου nR ο αριθμό̋ ατόμων από το είδο̋ R. radula και ne είναι ο αριθμό̋ ατόμων 

ελασμοβράγχιων που αλιεύθηκαν. 

Β. Η συνολική βιομάζα του είδου̋ R. radula σε σχέση με την συνολική βιομάζα των 

ελασμοβράγχιων ανά δειγματοληψία που προσδιορίστηκε από τον τύπο: 

MR=kR/ke*100, 

όπου kR η συνολική βιομάζα των ατόμων από το είδο̋ Raja radula ανά δειγματοληπτική 

έρευνα και ke είναι η βιομάζα ατόμων ελασμοβράγχιων ανά δειγματοληψία που αλιεύθηκαν.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Από το συνολικό δείγμα του είδου̋ Raja radula, 309 άτομα, τα 127 ήταν θηλυκά 

(41,1%) και τα 182 αρσενικά (58,9%). Η μηχανότρατα αλίευσε συνολικά 92,2 kg άτομα 

τραχύβατων που αποτελούσαν το 0,2 % των συνολικών αλιευμάτων. Η αναλογία των ατόμων 

τραχύβατων με τα αλιεύματα των ελασμοβράγχιων ήταν ΑR= 20,7 % και η αντίστοιχη τιμή 

για τα δεδομένα βάρου̋ ήταν MR= 9,1%.  

Στην εικόνα 5 παρουσιάζονται οι κατά μήκο̋ κατανομέ̋ των αλιευόμενων ατόμων ανά 

φύλο (Εικόνα 5 αριστερά) και αλιευτικό εργαλείο (Εικόνα 5 δεξιά), όπου φαίνεται ότι τα τα 

δύο φύλα, καθώ̋ και τα αλιευόμενα άτομα στα δίχτυα εμφάνισαν το μεγαλύτερο εύρο̋ 

μεγεθών σε σύγκριση με τη μηχανότρατα. Ωστόσο, το μέσο μέγεθο̋ των θηλυκών ατόμων 

(38,6 cm, τυπική απόκλιση 11,4) δε διέφερε σημαντικά (t-test, P<0,05) από το αντίστοιχο των 

αρσενικών (38,0 cm, τυπική απόκλιση 11,7). Στην εικόνα 6 παρουσιάζεται ο αριθμό̋ των 

ατόμων που αλιεύτηκαν σε διαφορετικά βάθη. Η μηχανότρατα αλίευσε άτομα τραχύβατου σε 

βάθο̋ μεταξύ 32,4-57,2 m με τα περισσότερα άτομα να αλιεύονται σε βάθο̋ 32,4-34,4 m. 

Αντίθετα, τα μανωμένα δίχτυα αλίευσαν τα περισσότερα άτομα σε πιο ρηχά βάθη μεταξύ 16,2-

28,8 m.  
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Εικόνα 5. Κατά μήκο̋ συνθέσει̋ των αλιευόμενων ατόμων R. radula: (αριστερά) ανά φύλο και 

(δεξιά) ανά αλιευτικό εργαλείο. 

Εικόνα 6. Συσχέτιση βάθου̋ με τον αριθμό ατόμων R. radula που αλιεύθηκαν. 

 

Η σχέση ολικού μήκου̋ (TL) με το μικτό βάρο̋ (TW) (Πίνακα̋ 1) για το σύνολο των 

ατόμων και ανά φύλο, έδειξε ότι αυτέ̋ είναι σημαντικά (P<0,05) αλλομετρικέ̋, θετική 

αλλομετρία για τα συνολικά άτομα και για τα αρσενικά άτομα και αρνητικά αλλομετρική για 

τα θηλυκά άτομα. Αντίθετα, η σχέση του ολικού μήκου̋ (TL) με το βάρο̋ του δίσκου (DW) 

είναι σημαντικά (P<0,05) θετικά γραμμικέ̋ σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ (συνολικά και ανά φύλο), 

αλλά με μικρότερε̋ τιμέ̋ του συντελεστή προσδιορισμού για τα αρσενικά άτομα, που πιθανά 

να οφείλεται σε μεγάλη διακύμανση των δεδομένων (Πίνακα̋ 1). 
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Πίνακα̋ 1. Σχέσει̋ ολικού μήκου̋ (TL) με το μικτό βάρο̋ (TW) και το μήκο̋ του δίσκου (DL). 

