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ABSTRACT
Stelios Katsanevakis, Evaggelia Mitrogianni & George Verriopoulos: Integration of
fishers’ knowledge into marine science: the common octopus (Octopus vulgaris) example.
The integration of fishers’ knowledge into science and fisheries management is a potentially
invaluable tool that is sometimes neglected by marine scientists, who often consider such
information incompatible with scientific methodology. To justify the great value of fishers’
knowledge, we compared the results of a questionnaire survey that recorded fishers’ knowledge
on specific aspects of the ecology and fisheries biology of the common octopus, Octopus
vulgaris, with the related inferences of formal scientific studies. The questions of the
questionnaire dealt with the seasonality of octopus abundance, the reproduction period, the
period of appearance of new cohorts, the type of biotopes where octopuses are encountered and
the seasonal migration of the species. Fishers’ answers were, in general, quite close to the
scientific data. Fishers’ knowledge is valuable in that it assists in understanding ecological
patterns and planning of manipulative experiments or hypothesis-testing descriptive studies to
refine ecological knowledge and prove the patterns.
Keywords: Octopus vulgaris, Empirical Ecological Knowledge, Mediterranean Sea,
Reproduction, Abundance, Population Ecology, Migration
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι έµπειροι αλιείς διαθέτουν ένα µεγάλο όγκο γνώσης που έχει περάσει από γενιά σε
γενιά και βασίζεται σε δεκαετίες παρατηρήσεων σε αντίξοες συνθήκες εργασίας στη θάλασσα.
Αρκετοί αλιείς κρατούν αναλυτικό αρχείο των χαρακτηριστικών των αλιευτικών πεδίων, της
εποχικότητας κάθε αλιεύµατος, της επίδρασης των καιρικών συνθηκών στην αλιευτική
παραγωγή κτλ. Σαν µια αναγκαιότητα για την προστασία του εισοδήµατός τους, οι αλιείς
διαθέτουν πρακτικές γνώσεις σχετικά µε την κατανοµή, την αφθονία και τη συµπεριφορά των
ειδών-στόχων και αυτή η πλούσια πηγή πληροφοριών είναι αρκετά χρήσιµη στους επιστήµονες.
Συχνά η παραδοσιακή οικολογική γνώση των αλιέων µένει ανεκµετάλλευτη και δε λαµβάνεται
υπόψη κατά τις µελέτες των ιχθυαποθεµάτων ή κατά την ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων.
Σε µια προσπάθεια να διερευνηθεί η ορθότητα και ακρίβεια της παραδοσιακής γνώσης
των αλιέων, συγκρίναµε τα επεξεργασµένα στοιχεία ερωτηµατολογίων που κατέγραψαν τη
γνώση τους σε συγκεκριµένες πτυχές της οικολογίας και βιολογίας του Οctopus vulgaris
(Cuvier 1797), κοινό χταπόδι (common octopus), µε τα συµπεράσµατα, µεθοδολογικά τυπικών,
επιστηµονικών µελετών.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
Για την παρούσα έρευνα συντάχθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο µε 6 βασικά ερωτήµατα
σχετικά µε την κατανοµή, την αφθονία και τη βιολογία του O. vulgaris, πέραν των γενικών
πληροφοριακών ερωτηµάτων (είδος αλιευτικών εργαλείων, τύπος και ιπποδύναµη σκάφους,
αριθµός µελών πληρώµατος, αλιευτικές πρακτικές, περιοχή δραστηριοποίησης). Τα
ερωτηµατολόγια δε δόθηκαν µόνο σε επαγγελµατίες παράκτιους αλιείς αλλά και σε έµπειρους
ερασιτέχνες. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων µε
έναν από τους συγγραφείς. Τα ερωτήµατα αφορούσαν στην εποχικότητα της αφθονίας του
χταποδιού, στην αναπαραγωγική περίοδο, στην περίοδο εµφάνισης των νέων κοορτών, στον
τύπο των βιοτόπων που απαντώνται τα χταπόδια και σε τυχόν εποχικές µετακινήσεις του
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είδους. Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων συγκρίθηκαν µε εκείνα δηµοσιευµένων
επιστηµονικών εργασιών.

Θετικές απαντήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά, συµπληρώθηκαν 101 ερωτηµατολόγια, 66 από επαγγελµατίες και 35 από
έµπειρους ερασιτέχνες αλιείς. Από τους επαγγελµατίες, το 57.6% χρησιµοποιούσε
µηχανότρατα, το 34.8% δίχτυα βυθού, το 33.3% παραγάδια, το 9.1% καµάκια και το 6.0%
διάφορων ειδών εργαλεία µε πετονιά και αγκίστρι (καθετή, µπρακαρόλα, κολπάδα κτλ.). Από
τους ερασιτέχνες, το 54.3% χρησιµοποιούσε δίχτυα βυθού, το 54.3% παραγάδια, το 45.7%
διαφόρων ειδών εργαλεία µε πετονιά και αγκίστρι, το 20.0% ψαροτούφεκα και το 14.3%
καµάκια. Οι περισσότεροι αλιείς (94%) ψάρευαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αλιείς που
απάντησαν στα ερωτηµατολόγια δραστηριοποιούνται στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό
Πέλαγος, ενώ οι περισσότεροι (55.4%) ψαρεύουν κυρίως στο Σαρωνικό Κόλπο.
