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ABSTRACT
Vasiliki Markantonatou1,2, Paraskevi Karachle3, Nikoletta Koukourouvli1, Marianna
Giannoulaki4, Stefanos Kavadas3, Irida Maina3, Nadia Papadopoulou4, Dimitra Petza1,
Martina Scanu5, Giuseppe Scarcella5, Chris J. Smith4, Mavra Stithou3, Vasiliki
Vassilopoulou3, Stelios Katsanevakis1: Development of a Marine Protected Areas network
for the protection of biodiversity and fish stocks in the Aegean Sea under a participatory
approach
As demands for marine space are increasing, there is an urgent need for adopting holistic
management strategies under an ecosystem-based approach. Within this frame the aim of this work
is to propose management plans for the protection of biodiversity and fish stocks in the Aegean Sea.
MARXAN with Zones was applied and a five-zoning system was defined targeting different features
and setting restrictions for the most important activities present in the study area. Existing
management measures were also incorporated in the analysis. Various scenarios were produced
based on EU Policy recommendations, scientific knowledge and stakeholder perceptions and
preferences derived from a related questionnaire and a stakeholder meeting, under a participatory
approach. Outputs aim to inform management decisions on the marine environment of Greece.
Keywords: Marine Spatial Planning, MARXAN with Zones, Systematic Conservation Planning,
Ecosystem based management

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αιγαίο αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τόσο σε

οικολογικό επίπεδο εξαιτίας της μοναδικής βιοποικιλότητας που φιλοξενεί (Sini et al. 2017), όσο και
από οικονομικής άποψης, με σημαντικά αλιευτικά πεδία πελαγικών (Giannoulaki et al. 2006) και
παραβενθικών/βενθικών ψαριών (Politou 2007), ενώ σημαντική είναι και η συνεισφορά στην τοπική
και εθνική οικονομία του ολοένα αυξανόμενου τουρισμού (Ίκκος & Κουτσός 2018). Ωστόσο, οι
επιπτώσεις από τις θαλάσσιες και χερσαίες δραστηριότητες στην περιοχή έχουν επηρεάσει μεγάλο
τμήμα των παράκτιων περιοχών του Αιγαίου (Micheli et al. 2013) με αποτέλεσμα την υποβάθμιση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την υπερεκμετάλλευση των θαλασσίων πόρων. Πολλά από τα
ιχθυαποθέματα του Αιγαίου έχουν χαρακτηριστεί ως υπεραλιευμένα και προτείνονται διάφορα
μέτρα αειφορικής διαχείρισης (Tsikliras et al. 2015). Στόχος του παρόντος σχεδιασμού είναι η
δημιουργία ενός προτεινόμενου δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) και η
παραγωγή προτεινόμενων θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων (ΘΧΣ) για την προστασία της
βιοποικιλότητας και των βασικών ενδιαιτημάτων ψαριών, μέσα από μια συμμετοχική διαφανή
διαδικασία και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή τους.
Τα αποτελέσματα αποσκοπούν στην στήριξη των διαχειριστικών αποφάσεων στο θαλάσσιο
περιβάλλον του Αιγαίου.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η περιοχή μελέτης (177.643,7 km2) εκτείνεται στο Αιγαίο Πέλαγος (GSA 22), εξαιρουμένων

των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η περιοχή χωρίστηκε σε 25683 κελιά («σχεδιαστικές μονάδες») δύο
διαστάσεων (4 km2 στα ελληνικά χωρικά και 100 km2 στα διεθνή ύδατα). Το λογισμικό MARXAN με
Ζώνες (Watts et al. 2009) χρησιμοποιήθηκε για να παρέχει τις βέλτιστες χωρικές λύσεις που μπορούν
να επιτύχουν πολλαπλούς οικολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς στόχους με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος για τους χρήστες του θαλάσσιου χώρου. Ορίστηκε ένα σύστημα πέντε ζωνών (Πίν. Ι)
που κάθε μια στοχεύει σε διαφορετικά οικολογικά χαρακτηριστικά και θέτει περιορισμούς για τις
σημαντικότερες δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης. Στην ανάλυση
συμπεριλήφθηκαν (α) προς προστασία 78 οικολογικά χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν την
τοπική βιοποικιλότητα και τους αλιευτικούς πόρους της περιοχής, και 1 πολιτιστικό χαρακτηριστικό
σχετικό με την παραδοσιακή παράκτια αλιεία, (β) 13 υπάρχουσες και μελλοντικά
προγραμματισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες, και (γ) 7 τομεακά διαχειριστικά σχέδια.
Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, κατασκευάστηκε ένα
αρχικό σχέδιο διαχείρισης βασισμένο ρητά στις συστάσεις της ΕΕ, και σε δεύτερο στάδιο
ενσωματώθηκαν στην ανάλυση νέες πληροφορίες και οι προτιμήσεις των εμπλεκόμενων που
προέκυψαν από σχετικό ερωτηματολόγιο και μια συνάντηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Αναπτύχθηκαν διαφορετικά σενάρια σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια και τις αντιλήψεις των
εμπλεκομένων με υψηλούς και χαμηλούς στόχους προστασίας που κυμαίνονταν από 100-20%
(«Επιστημονικό, υψηλοί στόχοι»), 60-10% («Επιστημονικό, χαμηλοί στόχοι»), 75-10%
(«Εμπλεκόμενοι, υψηλοί στόχοι»), 30-5% («Εμπλεκόμενοι, χαμηλοί στόχοι») της συνολικής
επιφάνειας κάθε χαρακτηριστικού.

Πίνακας Ι: Σύστημα ζώνωσης με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες σε κάθε ζώνη. Στη Ζώνη Ε
ισχύουν οι υπάρχουσες διαχειριστικές δράσεις. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα αποτελούν
προγραμματισμένη μελλοντική εφαρμογή σύμφωνα με το εθνικό διαχειριστικό σχέδιο της
Ελλάδας.
Table Ι: Zoning plan with activities allowed in each zone. In Zone E the current legal framework is in
force. Offshore windfarms is a future planned activity under the national management plan in
Greece.

Δραστηριότητες

Ζώνη A Ζώνη B Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ζώνη E

Μέγιστη
προστασία

Μερική
προστασία

Προστασία
βενθικής
ζώνης

Προστασία
πελαγικής
ζώνης

Γενικής
χρήσης

Αλιεία με τράτα ✔ ✔
Αλιεία με κυκλικά δίχτυα (γρι-γρι) ✔ ✔
Μικρής κλίμακας (παράκτια) αλιεία ✔ ✔ ✔ ✔
Μαζικός τουρισμός ✔ ✔ ✔ ✔

Θαλάσσιες μεταφορές – Φορτηγά
(Υψηλές πυκνότητες)

✔

Θαλάσσιες μεταφορές – Επιβατηγά
(Υψηλές & μεσαίες πυκνότητες)

✔ ✔ ✔

Υδατοκαλλιέργειες ✔
Παράκτια βιομηχανία ✔
Μεγάλα λιμάνια ✔
Μεγάλα αστικά κέντρα ✔
Υπεράκτια αιολικά πάρκα ✔ ✔
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων ✔

Τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG)

✔
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα προτεινόμενα διαχειριστικά πλάνα (π.χ. Εικ. 1) επιτυγχάνουν την πλειονότητα των

στόχων προστασίας με το χαμηλότερο οικονομικό κόστος για τους χρήστες που προσφέρει το
MARXAN με Ζώνες για τον περιορισμό κάθε εργαλείου, και συμπληρώνουν το ισχύον εθνικό και
διεθνές νομικό πλαίσιο. Παρόλη την έκταση των ζωνών προστασίας (Πίν. ΙΙ) και των χωρικών
απαγορεύσεων ανά αλιευτικό εργαλείο (Πίν. ΙΙΙ) στα διάφορα σενάρια, μεγάλο μέρος τους δεν
αποτελεί δημοφιλή αλιευτικά πεδία, επομένως οι προτάσεις που προκύπτουν αναμένεται να έχουν
συνολικά χαμηλό αντίκτυπο στους τομείς της αλιείας. Αντίστοιχα σενάρια Ecopath που
αναπτύχθηκαν στον Θερμαϊκό Κόλπο (Dimarchopoulou et al. 2018) έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι
περιορισμοί αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των συλλήψεων και συνεπώς του εισοδήματος
των ψαράδων, λόγω αύξησης της βιομάζας των ειδών που αποτελούν στόχο για την αλιεία. Αυτό
ενισχύει την άποψη ότι η μείωση της αλιείας δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με χαμηλότερες ποσότητες
αλιευμάτων και κέρδους (Tsikliras & Froese 2019). Επιπλέον, πλήθος μελετών αναδεικνύουν τα
οφέλη της ευρύτερης περιοχής των ΘΠΠ για την αλιεία, ανάλογα με το μέγεθος, τον βαθμό
προστασίας και εφαρμογής των κανονισμών σε μια περιοχή (π.χ. Giakoumi et al. 2017). Αξίζει να
σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι έδειξαν προτίμηση στα σενάρια υψηλών στόχων όταν
παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά στοιχεία για τα οφέλη των προτεινόμενων περιορισμών.

Εικόνα 1: Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Δ.Θ.Π.Π.) και η αντίστοιχη ζώνωση για
το Επιστημονικό Σενάριο με χαμηλούς στόχους προστασίας.
Figure 1: Network of Marine Protected Areas (nMPA) and zoning for the scientific scenario with low
conservation targets.

Κατά την ανάλυση αναγνωρίστηκαν περιοχές υψηλής οικολογικής σημασίας που
συμβάλλουν συστηματικά στην προστασία της βιοποικιλότητας και των ιχθυαποθεμάτων, πολλές
από τις οποίες έχουν προταθεί στο παρελθόν ως ΘΠΠ (π.χ. Γυάρος, CYCLADES LIFE, 2018), ενώ γενικά
υπήρχε συνέπεια στην επιλογή τους στα διάφορα σενάρια υποδηλώνοντας την ευρωστία των
αποτελεσμάτων. Για τις περιοχές αυτές συνίσταται προτεραιότητα στις διαχειριστικές δράσεις με
αυστηρά μέτρα προστασίας (Ardron et al. 2010). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα
διαχειριστικά σχέδια στηρίζονται στην παρούσα γνώση, πληροφορία, υπάρχοντες περιορισμούς και
κενά. Η ανάπτυξη διαφορετικών σεναρίων παρέχει ευέλικτες λύσεις για τη στήριξη αποφάσεων, και
τα αποτελέσματα αποτελούν μια βάση για μελλοντική διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τους
εμπλεκόμενους. Αυτή είναι μια από τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ΘΧΣ στην Ελλάδα και
η μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ που στοχεύουν στην
εφαρμογή της Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (2014/89/EU).
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Πίνακας ΙΙ. Επιφάνειες προτεινόμενων ζωνών (km2) στα διάφορα σενάρια.
Table IΙ. Coverage (km2) of the proposed zones in the various scenarios.
Σενάρια Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ζώνη Ε
Επιστημονικό σενάριο – Υψηλοί στόχοι προστασίας 26.280,1 39.434,1 25.018,5 1.883,8 85.027,2
Σενάριο Εμπλεκομένων – Υψηλοί στόχοι προστασίας 15.857,9 47.401,0 10.638,1 1.510,1 102.236,5
Επιστημονικό σενάριο – Χαμηλοί στόχοι προστασίας 7.492,3 16.271,6 40.443,1 3.974,4 109.462,3
Σενάριο Εμπλεκομένων – Χαμηλοί στόχοι προστασίας 2.780,2 15.105,7 42.383,6 2.957,0 114.417,1

Πίνακας ΙΙΙ. Επιπρόσθετες χωρικές απαγορεύσεις ανά αλιευτικό εργαλείο που προτείνονται στα
σενάρια. Στα ποσοστά συμπεριλαμβάνονται όλες οι ζώνες που απαγορεύουν κάθε εργαλείο.
Table IΙΙ. Additional spatial restrictions per fishing gear proposed in the scenarios. The percentages
include all zones that prohibit each gear.

Επιπλέον χωρικές απαγορεύσεις (% Περιοχής Μελέτης)

Σενάρια Τράτα βυθού Κυκλικά δίχτυα Παράκτια αλιεία

Επιστημονικό σενάριο – Υψηλοί στόχοι προστασίας 21,2 35,1 14,7

Σενάριο Εμπλεκομένων – Υψηλοί στόχοι προστασίας 12,0 33,4 8,9

Επιστημονικό σενάριο– Χαμηλοί στόχοι προστασίας 6,8 12,9 4,2

Σενάριο Εμπλεκομένων – Χαμηλοί στόχοι προστασίας 4,8 9,3 1,5
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Vasiliki Markantonatou1,2, Niki Chartosia1, Antonis Petrou3, Paraskevi Karachle4, Marianna
Giannoulaki5,  Stefanos  Kavadas4,  Irida  Maina4,  Nadia  Papapodoulou5,  Martina  Scanu6,
Giuseppe  Scarcella6,  Chris  J.  Smith5,  Mavra  Stithou4,  Vasiliki  Vassilopoulou4,  Stelios
Katsanevakis2:  Development  of  Marine  Protected  Areas  network  for  the  protection  of
biodiversity and fish stocks in Cyprus under a participatory approach
The overall  aim is to contribute towards the development of an efficient Marine Protected Areas
network, taking into account the protection of local ecological characteristics and significant areas for
fisheries in Cyprus. To this end, MARXAN with Zones was applied to provide optimal spatial solutions
that  may  reach  multiple  ecological  objectives  at  the  lowest  cost.  Different  scenarios  have  been
developed  based  on  EU  Policy  recommendations,  scientific  knowledge  and  on  stakeholders’
perceptions,  to  assist  decision  making  and  provide  flexible  solutions  useful  for  future  formal
consultations with  stakeholders.  The 3-zoning alternative plans produced achieve the majority  of
conservation targets with the least possible cost, while there is a high consistency of priority areas
identified in all scenarios. This is the first time that such an integrated ecosystem-based approach has
been applied in Cyprus, aiming to support marine management decisions.
Keywords:  Marine  Spatial  Planning,  MARXAN  with  Zones,  Systematic  Conservation  Planning,
stakeholders, Εcosystem based management

ΕΊΣΑΓΩΓΗ
Η ολιγοτροφική θαλάσσια περιοχή της Κύπρου με την περίπλοκη γεωμορφολογία και την

επιρροή της διώρυγας του Σουέζ εμφανίζει υψηλή βιοποικιλότητα, ωστόσο με χαμηλές αφθονίες
ειδών (WWF Ελλάς 2015). Οι αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη χρήση των θαλάσσιων πόρων
μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων ιδίως στις ακτές, δημιουργούν συγκρούσεις μεταξύ χρηστών,
καθώς και μεταξύ χρηστών και προστασίας των βιολογικών πόρων. Για παράδειγμα η αλιεία, αν και
έχει μικρή συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, έχει μεγάλη παράδοση ως
σημαντική πηγή διατροφής, απασχόλησης και εισοδήματος για τους παράκτιους πληθυσμούς. Το
γεγονός ότι η σημαντικότερη αλιευτική συνιστώσα στην Κύπρο είναι παράκτια, δημιουργεί έντονο
ανταγωνισμό για θαλάσσιο χώρο με άλλες δραστηριότητες, όπως ο ολοένα αυξανόμενος τουρισμός
(WTTC  2017).  Από  την  άλλη  πλευρά,  πολλοί  πληθυσμοί  εμπορικών  ιχθύων  στην  Κύπρο
αξιολογήθηκαν  το  2012  ως  υπεραλιευμένοι,  ενώ  έχουν  αναφερθεί  τοπικές  μεταβολές  στα
ενδιαιτήματα  και  στην  ποιότητα  των  υδάτων  εξαιτίας  άλλων  χερσαίων  δραστηριοτήτων  (π.χ.
βιομηχανία,  μόνιμες  παράκτιες  κατασκευές,  αστικά  κέντρα)  (DFMR  2016,  WWF  Ελλάς  2015). Ο
στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός προτεινόμενου δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων
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Περιοχών (ΘΠΠ) που εντάσσονται σε ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο,  λαμβάνοντας υπόψη την
προστασία των οικολογικών χαρακτηριστικών και των βασικών ενδιαιτημάτων ψαριών, σημαντικούς
τομείς αλιείας, καθώς και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτού του τύπου
διαχειριστικών μέτρων, μέσω μιας συμμετοχικής διαφανούς διαδικασίας. 

