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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΑΓΓΕΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 

Εάν ο αγγελοκαρχαρίας 
είναι θαμμένος στην 
άμμο:
— Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 1,5 μ. 
ανάμεσα σε εσάς και τον αγγελοκαρχαρία

— Μην τους αγγίζετε
— Μην αφαιρείτε την άμμο ή το ίζημα 
που τους καλύπτει
— Μην δοκιμάσετε και τους ταΐζετε

Εάν πολλά άτομα μαζί δείτε 
έναν αγγελοκαρχαρία:
—Μη στριμώχνετε τον αγγελοκαρχαρία

— Όταν φτάσετε, γονατίστε στο άκρο της 
ουράς, διατηρώντας μια ελάχιστη 
απόσταση 1,5μ. και βεβαιωθείτε ότι 
κανείς δεν βρίσκεται κοντά στο κεφάλι

Αν ο αγγελοκαρχαρίας 
κολυμπάει:

— Μη τον ακολουθήσετε 
κολυμπώντας

— Μην εμποδίζετε την κατεύθυνση 
στην οποία κολυμπάει 

Πώς προστατεύονται οι αγγελοκαρχαρίες στην Ελλάδα;
Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόσει τον Κανονισμό (EΕ) 2015/2102 (και για τα τρία είδη) και τον 

αγγελοκαρχαριών βάσει της κατ' εξουσιοδότηση απόφασης (ΕΕ) 2019/910 της Επιτροπής. Αν εντοπίσετε έναν αγγελοκαρχαρία όταν 
καταδύεστε ή κολυμπάτε, ακολουθήστε τις καλές πρακτικές σχετικά με Αγγελοκαρχαρίες για δύτες και κολυμβητές ώστε  να 
εξασφαλίσετε τη μικρότερη δυνατή ενόχλησή του. 

Αναφέρετε την παρατήρησή σας
Αν είστε αρκετά τυχερή/ος ώστε να δείτε έναν αγγελοκαρχαρία όταν κάνετε κατάδυση ή κολυμπάτε, μπορείτε να αναφέρετε αυτή την 
παρατήρηση στο: www.angelsharknetwork.com/#map ή στο email info@isea.com.gr. Αυτά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά για 
την κατανόηση και τη διατήρηση του είδους.

Πως βρίσκετε έναν αγγελοκαρχαρία;
Οι αγγελοκαρχαρίες θάβονται μέσα στην άμμο ή σε άλλα ιζήματα στον βυθό ώστε να αιφνιδιάσουν την 
ανυποψίαστη λεία τους, κάτι που σημαίνει ότι καμουφλάρονται πολύ καλά και είναι πολύ δύσκολο να 
εντοπιστούν μέσα στο νερό. Βασικά στοιχεία που μπορείτε να ψάξετε για να τους εντοπίσετε είναι:

Φυσητήρες – είναι συνήθως το μοναδικό σημείο 
ενός αγγελοκαρχαρία το οποίο προεξέχει από την 
άμμο όταν αυτός είναι πλήρως θαμμένος. Οι 
φυσητήρες σε σχήμα μισοφέγγαρου, αντλούν νερό 
στα βράγχια ενός αγγελοκαρχαρία, επιτρέποντάς  
του να παραμένει ακίνητος περιμένοντας τη λεία 
του.  

Το  ουραίο  πτερύγιο  – είναι  δύσκολο  για  έναν  
αγγελοκαρχαρία  να  καλύπτει  το  ουραίο  πτερύγιό  
αλλά  και  τα  ραχιαία  πτερύγιά  του  με  ίζημα,  έτσι  
κάποιες φορές αυτά μπορεί να είναι εκτεθιμένα.

Το περίγραμμα ενός αγγελοκαρχαρία – μερικές φορές μπορεί 
να αχνοφαίνεται το περίγραμμα γύρω από έναν 
αγγελοκαρχαρία, αν το ίζημα με το οποίο καλύπτεται έχει 
απομακρυνθεί μερικώς από κάποιο θαλάσσιο ρεύμα.  

Που μπορείτε να βρείτε αγγελοκαρχαρία - κοιτάξτε περιοχές με άμμο 
ή σχισμές κοντά σε βραχώδεις υφάλους – οι αγγελοκαρχαρίες 
παραμονεύουν ώστε να αιφνιδιάσουν τη λεία τους, έτσι μπορεί να 
βρίσκονται σε μέρη όπου συγκεντρώνονται τα είδη που προτιμά να 
θηρεύει (ψάρια, σουπιές, καλαμάρια). 

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στο Αngel Shark Project: 
Wales, ένα πρόγραμμα του Natural Resources Wales και του Zoological 
Society of London

Τα πνευματικά δικαιώματα για τις φωτογραφίες ανήκουν στον Michael Sealey

Ο οδηγός μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ενίσχυση της Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο 
Αιγαίο» που υλοποιείται από την iSea, με την συνεργασία της Shark Trust, 
την υποστήριξη του Angel Shark Project και τη χρηματοδότηση του Shark 


