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Βυθός με ανώμαλα βράχια Βυθός με ανώμαλα βράχια



Καλαμάρια

ΑΜΜΟΣ ΜΕ ΛΙΓΗ ΛΑΣΠΗ 



Καλαμάρια



Καλαμάρια

Βυθός πετρώδης



Καλαμάρια



Κοπάδι 

καλαμαριώνκαλαμαριών

Αμμώδης βυθός



Κοπάδι 

καλαμαριών

Αμμώδης βυθός 

με πέτρες



καλαμαριέρα

καλαμάρια

αμμόπετρες



καλαμάρια



καλαμάρια

λασποτραγάνα



καλαμάρια



καλαμάρια

Άμμος με λάσπη

φαγκρί



μανάλια

ΒΥΘΟΣ  ΜΕ ΒΡΑΧΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ



μαγιάτικα

σφυρίδα

σφυρίδα

σφυρίδα
Βράχια ανώμαλα 

ο βυθός έχει και λάσπη 

(καφέ χρώμα με 

στίγματα)



μανάλια

Οι κουκίδες είναι 

φυσαλίδες από 

προηγούμενο 

κυματισμό

Βυθός βραχώδης με πολύ 

ανώμαλα βράχια



μικρόψαρα

μανάλια

Βυθός με ανώμαλα βράχια



Μαγιάτικα μεγάλα 

20-30 κιλά

Η στήλη που φαίνεται δεν είναι βράχος, 

έχει δημιουργηθεί από τις ισχυρές 

αντανακλάσεις των μεγάλων ψαριών

όταν φύγουν τα ψάρια εξαφανίζεται



ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΣΦΥΡΙΔΕΣ
ΣΦΥΡΙΔΑ

ΑΜΜΟΠΕΤΡΕΣ



άμμος

Σφυρίδες 12-15 κιλά



σφυρίδες
ροφός

Βραχώδης αλλά ομαλός βυθός



σφυρίδεςμικρόψαρα

αμμόπετρες

σφυρίδεςμικρόψαρα



συναγρίδα

Βράχια 

ανώμαλα

μικρόψαρα

μικρόψαρα



Βυθός τελείως 

ανώμαλος με 

πέτρες πεσμένες

και φύκια
συναγρίδα

στήρα

Βυθός τελείως ανώμαλος με μπόλικες τρύπες



μικρόψαρα

παλαμιδάκια

μικρόψαρα

Βυθός βραχώδης 

τελείως ανώμαλος

συναγριδούλες

Στήρες 

μικρές



μικρόψαρα

μικρόψαρα

Συναγρίδες 

μικρές



μικρόψαρα

Συναγρίδες μικρές

μικρόψαρα

Βυθός βραχώδης



Κοπάδι από 

μικρά ψάρια

Συναγρίδες 

μικρές

Βραχώδης βυθός



συναγρίδες

Βράχια ανώμαλα 

ροφός

συναγρίδες



Επίθεση συναγρίδας στα μικρά 

Βράχια ανώμαλα

Επίθεση συναγρίδων στα μικρά 



ροφοίτσαούσια

σφυρίδες

ροφοί

τρύπα

βράχια



φαγκρί

λασποτραγάνα



στήρες

συναγρίδες

σφυρίδες

ρίκια

Ανώμαλα βράχια με φύκια

σφυρίδες



στήρα

στήρεςΒράχια ανώμαλα με φύκια



μανάλια

Μικρά ψάρια

Παλαμίδες μικρές

ροφός

Συναγρίδες

Βράχος ανώμαλος



Επίθεση σφυρίδων στα μικρά



βράχια

ψάρια



σαρδέλες

ροφός



Βράχια & Συναγρίδες 

μικρές φύκιαμικρές



βράχος
μικρόψαρα

Συναγρίδα
βράχος

μικρόψαρα



βράχος

μικρόψαρα

συναγρίδα

βράχος

φύκια



ροφός

συναγρίδα



Ανώμαλος βυθός με πολλές τρύπες



Τσαούσια μικρά

μονόπετρες



Τσαούσια 

μικρά



τσαούσια



τσαούσιατσαούσια

λασποτραγάνα



ρεύματα
πετονιά όταν 

ανεβαίνει με τα 

ψάρια

πετονιά 

όταν 

κατεβαίνει 

άδεια
Μπαλάδες 

μικροί

Βάθος 275 μέτρα

Βυθός με λάσπη





Μπαλάδες



Πετονιές με 

ψάρια

μπαλάδες



Διακρίνοντσι οι 

πετονιέςπετονιές που 

κατεβαίνουν 

άδειες και 

ανεβαίνουν με 

ψάρια, βυθός 

πέτρα με 

λάσπη



Θαλάσσια ρεύματα

Φαίνονται οι πλάκες στον βυθό



Βράχια ανώμαλαΒράχια ανώμαλα



μπαλάδες



Πετονιές με μπαλάδες

μπαλάδες



μπαλάδες



Ρεύμα ισχυρό



Ρεύμα πάρα πολύ ισχυρό



Σπάθες



Τόνοι



Τόνοι







• Σας ευχαριστούμε 
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