ΥΛΊΚΑ ΚΑΊ ΜΕΘΟΔΟΊ
Η περιοχή μελέτης εκτείνεται στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας (12 ν.μ. από

την ακτή), καλύπτοντας συνολικά 8090 km2. Η περιοχή χωρίστηκε σε κάναβο που αποτελείται από
2271 τετράγωνα κελιά («σχεδιαστικές μονάδες») διαστάσεων 4 km2.  Εφαρμόστηκε το πιο ευρέως
χρησιμοποιούμενο λογισμικό χωρικού σχεδιασμού MARXAN με Ζώνες (Watts  et  al. 2009) για να
παρέχει τις βέλτιστες λύσεις που μπορούν να επιτύχουν πολλαπλούς οικολογικούς στόχους με το
χαμηλότερο κόστος εφαρμογής για τους  χρήστες. Ορίστηκε ένα σύστημα τριών ζωνών (Πίν. Ι) που
κάθε  μια  στοχεύει  σε  διαφορετικά  οικολογικά  χαρακτηριστικά  και  θέτει  περιορισμούς  για  τις
σημαντικότερες  δραστηριότητες  που  υπάρχουν  στην  περιοχή  μελέτης.  Στην  ανάλυση
συμπεριλήφθηκαν  συνολικά  (α)  41  οικολογικά  χαρακτηριστικά  προς  προστασία  που
αντιπροσωπεύουν  την  τοπική  βιοποικιλότητα  και  τους  αλιευτικούς  πόρους  της  περιοχής,  (β)  9
ανθρωπογενείς δραστηριότητες, και (γ) 8 υπάρχουσες και προτεινόμενες διαχειριστικές δράσεις.

Προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  αποτελεσματικότητα  της  διαδικασίας  σχεδιασμού,
δημιουργήθηκε  ένα  αρχικό  σχέδιο  διαχείρισης  βασισμένο  ρητά  στις  συστάσεις  της  ΕΕ,  και  σε
δεύτερο  στάδιο  ενσωματώθηκαν  στην  ανάλυση  νέες  πληροφορίες  και  οι  προτιμήσεις  των
εμπλεκόμενων,  που  προέκυψαν  από  σχετικό  ερωτηματολόγιο  και  μια  συνάντηση  με  τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Αναπτύχθηκαν διαφορετικά σενάρια σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια
και  τις  αντιλήψεις  των  εμπλεκομένων  με  υψηλούς  και  χαμηλούς  στόχους  προστασίας  που
κυμαίνονταν  από  100-20%  («Επιστημονικό,  υψηλοί  στόχοι»),  60-10%  («Επιστημονικό,  χαμηλοί
στόχοι»),  75-10% («Εμπλεκόμενοι, υψηλοί στόχοι»),  30-5% («Εμπλεκόμενοι,  χαμηλοί στόχοι») της
συνολικής επιφάνειας κάθε χαρακτηριστικού.

Πίνακας  Ί:  Σύστημα  ζώνωσης  με τις  επιτρεπόμενες  δραστηριότητες  σε  κάθε  ζώνη.  Στη  Ζώνη Γ
ισχύουν οι υπάρχουσες διαχειριστικές δράσεις. Οι στρατιωτικές περιοχές (ανενεργά πεδία βολής)
θεωρήθηκαν σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση λόγω των υφιστάμενων απαγορεύσεων, και για
τον λόγο αυτό συμπεριλήφθηκαν στις ζώνες προστασίας. 
Table I:  Zoning plan with activities allowed in each zone. In Zone C the current legal framework is in
force. Military (inactive firing) areas were considered in good environmental status due to existing
regulations and therefore were locked in the protection zones.

 Δραστηριότητες 

Ζώνη A
Ζώνη μέγιστης

προστασίας

Zώνη B
Ζώνη μερικής
προστασίας

Zώνη Γ
Ζώνη γενικής

χρήσης

Αλιεία με τράτα ✔

Μικρής κλίμακας αλιεία ✔ ✔

Υδατοκαλλιέργειες ✔
Μεγάλα λιμάνια ✔
Μεγάλες πόλεις ✔
Περιοχές απόθεσης αφαλάτωσης ✔
Στρατιωτικές περιοχές απόθεσης υλικού ✔
Περιοχές στρατιωτικών ασκήσεων πυρών ✔ ✔
Αγκυροβόλια ✔

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΊ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα  προτεινόμενα  σενάρια  (π.χ.  Εικ.  1)  επιτυγχάνουν  την  πλειονότητα  των  στόχων

προστασίας  με  επιλογή  περιοχών  που  χαρακτηρίζονται  από  το  χαμηλότερο  δυνατό  κόστος
εφαρμογής  της  απαγόρευσης  του  αντίστοιχου  αλιευτικού  εργαλείου  σε  κάθε  ζώνη.  Οι  χωρικές
απαγορεύσεις που προτείνονται για κάθε ζώνη συμπληρώνουν το ισχύον εθνικό και διεθνές νομικό
πλαίσιο. Η μεγάλη έκταση της Ζώνης Α στα σενάρια με τους υψηλούς στόχους (Πίν. ΙΙ) οφείλεται  στο
γεγονός της πλήρους απαγόρευσης χρήσεων η οποία συνεισφέρει περισσότερο στην επιτυχία των
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υψηλών στόχων προστασίας, σε σχέση με τα σενάρια χαμηλών στόχων. Η έκταση που προστίθεται
στις υπάρχουσες χωρικές απαγορεύσεις ανά αλιευτικό εργαλείο στα διάφορα προτεινόμενα σενάρια
είναι μεγαλύτερη για την παράκτια αλιεία (Πίν. ΙΙΙ). Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των περιοχών
αυτών δεν χρησιμοποιείται από την παράκτια αλιεία λόγω της μεγάλης απόστασης από την ακτή και
των αυξημένων εξόδων που απαιτούνται για μετακίνηση (βάθη μεγαλύτερα των 1000m). Ετσι,  η
έκταση που προτείνεται για την απαγόρευση της μικρής κλίμακας αλιείας, με βάση το σύνολο της
περιοχής όπου δραστηριοποιούνται στην πραγματικότητα οι παράκτιοι αλιείς, κυμαίνεται από 0,7%
έως 4% των χωρικών υδάτων, και συνεπώς οι προτεινόμενες διαχειριστικές λύσεις δεν αναμένεται
να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους παράκτιους αλιείς.  Μελέτες του τροφικού πλέγματος με το
μοντέλο Ecopath στην περιοχή μελέτης (Michailidis  et al. 2019) έδειξαν ότι  τόσο η μικρής κλίμακας
αλιεία όσο και η ερασιτεχνική αλιεία έχουν σημαντική επίπτωση σε ορισμένες λειτουργικές ομάδες
του θαλάσσιου οικοσυστήματος, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη μείωσης της
παράκτιας αλιείας. Ενα μέτρο αποτελεί και η εφαρμογή χωρικών απαγορεύσεων, σε συνδυασμό με
άλλες διαχειριστικές δράσεις. Επιπλέον, πλήθος μελετών αναδεικνύουν τα οφέλη των ΘΠΠ και της
ευρύτερης περιοχής στην αύξηση του αριθμού ατόμων και βιομάζας ιχθύων, τα οποία εξαρτώνται
από το μέγεθος,  τον βαθμό προστασίας και  εφαρμογής των κανονισμών σε μια περιοχή (π.χ.  Di
Franco et al. 2018, Giakoumi et al. 2017). Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων
έδειξαν προτίμηση στα σενάρια υψηλών στόχων όταν παρουσιάστηκαν τα επιστημονικά στοιχεία για
τα οφέλη των προτεινόμενων περιορισμών.

Εικόνα 1: Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (Δ.Θ.Π.Π.) και η αντίστοιχη ζώνωση για
το Επιστημονικό Σενάριο με χαμηλούς στόχους προστασίας στην Κύπρο.
Figure 1: Network of Marine Protected Areas (nMPA) and zoning for the scientific scenario with low
conservation targets in Cyprus.

Κατά  την  ανάλυση,  αναγνωρίστηκαν  περιοχές  υψηλής  οικολογικής  σημασίας  («περιοχές
προτεραιότητας»)  που  συμβάλλουν  συστηματικά  στην  προστασία  της  βιοποικιλότητας  και  των
αλιευτικών  πόρων,  και  συνίσταται  να  τεθούν  σε  προτεραιότητα  σε  μελλοντικές  εθνικές  δράσεις
διαχείρισης και να τεθούν αυστηρά μέτρα προστασίας (Ardron et al. 2010). Πολλές περιοχές που
προτάθηκαν να συμπεριληφθούν στη ζώνη μέγιστης προστασίας (Ζώνη Α) έχουν προταθεί ξανά στο
παρελθόν, ενώ μια περιοχή αναγνωρίστηκε ως ΘΠΠ από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔΠ 28/2019 για
την προστασία των θαλασσινών σπηλιών της Πέγειας) μετά το πέρας της ανάλυσης, γεγονός που
ενισχύει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα προτεινόμενα
διαχειριστικά σχέδια έχουν στηριχθεί στην υπάρχουσα γνώση και πληροφορία, και απώτερος σκοπός
είναι να αποτελέσουν μια βάση για μελλοντική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους. Αυτή είναι η
πρώτη  φορά  που  εφαρμόζεται  μια  τέτοια  ολοκληρωμένη  οικοσυστημική  προσέγγιση  για  το
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θαλάσσιο  περιβάλλον  στην  Κύπρο  που  λαμβάνει  υπόψη  ένα  εύρος  οικολογικών  και  κοινωνικο-
οικονομικών παραμέτρων για να στηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό (2014/89/EU), και διαχειριστικές δράσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών και
την προστασία των θαλάσσιων πόρων.

Πίνακας ΊΊ. Επιφάνειες προτεινόμενων ζωνών (km2) στα διάφορα σενάρια.
Table IΊ. Coverage (km2) of the proposed zones in the various scenarios. 

Σενάρια Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ

Επιστημονικό σενάριο – Υψηλοί στόχοι προστασίας 3006,0 726,7 4357,3

Σενάριο Εμπλεκομένων – Υψηλοί στόχοι προστασίας 3009,5 719,2 4361,3

Επιστημονικό σενάριο – Χαμηλοί στόχοι προστασίας 401,9 3555,9 4132,2

Σενάριο Εμπλεκομένων  – Χαμηλοί  στόχοι προστασίας 78 3474,1 4537,9

 
Πίνακας ΊΊΊ. Επιπρόσθετες χωρικές απαγορεύσεις ανά αλιευτικό εργαλείο που προτείνονται στα
σενάρια. Στα ποσοστά συμπεριλαμβάνονται όλες οι ζώνες που απαγορεύουν κάθε εργαλείο.
Table IΊΊ. Additional spatial restrictions per fishing gear proposed in the scenarios. The percentages
include all zones that prohibit each gear.

Επιπρόσθετες χωρικές απαγορεύσεις 
(% Περιοχής Μελέτης)

Σενάρια Τράτα βυθού Παράκτια αλιεία

Επιστημονικό σενάριο – Υψηλοί στόχοι προστασίας 6,18 36,95

Σενάριο Εμπλεκομένων – Υψηλοί στόχοι προστασίας 6,13 37,00

Επιστημονικό σενάριο– Χαμηλοί στόχοι προστασίας 8,96 4,81

Σενάριο Εμπλεκομένων  – Χαμηλοί  στόχοι προστασίας 4,26 0,76
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ABSTRACT
Anastasia Spinou1, Chrysoula Gubili2, Athanasios I. Papadopoulos3, Grigorios Krey4:
Development of mini DNA barcodes to genetically identify batoids.
Chondrichthyans, particularly batoids, are under high pressure due to human impacts and
unregulated fishing. Ray and skate species are favoured for human consumption in Greece, however,
most of the batoids are poorly managed due to the lack of species-specific catch and trade data. In
the market, they are usually beforehand processed, whereas ray fin processing involves the removal
of the outermost skin layer, making morphological identification impossible. In this study the use of
mini-DNA barcodes is examined to genetically identify batoids at a low cost. This technique is
intended to be used not only on raw samples, but also on samples containing damaged or fragmented
DNA e.g. processed, museum samples. Our results show that the mini-barcodes successfully amplify
species from all batoid families. Keywords: batoids, COI, mini-barcodes, chondricthyans, conservation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα βατοειδή ανήκουν στην κλάση των χονδριχθύων, μια σχετικά μικρή και εξελικτικά

συντηρημένη ομάδα, η οποία εξελίχθηκε 400 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ απαριθμεί περίπου
1200 είδη και περιλαμβάνει, επίσης, τα καρχαριοειδή και τις χίμαιρες (Fowler et al. 2005).
Απαντώνται σε ποικίλα ενδιαιτήματα, από τις βαθιές θάλασσες, παράκτια και λιμνοθάλασσες μέχρι
και λίμνες, ποτάμια (Camhi et al. 1998). Χαρακτηρίζονται από μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή
γονιμότητα, αργή ανάπτυξη που συνοδεύεται από καθυστερημένη ωριμότητα. Η αναπαραγωγική
στρατηγική τους, είναι η Κ-επιλογή. Συγκριτικά με άλλα ψάρια, οι χονδριχθύες, θεωρούνται ότι
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης (Field et al. 2009). Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για
τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) στη Μεσόγειο θάλασσα εντοπίζονται είδη υπό εξαφάνιση και οι
κύριες απειλές που αντιμετωπίζουν είναι η υπεραλίευση τους, η αλίευσης τους ως παρεμπίπτοντα
αλιεύματα, η ρύπανση από αστικά και οικιακά λύματα, ο τουρισμός και οι γεωτρήσεις πετρελαίου
και φυσικού αερίου (Delvy et al. 2016). Ωστόσο, σημαντική θεωρείται η έλλειψη ενός καθορισμένου
τρόπου διαχείρισης και καταγραφής, ώστε να ανιχνευθούν εμπεριστατωμένα οι διαδικασίες στις
οποίες οφείλεται η μείωση τους.

Τα βατοειδή είναι μία υπέρταξη η οποία αποτελείται από τέσσερις (4) τάξεις, τις
Myliobatiformes, Pristiformes, Rajiformes και Torpediniformes (World Register of Marine Species).
Στη Μεσόγειο θάλασσα εντοπίζονται και τέσσερα είδη ενδημικών βατοειδών, τα Leucoraja melitensis
(Clark, 1926), Raja polystigma (Regan, 1923), Raja radula (Delaroche, 1809) και Mobula mobular
(Serena, 2005). Από την καταγραφή της IUCN σχετικά με το επίπεδο κινδύνου στο οποίο
κατηγοριοποιούνται είδη αναφέρεται: α. κρισίμως απειλούμενα: όπως τα είδη Dipturus batis
(Linnaeus, 1758), Gymnura altavela (Linnaeus, 1758), L. melitensis κ.α., β. ευάλωτα: όπως τα είδη
Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758), Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758), Dasyatis centroura (Mitchill,
1815), γ. σχεδόν απειλούμενα: όπως τα είδη Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758), Raja brachyura
(Lafont, 1871), Raja asterias (Delaroche, 1809), δ. ελαχίστης ανησυχίας: όπως τα είδη Tetronarce
nobiliana (Bonaparte, 1835), Raja miraletus (Linnaeus, 1758), Raja montagui (Fowler, 1910), ε.
ανεπαρκή δεδομένα: όπως τα είδη Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892) και Rhinoptera
marginata (Geoffroy, 1817) (Dulvy et al. 2016). Παρά τα επίπεδα κινδύνου που βρίσκεται κάθε είδος,
αυτά συνεχίζουν να πωλούνται χωρίς να έχουν ή να μπορούν να αναγνωρισθούν. Τα βατοειδή
υφίστανται επεξεργασία πριν διατεθούν στην αγορά, γεγονός που δυσχεραίνει ή και αποκλείει την
αναγνώριση τους. Η διαδικασία που λαμβάνει χώρα συνήθως πριν την πώληση είναι όμοια με αυτή
των καρχαριοειδών και περιλαμβάνει την αφαίρεση του δέρματος, την αποκοπή των μυωδών

10



πτερυγίων, τα οποία, έπειτα, φιλετάρονται, από το κυρίως σώμα, το οποίο συνήθως απορρίπτεται
(Musick, 2002).