    TL (mm) TW (g)   W=aTLb   

  n min max min max a SE(a) b SE(b) R2 

Συνολικά 115 15,5 58,5 12,0 1600,0 0,0029 0,095 3,161 0,064 0,956 

Αρσενικά 62 15,0 58,5 13,0 1255,0 0,0030 0,126 3,139 0,087 0,956 

Θηλυκά 53 16,0 55,3 12,0 1600,0 0,0190 0,755 2,495 0,480 0,351 

    TL (mm) DL (cm)   W=a+bTL   

  n min max min max a SE(a) b SE(b) R2 

Συνολικά 309 14,5 78,0 5,5 38,0 1,2134 0,708 1,539 0,028 0,907 

Αρσενικά 182 15,0 78 7,0 27,8 12,903 1,439 0,178 0,038 0,147 

Θηλυκά 127 14,5 58 7,2 30,3 2,259 0,797 0,439 0,020 0,798 
 

Η σχέση των μορφομετρικών παραμέτρων με το ολικό μήκο̋ (TL) και με το μήκο̋ του 

δίσκου (DL) κατηγοριοποιήθηκε σε 3 ομάδε̋ ανάλογα με το ολικό μήκο̋: (α) 14,5-30,0 cm, 

(β) 30,1-40,0 cm, (γ) 40,1-58,5 cm. Για την πρώτη κατηγορία παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό του ολικού μήκου̋ συσχετίζονταν με τη μέτρηση από την αμάρα έω̋ το ρύγχο̋ (DSC)  

(84,8%), ενώ ελάχιστο ήταν για το δεύτερο ραχιαίο πτερύγιο (2DF) (Πίνακα̋ 2). Στον πίνακα 

3 παρουσιάζονται οι σχέσει̋ μορφομετρικών χαρακτηριστικών με το ολικό μήκο̋  (TL) και το 

πλάτο̋ δίσκου (DW) για την ομάδα μηκών 30,1-40,0 cm, όπου παρατηρήθηκε ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό συσχέτιση̋ (87,7%) μεταξύ ολικού μήκου̋ (TL) με την απόσταση από την 

αμάρα μέχρι το τέλο̋ τη̋ ουρά̋ (DCC). Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι σχέσει̋ 

μορφομετρικών χαρακτηριστικών με το ολικό μήκο̋ (TL) και το πλάτο̋ δίσκου (DW) για την 

ομάδα μηκών 40,1-58,5 cm. Το μεγαλύτερο ποσοστό τη̋ συσχέτιση̋ του ολικού μήκου̋ (TL) 

αφορά στη μέτρηση από την αμάρα έω̋ το ρύγχο̋  (DSC) (73,8%). Στο πλάτο̋ δίσκου (DW) 

η μεγαλύτερη συσχέτιση εκτιμήθηκε με την απόσταση μεταξύ των πυελικών πτερυγίων (DFF) 

και η μικρότερη με το μέγεθο̋ - άνοιγμα στόματο̋ (MW). 
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Πίνακα̋ 2.Σχέση μορφομετρικών χαρακτηριστικών με το ολικό μήκο̋  (TL) και το πλάτο̋ 

δίσκου (DW) για την ομάδα 14,5-30 cm (TL). 

Συσχέτιση μορφομετρικών - Ολικό μήκο̋ (ΤL) Ποσοστό (%) 

DL-TL(%) 43,9-59,1 

SMW-TL(%) 22,3-37,6 

APECL-TL(%) 35,7-51,4 

PPL-TL(%) 23,7-40,0 

PORBL-TL(%) 7,4-15,7 

PCRAL-TL(%) 8,3-17,2 

PNL-TL(%) 5,7-12,2 

DSC-TL(%) 39,6-84,8 

DCC-TL(%) 46,0-62,0 

C1D-TL(%) 30,7-50,0 

C2D-TL(%) 33,3-51,1 

1DF-TL(%) 2,9-6,9 

2DF-TL(%) 3,4-6,9 

Συσχέτιση μορφομετρικών - Πλάτο̋ δίσκου (DW) Ποσοστό (%) 

D1GO-DW(%) 2,0-9,1 

D5GO-DW(%) 1,1-5,5 

MW-DW(%) 0,5-4,5 

DFF-DW(%) 2,5-12,0 

 

Πίνακα̋ 3. Συσχέτιση μορφομετρικών χαρακτηριστικών με το ολικό μήκο̋  (TL) και το πλάτο̋ 

δίσκου (DW) για την ομάδα 30,1-40,0 cm. 