Στο ερώτηµα «Ποια περίοδο αλιεύονται τα περισσότερα χταπόδια, σε αριθµό και σε
βάρος;» οι περισσότεροι αλιείς προσδιόρισαν την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου ως προς τον
αριθµό και την περίοδο ∆εκεµβρίου-Ιανουαρίου ως προς το βάρος, ενώ οι συλλήψεις είναι
µειωµένες το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου (Εικ. 1). Οι αναφορές των αλιευτικών
µελετών σχετικά µε την περίοδο µέγιστης αλιευτικής παραγωγής ποικίλλουν ανάλογα µε την
γεωγραφική περιοχή και το αλιευτικό εργαλείο: 2 µέγιστα στην ΠΑΜΑΠ (CPUE) τον ΑπρίλιοΜάιο και το Σεπτέµβριο-Νοέµβριο στα Κανάρια νησιά (Hernández-García et al. 1998),
Σεπτέµβριο-Νοέµβριο στη θάλασσα της Καταλονίας (Sánchez & Obarti 1993), τέλη
καλοκαιριού-φθινόπωρο στην Πορτογαλία (Cuhna & Moreno 1994), χειµώνα και άνοιξη στο
Θρακικό Πέλαγος (Tsangridis et al. 2002), αρχές φθινοπώρου και χειµώνα στη Β∆ Μεσόγειο
(Tsangridis et al. 2002). Μελέτη της αφθονίας του O. vulgaris στις ελληνικές θαλάσσιες
περιοχές έδειξε µέγιστο της αφθονίας των χταποδιών (>500 g) κατά την περίοδο ∆εκεµβρίουΙανουαρίου και ελάχιστο το καλοκαίρι (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). Άρα οι
απαντήσεις των αλιέων ταιριάζουν µε τις απαντήσεις των µελετών που αφορούν στην ελληνική
επικράτεια, (Tsangridis et al. 2002, Katsanevakis & Verriopoulos 2004a).
Στην ερώτηση «Πότε αλιεύονται τα µεγαλύτερα µεγέθη χταποδιών και πότε τα
µεγάλα χταπόδια σπανίζουν;» οι περισσότεροι αλιείς απάντησαν ότι τα µεγαλύτερα χταπόδια
αλιεύονται το χειµώνα, ενώ σπανίζουν το καλοκαίρι (Εικ. 2). Τα µεγαλύτερα µεγέθη χταποδιών
βρέθηκαν Μάιο-Ιούνιο (το 1990) και Φεβρουάριο (1991) στις Μεσογειακές ακτές της Ισπανίας
(Sánchez and Obarti 1993), στο Θρακικό Πέλαγος τον Οκτώβριο-Νοέµβριο (µε τράτες), ενώ
στην Καταλονία τον Μάιο-Ιούνιο µε
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Katsanevakis & Verriopoulos 2004a).
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Εικ. 2: Απαντήσεις στα ερωτήµατα: «Πότε αλιεύονται περιόδου ωοτοκίας που διαρκεί από το
τα µεγαλύτερα µεγέθη χταποδιών και πότε τα µεγάλα Φεβρουάριο ώς τον Αύγουστο µε
χταπόδια σπανίζουν;» και «Πότε αλιεύονται τα κορύφωση το Μάιο. Η Mangold-Wirz
µικρότερα σε µέγεθος χταπόδια;»
(1963) αναφέρει για τη Μεσόγειο µια
Fig. 2: Answers to the questions: ‘When do you catch the εκτεταµένη περίοδο ωοτοκίας από το
largest octopuses and when are large octopuses rare?’ Μάρτιο ώς τον Οκτώβριο. Οι
Hernández-García et al. (2002) έχουν
and ‘When do you catch the smallest octopuses?’
αναφέρει για τα Κανάρια νησιά,
ωοτοκία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε δυο βασικές περιόδους, Ιανουάριο-Ιούλιο µε
µέγιστο τον Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέµβριο. ∆υο περίοδοι ωοτοκίας έχουν αναφερθεί στις
Αζόρες (Gonçalves 1991), µε µέγιστα το Σεπτέµβριο και το Μάιο αντίστοιχα, και στις
βορειοδυτικές αφρικανικές ακτές (Hatanaka 1979) την άνοιξη και το φθινόπωρο. Στις
Μεσογειακές Ισπανικές ακτές οι Sánchez & Obarti (1993) αναφέρουν µια κύρια
αναπαραγωγική περίοδο από τον Ιανουάριο ώς τον Ιούλιο, αν και ώριµα θηλυκά υπήρχαν
κάποιες φορές και το φθινόπωρο. Στις ελληνικές θάλασσες αναφέρονται δυο περίοδοι
ωοτοκίας, µία κύρια την άνοιξη και µια ακανόνιστη δευτερεύουσα το φθινόπωρο (Katsanevakis
2004). Όπως φαίνεται οι απαντήσεις των ερωτηµατολογίων αποκάλυψαν την κύρια περίοδο
ωοτοκίας του χταποδιού στις ελληνικές θάλασσες. ∆ε διαπίστωσαν, ωστόσο, τη δευτερεύουσα
περίοδο ωοτοκίας κατά τη φθινοπωρινή περίοδο.