Εξαιτίας της εν λόγω κατάστασης, θεωρήθηκε θεμιτό να αναπτυχθεί η τεχνολογία mini-DNA
barcodes (τμήμα του γονιδίου οξειδάσης Ι του κυτοχρώματος c (COI) του μιτοχονδρίου 100-300 bp)
για την ταυτοποίηση των βατοειδών και κατ’ επέκταση συμβολή στην προστασία των απειλούμενων
ειδών. Διερευνήθηκαν εκκινητές οι οποίοι σε συνδυασμό με τους παγκόσμιους εκκινητές του
γονιδίου COI παράγουν ένα μικρότερο προϊόν 150-250 bp, αντί του πλήρους μήκους barcode (≈650
bp), μειώνοντας το κόστος. Ακολούθησε η αλληλούχιση του προϊόντος, ενώ αποδείχθηκε ότι η
ακολουθία που προκύπτει είναι επαρκής για την ταυτοποίηση δειγμάτων σε επίπεδο είδους έπειτα
από αναζήτηση της σε διεθνής βάσεις δεδομένων.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Αρχικά, αναζητήθηκαν στη βάση δεδομένων FishBase τα είδη τα οποία διαβιούν στη

Μεσόγειο θάλασσα και το Βόρειο Ατλαντικό. Βάσει της λίστας των ειδών αντλήθηκαν οι ακολουθίες
κάθε είδους του γονιδίου COI στη βάση δεδομένων BOLD. Με τα προγράμματα MEGA7 (Kumar et al.
2016) και ClustalX 2.-0.12 (Thompson et al. 1997) έγινε πολλαπλή στοίχιση των ακολουθιών για το
προσδιορισμό συντηρημένων περιοχών με σκοπό το σχεδιασμό εκκινητών. Για τον σχεδιασμό των
εκκινητών, αρχικά, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των Murphy & O’Brien (2007). Μετά την πολλαπλή
στοίχιση των ακολουθιών, προσδιορίστηκαν δύο συντηρημένες περιοχές με τη μεγαλύτερη δυνατή
ομοιότητα. Με τη χρήση του Primer Premier 5 (www.PremierBiosoft.com) σχεδιάστηκαν εκκινητές
και τα αναμενόμενα κομμάτια προϊόντος (≈200 bp) ελέγχθηκαν για το πόσο ειδοειδικά είναι με τη
χρήση του αλγόριθμου BLAST(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Βρέθηκαν συντηρημένες
περιοχές περίπου 200 bp ανοδικά της πρόσθιας περιοχής του γονιδίου, όπου συνδέεται ένας
forward παγκόσμιος εκκινητής π.χ. VF2_t1, FishF2_t1 (Ward et al. 2005, Ivanova et al. 2007) και
καθοδικά της οπίσθιας περιοχής, όπου συνδέεται ένας reverse παγκόσμιος εκκινητής π.χ. FishR2_t1,
FR1d_t1 (Ivanova et al. 2007, Ward et al. 2005). Με βάση αυτές τις εσωτερικές συντηρημένες
περιοχές σχεδιάστηκαν οι νέοι εκκινητές (BCOMF1-23 bp, BCOIMF2-23 bp, BCOMR1-20 bp,
BCOIMR2-20 bp). Με τη χρήση αυτών και των παγκόσμιων εκκινητών μπορούμε να λαμβάνουμε
προϊόν περίπου 230 bp, μέσω ενίσχυσης γενωμικού DNA με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR), είτε από την αρχή του γονιδίου είτε από το τέλος του, αρκετό για την ταυτοποίηση σε επίπεδο
είδους. Στη συνέχεια, έγινε απομόνωση γενωμικού DNA από νωπά δείγματα βατοειδών με το κιτ
NucleoSpin Tissue (Macherey-Nagel) σύμφωνα με το πρωτόκολλο του παρασκευαστή και από τρία
μουσειακά δείγματα (με λύση κυττάρων διάρκειας 24 ωρών). Η ενίσχυση μέρους της περιοχής COI
με PCR πραγματοποιήθηκε με τα εξής ζεύγη εκκινητών (συνδυασμός παγκόσμιων εκκινητών και της
εργασίας αυτής) του Πίνακα Ι. Τέλος η αλληλούχιση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Macrogen
(Ολλανδία).

Πίνακας I: Τα ζεύγη εκκινητών και το θεωρητικό μέγεθος του προϊόντος PCR.
Table I: The primer pairs and the expected length of PCR product.

Ζεύγη εκκινητών Αναμενόμενο μέγεθος προϊόντος

VF2_t1 (Ward et al. 2005)- BCOIMR1 (εργασίας) 239 bp

VF2_t1 (Ward et al. 2005)- BCOIMR2 (εργασίας) 248 bp

FishF2_t1 (Ward et al. 2005)- BCOIMR2
(εργασίας)

248 bp

BCOIMF1 (εργασίας)- FishR2_t1 (Ward et al.
2005)

380 bp

BCOIMF2 (εργασίας)- FishR2_t1 (Ward et al.
2005)

235 bp

BCOIMF2 (εργασίας)- FR1d_t1 (Ivanova et al.
2007)

235 bp
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα της PCR έδειξαν ότι το ζεύγος εκκινητών που δίνει το καλύτερο

αποτέλεσμα είναι το BCOIMF2-FishR2_t1. Το ζεύγος αυτό χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση
τμήματος του COI το οποίο και αλληλουχήθηκε στα είδη που περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ.
Ακολουθούν ενδεικτικές ηλεκτροφορήσεις επιτυχημένων PCR προϊόντων διαφόρων ειδών (Εικόνα 1
& 2).
Πίνακας ΙΙ: Τα είδη βατοειδών που εξετάστηκαν με PCR και αλληλούχιση.
Table II: All batoid species examined with PCR and sequencing in this study.

Εικ. 1: Ηλεκτροφόρηση ενδεικτικών επιτυχημένων προϊόντων PCR ενισχυμένα με εκκινητές
BCOIMF2-FishR2_t1 σε πηκτή αγαρόζης 1%. Αριστερά προς δεξιά: L. circularis, δείγμα
μουσείου, A. Bovinus (Geoffroy, 1817), L. circularis, D. oxyrinchus.
Fig. 1: Electrophoresis of indicative successful PCR products amplified with BCOIMF2-
FishR2_t1 primers in 1% agarose gel. Left to right: L. circularis, museum sample, A. bovinus, L.
circularis, D. oxyrinchus.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζεύγη εκκινητών σε κάποια παράγεται προϊόν, ενώ σε κάποια τα
αποτελέσματα δεν είναι το ίδιο ικανοποιητικά. Το μόνο ζεύγος που δεν απέδωσε ήταν το BCOIMF2-
FR1d_t1. Το ζεύγος BCOIMF1-FishR2_t1 απέδωσε εξίσου ικανοποιητικά με αυτό του BCOIMF2-
FishR2_t1. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω μιας και το παραγόμενο προϊόν των 380 bp
είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να θεωρηθεί mini barcode, και πιθανόν να αποτελεί πρόβλημα
ανίχνευσής του σε ιστούς με κατακερματισμένο DNA. Βάσει όλων αυτών έγινε έλεγχος των
υπόλοιπων ειδών που ήταν διαθέσιμα μόνο με το ζεύγος BCOIMF2-FishR2_t1 (Εικόνα 1 & 2). Το
μέγεθος του προϊόντος είναι ικανοποιητικό, 235 bp μαζί με τους εκκινητές, ενώ χωρίς αυτούς, 169 bp.
Tο προϊόν είναι ικανοποιητικό, ακόμα, και σε άλλες θερμοκρασίες πέρα των 52 οC, η οποία βρέθηκε
ως βέλτιστη. Ακόμα, το ζεύγος των εκκινητών είχε αποτέλεσμα και σε τρία αποξηραμένα μουσειακά
δείγματα. Επομένως, η μέθοδος είναι αποτελεσματική και σε δείγματα με κατεστραμμένο ή
κατακερματισμένο DNA. Τα αποτελέσματα σύγκρισης αλληλούχισης με τις βιολογικές βάσεις
δεδομένων BOLD και GenBank, έδειξαν ομοιότητα με ποσοστά άνω του 97%. Η εφαρμογή του έχει

Είδος
1. Dasyatis tortonesei (Myliobatiformes, Capapé, 1975) 9. Leucoraja circularis (Rajiformes, Couch, 1838)
2. Pteroplatytrygon violacea (Myliobatiformes,
Bonaparte, 1832)

10. Rostroraja alba (Rajiformes, Lacepède, 1803)

3. Mobula mobular (Myliobatiformes, Bonnaterre,
1788)

11. Torpedo marmorata (Torpediniformes, Risso,
1810)

4. Myliobatis aquila (Myliobatiformes, Linnaeus, 1758) 12. Tetronarce nobiliana (Torpediniformes,
Bonaparte, 1835)

5. Rhinoptera javanica (Myliobatiformes, Müller &
Henle, 1841)

13. Rhynchobatus djiddensis (Rhinopristiformes,
Forsskål, 1775)

6. Raja clavata (Rajiformes, Linnaeus, 1758) 14. Pristis pristis (Rhinopristiformes, Latham,
1794), Voucher HSR121 – Rhodes aquarium

7. Raja polystigma (Rajiformes, Regan, 1923) 15. Pristis pristis (Rhinopristiformes, Latham,
1794), Voucher HSR122 – Rhodes aquarium

8. Dipturus oxyrinchus (Rajiformes, Linnaeus, 1758) 16. Ιστορικό δείγμα μουσείου
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μεγάλη αξία για την ταυτοποίηση του είδους σε τρόφιμα, ιστορικά και επεξεργασμένα δείγματα.
καθώς και στην ταυτοποίηση ειδών σε περιβαλλοντικά δείγματα. Τέλος, σε θεωρητικό επίπεδο βάσει
της στοίχισης των ακολουθιών με BLAST, η ενίσχυση με το ζεύγος εκκινητών BCOIMF1-FishR2_t1,
δύναται να δουλέψει σε πληθώρα ειδών και να δώσει αποτέλεσμα αναγνώρισης σε επίπεδο είδους.

Εικ. 2: Ηλεκτροφόρηση ενδεικτικών επιτυχημένων προϊόντων PCR ενισχυμένα με εκκινητές
BCOIMF2-FishR2_t1 σε πηκτή αγαρόζης 1%. Αριστερά προς δεξιά: control (c), R. clavata (4), L.
melitensis (5), R. naevus (7), R. miraletus (8), R. radula (10), control (c), R. alba (1), R. asterias (2),
R. brachyura (3), R. montagui (6), R. polystigma (9), control (c), R. fullonica (Linnaeus, 1758) (11),
R. fullonica (12), T. marmorata (13), M. mobular (14), D.pastinaca (15), T. nobiliana (16), A.
bovinus (17), R. undulata (Lacepède, 1802) (18),M. aquila (19), M. aquila (20).
Fig. 2: Electrophoresis of indicative successful PCR products amplified with BCOIMF2-
FishR2_t1 primers in 1% agarose gel. Left to right: control (c), R. clavata (4), R. melitensis (5), R.
naevus (Müller & Henle, 1841) (7), R. miraletus (8), R. radula (10), control (c), R. alba (1), R.
asterias (2), R. brachyura (3), R. montagui (6), R. polystigma (9), control (c), R. fullonica (11), R.
fullonica (12), T. marmorata (13), M. mobular (14), D.pastinaca (15), T. nobiliana (16), A. bovinus
(17), R. undulata (18),M. aquila (19), M. aquila (20).
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Χωρική κατανομή των απορρίψεων τεσσάρων μη εμπορικών ειδών ψαριών από
μηχανότρατα στο Αιγαίο πέλαγος
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ABSTRACT
Smaragda Despoti, Konstantinos I. Stergiou, Athanassios Machias, Vassiliki Vassilopoulou, Vasilis
Valavanis, Angeliki Adamidou, Marianna Giannoulaki: Bottom trawl discards’ spatial distribution
of four non-commercial species in Aegean Sea.
One of the most serious issues in fishery resources management is the discarded catch. Recently, spatial
management of discards has attracted increasing interest as a potential mitigation measure. The aim of the
present work was to identify areas that are most likely to show high quantities of discards for four non-
commercial species: Brown comber Serranus hepatus (Linnaeus 1758), Mediterranean scaldfish Arnoglossus
laterna (Walbaum 1792), Red bandfish  Cepola macrophthalma (Linnaeus 1758), and Boarfish  Capros aper
(Linnaeus 1758). For this purpose, we used discard data from commercial bottom trawlers operating in the
Aegean Sea. Generalized Additive Models were used to account for discards dependency on environmental
parameters in order to estimate the spatial distribution of discards. Modeling results showed that the spatial
distribution of discards was driven by environmental variables that reflect ecosystem characteristics (e.g.,
productivity, bathymetry). Finally, maps were constructed showing areas with high probability of discards.
Keywords: Discards, Bottom trawl, Non-commercial species, Environmental parameters, GAMs

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα  απορριπτόμενα  αλιεύματα  αποτελούν  ένα  από  τα  σημαντικότερα  προβλήματα  για  την

ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.  Τα αλιεύματα αυτά είναι  συνήθως μη εμπορικά είδη ή
εμπορικά είδη μικρότερα του επιτρεπόμενου μεγέθους εκφόρτωσης, έχουν σημαντικό οικονομικό κόστος
για τον  αλιευτικό  τομέα και  πλήθος  αρνητικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο  οικοσύστημα (Bellido et al.
2011).  Προκειμένου  να  μετριαστεί  η  κατάσταση,  η  Ευρωπαϊκή  Ενωση  προχώρησε  στη  σταδιακή
απαγόρευση των απορρίψεων (EU 2013) για αλιεύματα που υπόκεινται σε αλιευτικές ποσοστώσεις ή, στη
Μεσόγειο,  σε  αλιεύματα  που  έχουν  ελάχιστο  επιτρεπόμενο  μέγεθος  εκφόρτωσης  (παράρτημα  III  του
κανονισμού ΕΚ No 1967/2006). Πρόσφατες μελέτες (π.χ., Vilela & Bellido 2015) έχουν στρέψει την προσοχή
στη χωρική διαχείριση των απορρίψεων ως μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος και  στην ανάπτυξη
εργαλείων που δύνανται να επικουρούν τους αλιείς ώστε να αποφεύγουν περιοχές με μεγάλες ποσότητες
απορριπτόμενων αλιευμάτων.

Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες αφορούν είτε το σύνολο των απορριπτόμενων αλιευμάτων (π.χ.,
Maeda et al. 2017)  είτε  τα  εμπορικά  είδη  (π.χ.,  Vilela &  Bellido 2015).  Στην  παρούσα  εργασία,
χρησιμοποιήθηκαν οι απορρίψεις από εμπορική αλιεία με τράτα βυθού σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές
παραμέτρους και στατιστικά μοντέλα για να εκτιμηθεί η χωρική κατανομή τεσσάρων μη εμπορικών ειδών
ψαριών:  χανάκι  Serranus  hepatus (Linnaeus  1758),  αρνόγλωσσα  Arnoglossus  laterna (Walbaum  1792),
κορδέλα  Cepola macrophthalma (Linnaeus 1758) και κότα  Capros aper (Linnaeus 1758). Τα προκύπτοντα
μοντέλα χρησιμοποιήθηκαν ώστε να χαρτογραφηθούν περιοχές με μεγάλη πιθανότητα υψηλής ποσότητας
απορριπτόμενων αλιευμάτων.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα  δεδομένα  των  απορριπτόμενων  αλιευμάτων  συλλέχθηκαν  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού

Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) από παρατηρητές σε εμπορικές μηχανότρατες.
Για κάθε σταθμό σύρσης (Εικόνα 1) καταγράφηκαν οι συντεταγμένες, η ημερομηνία, το βάθος, η διάρκεια
της σύρσης, τα είδη και η ποσότητα που αλιεύτηκαν. Τα απορριπτόμενα αλιεύματα αναγνωρίστηκαν σε
επίπεδο είδους και  η βιομάζα των απορρίψεων για κάθε είδος σταθμίστηκε ως κιλά ανά ώρα σύρσης
(kg/h). Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε εποχική βάση για τις χρονιές 2003-2006, 2008 και 2013-2014 στην
περιοχή  του  Αιγαίου  Πελάγους.  Από  τα  μη  εμπορικά  είδη  που  είχαν  καταγραφεί  ως  απορριπτόμενα
αλιεύματα επιλέχθηκαν τα S. hepatus, A. laterna, C. macrophthalma και C. aper. Η επιλογή των τεσσάρων
ειδών έγινε λόγω της παρουσίας τους στην πλειονότητα των καλάδων και της μεγάλης αφθονίας τους. Στη
συνέχεια οι απορρίψεις ανά είδος μοντελοποιήθηκαν με Γενικευμένα Προσθετικά Μοντέλα (Generalized
Additive Models, GAMs) συναρτήσει του βάθους, του τύπου του υποστρώματος του βυθού (λασπώδης,
αμμώδης,  λασπώδης  άμμος,  σκληρό),  της  εποχής (φθινόπωρο,  χειμώνας,  άνοιξη)  και  περιβαλλοντικών
παραμέτρων  (συγκέντρωση  της  χλωροφύλλης  στην  επιφάνειας  της  θάλασσας,  συγκέντρωση  του
σωματιδιακού οργανικού άνθρακα στην επιφάνεια της θάλασσας, ύψος της στάθμης της θάλασσας). Για
κάθε  σύρση,  οι  περιβαλλοντικές  παράμετροι  ανακτήθηκαν  από  διαδικτυακές  βάσεις  δορυφορικών
δεδομένων  (oceancolor.gsfc.nasa.gov,  www.aviso.altimetry.fr,  marine.copernicus.eu).  Η  στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης “mgcv” στη γλώσσα R (R version 3.5.2, R Core
Team 2018).  Για την κατανομή των σφαλμάτων επιλέχθηκε η
Tweedie  κατανομή   ως  κατάλληλη  για  συνεχή  δεδομένα  με
μεγάλο αριθμό μηδενικών (Tweedie 1984,  Jørgensen 1987). Ο
βαθμός  εξομάλυνσης  των  περιβαλλοντικών  παραμέτρων
επιλέχθηκε με βάση το REML κριτήριο (Marra & Wood 2011). Η
επιλογή  των  τελικών  μοντέλων  έγινε  με  βάση  την
ελαχιστοποίηση  του  Akaike  Information  Criterion  και  την
αύξηση της εξηγούμενης απόκλισης (Deviance Explained,  DE).
Χρησιμοποιώντας  το  πλεονέκτημα  των  δορυφορικών
δεδομένων  που  είναι  διαθέσιμα  σε  ευρύτερη  χωρική  και
χρονική  κλίμακα,  τα  τελικά  μοντέλα  εφαρμόστηκαν  για  να
προβλέψουν τη βιομάζα των απορριπτόμενων αλιευμάτων σε
εποχική βάση για την περίοδο 2004-2014, σε βάθος από 30
μέχρι 600 μέτρα στο Αιγαίο Πέλαγος και σε 4x4 km2 χωρική
ανάλυση.  Οι  αντίστοιχοι  μέσοι  εποχικοί  χάρτες
κατασκευάστηκαν με τη χρήση του ArcGIS (ESRI 2012).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  βαθυμετρία,  η  εποχή  και  μεταβλητές  που  σχετίζονται  με  την

παραγωγικότητα του οικοσυστήματος ήταν κοινές παράμετροι σε όλα τα μοντέλα. Ειδικότερα, το τελικό
μοντέλο για  το  A.  laterna περιελάμβανε τον σωματιδιακό  οργανικό  άνθρακα,  το  βάθος,  τον  τύπο  του
υποστρώματος και την εποχή, εξηγώντας ~46% της απόκλισης, με μεγαλύτερες τιμές βιομάζας σε πιο ρηχά
(<90m βάθος) και παραγωγικά νερά (τιμές σωματιδιακού οργανικού άνθρακα μεγαλύτερες από 90mg/m3).
Επίσης, η βιομάζα βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη το φθινόπωρο και σε υπόστρωμα με λασπώδη άμμο. Για
το C. aper το τελικό μοντέλο περιελάμβανε τη χλωροφύλλη, το βάθος και την εποχή εξηγώντας ~48% της
απόκλισης με μεγαλύτερες τιμές βιομάζας να εκτιμούνται σε βάθη >75m και μικρότερης παραγωγικότητας
νερά. Η επίδραση της εποχής ήταν επίσης σημαντική με τις υψηλότερες τιμές βιομάζας να εκτιμούνται την
άνοιξη. Το τελικό μοντέλο για το C. macrophthalma περιελάμβανε τη χλωροφύλλη, το βάθος, το ύψος της
στάθμης  της  θάλασσας,  την  εποχή  και  τον  τύπο  του  υποστρώματος  εξηγώντας  ~50%  της  απόκλισης.
Μεγαλύτερες  τιμές  βιομάζας  εκτιμήθηκαν  την  άνοιξη,  σε  βάθη  <145m,  σε  λασπώδη  βυθό  και  πιο
παραγωγικά νερά που χαρακτηρίζονταν από καθοδική κίνηση νερών. Για το S. hepatus, το τελικό μοντέλο
περιελάμβανε τη χλωροφύλλη, το βάθος και τον τύπο του υποστρώματος εξηγώντας ~31% της απόκλισης.

Εικόνα 1: Σταθμοί δειγματοληψίας από 
τις εμπορικές μηχανότρατες στο Αιγαίο 
Figure 1: Sampling station for bottom 
trawl observations in Aegean Sea
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Υψηλότερες  τιμές  βιομάζας  εκτιμήθηκαν  σε  βάθη  <150m και  νερά  ενδιάμεσης  παραγωγικότητας.
Χαμηλότερες τιμές βιομάζας εκτιμήθηκαν σε αμμώδη βυθό. 

Στην κατανομή του C .aper και του S. hepatus η βαθυμετρία έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο, ενώ για
τα A. laterna και  C. macrophthalma σημαντική ήταν η επίδραση του τύπου του υποστρώματος. Η χωρική
κατανομή των  A. laterna,  C.  macrophthalma και  S. hepatus περιορίστηκε κυρίως στα παράκτια νερά σε
αντίθεση με το  C.  aper όπου η περιοχή κατανομής του ήταν πιο  εκτεταμένη και  σε μεγαλύτερα βάθη
(Εικόνα 2). Η αφθονία του C. macrophthalma εξαρτάται άμεσα από τον τύπο του υποστρώματος (Stergiou

Εικόνα 2: Χωρική κατανομή της βιομάζας των ειδών Arnoglossus laterna, Capros aper, Cepola 
macropthalma και Serranus hepatus στο Αιγαίο Πέλαγος
Figure 2: Biomass’ spatial distribution of Arnoglossus laterna, Capros aper, Cepola macropthalma, 
and Serranus hepatus in Aegean Sea
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1993), καθώς το είδος αυτό διαβιεί κυρίως σε λασπώδη βυθό όπου κατασκευάζει φωλιές. Οι μεγαλύτερες
τιμές βιομάζας σε συγκεκριμένες εποχές για κάποια είδη πιθανόν να σχετίζονται με θέματα συμπεριφοράς
κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Για παράδειγμα, η περίοδος αναπαραγωγής του C.  aper είναι μεταξύ
Απριλίου και Αυγούστου (Yapici & Filiz 2014) και συμπίπτει με τις μεγαλύτερες τιμές βιομάζας την Ανοιξη. 

Επειδή  τα μη εμπορικά  είδη  δεν είναι  είδη-στόχοι  της  τράτας και  απορρίπτεται  το  σύνολο του
αλιεύματος  τους,  η  χωρική  κατανομή  των  απορρίψεων  αποτελεί  δείκτη  της  χωρικής  κατανομής  της
απουσίας/παρουσίας του είδους (Pennino et al. 2016). Η παρούσα εργασία έδειξε ότι η χωρική κατανομή
των απορριπτόμενων αλιευμάτων μπορεί να προσδιοριστεί με τη χρήση περιβαλλοντικών παραμέτρων που
αντικατοπτρίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  χαρακτηριστικά  του  οικοσυστήματος  (π.χ.,  παραγωγικότητα,
βαθυμετρία).  Βασικό  πλεονέκτημα  της  προσέγγισης  με  δορυφορικά  περιβαλλοντικά  δεδομένα  είναι  η
δυνατότητα  χαρτογράφησης  της  κατανομής  σε  ευρύτερη  περιοχή.  Η  πληροφορία  αυτή  μπορεί  να
συμβάλλει  στην  κατανόηση  οικολογικών  και  διαειδικών  σχέσεων  (σχέση  λείας  -  θηρευτή)  και  να
αξιοποιηθεί σε οικοσυστημικά μοντέλα (π.χ., Ecopath/Ecosim).
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στη συλλογή των αλιευτικών δεδομένων· χωρίς τη συμβολή τους η παρούσα εργασία θα ήταν αδύνατη.
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ABSTRACT
Athanasios  Gkanasos1,2,  Stylianos  Somarakis3,  Kostas  Tsiaras2,  Eudoxia  Schismenou3,
Marianna Giannoulaki3, George Triantafyllou2. Development, validation and application of a
1-D full life cycle small pelagic fish model for the North Aegean Sea. 
Towards investigating the main processes and interspecies dynamics of the two most important small
pelagic fishes of the North Aegean Sea, the European anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
and  the  European  pilchard  Sardina  pilchardus  (Walbaum,  1792),  a  one-dimensional
hydrodynamic/biogeochemical model, coupled with a two species bioenergetics/population model for
the N. Aegean Sea was developed. This enabled to represent species-specific traits like growth, biomass
and egg production and to define differences in energy allocation strategies.

Keywords: Bioenergetics model, North Aegean Sea, European anchovy, European pilchard

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με κριτήρια τον σημαίνοντα ρόλο τους στην τροφική αλυσίδα και το εμπορικό ενδιαφέρον, ο

γαύρος (Engraulis encrasicolus) και η σαρδέλα (Sardina pilchardus) θεωρούνται τα πιο σημαντικά μικρά
πελαγικά είδη της Μεσογείου (Lleonart & Maynou 2003), με το Βόρειο Αιγαίο να αποτελεί ιδιαίτερης
σημασίας  ενδιαίτημα  για  τα  παραπάνω  είδη  (Somarakis et al. 2012),  κυρίως  λόγω  της  εισροής
πλούσιων  σε  θρεπτικά  υδάτων  από  τα  ποτάμια  και  από  τη  Μαύρη  Θάλασσα.  Λόγω  της  μικρής
διάρκειας  ζωής  τους  τα  ψάρια  αυτά  είναι  πολύ  ευαίσθητα  σε  περιβαλλοντικές  μεταβολές  και
ανθρωπογενείς  παρεμβάσεις,  με  κύρια  συνέπεια  τις  έντονες  διακυμάνσεις  στην  ευρωστία  και  τη
βιομάζα τους (Palomera et al. 2007).

Η  περιγραφή  των  βασικών  διεργασιών  που  διέπουν  τη  δυναμική  των  δύο  ειδών,  όπως  η
μεταβολή  του  σωματικού  βάρους,  η  ενέργεια  που  διοχετεύεται  στην  αναπαραγωγή,  αλλά  και
ουσιαστικές  διαφορές  μεταξύ  τους  στις  παραπάνω  παραμέτρους,  μελετώνται  εδώ  με  χρήση
υδροδυναμικού/βιογεωχημικού  μοντέλου,  συζευγμένου  με  βιοενεργητικό/πληθυσμιακό  μοντέλο,
στοχεύοντας και στην κατανόηση των επιδράσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με σκοπό την
ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων τους.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ενα  νέο  μονοδιάστατο  υδροδυναμικό  βιογεωχημικό  μοντέλο,  συζευγμένο  με  βιοενεργητικό

πληθυσμιακό μοντέλο μικρών πελαγικών ψαριών, αναπτύχθηκε στοχεύοντας στη μελέτη των φυσικών
και βιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά και τις βιολογικές διεργασίες των δύο ειδών. Το
υδροδυναμικό/βιογεωχημικό  μοντέλο  τροφοδοτεί  με  υδρολογικές  παραμέτρους  (θερμοκρασία)  και
τροφή (ζωοπλαγκτό) το αντίστοιχο μοντέλο ιχθύων, το οποίο και αφαιρεί τη καταναλωμένη ποσότητα
τροφής και προσθέτει την οργανική ύλη (υποπροϊόν του μεταβολισμού των ψαριών) στο βιογεωχημικό
μοντέλο.

Στο Βόρειο Αιγαίο έχει ήδη εφαρμοστεί το μοντέλο χαμηλού τροφικού πλέγματος (Tsiaras et al.
2014), που περιλαμβάνει το υδροδυναμικό μοντέλο ΡΟΜ (Princeton Ocean Model) και το οικολογικό
μοντέλο ERSEM (European Regional Seas Ecosystem Model). Το ΡΟΜ παρέχει τα πεδία θερμοκρασίας
και κατακόρυφης διάχυσης και το ERSEM χωρίζει την πλαγκτονική τροφική αλυσίδα σε πρωτογενή
παραγωγή  (πικοφυτοπλαγκτό,  νανοφυτοπλαγκτό,  διάτομα  και  δινομαστιγωτά),  σε  δευτερογενή
παραγωγή  (ετερότροφα  δινομαστιγωτά,  μικροζωοπλαγκτό  και  μεσοζωοπλαγκτό),  σε  βακτήρια  και
τέλος σε σωματιδιακή και διαλυμένη οργανική ύλη.
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Η αύξηση των ψαριών περιγράφεται από βιοενεργητικό μοντέλο που βασίστηκε σε αντίστοιχο
για το  γαύρο (Politikos  et  al. 2015).  Η  μεταβολή  των  πληθυσμών περιγράφεται  από πληθυσμιακό
μοντέλο μέσω των παραμέτρων της αναπαραγωγής, της φυσικής θνησιμότητας και της αλίευσης, ενώ
στοχεύοντας στην μείωση του υπολογιστικού κόστους γίνεται χρήση της μεθόδου των ομάδων ατόμων
(Super Individuals, SI). 

Τα ψάρια χωρίζονται σε επτά ηλικίες για το γαύρο και οχτώ για τη σαρδέλα: αυγά, ιχθυονύμφες
(πρώιμες  και  τελικού  σταδίου),  ιχθύδια  και  τρεις  (αντίστοιχα  τέσσερις  για  τη  σαρδέλα)  ηλικιακές
κλάσεις ενηλίκων, με την αύξηση και τη μετάβαση από τη μία ηλικία σε άλλη να λαμβάνει υπόψη τις
σημαντικότερες φυσιολογικές λειτουργίες, όπως την κατανάλωση, την αναπνοή, την ειδική δυναμική
δράση, την απέκκριση και την παραγωγή αυγών. Αμφότερα τα είδη τρέφονται με ζωοπλαγκτό και πιο
συγκεκριμένα,  οι  πρώιμες  ιχθυονύμφες  αποκλειστικά  με  μικροζωοπλαγκτό,  οι  τελικού  σταδίου
ιχθυονύμφες με μικρο- και μεσοζωοπλαγκτό και τα ιχθύδια καθώς και τα ενήλικα με μεσοζωοπλαγκτό.

Με δεδομένες τις φυσικές περιόδους αναπαραγωγής (τέλη Απριλίου έως μέσα Οκτώβρη για τον
γαύρο και μέσα Νοέμβρη έως τέλος Μαΐου για τη σαρδέλα), ορίζεται τα είδη να αναπαράγονται βάσει
της επικρατούσας επιφανειακής θερμοκρασίας της θάλασσας στις συγκεκριμένες περιόδους (>15  οC
γαύρος,  <16  oC  σαρδέλα).  Μία  δεξαμενή  με  ενέργεια  (buffer)  τροφοδοτεί  την  αναπαραγωγή  σε
περιόδους περίσσειας τροφής, ενώ η ίδια αυτή αποθήκη ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών συντήρησης των ψαριών σε μη ευνοϊκές διατροφικές συνθήκες.