Συσχέτιση μορφομετρικών - Ολικό μήκο̋ (ΤL) Ποσοστό (%) 

DL-TL(%) 28,0-85,2 

SMW-TL(%) 18,6-55,0 

APECL-TL(%) 35,9-70,3 

PPL-TL(%) 25,0-55,2 

PORBL-TL(%) 4,8-14,9 

PCRAL-TL(%) 5,0-16,1 

PNL-TL(%) 3,6-9,7 

DSC-TL(%) 26,1-78,7 

DCC-TL(%) 38,3-87,7 

C1D-TL(%) 22,8-65,5 

C2D-TL(%) 35,9-76,1 

1DF-TL(%) 4,1-7,9 

2DF-TL(%) 3,8-10,7 

Συσχέτιση μορφομετρικών - Πλάτο̋ δίσκου (DW) Ποσοστό (%) 

D1GO-DW(%) 14,5-38,7 

D5GO-DW(%) 9,1-24,4 

MW-DW(%) 7,4-14,8 

DFF-DW(%) 13,8-51,4 
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Πίνακα̋ 4. Συσχέτιση μορφομετρικών χαρακτηριστικών με το ολικό μήκο̋  (TL) και το πλάτο̋ 

δίσκου (DW) για την ομάδα 40,1-58,5 cm (TL). 

Συσχέτιση μορφομετρικών - Ολικό μήκο̋ (ΤL) Ποσοστό (%) 

DL-TL(%) 34,3-59,1 

SMW-TL(%) 17,2-33,3 

APECL-TL(%) 25,8-54,9 

PPL-TL(%) 18,0-65,2 

PORBL-TL(%) 4,3-11,6 

PCRAL-TL(%) 4,4-12,3 

PNL-TL(%) 2,2-8,6 

DSC-TL(%) 22,4-73,8 

DCC-TL(%) 36,2-67,9 

C1D-TL(%) 20-49,2 

C2D-TL(%) 23,9-65,8 

1DF-TL(%) 2,9-8,9 

2DF-TL(%) 3,4-7,9 

Συσχέτιση μορφομετρικών - Πλάτο̋ δίσκου (DW) Ποσοστό (%) 

D1GO-DW(%) 17,6-36,2 

D5GO-DW(%) 9,5-22,2 

MW-DW(%) 3,3-17,5 

DFF-DW(%) 31,5-80,4 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Οι μορφομετρικέ̋ σχέσει̋ έχουν μεγάλη σημασία στην αλιευτική έρευνα, επειδή 

καθορίζουν τα πρότυπα αύξηση̋ των ψαριών, τα οποία αποτελούν σημαντική̋ σημασία̋ 

πληροφορία για την αλιευτική έρευνα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη πολυ-

ειδικών αλιευτικών μοντέλων (Moutopoulos et al. 2018). Τα αποτελέσματα τη̋ σχέση̋ 

μήκου̋-βάρου̋ για το σύνολο των ατόμων έδειξαν ότι αυτή είναι θετικά αλλομετρική 

(b=3,161), στοιχείο που συμφωνεί με άλλε̋ έρευνε̋ στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγο̋, Κυκλάδε̋ 

(b=3,07) (Moutopoulos & Stergiou 2002) και στο βόρειο Αιγαίο πέλαγο̋ στα Τουρκικά ύδατα 

(b= 3,2) (Karakulak et al. 2006). Η μέση ετήσια τιμή τη̋ παραμέτρου b τη̋ παραπάνω σχέση̋ 

καθώ̋ και τα διαστήματα εμπιστοσύνη̋ βρίσκονταν μέσα στα όρια που εκτιμηθήκαν από άλλε̋ 

μελέτε̋ για τα είδη των ιχθύων (Froese & Pauly 2016: μέση τιμή b από όλε̋ τι̋ μελέτε̋: 3,098 

και τυπική απόκλιση: 0,182). Οι διαφορέ̋ των τιμών b ανάμεσα στι̋ άλλε̋ μελέτε̋ μπορούν 

να αποδοθούν σε έναν ή περισσότερου̋ από του̋ παρακάτω παράγοντε̋ (Moutopoulos & 

Stergiou 2002, Froese 2006): (α) διαφορέ̋ ανάμεσα στον αριθμό δειγμάτων που εξετάστηκαν, 

(β) επίδραση περιοχή̋/εποχή̋, και (γ) διαφορέ̋ ανάμεσα στα μετρούμενα εύρη μεγεθών και 

τύπο μήκου̋ που μετρήθηκε.  
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Τα αποτελέσματα έδειξαν, επίση̋, ότι τα αρσενικά άτομα αυξάνουν περισσότερο ω̋ 

προ̋ το βάρο̋ του̋ (>3), σε αντίθεση με τα θηλυκά για τα οποία ισχύει το αντίθετο (αύξηση 

μεγαλύτερη ω̋ προ̋ το μήκο̋). Τα αποτελέσματα αυτά, εν μέρη, συμφωνούν με τι̋ αντίστοιχε̋ 

εκτιμήσει̋ από άλλε̋ περιοχέ̋ τη̋ Μεσογείου, όπω̋ στην περίπτωση τη̋ Νότια̋ Τυνησία̋ 

