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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:  
Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:  
 

Pteromylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817) 
Ρυγχαετόψαρο στην νοτιοανατολική ακτή της Κρήτης  
 

 

Εισαγωγή: Για την πανίδα της Μεσογείου στην Κρήτη έχουµε ήδη αναφερθεί σε ορισµένα από τα 
ενηµερωτικά φυλλάδιά µας, βλέπε π.χ., στην ιστοσελίδα µας στην κατηγορία πλοήγησης µε τίτλο Ζώα: [ 
http://www.kreta-umweltforum.de/tiere.htm ]. Επίσης και για τα απολιθώµατα της ιχθυοπανίδας της Κρήτης, 
έχουµε δηµοσιεύσει ενηµερωτικά φυλλάδια, που µπορείτε να τα βρείτε κάτω από την κατηγορία πλοήγησης 
µε τίτλο απολιθώµατα / ευρετήριο:[ http://www.kreta-umweltforum.de/fossilien.htm ]. Επίσης και τα άλλα 
τµήµατα της αρχικής σελίδας  µας περιέχουν ενδιαφέροντα άρθρα µε πληροφορίες για την πανίδα των 
θαλασσών γύρω από την Κρήτη. Τον Ιανουάριο του 2011 λάβαµε φωτογραφίες από µία θέαση σαλαχιού στη 
νοτιοδυτική ακτή της Κρήτης (µε το αίτηµα για ταυτοποίηση του είδους) από τον κ. Gerhard Stelzhammer, ο 
οποίος ζει από το 2009 στην Κρήτη, όπου εργάζεται ως γλύπτης, έχει ένα στούντιο  και οργανώνει 
εργαστήρια. Στην αρχική του σελίδα θα µπείτε µέσω του συνδέσµου: [http://www.gerhard-stelzhammer.at/]. 
Με δεδοµένη την καλή ποιότητα της εικόνας, οι συνεργάτες µας στο Μουσείο Senckenberg  (Φρανκφούρτη) 
µπόρεσαν σχετικά γρήγορα να κάνουν καθορισµό του είδους,  και να ταυτοποιήσουν το σαλάχι ως 
ρυγχαετόψαρο, Pteromylaeus bovinus. Για τον καθορισµό του είδους, η NLUK ευχαριστεί σ'αυτό το σηµείο 
τον κ. ∆ρ Friedhelm Krupp (υπεύθυνος Ιχθυολογίας, SMF). 
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Οι φωτό στις σελίδες 1 και 2 απεικονίζουν το ρυγχαετόψαρο που έχει µήκος 2 µέτρα περίπου in situ στον 
κόλπο του Γραµµένου / Παλαιόχωρα, Νοτιοδυτική Κρήτη. Φωτό: G. Stelzhammer 
 
Το ρυγχαετόψαρο εθεάθη το 2010 από τον G. Stelzhammer τουλάχιστον 5 φορές στον κόλπο του Γραµµένου, 
περίπου 3,5 χλµ δυτικά της Παλαιόχωρας / Νοτιοδυτική Κρήτη, ως επί το πλείστον στις απογευµατινές ώρες 
και πάντα στα ίδια σηµεία σε  βάθος  8 - 12 µέτρων πάνω από τον πυθµένα της θάλασσας. Ήδη το 2009 του 
είχαν κάνει εκεί εντύπωση κάποια κυκλικά βαθουλώµατα, τα οποία  υποδείκνυαν ενδεχόµενες 
δραστηριότητες του ρυγχαετόψαρου.  
 

Στην οικογένεια των  ρυγχ-
αετόψαρων (Myliobatidae), 
ανήκουν παγκοσµίως 42 είδη 
σε 7 γένη και 3 υποοικο-
γένειες. Σ' αυτή την οικο-
γένεια ανήκουν πολύ µεγάλα 
σαλάχια, τα οποία δεν ζουν 
όπως οι συγγενείς τους κυ-
ρίως στον πυθµένα, αλλά 
συχνά στο πέλαγος. Το κεφά-
λι, ο κορµός και τα φτερου-
γόµορφα θωρακικά πτερύγια 
σχηµατίζουν µία  ατρακτο-
ειδή µορφή. Η ουρά  που 
µοιάζει µε µαστίγιο είναι 
µακριά και φέρει τις πε-
ρισσότερες φορές ένα 

δηλητηριώδες αγκάθι κοντά στη βάση. Τα ρυγχαετόψαρα κινούνται προς τα εµπρός µε κυµατοειδείς κινήσεις 
των θωρακικών πτερύγων. Τρέφονται µε σαλιγκάρια, σουπιές, σκουλίκια, οστρακοειδή και καβούρια, 
συνθλίβοντας τα όστρακα µε τα άκρως σκληρά δόντια τους. Πολλά τρέφονται επίσης και µε κατάλοιπα 
ψαριών, λόγος για τον οποίο τα συναντάµε και στα λιµάνια. Τα ρυγχαετόψαρα ζουν κυρίως πάνω από τον 
αµµώδη πυθµένα και γεννούν ζωντανά  µικρά. (τα αβγά γονιµοποιούνται εσωτερικά). Τα µικρά έρχονται στον 
κόσµο µε την ουρά.   
Αν και δεν είναι ακόµα σαφής η περιοχή εξάπλωσής τους παγκοσµίως, φαίνεται ότι εµφανίζονται συχνά στον 
χώρο της Μεσογείου, εδώ πολλές φορές από τις ακτές έως και σε βάθη 150 µέτρων. Βρίσκονται επίσης και σε 
εκβολές ποταµών και σε λιµνοθάλασσες. Ο ζωτικός τους χώρος είναι δηλαδή είναι το υφάλµυρο νερό, το 
θαλασσινό νερό και τα βαθιά ύδατα. Το µέγεθός τους κυµαίνεται στα 180 – 250 εκατοστά και το βάρος του 
φτάνει έως και τα 100 κιλά, όπου τα θηλυκά είναι συχνά πιο βαριά από τα αρσενικά. Και το αγκάθι είναι στα 
θυληκά πολύ µακρύτερο µε 61 χιλιοστά από ό,τι στα αρσενικά ρυγχαετόψαρα (µε 32 χιλιοστά).  
 
Περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το είδος θα βρείτε στο  FishBase (ITIS TSN 160989):  
[http://www.fishbase.org/Summary/speciesSummary.php?ID=5011&genusname=Pteromylaeus&speciesname
=bovinus&AT=pteromylaeus+bovinus&lang=English ]. 
 

Στο τέλος κάποιες σηµειώσεις για την ιστορία των 
σαλαχιών: Τα σαλάχια που προέρχονται από την 
οικογένεια των Ρινοβάτων (Rhinobatidae) 
εµφανίζονται αρχικά στην Ανώτερη Ιουρασική περίοδο 
(154 έως 135 εκατοµµύρια έτη πριν από σήµερα) 

σύµφωνα µε τα απολιθώµατα. Τα γένη  Aellopos και Asterodermus έγιναν γνωστά από τον ασβεστόλιθο Soln-
hofen. Ένα άλλο σαλάχι απεδείχθη ότι προέρχετια από την Ανώτερη Κιµωλία του Λιβάνου: βλ.φωτό: Liba-
nopristis hiram. Τα πρόσφατα γένη Rhinobatos, Trygonorrhina και Zapteryx προέρχονται από την Κατώτερη 
Κιµωλία ή την Ηώκαινη Υποπερίοδο βάσει των απολιθωµάτων.  
 

NR: Tiere: [Art.-Nr. 3.058; Zitat-Nr. 10.008] impr. eik.amp 04/2011 