Αναφορικά  με  τη  θνησιμότητα,  αυτή  αναλύεται  σε  φυσική,  σε  αλιευτική  καθώς  και  λόγω
ασιτίας.  Η  τελευταία,  αν  και  θεωρείται  μέρος  της  φυσικής,  υπολογίζεται  ξεχωριστά  καθώς  είναι
δυναμική και εξαρτώμενη από την απώλεια βάρους. Εκτιμήσεις από την βιβλιογραφία (Politikos et al.
2015)  χρησιμοποιούνται  για  τις  τιμές  της  φυσικής  θνησιμότητας  που  εφαρμόζονται  στα  διάφορα
στάδια/ηλικίες των ψαριών, ενώ αντίστοιχες εκτιμήσεις αλιευτικής θνησιμότητας (Giannoulaki  et al.
2014),  χρησιμοποιούνται  για  τα  ενήλικα  ψάρια  μέσω  μηνιαίων  μεταβαλλόμενων  τιμών  που
προσομοιώνουν την εποχικότητα της αλιευτικής προσπάθειας. Τέλος μείωση του σωματικού βάρους
κατά 35% λόγω έλλειψης τροφής, συνεπάγεται το θάνατο του ατόμου (ασιτία).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μέσω της χρήσης δεδομένων μήκους και βάρους ανά ηλικία (Politikos et al. 2015, Schismenou

et al.  2016), βιομάζας και παραγωγής αυγών από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την
περίοδο  2003  έως  2008  (Somarakis  et  al. 2012),  αξιολογήθηκε  μία  επαναλαμβανόμενη  ετήσια
προσομοίωση (ώστε να αποκλειστεί η επίδραση της κλιματικής αλλαγής), με διάρκεια τριάντα ετών του
συζευγμένου μοντέλου ιχθύων με αυτό του χαμηλού τροφικού επιπέδου. 

Στην Εικόνα 1, παρουσιάζονται κάποια από τα αποτελέσματα του μοντέλου χαμηλού τροφικού
επιπέδου  και  πιο  συγκεκριμένα,  διακρίνονται  οι  μέσες  ετήσιες  κατανομές  θερμοκρασίας  και
μεσοζωοπλαγκτού, με θερμοκρασιακό μέγιστο στα δέκα πρώτα μέτρα μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου.
Η αύξηση της θερμοκρασίας που ξεκινάει τον Μάιο και διαρκεί μέχρι και τον Σεπτέμβρη, δημιουργεί
ισχυρό  θερμοκλινές,  με  το  ζωοπλαγκτόν  να  έχει  αυξημένες  συγκεντρώσεις  στα  υποεπιφανειακά
στρώματα, μία συνθήκη που ανατρέπεται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα, λόγω
κατακόρυφης ανάμειξης της υδάτινης στήλης.

Εικ. 1: Μέση ετήσια θερμοκρασία και συγκέντρωση μεσοζωοπλαγκτού για την περίοδο 2003-2008.
Fig.1: Average yearly temperature and mesozooplankton concentration for the 2003-2008 period.
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Περνώντας  στο  μοντέλο των ψαριών,  φαίνεται  από  την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων σε
σύγκριση  με  διαθέσιμα  δεδομένα,  πως  η  εξέλιξη  του  βάρους  και  κατά  συνέπεια  του  μήκους  των
νεαρών και ενήλικων σταδίων και των δύο ειδών να περιγράφεται πολύ ικανοποιητικά (Εικ. 2). 

Εικ.  2:  Προσομοιωμένα  βάρη  και  μήκη  ατόμων  (μαύρη  γραμμή),  μέσες  τιμές  και  τυπικές
αποκλίσεις των δεδομένων πεδίου (κόκκινος κύκλος και γραμμή).
Fig.  2:  Simulated  weights  and lengths  of  individuals  (black line),  average  values  and standard
deviations of field data (red circle and line).

Αναφορικά με την παραγωγή αυγών, είναι εμφανής (Εικ. 3Α) ο σχεδόν πενταπλάσιος αριθμός
αυγών του γαύρου, δεδομένης κυρίως της μεγαλύτερης βιομάζας του, καθώς και μεγαλύτερης σχετικής
γονιμότητας. Η έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου γίνεται με βάση την επιφανειακή θερμοκρασία
και το τέλος αυτής έρχεται με την εξάντληση της ενέργειας που αποθηκεύεται για αυτόν τον σκοπό στο
ψάρι. Σε αυτή την παραδοχή έγκειται η διαφορά μεταξύ της απότομης έναρξης παραγωγής αυγών, σε
σχέση με τη σταδιακή εξασθένισή της. Διαρκεί για το γαύρο από τον Μάιο μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη
και για τη σαρδέλα από τον Δεκέμβρη μέχρι τις αρχές Μαΐου.

Εικ. 3: Εποχική εξέλιξη της παραγωγής αυγών (Α) και της βιομάζας (Β).
Fig. 3: Seasonal evolution of egg production (A) and biomass (B).
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Το μοντέλο των δύο ειδών πέτυχε  να προσομοιώσει  με επιτυχία τις  τιμές  αναφοράς για  τη
βιομάζα που ανέρχονται στις 25000 τόνους για τη σαρδέλα και 40000 τόνους για το γαύρο (Giannoulaki
et al. 2014). Στην Εικόνα 3Β (μηνιαία κατανομή της βιομάζας από την οποία προκύπτουν οι μέσες τιμές
αναφοράς), παρατηρείται η απότομη αύξηση της βιομάζας τον μήνα Μάρτιο για τον γαύρο και τον
Σεπτέμβρη  για  τη  σαρδέλα,  που  προκύπτει  από  την  ημερολογιακή  και  όχι  σταδιακή  είσοδο  των
ιχθυδίων στο στάδιο των ενηλίκων. Η βιομάζα αυξάνεται στη συνέχεια λόγω αύξησης του βάρους των
ενηλίκων, μέχρι την αρχή του καλοκαιριού, όπου και τα βάρη των ενηλίκων αρχίζουν να μειώνονται.

Είναι  εμφανές  πως  ενώ  στον  γαύρο  η  αναπαραγωγική  περίοδος  συμπίπτει  με  μείωση  της
βιομάζας,  στη  σαρδέλα  ισχύει  το  αντίθετο.  Παρά  την  ενέργεια  που  διοχετεύεται  στη  δημιουργία
αυγών, η βιομάζα της σαρδέλας αυξάνεται κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Φαίνεται λοιπόν πως ο
γαύρος  χρησιμοποιεί  κυρίως  τις  δεξαμενές  ενέργειάς  του  την  περίοδο  της  αναπαραγωγής,  ενώ  η
σαρδέλα διοχετεύει  ενέργεια στην αναπαραγωγή κυρίως  από αυτήν που προσλαμβάνει  απευθείας
μέσω της τροφής.

Τα παραπάνω έρχονται  σε αντίθεση με τις  υπάρχουσες απόψεις  σχετικά με τις  στρατηγικές
αναπαραγωγής των δύο ειδών. Επιγραμματικά, η σαρδέλα θεωρείται πως αναπαράγεται βασιζόμενη
στην  ήδη  αποθηκευμένη  ενέργεια  (capital  breeder),  ενώ  ο  γαύρος  πως  βασίζεται  άμεσα  στην
κατανάλωση τροφής για την αναπαραγωγή (income breeder). Εδώ αντιθέτως φαίνεται πως η σαρδέλα
επωφελείται  από  την  υψηλή  συγκέντρωση  ζωοπλαγκτού  μεταξύ  Δεκεμβρίου  και  Απριλίου,  ενώ  ο
γαύρος προσαρμόζεται στις χαμηλές καλοκαιρινές συγκεντρώσεις ζωοπλαγκτού, έχοντας αποθηκεύσει
ήδη την απαιτούμενη ενέργεια.

Σε  μελλοντικό  χρόνο  και  με  σκοπό  τη  διερεύνηση  της  επίδρασης  της  κυκλοφορίας,  της
οριζόντιας διάχυσης (π.χ. στα αυγά και στις ιχθυονύμφες), αλλά και τη ρεαλιστική απεικόνιση στον
χώρο  των  πληθυσμών  των  δύο  ειδών,  θα  δημιουργηθεί  τρισδιάστατο  συζευγμένο  υδροδυναμικό-
βιογεωχημικό και βιοενεργητικό μοντέλο για τα δύο είδη.
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ABSTRACT

Eudoxia Schismenou1, Apostolοs Siapatis2, Marianna Giannoulaki1, Αthanassios Machias2,
Stylianos Somarakis1: Anchovy spawning stock biomass estimation in the North Aegean Sea
in 2016.
The Daily Egg Production Method (DEPM) was applied to estimate spawning stock biomass of anchovy
(Engraulis encrasicolus) in the northern Aegean Sea during June 2016. Estimates of anchovy egg
production, adult parameters (batch fecundity, spawning fraction, sex ratio and average weight of
mature female) and spawning stock biomass, are presented separately for the eastern (Thracian Sea)
and the western part (Thermaikos Gulf, North Evoikos Gulf) of the surveyed area.

Keywords: DEPM, anchovy, egg production, adult parameters, N. Aegean.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η βιομάζα του αναπαραγόμενου αποθέματος (SSB) ενός υπό εκμετάλλευση είδους είναι μία σημαντική
παράμετρος για την αλιευτική διαχείριση (Somarakis et al. 2012). Η Μέθοδος της Ημερήσιας
Παραγωγής Αβγών (Daily Egg Production Method, DEPM) για την εκτίμηση της SSB αφορά σε είδη με μη
καθορισμένη γονιμότητα (πολλαπλούς αποθέτες) και έχει εφαρμοστεί σε πληθώρα ειδών και
αποθεμάτων γαύρου και σαρδέλας ανά τον κόσμο (Hunter & Lo 1997, Somarakis et al. 2004). Η DEPM
απαιτεί δειγματοληψίες ιχθυοπλαγκτού και ενήλικων ατόμων του υπό εξέταση είδους κατά την
περίοδο της κορύφωσης της αναπαραγωγής και, πέρα από την εκτίμηση της SSB, παρέχει πολύτιμες
πληροφορίες για την αναπαραγωγική βιολογία και οικολογία του είδους (Somarakis et al. 2012). Στην
Ελλάδα η μέθοδος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘90 για την εκτίμηση της SSB του
γαύρου, Engraulis encrasicolus, (Linnaeus 1758). Από το 2003 έχει εφαρμοστεί στο Β. Αιγαίο 6 φορές,
2003-2006, 2008 και 2014, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων
με τη συγχρηματοδότηση Ε.Ε. και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το 2016
πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη εκτίμηση της SSB του γαύρου που αποτελεί και το σκοπό της
παρούσας εργασίας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η εκτίμηση της αναπαραγόμενης βιομάζας του γαύρου εκτιμήθηκε σύμφωνα με το μοντέλο της DEPM

(Parker 1985): ( ) ( )SFRWkAPSSB ××××= / , όπου SSB: η αναπαραγόμενη βιομάζα σε τόνους, P: η

ημερήσια παραγωγή αβγών (αριθμός αβγών ανά m2 ανά ημέρα που παράγονται από το απόθεμα), W:
το μέσο βάρος του ώριμου θηλυκού (g), R: η αναλογία φύλου (κλάσμα ώριμων θηλυκών στον
πληθυσμό) κατά βάρος, F: η γονιμότητα ομάδας (μέσος αριθμός αβγών που απελευθερώνονται ανά
ώριμο θηλυκό ανα συμβάν ωοτοκίας), S: το κλάσμα των ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν ανά ημέρα, Α:
η συνολική έκταση της περιοχής έρευνας σε m2, k: συντελεστής μετατροπής από γραμμάρια σε τόνους.
Η διακύμανση της εκτίμησης εκτιμάται προσεγγιστικά (Parker 1985) ως συνάρτηση των διακυμάνσεων
και συνδυακυμάνσεων των παραμέτρων των δειγμάτων. Για την εφαρμογή του μοντέλου
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο 2016 δύο ταυτόχρονες δειγματοληψίες με το ερευνητικό σκάφος
‘ΦΙΛΙΑ’: α) δειγματοληψία ιχθυοπλαγκτού για την εκτίμηση του Ρ και β) δειγματοληψία ενηλίκων για
την εκτίμηση των W, R, F και S (Εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Χάρτης της περιοχής με τους σταθμούς δειγματοληψίας.
Figure 1: Map of the survey area with sampling stations.

Τα δείγματα ιχθυοπλαγκτού συλλέχθηκαν με κάθετες σύρσεις διχτυού WP2 (άνοιγμα ματιού
200μm, διάμετρος στεφάνης 57cm). Η δειγματοληψία ήταν συστηματική και βασίστηκε σε δίκτυο
διατομών ανά δέκα ναυτικά μίλια και σταθμών τοποθετημένων σε αυτές ανά πέντε ναυτικά μίλια
(Εικόνα 1). Τα δείγματα πλαγκτού μονιμοποιήθηκαν σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης. Στο
εργαστήριο το ιχθυοπλαγκτόν του γαύρου διαχωρίστηκε από το υπόλοιπο πλαγκτό. Τα αβγά του
γαύρου χωρίστηκαν σε έντεκα στάδια εμβρυονικής ανάπτυξης και οι λεκιθοφόρες ιχθυονύμφες (yolk-
sac) σε δύο στάδια (Somarakis et al. 2002). Τα αβγά και οι ιχθυονύμφες ανά αναπτυξιακό στάδιο
καταμετρήθηκαν και υπολογίστηκε η αφθονία τους ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην ανατολική περιοχή, η
περιοχή ωοτοκίας ήταν μικρότερη από την περιοχή δειγματοληψίας. Για το λόγο αυτό, για την εκτίμηση
της ημερήσιας παραγωγής αβγών οι σταθμοί μετά-στρωματοποιήθηκαν σε θετικό και αρνητικό στρώμα,
προκειμένου να ελαττωθεί η επίδραση των αρνητικών παρατηρήσεων στην ακρίβεια της Ρ (Picquelle &
Stauffer 1985). Το θετικό στρώμα περιελάμβανε τη γεωγραφική περιοχή που οριζόταν από την
παρουσία εμβρύων γαύρου (αβγά και λεκιθοφόρες ιχθυονύμφες) συμπεριλαμβανομένων και των
αρνητικών σταθμών που βρίσκονταν εντός αυτής της περιοχής.

Εικόνα 2: Engraulis encrasicolus: Μικροφωτογραφίες ιστολογικών τομών όπου φαίνονται
ενυδατωμένa ωοκυττάρα (αριστερά) και κενό ωοθυλακίο μετά την απελευθέρωση του αβγού
(δεξιά).
Figure 2: Engraulis encrasicolus: Microphotographs of histological sections showing hydrated
oocytes (left) and post-ovulatory follicle after the release of the egg (right).
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Τα δείγματα ενηλίκων συλλέχθηκαν με τη χρήση πελαγικής τράτας (Εικόνα 1). Κάθε δείγμα
αποτελούνταν από 50 περίπου άτομα που μονιμοποιήθηκαν σε 10% ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης.
Στο εργαστήριο, για κάθε άτομο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ολικού μήκους, ολικού βάρους,
βάρους χωρίς εντόσθια, βάρους γονάδων και καθορίστηκε το φύλο. Η μέτρηση της γονιμότητας
ομάδας (F), πραγματοποιήθηκε σε θηλυκά με ενυδατωμένες γονάδες (hydrated oocyte method: Ηunter
et al. 1985, Εικόνα 2) αλλά χωρίς κενά ωοθυλάκια (Εικόνα 2). Για την εκτίμηση της συχνότητας
ωοτοκίας (S), πραγματοποιήθηκε ιστολογική ανάλυση 20 περίπου θηλυκών ανά δείγμα και
εφαρμόστηκε η μέθοδος των κενών ωοθυλακίων (postovulatory follicle method: Hunter & Macewicz
1985). Η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου της DEPM έγινε βάσει διαδικασιών που
περιγράφονται αναλυτικά αλλού (Picquelle & Stauffer 1985, Somarakis et al. 2002).

Πίνακας 1: Στοιχεία δειγματοληψίας και εκτιμήσεις παραγωγής αβγών, παραμέτρων ενηλίκων (W, R,
F, S) και αναπαραγόμενης βιομάζας στην ανατολική και δυτική περιοχή. Σε παρένθεση οι
συντελεστές διακύμανσης.
Table 1: Survey information and estimates of egg production, adult parameters (W, R, F, S) and
spawning stock biomass in east and west. Coefficients of variation in parentheses.