Στο ερώτηµα «Σε τι τύπους βυθών βρίσκονται τα περισσότερα χταπόδια;» η µεγάλη
πλειονότητα των ψαράδων (86.1%) απάντησε «σε βραχώδεις περιοχές», ενώ µόνο 2.0%
απάντησε «σε αµµώδες υπόστρωµα». Η µέση πυκνότητα χταποδιών στο µαλακό υπόστρωµα σε
ελληνικές παράκτιες περιοχές κυµάνθηκε από 0.5 άτοµα/στρέµµα την άνοιξη ώς 1.8
άτοµα/στρέµµα το καλοκαίρι (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). Σε µαλακό υπόστρωµα,
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αναφερθεί
πυκνότητες
0.15-0.50
άτοµα/στρέµµα (Fonseca et al. 2002) και
10
στις Β∆ ακτές της Αφρικής 0-0.51
8
άτοµα/στρέµµα. Σε βραχώδες υπόστρωµα
έχουν αναφερθεί αρκετά µεγαλύτερες
6
πυκνότητες (Νότιος Αφρική) µε µέση
4
ετήσια τιµή τα 6.6 άτοµα/στρέµµα και
2
µέγιστη πυκνότητα τα 15.8 άτοµα/στρέµµα
0
(Buchan & Smale 1981). Οι συγκριτικά
Ιαν
Φεβ Μαρ Απρ Μια Ιουν Ιουλ Αυγ
Σεπ Οκτ Νοε
∆εκ
χαµηλότερες πυκνότητες του µαλακού
0
3
4
8
10
8
4
1
0
0
0
0
αλ. αυγών
υποστρώµατος ερµηνεύονται από την
περιορισµένη επάρκεια θαλαµιών και Εικ. 3: Απαντήσεις στο ερώτηµα «Έχετε αλιεύσει (ή
υλικών
για
την
κατασκευή
τους δει) ορµαθούς αβγών του χταποδιού; Αν ναι, πότε;»
(Katsanevakis & Verriopoulos 2004b) και
από την µικρότερη διαθεσιµότητα τροφής Fig. 3: Answers to the question: ‘When have you
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των επιστηµονικών µελετών (αν και δεν έχει γίνει συγκριτική µελέτη σε µια περιοχή)
ταυτίζονται µε τις παρατηρήσεις των αλιέων.
Στο ερώτηµα «Έχετε παρατηρήσει εποχικές µετακινήσεις των χταποδιών σε σχέση µε
το βάθος; Αν ναι, µπορείτε να εξηγήσετε γιατί τα χταπόδια αλλάζουν βάθος;», 47 αλιείς
απάντησαν θετικά. Οι 31 έδωσαν ερµηνεία για την παρατήρησή τους και από αυτούς οι 23
είπαν ότι οι µετακινήσεις αυτές σχετίζονται µε τη θερµοκρασία: «το καλοκαίρι τα χταπόδια
προτιµούν τις βαθιές και κρύες περιοχές». Στις ελληνικές παράκτιες περιοχές, τα >200 g
χταπόδια εµφανίζονται βαθύτερα κατά τη θερµή περίοδο µε έντονο θερµοκλινές, απ’ ότι την
περίοδο χωρίς θερµοκλινές (Katsanevakis & Verriopoulos 2004a). Άρα ένα µεγάλο ποσοστό
των αλιέων (47%) διαπίστωσε τις κάθετες µετακινήσεις των χταποδιών και οι περισσότεροι τις
συνέδεσαν ορθά µε τη θερµοκρασία, σε συµφωνία µε τη βιβλιογραφία.
Από τις απαντήσεις, διαπιστώνουµε ότι η εµπειρική γνώση των αλιέων στις
περισσότερες περιπτώσεις βρίσκεται σε συµφωνία µε τα επιστηµονικά δεδοµένα.
Αναδεικνύεται, λοιπόν, η χρησιµότητα της συλλογής της γνώσης των αλιέων, που αν και από
µόνη της δεν αποδεικνύει και δεν τεκµηριώνει δεδοµένα σχετικά µε τη βιολογία και οικολογία
των µελετούµενων ειδών, µπορεί να δώσει κατευθύνσεις στην επιστηµονική έρευνα για
περαιτέρω έλεγχο υποθέσεων και διαπίστωση οικολογικών προτύπων.
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