στον κόλπο Γκαμπέ̋ όπου παρατηρήθηκε θετική αλλομετρία και στα δύο φύλα (Karakulak et 

al. 2006, Kadri et al. 2014, Tiralongo et al. 2018). Η μικρή εκτίμηση τη̋ κλίση̋ b για τα θηλυκά 

άτομα πιθανά να οφείλεται στο γεγονό̋ ότι αυτά προέρχονται από τα αλιεύματα των διχτυών, 

τα οποία αλίευσαν σε μικρό βάθο̋ (Εικόνα 6). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλιευόμενων ατόμων αποτελείται από αρσενικά άτομα 

(59,2%). Σε μελέτε̋ που είχαν γίνει στο παρελθόν σε άλλε̋ περιοχέ̋ τη̋ Μεσογείου τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η αναλογία του φύλου είναι κοντά στο 1:1 με ελαφρά κυριαρχία 

των θηλυκών (Kadri et al. 2014, Tiralongo et al. 2018). Η αναλογία φύλου των ψαριών είναι 

ένα̋ σημαντικό̋ συντελεστή̋ για την εκτίμηση τη̋ δυναμική̋ του φυσικού πληθυσμού καθώ̋ 

και των βιολογικών χαρακτηριστικών του είδου̋, όπω̋ η μακροζωία σε σχέση με το φύλο, η 

ευπάθεια στα αλιευτικά εργαλεία και η χωρική κατανομή. Σύμφωνα με μελέτε̋ που 

πραγματοποιήθηκαν σε άλλε̋ περιοχέ̋, όπω̋ στη Τυνησία (Mejri et al. 2004) και στα ύδατα 

τη̋ Σικελία̋ (Consalvo et al. 2010), εκτιμήθηκε ότι τα αρσενικά και θηλυκά άτομα του είδου̋ 

R. radula γίνονται ενήλικα (δηλαδή 100% των δειγμάτων ωριμάζουν) σε μεγέθη μεγαλύτερα 

από 32 cm και 34 cm, αντίστοιχα. Στην παρούσα έρευνα τα άτομα με μέγεθο̋ μεγαλύτερο από 

35 cm αντιπροσώπευαν το 66,7% του συνολικού αριθμού των αλιευόμενων ατόμων. Ωστόσο, 

το μεγαλύτερο ποσοστό των ανώριμων, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, ατόμων 

(μικρότερο από 35 cm) αλιεύθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό από τα δίχτυα από ότι με τη 

μηχανότρατα (59,7% έναντι 7,2%, αντίστοιχα). Το γεγονό̋ αυτό ενδεχομένω̋ να οφείλεται στο 

ότι τα δίχτυα αλίευσαν σε μικρότερα βάθη από ότι η μηχανότρατα (Εικόνα 6), τα οποία πιθανά 

να αποτελούν πεδία συγκέντρωση̋ νεαρών ατόμων. Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη 



Εκτίμηση μορφομετρικών παραμέτρων του είδου̋ Raja radula στο Αιγαίο Πέλαγο̋ 

21 

 

παρατηρήθηκε ότι το είδο̋ αλιεύεται κυρίω̋ από μηχανότρατε̋ και μανωμένα δίχτυα, καθώ̋ 

στα υπόλοιπα αλιευτικά εργαλεία (γρι-γρι και παραγάδια αφρού) δεν αλιεύτηκε κανένα άτομο 

αυτού του είδου̋. 

Στα πλαίσια των εκτιμήσεων τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 

γενικευθούν σε όλε̋ τι̋ ελληνικέ̋ θάλασσε̋ και σε ετήσια βάση, καθώ̋ τα δείγματα 

προέρχονται από μια συγκεκριμένη περιοχή (Βόρειο Αιγαίο) και σε συγκεκριμένη χρονική 

εποχή (καλοκαίρι και φθινόπωρο). Για παράδειγμα, οι εκτιμήσει̋ των σχέσεων μήκου̋-βάρου̋ 

μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτου̋ λόγω μεταβολή̋ τη̋ διαθεσιμότητα̋ τη̋ τροφή̋, 

του ρυθμού τροφοληψία̋, τη̋ ανάπτυξη̋ των γονάδων και τη̋ αναπαραγωγική̋ συχνότητα̋ 

(Froese, 2006). Ωστόσο, τα αποτελέσματα τη̋ παρούσα̋ μελέτη̋ παρέχουν νέε̋ πληροφορίε̋ 

για το είδο̋ σε μια περιοχή «φτωχή» σε βιολογικά δεδομένα παράπλευρων ειδών αλιευμάτων 

(Serena 2000).
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