Ανατολική περιοχή Δυτική περιοχή

Αριθμός δειγμάτων ιχθυοπλαγκτού 108 92
Αριθμός ενήλικων δειγμάτων 11 8
Έκταση συνολικής περιοχής έρευνας (A, km2) 17350 12722
Έκταση θετικού στρώματος (A1, km2) 12486 9767

Ημερήσια παραγωγή αβγών στο θετικό
στρώμα (P1, αβγά m-2) 123.313 (0.227) 85.412 (0.201)

Ημερήσια παραγωγή αβγών στη συνολική
περιοχή έρευνας (P, αβγά m-2)

88.744 (0.269) 65.572 (0.231)

Μέσο βάρος ώριμου θηλυκού (W, g) 11.346 (0.085) 7.521 (0.096)

Κατά βάρος αναλογία θηλυκών (R) 0.482 (0.114) 0.378 (0.146)

Κλάσμα ώριμων θηλυκών που ωοτοκούν ανά
ημέρα (S)

0.380 (0.112) 0.357 (0.096)

Μέση γονιμότητα (F, αριθμός αβγών) 4575 (0.160) 2419 (0.154)

Βιομάζα αναπαραγόμενου αποθέματος (SSB, t) 20848 (0.271) 19202 (0.230)

Συνολική βιομάζα (total SSB, t) 40050 (0.179)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η κατανομή και αφθονία των αβγών γαύρου παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. Στην ανατολική περιοχή, οι
μεγαλύτερες αφθονίες αβγών παρατηρήθηκαν στο Θρακικό Πέλαγος και στο Στρυμωνικό Κόλπο ενώ οι
χαμηλότερες γύρω από τη Λήμνο. Στη δυτική περιοχή (Θερμαϊκός και Β. Ευβοϊκός κόλπος)
παρατηρήθηκαν μικρότερες αφθονίες αβγών σε σχέση με την ανατολική περιοχή. Οι παρατηρήσεις
αυτές επιβεβαιώθηκαν και από τις εκτιμήσεις ημερήσιας παραγωγής αβγών (Πίνακας 1), οι οποίες
ήταν μεγαλύτερες για τη ανατολική περιοχή, τόσο στο θετικό στρώμα όσο και στη συνολική περιοχή
έρευνας.

Όσον αφορά στα ώριμα θηλυκά, στην ανατολική περιοχή ήταν βαρύτερα και απελευθέρωναν
σχεδόν τα διπλάσια αβγά ανά συμβάν ωοτοκίας. Τα θηλυκά και στις δύο περιοχές ωοτοκούσαν
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περίπου κάθε τρεις ημέρες. Στην κατά βάρος αναλογία φύλου τα αρσενικά υπερείχαν των θηλυκών και
στις δύο περιοχές, περισσότερο στη δυτική. Σύμφωνα με το μοντέλο της DEPM, η εκτιμώμενη SSB ήταν
περίπου ίδια στις δύο περιοχές (20848 t και 19202 t). Η ολική αναπαραγόμενη βιομάζα γαύρου στο Β.
Αιγαίο για το 2016 εκτιμήθηκε στους 40050 t. Η εκτίμηση αυτή είναι συγκρίσιμη με παλαιότερες
εκτιμήσεις της SSB (2003-2006 και 2008) στην περιοχή (Somarakis et al. 2012) και αρκετά υψηλότερη
από την εκτίμηση του 2014 (14305 t) που παραμένει η χαμηλότερη μέχρι σήμερα.

Εικόνα 3: Κατανομή και αφθονία αβγών γαύρου (αβγά m-2) στο Β. Αιγαίο.
Figure 3: Distribution and abundance of anchovy eggs (eggs m-2) in the North Aegean Sea.
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ABSTRACT
Eudoxia  Schismenou1,  Athanasios  Gkanasos2,3,  Kostas  Tsiaras3,  Marianna  Giannoulaki1,
George  Triantafyllou3,  Stylianos  Somarakis1.  Simulated  phenology  of  zooplankton
concentration and seasonal variation of small pelagic fish somatic condition. 
In  the  present  study  monthly  changes  in  the  somatic  condition  of  European  anchovy,  Engraulis
encrasicolus (Linnaeus, 1758) and European sardine,  Sardina pilchardus  (Walbaum, 1792) collected on
board the commercial purse seine fleet in the North Aegean Sea, are examined in relation to simulated
mesozooplankton  concentration  derived  from  a  three-dimensional  hydrodynamic/biogeochemical
model that has already been implemented in the area. The simulated mesozooplankton concentration
exhibited a sharp decrease from early summer to autumn and a subsequent increase from winter to
early summer; fish somatic condition followed closely this pattern. 

Keywords: somatic condition, mesozooplankton, North Aegean Sea, anchovy, sardine, breeding pattern

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  ευρωστία  είναι  ένα  σημαντικό  φυσιολογικό  χαρακτηριστικό  των  θαλάσσιων  οργανισμών  που
αντανακλά την αποθήκευση ενέργειας και επηρεάζει άλλα χαρακτηριστικά όπως η επιβίωση, η αύξηση
και  η  αναπαραγωγική  επιτυχία  (Brosset et al. 2017  και  αναφορές  εκεί).  Επομένως,  η  γνώση  της
ευρωστίας  των  ιχθυοπληθυσμών  είναι  σημαντική  καθώς  μπορεί  να  επηρεάσει  την  αλιευτική
παραγωγή,  ενώ  μπορεί  να  αποτελέσει  πολύτιμο  εργαλείο  για  την  εκτίμηση  και  διαχείριση  των
αποθεμάτων (Lloret et al. 2012). Επιπλέον, δείκτες ευρωστίας μπορούν να υπολογιστούν από εύκολα
διαθέσιμα δεδομένα μήκους-βάρους. Εχει ήδη αποδειχθεί ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η
θερμοκρασία και η διαθεσιμότητα τροφής, μπορούν να επηρεάσουν την ευρωστία (Brosset et al. 2015).
Για  παράδειγμα,  στο  Κόλπο  των  Λεόντων,  όπου  η  αλιευτική  πίεση  στα  αποθέματα  γαύρου  και
σαρδέλας είναι χαμηλή, η μείωση στη βιομάζα, την ευρωστία και το μέγιστο μήκος/ηλικία αποδίδονται
στην  αυξανόμενη  θερμοκρασία  και  τη  μειούμενη  ανάμιξη  των  υδάτων  που  επηρεάζουν  την
πλαγκτονική παραγωγή (Brosset et al. 2015,  2017).  Στην παρούσα εργασία,  εξετάζουμε τη μηνιαία
διακύμανση στην ευρωστία του γαύρου και της σαρδέλας στο Βόρειο Αιγαίο και τη συγκρίνουμε με τον
εποχικό  κύκλο  συγκέντρωσης  του  ζωοπλαγκτού,  όπως  προέκυψε  από  την  προσομοίωση  ενός  3-D
οικοσυστημικού μοντέλου, αλλά και με τα μέχρι σήμερα γνωστά πρότυπα αναπαραγωγής των δύο
ειδών:  η  σαρδέλα,  που  ωοτοκεί  το  χειμώνα,  θεωρείται  ότι  αποθηκεύει  ενέργεια  την  οποία
χρησιμοποιεί αργότερα για την παραγωγή αβγών, ενώ ο γαύρος, που ωοτοκεί το καλοκαίρι, θεωρείται
ότι χρησιμοποιεί ενέργεια απευθείας από την τροφοληψία για την παραγωγή αβγών  ( Somarakis et al.
2019).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η εκτίμηση της ευρωστίας βασίστηκε σε μετρήσεις μήκους (ολικό μήκος,  TL,  mm) και βάρους (ολικό
βάρος,  TW,  g) δειγμάτων γαύρου (n=11691) και σαρδέλας (n=17766) που συλλέχθηκαν εν πλω του
εμπορικού στόλου των γρι-γρι στο Θρακικό Πέλαγος από το 2003 έως το 2008 στο πλαίσιο του Εθνικού
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. Για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο δεν υπήρχαν
διαθέσιμα δεδομένα, καθώς είναι κλειστή περίοδος για την αλιεία με γρι-γρι (Machias et al. 2008). Για
να  καλυφθούν  όλοι  οι  μήνες  της  αλιευτικής  περιόδου  (Μάρτιος-Δεκέμβριος)  και  για  τη  μέση
απεικόνιση  των  εποχικών  αλλαγών  στην  ευρωστία  του  γαύρου  και  της  σαρδέλας,  τα  δεδομένα
διαφορετικών ετών ενώθηκαν. Η μέση μηνιαία ευρωστία του γαύρου και της σαρδέλας εκτιμήθηκε
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μέσω γενικών γραμμικών μοντέλων (Somarakis et al. 2012): τα σταθμισμένα σωματικά βάρη για κάθε
μήνα  (μέση  ευρωστία)  εκτιμήθηκαν  μέσω  μοντέλων  ανάλυσης  συνδιακύμανσης  (Analysis of
Covariance, ANCOVA):

log10(TW)  =  a  +  b1×log10(TL)  +  b2×(MONTH)  +  b3×(GENDER)  +  b4×(MONTH)×(GENDER)  +
b5×(MONTH)×log10(TL) + b6×(GENDER)×log10(TL) + b7×(MONTH)×(GENDER)×log10(TL)

όπου MONTH: ο μήνας δειγματοληψίας (mar, apr, may, ….), 
GENDER: αρσενικό ή θηλυκό, και
a, b1, b2, …: συντελεστές του μοντέλου.

Οι  εκτιμήσεις  των  οριακών  μέσων  όρων  για  το  μηνιαίο  σωματικό  βάρος  (μέση  ευρωστία)
παρουσιάζονται στον Πίνακα Ι.

Η πληροφορία για τον εποχικό κύκλο του μέσοζωοπλαγκτού προήλθε από την προσομοίωση
ενός 3-D οικοσυστημικού μοντέλου που ήδη έχει εφαρμοστεί στο Βόρειο Αιγαίο (POM-ERSEM; Tsiaras
et al. 2014).  Το  POM-ERSEM περιλαμβάνει  δύο  συνδεδεμένα μοντέλα,  ένα  υδροδυναμικό  και  ένα
βιογεωχημικό, που περιγράφουν το ωκεανογραφικό περιβάλλον μέσα από ένα ευρύ φάσμα φυσικών
και βιολογικών παραμέτρων. Τα δεδομένα της μέσης ημερήσιας συγκέντρωσης του μεσοζωοπλαγκτού
προέκυψαν από μία προσομοίωση του POM-ERSEM για την περίοδο 2003-2008 στο Θρακικό Πέλαγος.

Table I. Γενικά γραμμικά μοντέλα για το γαύρο και τη σαρδέλα με το ολικό βάρος ως εξαρτημένη
μεταβλητή (log10TW).  Εκτιμήσεις  των σταθμισμένων μέσων όρων για  τον  μήνα,  MONTH (στο
συνολικό μέσο TL). SE: τυπικό σφάλμα.
Table I. General linear model for anchovy and sardine with total weight (log10TW) as dependent
variable. Estimated marginal means for term MONTH (at overall mean TL). SE: standard error.

 anchovy sardine

MONTH log10TW SE log10TW SE

mar 1.207 0.0013 1.318 0.0014

apr 1.237 0.0012 1.326 0.0015

may 1.235 0.0011 1.331 0.0014

jun 1.232 0.0006 1.340 0.0007

jul 1.231 0.0015 1.365 0.0018

aug 1.218 0.0023 1.345 0.0015

sep 1.215 0.0013 1.335 0.0012

oct 1.198 0.0010 1.315 0.0007

nov 1.198 0.0014 1.296 0.0007

dec 1.188 0.0018 1.297 0.0008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η προσομοιωμένη μέση συγκέντρωση μεσοζωοπλαγκτού ξεκινά να αυξάνεται το χειμώνα, την περίοδο
δηλαδή που γίνεται ανάμιξη των υδάτων, και παρουσιάζει μια αυξανόμενη τάση που διαρκεί μέχρι τις
αρχές του καλοκαιριού (Εικόνα 1). Στη συνέχεια, μειώνεται απότομα και παραμένει χαμηλή μέχρι τα
μέσα Δεκεμβρίου.  Η  μέση  μηνιαία  ευρωστία  του γαύρου και  της  σαρδέλας  στο Θρακικό  Πέλαγος
φαίνεται να ακολουθεί την εποχική μεταβολή της προσομοιωμένης συγκέντρωσης μεσοζωοπλαγκτού.
Παρόλο που δεν υπήρχαν δείγματα κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου για την εκτίμηση της
ευρωστίας, η τελευταία αυξήθηκε από τον Δεκέμβριο έως την άνοιξη και στα δύο είδη (πιο απότομα
στον γαύρο που ωοτοκεί το καλοκαίρι,  πιο σταδιακά στη σαρδέλα που ωοτοκεί το χειμώνα).  Είναι
ενδιαφέρον, ότι η ευρωστία των δύο ειδών αρχίζει να μειώνεται απότομα μετά τον Ιούλιο, δηλαδή
περίπου ένα μήνα μετά την έντονη μείωση της προσομοιωμένης συγκέντρωσης μεσοζωοπλαγκτού.
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Εικόνα 1: Προσομοιωμένη μέση ημερήσια συγκέντρωση του μεσοζωοπλαγκτού (mgC m-3)   στη
στήλη  του  νερού  (0-100  m)  και  σταθμισμένα  μηνιαία  σωματικά  βάρη  (ευρωστία)  με  τυπικά
σφάλματα  των  ψαριών  που  συλλέχθηκαν  εν  πλώ  του  εμπορικού  στόλου  των  των  γρι-γρι  την
περίοδο 2003-2008 στο Θρακικό Πέλαγος.
Figure 1: Simulated average mesozooplankton concentration (mgC m-3) in the water column (0-
100m)  against  calendar  day  (upper  panel)  and length-adjusted  monthly  mean  weight  (somatic
condition) along with standard error bars of fish collected onboard the Thracian Sea purse seine
fleet in 2003-2008. 

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν απροσδόκητο. Αρκετοί πληθυσμοί σαρδέλας αυξάνουν την ευρωστία
τους θερινούς μήνες, παρουσιάζοντας μέγιστη ευρωστία και αποθήκευση λίπους κατά την έναρξη της
ωρίμανσης των γονάδων το φθινόπωρο (Ganias et al. 2014, Somarakis et al. 2019, και αναφορές εκεί).
Αυτοί  οι  πληθυσμοί  σαρδέλας βασίζονται  κυρίως  στην  αποθηκευμένη  ενέργεια για  την  παραγωγή
αβγών  (Somarakis et al. 2019).  Αντίθετα,  η  παρατηρούμενη  εποχική  διακύμανση  της  ευρωστίας
υποδηλώνει  ότι  ο  πληθυσμός  της  σαρδέλας  στο  Β.  Αιγαίο  βασίζεται  περισσότερο  στην  άμεση
κατανάλωση τροφής  για  την  αναπαραγωγή (income breeder).  Από  την  άλλη  πλευρά,  ο  γαύρος,  ο
οποίος ξεκινά να αναπαράγεται την περίοδο της υψηλής συγκέντρωσης ζωοπλαγκτού και συνεχίζει να
απελευθερώνει αβγά την περίοδο που παρατηρούνται οι μέγιστες επιφανειακές θερμοκρασίες και η
διαθέσιμη τροφή μειώνεται απότομα, βασίζεται κυρίως στην αποθηκευμένη ενέργεια (capital breeder).
Αυτό  πιθανώς  οφείλεται  στον  ιδιαίτερο  κύκλο  πελαγικής  παραγωγικότητας  και  στις  υψηλές
θερμοκρασίες του ολιγοτροφικού Αιγαίου Πελάγους, όπου η συγκέντρωση του ζωοπλαγκτού αυξάνεται
κατά  την  περίοδο  χειμώνα-άνοιξη,  σε  αντίθεση  με  άλλα  οικοσυστήματα,  όπως  αυτά  που  ζουν
πληθυσμοί γαύρου και σαρδέλας του Ατλαντικού, όπου η συγκέντρωση του ζωοπλαγκτού είναι υψηλή
την άνοιξη-καλοκαίρι και χαμηλή το φθινόπωρο-χειμώνα  (Huret et al. 2019). Οι ενδείξεις ότι ο γαύρος
βασίζεται στην αποθηκευμένη ενέργεια για την αναπαραγωγή έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες
μελέτες στο Βόρειο Αιγαίο που υποδείκνυαν ότι βασίζεται σε άμεση τροφοληψία (Somarakis 2005).
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Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η περίοδος μέγιστης αποθήκευσης ενέργειας των μικρών πελαγικών
ειδών  στη  Μεσόγειο  έχει  αλλάξει  τα  τελευταία  χρόνια  (από  το  φθινόπωρο  ως  τις  αρχές  του
καλοκαιριού)  πιθανότατα  αντανακλώντας  μια  αλλαγή  στη  φαινολογία  της  παραγωγής  πλαγκτού
(Brosset  et al. 2015, 2017). Οπως έδειξε μια μελέτη με βιοενεργητικά μοντέλα γαύρου και σαρδέλας
(Gatti et al. 2017) καθώς και μία μελέτη ανασκόπησης των προτύπων αναπαραγωγής ιχθύων (McBride
et al. 2015), η προέλευση της ενέργειας για την αναπαραγωγή μπορεί να αλλάζει σε πολλά είδη: τα
ψάρια  μπορούν  να  εναλλάσσουν   τη  χρήση αποθηκευμένης  ενέργειας  με  την  άμεση κατανάλωση
τροφής για τις  ενεργειακές ανάγκες της αναπαραγωγής σε απόκριση της φυσιολογίας τους και της
αντιστοιχίας/αναντιστοιχίας ανάμεσα στην παραγωγή τροφής και την παραγωγή αβγών.
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Προεπισκόπηση πληθυσμών πίννας και ολοθούριων στον Κόλπο του Αργοστολίου
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ABSTRACT
Vassilis Akrivos, Efthimios Spinos, Alexis Ramfos: Pilot survey of Pinna nobilis and
holothurian populations in the Gulf of Argostoli (Ionian Sea) with a towed camera.
A pilot sea-bottom survey was conducted with a towed camera in the Gulf of Argostoli (Kefalonia island,
Ionian Sea). The aim of this preliminary survey in the study area was to obtain rough information
concerning the presence-absence, as well as semi-quantitative data, about the distribution of the
populations of Pinna nobilis and common holothurian species (Holothuria spp). The surveys took place
in October 2018 and April 2019 and data concerning the presence, location, depth and substrate type of
the target species were collected along transects of 30km. The data allowed for the creation of
distribution and density maps which are very useful prior to the assessment of the distribution and
population characteristics of the target species with the line-transect method.
Keywords: Pinna nobilis, Holothuria, Ionian Sea, Kefalonia Island

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το είδος Pinna nobilis Linnaeus, 1758 (κν. Πίννα), ενδημικό της Μεσογείου, βρίσκεται υπό

καθεστώς αυστηρής προστασίας σε όλη στη Μεσόγειο και προστατεύεται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ
(Παράρτημα IV), από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης, και επίσης από το προεδρικό διάταγμα 67/1981
σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η θανάτωση, απόπειρα θανάτωσης, τραυματισμός, πρόκληση
βλάβης, κατοχή, σύλληψη, αγορά, πώληση, μεταφορά και εξαγωγή ατόμων του είδους. Οι πληθυσμοί
του είδους όμως συνεχίζουν να μειώνονται τόσο από άμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες όπως π.χ. η
αλιεία, η αγκυροβόληση σκαφών, η συλλογή για τροφή ή διακόσμηση (Basso et al., 2015) όσο και από
έμμεσες επιπτώσεις όπως η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων της όπως οι λειμώνες Ποσειδωνίας. Η
ανάγκη για τον εντοπισμό, τη μελέτη και την παρακολούθηση των πληθυσμών του είδους είναι σήμερα
πιο επιτακτική από ποτέ αφού τα τελευταία έτη έχουν παρατηρηθεί σε όλη τη Μεσόγειο μαζικοί
θάνατοι από το παράσιτο Haplosporidium pinnae (Vasquez-Luis et al. 2017, Katsanevakis et al. 2019).

Τα ολοθούρια στη Μεσόγειο αλιεύονταν παραδοσιακά ως δόλωμα από τους επαγγελματίες και
ερασιτέχνες αλιείς. Τα τελευταία χρόνια όμως αποτελούν ένα αρκετά προσοδοφόρο εμπορικό προϊόν
λόγω της αυξημένης ζήτησής τους από Ασιατικές χώρες όπου καταναλώνεται ως έδεσμα (González-
Wangüemert et al. 2016). Η συστηματική αλιεία διαφόρων ειδών ολοθούριων έχει οδηγήσει σε
αρκετές περιπτώσεις σε υπερεκμετάλλευση και συνεπώς μείωση των αποθεμάτων τους με
αποτέλεσμα την αυξημένη ανάγκη για μελέτη των βιολογικών και πληθυσμιακών
χαρακτηριστικών τους καθώς και για τη θέσπιση περιορισμών στη αλιεία τους (González-
Wangüemert et al. 2018). Το Ελληνικό Κράτος, ανταποκρινόμενο σε αυτή τη νέα εμπορική
δραστηριότητα θέσπισε πολύ πρόσφατα νέους κανονισμούς σχετικά με την αλιεία και την εμπορία
των ολοθούριων (Π.Δ. 48/2018).

Η αλιευτική δραστηριότητα των ολοθούριων στον Κόλπο Αργοστολίου αποτέλεσε το έναυσμα
για την παρούσα μελέτη. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αποτελούν το πρώτο μέρος της
μελέτης με τίτλο: «Εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και
Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου» το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφερειακή Ενότητα
Κεφαλληνίας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο 2018 (12-14/10/2018) και τον Απρίλιο

2019 (17-18/4/2019) στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου Αργοστολίου Κεφαλονιάς. Στόχος των
εξορμήσεων αποτέλεσε ο εντοπισμός και η ημι-ποσοτική αποτύπωση των πληθυσμών του δίθυρου P.
nobilis και των ολοθούριων στην περιοχή μελέτης (Εικόνα 1). Η επισκόπηση του πυθμένα
πραγματοποιήθηκε με σύρση υποβρύχιας κάμερας τύπου Seaviewer 6000HD από πλωτό μέσο μήκους
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5 m. Η κάμερα συρόταν σε απόσταση περίπου 1m από τον πυθμένα (ή και λιγότερο όταν η ορατότητα
ήταν περιορισμένη) και η εικόνα μεταδιδόταν ζωντανά σε οθόνη στο σκάφος και καταγραφόταν σε Η/Υ.
Η ταχύτητα σύρσης ήταν μεταξύ 0.5 και 1.0 kn. Κατά τη διάρκεια της κάθε πορείας, ο χειριστής του
συστήματος της κάμερας κατέγραφε επιτόπου (κάθε περίπου 5 sec), με τη βοήθεια εξειδικευμένου
λογισμικού που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα, στοιχεία από την εικόνα της κάμερας και από
το plotter του σκάφους, όπως: την παρουσία/απουσία των ειδών-στόχων, το στίγμα, το βάθος, τον
τύπο του υποστρώματος και όποια άλλη παρατήρηση έκρινε απαραίτητη. Η παρουσία των ειδών
στόχων καταγραφόταν σε μια ημι-ποσοτική εμπειρική κλίμακα, οι τιμές της οποίας κυμαίνονταν από 0–
4 όπου:

0: απουσία του είδους, 1: περιστασιακή παρουσία μεμονωμένων ατόμων, 2: συστηματική
παρουσία λίγων ατόμων, 3: συστηματική παρουσία αρκετών ατόμων και 4: πυκνοί πληθυσμοί ατόμων
των ειδών στόχων.

Εικόνα 1: Οι πορείες όπου πραγματοποιήθηκε η επισκόπηση στην περιοχή μελέτης (μαύρες
γραμμές). Παρουσιάζονται επίσης και τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα (από Σπίνος et al. 2012).
Λευκό: Αχαρτογράφητο. Aνοικτό γκρι: Αμμολασπώδες υπόστρωμα. Σκούρο γκρι: Λειμώνες
θαλάσσιων φανερόγαμων.
Figure 1: Transects of camera towing for the target-species detection (black lines). The most
important habitat types are also presented (from Spinos et al. 2012). White: No data. Light grey:
Muddy/Sandy substrate. Dark grey: Seagrass meadows.

Συνολικά στις δύο εξορμήσεις, πραγματοποιήθηκαν 45 ξεχωριστές σύρσεις, κάθετες ή
παράλληλες προς την ακτογραμμή σε βάθη που κυμάνθηκαν μεταξύ 1m και 27m (μέγιστο βάθος
περιοχής μελέτης 28m). Το συνολικό μήκος των πορειών ήταν περίπου 30km και συλλέχθηκαν
πληροφορίες για την παρουσία των ειδών στόχων σε 3226 θέσεις. Η κατανομή και ο τύπος των

31



ενδιαιτημάτων στην περιοχή μελέτης ήταν γνωστά από προηγούμενη μελέτη (Σπίνος et al. 2012)
(Εικόνα 1).

Η απεικόνιση των δεδομένων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό Surfer v.10®
με τη χρήση του αλγόριθμου εκτίμησης Nearest neighbor.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα από τη διαδικασία της προεπισκόπησης για τον εντοπισμό των ειδών-στόχων

επέτρεψαν μια πρώτη απεικόνιση της κατανομής των ειδών στην περιοχή μελέτης.
Όσον αφορά στο είδος P. nobilis, εντοπίσθηκαν σημαντικοί πληθυσμοί στο βόρειο τμήμα και

κατά μήκος της δυτικής ακτής του Κόλπου, καθώς και σε μεμονωμένα σημεία κοντά στην πόλη του
Αργοστολίου (Εικόνα 2Α). Οι πληθυσμοί αυτοί ήταν σε όλες τις περιπτώσεις εντός των λειμώνων του
είδους Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile, 1813 (κν. Ποσειδωνία) ή πολύ κοντά στα όρια αυτών σε
βάθη που κυμάνθηκαν μεταξύ 2m και 6m. Μεμονωμένα άτομα του είδους βρέθηκαν επίσης σε
λειμώνες του είδους Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, 1870.

Όσον αφορά στα ολοθούρια, σημαντικοί πληθυσμοί εντοπίσθηκαν επίσης στο βόρειο τμήμα του
Κόλπου σε βάθη από 2m έως και 12m. Υψηλότερες συγκεντρώσεις ατόμων παρατηρήθηκαν εντός και
περιμετρικά των λειμώνων των ειδών P. oceanica και C. nodosa, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις
εντοπίσθηκαν με χαμηλότερη πυκνότητα σε αμμολασπώδες υπόστρωμα (Εικόνα 2Β).

Εικόνα 2: Απεικόνιση της κατανομής και της πυκνότητας των πληθυσμών του είδους P.nobilis (Α)
και των ολοθούριων (Β) στον Κόλπο Αργοστολίου. Η κλίμακα είναι ενδεικτική της αφθονίας (0:
απουσία, 4: πυκνός πληθυσμός).
Figure 2: Population distribution of the species P.nobilis (A) and holothurians (B) in the Gulf of
Argostoli. The scale is indicative of population density (0: absence, 4: Dense population).
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Η συνηθέστερη προσέγγιση μελέτης των πληθυσμών της πίννας και των ολοθούριων σε μια
περιοχή είναι η επιτόπια καταμέτρηση τους με αυτόνομη κατάδυση, συνήθως με την τεχνική του line-
transect. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης αφορά στην εκτίμηση της εξάπλωσης των ειδών-στόχων σε
μια συγκεκριμένη περιοχή μεγάλης έκτασης, για την οποία δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου πρότερη γνώση.
Συνεπώς, οποιαδήποτε πληροφορία για την παρουσία των ειδών-στόχων και για τα ενδιαιτήματα είναι
σημαντική για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή της καταδυτικής προσπάθειας η οποία
αποτελεί και την βασική μέθοδο μελέτης των πληθυσμών.

Στην παρούσα μελέτη, με σχετικά μικρή προσπάθεια (5 ημέρες εργασιών πεδίου) αποκτήθηκε
μια ιδιαίτερα καλή αρχική εκτίμηση τόσο για τους πληθυσμούς των ειδών για μεγάλο μέρος της
περιοχής όσο και για τους επιμέρους τύπους των ενδιαιτημάτων που απαντώνται σε αυτήν.

Παρόλα αυτά, σε κάποιους τύπους ενδιαιτημάτων η επισκόπηση με την κάμερα δεν ήταν εφικτή.
Η επισκόπηση επικεντρώθηκε κυρίως κοντά στην ακτογραμμή όπου κατανέμονται οι λειμώνες των
ειδών P. oceanica και C. nodosa κυρίως επειδή γνωρίζουμε την έντονη συσχέτιση τόσο της πίννας
(Katsanevakis et al. 2009) όσο και των ολοθούριων (Marquet et al. 2017) με τέτοιου τύπου
ενδιαιτήματα. Όμως, στο νότιο τμήμα του Κόλπου (38°15’–38°20’) από την ακτογραμμή μέχρι και τα
24m βάθος, υπήρχαν εκτεταμένοι λειμώνες του είδους P. oceanica με σημαντική πυκνότητα και ύψος
φυλλώματος. Σε αυτόν τον τύπο ενδιαιτήματος, ο εντοπισμός των ειδών-στόχων δεν είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί με χρήση κάμερας και η καταμέτρηση τους είναι δυνατή μόνο με αυτόνομη
κατάδυση. Αντίθετα, κατά μήκος της Δ-ΒΔ ακτής της περιοχής και βόρεια της πόλης του Ληξουρίου, οι
λειμώνες των ειδών P. oceanica και C. nodosa ήταν πιο αραιοί και με χαμηλό ύψος φυλλώματος. Σε
λειμώνες με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να αποτυπωθεί αρκετά αξιόπιστα η παρουσία
οργανισμών όπως η πίννα και τα ολοθούρια. Κατά μήκος του κεντρικού άξονα του Κόλπου (Βορράς-
Νότος) όπου το υπόστρωμα είναι αμμολασπώδες, η ορατότητα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη και η
επισκόπηση με την κάμερα ήταν πρακτικά αδύνατη και στις δύο εξορμήσεις, ιδιαίτερα σε θέσεις με
βάθος μεγαλύτερο των 15m. Ενδεχομένως, σε άλλη εποχή, όπως και σε περιοχές με καλύτερη διαύγεια
νερού, η μέθοδος θα έδινε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Τέλος, όσον αφορά στους πληθυσμούς του είδους P. nobilis, από επιτόπιες παρατηρήσεις που
έγιναν με ελεύθερη κατάδυση στους πυκνούς πληθυσμούς που εντοπίσθηκαν, όλα τα άτομα ήταν υγιή
και δεν εντοπίσθηκαν περιοχές με μαζική θνησιμότητα για το είδος.
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ABSTRACT
Maria  Gianoulaki1,  Konstantinos  Markakis2,  Eudoxia  Schismenou3,  Panagiota  Peristeraki4,
Stylianos  Somarakis5. Study  of  the  reproductive  biology  of  Etrumeus  golanii DiBattista,
Randall & Bowen, 2012 in Cretan waters - Preliminary results.
We studied, for the first time, certain aspects of the reproductive biology of the lessepsian immigrant
Etrumeus  golanii in  Cretan waters  (oocyte  stages,  pattern  of  oocyte  development,  fecundity)  using
histological  techniques  and  oocyte  size  measurements.  This  species  is  a  multiple  spawner  and the
spawning batch is fully separated in size from the remainder, less developed oocytes at the migratory
nucleus stage. Estimates of batch fecundity ranged between 77-160 egg g-1 gonad-free weight.      
Keywords: round herring, reproduction, batch fecundity, Cretan Sea

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To Etrumeus golanii είναι ένας λεσεψιανός μετανάστης ευρέως εξαπλωμένος στην ανατολική και

κεντρική Μεσόγειο (Kasapidis et al. 2007, Falautano et al. 2006) που μέχρι πρόσφατα αναφερόταν ως
E. teres (DiBattista et al. 2012). Στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου, έχει εγκαθιδρύσει ορισμένους
πληθυσμούς μεγάλης αφθονίας, οι οποίοι αποτελούν στόχο της τοπικής αλιείας (Farrag et al. 2014).

Στην Κρήτη, η παρουσία του είδους καταγράφηκε πρώτη φορά το 2005 (Kasapidis et al. 2007)
και  πλέον  αποτελεί  συχνό  αλίευμα στην  περιοχή  (Giannakaki et al.  2018).  Οι  πιθανές  οικολογικές
επιπτώσεις  της  εγκατάστασής  του  και  οι  προοπτικές  οικονομικής  του  εκμετάλλευσης  χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης.

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας,  που αποτελεί  μέρος  προπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας,
ήταν η μελέτη του προτύπου ανάπτυξης των ωοκυττάρων και  της  γονιμότητας του  E.  golanii στην
περιοχή  του  Κρητικού  πελάγους.  Στη  Μεσόγειο,  τo είδος  χαρακτηρίζεται  από  παρατεταμένη
αναπαραγωγική περίοδο  που εκτείνεται  από το  τέλος του φθινοπόρου έως τις  αρχές  καλοκαιριού
(Osman et al. 2011,  Giannakaki  et al. 2018).  Είναι  πολλαπλός  αποθέτης  (multiple spawner)  με
ακαθόριστη ετήσια γονιμότητα (indeterminate spawner) (Osman et al. 2011).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στην εργασία αυτή αναλύθηκαν δύο δείγματα E. golanii που συλλέχθηκαν από το αλίευμα των

γρι γρί στον κόλπο του Ηρακλείου το 2017. (Πίνακας Ι).  Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν το
Μάϊο  (εντός  αναπαραγωγικής  περιόδου)  και  το  Νοέμβριο  (περίοδος  έναρξης  αναπαραγωγικής
περιόδου) (Giannakaki et al. 2018).

Τα ψάρια, αμέσως μετά τη σύλληψή τους, τοποθετήθηκαν σε παγόνερο (blast freezing) και στη
συνέχεια μεταφέρθηκαν παγωμένα στο εργαστήριο για περαιτέρω μετρήσεις και ανάλυση. Πάρθηκαν
ατομικά δεδομένα μήκους (ολικό μήκος,  TL,  mm) και βάρους (ολικό βάρος,  TW, g), αφαιρέθηκαν και
ζυγίστηκαν οι γονάδες (βάρος γονάδας, GW, g) και στη συνέχεια, 14 συνολικά ωοθήκες τοποθετήθηκαν
σε φορμόλη (10%  phosphate-buffered formalin) για ιστολογική ανάλυση και μετρήσεις ωοκυττάρων
(Πίνακας Ι). 

Η ιστολογική ανάλυση περιλάμβανε τη μικροσκοπική εξέταση και ταξινόμηση των ωοθηκών με
βάση το αναπτυξιακό στάδιο της πιο προηγμένης ομάδας ωοκυττάρων και την παρουσία και τον βαθμό
αποδιοργάνωσης  των  μεταωορρηξιακών  (ή  κενών)  ωοθυλακίων  (postovulatory  follicles,  POFs)
(Schismenou et al. 2012).  Η  έγκλιση  των  γονάδων πραγματοποιήθηκε  σε  ρητίνη (Historesin)  και  η
χρώση  των  τομών  (4μm)  με  κυανό  του  μεθυλενίου  και  βασική  φουξίνη. Τέλος,  σε  προζυγισμένα
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υποδείγματα γοναδικού ιστού μετρήθηκαν οι  διάμετροι  των ωοκυττάρων σε  φωτογραφίες  (0.1596
pixels µm-1) που τραβήχτηκαν με κάμερα προσαρμοσμένη σε στερεοσκόπιο, με διερχόμενο φωτισμό.
Τα ωοκύτταρα με διάμετρο >300μm μετρήθηκαν ημιαυτόματα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ImageJ
(http://rsb.info.nih.gov/ij/) συνδυασμένο με το ObjectJ (http://simon.bio.uva.nl/objectj/) (Schismenou
et al. 2012). Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν οι κατανομές συχνοτήτων των διαμέτρων των ωοκυττάρων
(oocyte size frequency distributions) για το σύνολο των ατόμων που εξετάστηκαν. Η γονιμότητα ομάδας
(batch fecundity) μετρήθηκε με τη βαρυμετρική μέθοδο (Ηunter et al. 1985) στα άτομα στα οποία η
προηγμένη  ομάδα  ωοκυττάρων  ξεχώριζε  πλήρως  στο  διάγραμμα  κατανομής  συχνοτήτων  των
διαμέτρων.         

Πίνακας  I.  Χαρακτηριστικά των δειγμάτων  E.  golanii που εξετάστηκαν.  TL: μέσο μήκος.  TW:
μέσο  βάρος.  Sex Ratio:  αναλογία  φύλου (αριθμός  θηλυκών προς  σύνολο ατόμων).  NA:  αριθμός
θηλυκών  που  αναλύθηκαν.  F:   μέση  γονιμότητα  ομάδας.  RF:  σχετική  γονιμότητα  ομάδας
(γονιμότητα ομάδας προς βάρος θηλυκού χωρίς γονάδες). Σε παρενθέσεις δίνονται τα εύρη τιμών
της παραμέτρου.
Table I. Characteristics of the samples of E. golanii examined. TL: mean total length. TW: mean
total  weight.  Sex Ratio:  sex  ratio (females/males+females).  NA:  number of  females  analyzed.  F:
mean batch fecundity. RF: relative batch fecundity (batch fecundity/ovary-free weight). The range
of values of parameters are given in parentheses. 

Sample Date TL (mm) TW (g) Sex
Ratio

NA F RF

1 31/5/2017 239
(135-286)

134.1
(95.5-210.2)

0.556 10 16915
(10748-
22584)

123
(77-160)

2 29/11/2017 206
(157-268)

76.8
(30.8-169.2)

0.700 4 - -

mp

A

B

C

D

Εικόνα 1: Μικροφωτογραφίες ιστολογικών παρασκευασμάτων ωοθηκών. (Α) Ωοθήκη στο στάδιο
της  λεκιθογένεσης  το  Νοέμβριο.  PVO:  Πρωτογενή  ωοκύτταρα.  CA:  Ωοκύτταρα  στο  στάδιο
κυστίδιων  λεκίθου.  VTO:  λεκιθογενετικά  ωοκύτταρα.  (Β)  Ωοκύτταρο  στο  στάδιο  τελικής
ωρίμανσης (μετανάστευσης του πυρήνα [ΜΝ]). n: πυρήνας. mp: μικροπύλη. (C) Ωοθήκη θηλυκού
με  άθικτα  μεταωορρηξιακά  ωοθυλάκια  (POF-0).  (D)  Ωοθήκη  θηλυκού  με  μεταωορρηξιακά
ωοθυλάκια μίας ημέρας (POF-1).    
Figure 1: Microphotographs of histological preparations of ovaries. (Α) Vitellogenic ovary of a fish
caught in November. PVO: Previtellogenic oocytes. CA: Cortical alveoli oocytes. VTO: vitellogenic
oocytes. (Β) Oocyte in final maturation (migratory nucleus stage [ΜΝ]). n: nucleus. mp: micropyle.
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(C)  Ovary with intact  postovulatory  follicles  (POF-0).  (D)  Ovary with 1-day old postovulatory
follicles (POF-1).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το  σύνολο  των  θηλυκών  που αναλύθηκαν  από  το  δείγμα του  Μαΐου  ήταν  αναπαραγωγικά
ενεργά με τις ωοθήκες να περιέχουν ωοκύτταρα σε όλα τα στάδια πρωτογενούς και δευτερογενούς
ανάπτυξης:  πρωτογενή  ωοκύτταρα  (PVO),  ωοκύτταρα  στο  στάδιο  των  κυστιδίων  λεκίθου  (CA),
λεκιθογενετικά  ωοκύτταρα  (VTO)  (Εικόνα  1).  Επιπλέον,  όλα  τα  άτομα  είχαν  ενδείξεις  μελλοντικής
(ωοκύτταρα  στο  στάδιο  της  τελικής  ωρίμανσης  -συγκεκριμένα  το  στάδιο  της  μετανάστευσης  του
πυρήνα {ΜΝ], Εικόνα 1Β), ή, πρόσφατης ωοτοκίας (ύπαρξη κενών ωοθυλακίων). 

Τα  κενά  ωοθυλάκια  (οι  δομές  που  απομένουν  στην  ωοθήκη  μετά  την  απελευθέρωση  των
αβγών) ήταν τριών, μορφολογικά διακριτών σε σχέση με το βαθμό αποδιοργάνωσής τους, τύπων: (1)
άθικτα ωοθυλάκια (POF-0), που αντιστοιχούσαν σε πολύ πρόσφατη ωοτοκία (0-μερικών ωρών) (βλέπε
Hunter & Macewitz [1985], Schismenou et al. [2012], Εικόνα 1C), (2) κενά ωοθυλάκια μίας μέρας (POF-
1),  με  ενδιάμεσο  βαθμό  αποδιοργάνωσης  (Εικόνα  1D),  που  αντιστοιχούσαν  σε  ωοτοκία  της
προηγούμενης νύχτας απ’ αυτήν της δειγματοληψίας και (3) πολύ μικρά και συμπαγή κενά ωοθυλάκια,
δύο ημερών (POF-2). Συνολικά, δύο άτομα (20%) είχαν  POF-0, δύο (20%)  POF-1, δύο (20%) ΜΝ και
τέσσερα άτομα (40%) είχαν τόσο ΜΝ όσο  POF-2. Τα τελευταία, συμπεράναμε ότι ωοτοκούσαν κατά
πάσα πιθανότητα με συχνότητα τριών ημερών, δεδομένου ότι, την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, το στάδιο
της τελικής ωρίμανσης διαρκεί περίπου μία ημέρα σε άλλα πελαγικά είδη (Somarakis et al. 2012).

Στο δείγμα του Νοεμβρίου (αρχή της αναπαραγωγικής περιόδου), ένα θηλυκό ήταν στην αρχή
της γοναδικής ωρίμανσης με την πιο προηγμένη ομάδα ωοκυττάρων να βρίσκεται στο στάδιο CA, δύο
άτομα είχαν λεκιθικά ωοκύτταρα και ένα από τα τέσσερα άτομα που εξετάστηκαν παρουσίαζε ένδειξη
πρόσφατης ωοτοκίας (POF-0).

Oocyte diameter (µm)

Εικόνα 2: Επί τοις εκατό (%) κατανομές συχνοτήτων διαμέτρου ωοκυττάρων.  CA: θηλυκό στο
στάδιο κυστιδίων λεκίθου (Νοέμβριος).  VIT: θηλυκό στο στάδιο της λεκιθογένεσης (Νοέμβριος).
POF-0:  θηλυκό  με  πρώιμα  μεταωορρηξιακά  ωοθυλάκια  (Μάιος).  POF-1:  θηλυκό  με
μεταωορρηξιακά ωοθηλάκια μίας  ημέρας (Μάιος).  MN &  POF-2:  θηλυκό με  μεταωορρηξιακά
ωοθηλάκια δύο ημερών και ωοκύτταρα στο στάδιο της μετανάστευσης του πυρήνα (Μάιος).  MN:
θηλυκό με ωοκύτταρα στο στάδιο της μετανάστευσης του πυρήνα (Μάιος).   
Figure 2: Percent (%) frequency distributions of oocyte diameters. CA: female in cortical alveoli
stage  (November).  VIT:  female  in  vitellogenic  stage  (November).  POF-0:  female  with  new
postovulatory  follicles  (May).  POF-1:  female  with  day-1  postovulatory  follicles.  MN & POF-2:
female with day-2 postovulatory follicles and migratory nucleus oocytes (May). MN: females with
migratory nucleus oocytes (May).   
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Η εξέταση των κατανομών συχνοτήτων των διαμέτρων των ωοκυττάρων (Εικόνα 2), έδειξε ότι η
ομάδα (batch) των αβγών που θα ελευθερωθεί στο επόμενο συμβάν ωοτοκίας, ξεχωρίζει νωρίς κατά
την πορεία της λεκιθογένεσης και, κατά την αναπαραγωγική περίοδο, είναι σαφώς καθορισμένη μετά
την πάροδο μιας μέρας από την προηγούμενη ωοτοκία (POF-1). Τέλος, ξεχωρίζει πλήρως στο στάδιο
της μετανάστευσης του πυρήνα (ΜΝ), με την εμφάνιση κενού (hiatus) στις κατανομές συχνοτήτων των
ωοκυττάρων στα 600-650 μm (Εικόνα 2).

Οι εκτιμήσεις γονιμότητας ομάδας (Πίνακας Ι) κυμάνθηκαν από 10748 έως 22584 αβγά με μέσο
όρο 16915 αυγά. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις της σχετικής γονιμότητας κυμάνθηκαν από 77-160 αβγά g-1.
Οι  τιμές  αυτές  της  σχετικής  γονιμότητας  είναι  μικρότερες σε  σχέση με  αυτές  του γαύρου και  της
σαρδέλας (Ganias et al. 2014) που ίσως να οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος αυγών του E. golanii, που στο
στάδιο της μετανάστευσης πυρήνα μετρήθηκαν στα 700-1000 μm (Εικόνα 2).

Συμπερασματικά,  εντός  της  αναπαραγωγικής  του  περιόδου,  ο  πληθυσμός  του  E.  golanii
παρουσιάζει  έντονη  αναπαραγωγική  δραστηριότητα  στην  Κρήτη,  με  υψηλή  συχνότητα  ωοτοκίας,
σχετικά  χαμηλή  γονιμότητα,  αλλά  με  μεγάλο  μέγεθος  αυγού,  γεγονός  που  αποτελεί  ισχυρό
πλεονέκτημα για την επιβίωση των πλαγκτονικών σταδίων του είδους (Somarakis et al. 2019). 
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ABSTRACT  
Kostas Kapiris, Leila Bordbar, Sotiris Glykokokkalos, Stefanos Kavadas, Giannis Kapakos, Aigli
Legaki,  Danai  Mantopoulou,  John Dokos,  Iasonas  Spyros  Petroutsos,  Aikaterini  Stamouli,
Ioannis Fytilakos, Konstantinos Haralambous, George Christides: Preliminary results from a
pilot study regarding the recreational fishery in the Saronikos Gulf 
The  purpose  of  this  study  is  to  provide  the  preliminary  results  of  a  pilot  study  concerning  the
recreational fishery in Saronikos Gulf. This pilot study was carried out in the framework of the National
Data Collection Fishery project. It provides information related to various types of recreational fishing
(onboard, shore, underwater) the catches, the fishing gears used and the socio-economic aspects of this
unknown sector of the fishery.
Keywords: recreational fishery, fishing effort and expenditure, participation, socio-economic data

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ερασιτεχνική αλιεία (ΕΑ) αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής αλιευτικής δραστηριότητας,
επηρεάζει  σαφώς  τα  οικοσυστήματα  και  συχνά  παρουσιάζει  συγκρούσεις  με  την  επαγγελματική
παράκτια  αλιεία  (Kavadas et al.,  2012,  Keramidas et al.,  2018).  Εχει  καταγραφεί  ως  μια  από  τις
δημοφιλέστερες δραστηριότητες της παράκτιας ζώνης σε ολόκληρο τον κόσμο (Hyder et al. 2017). Στην
ΕΕ  υπολογίζεται  ότι  υπάρχουν  8.7  εκ  ερασιτέχνες  ψαράδες  (ΕΨ)  που  αλιεύουν  συνολικά  77.6
εκατομμύρια ημέρες το χρόνο και τα συνολικά ετήσια έξοδά τους είναι €5.9 δισεκατομμύρια (Hyder et
al. 2017). Τα αλιευόμενα είδη της ΕΑ στη Μεσόγειο Θάλασσα ποικίλλουν ανά περιοχή (Morales-Nin et
al.  2015).  Στην  Ελλάδα,  η  πλειονότητα  των  σκαφών  της  ΕΑ  έχουν  μήκος  μεταξύ  4  και  6  m και
ιπποδύναμη μεταξύ 6 και 15 HP (Κapiris & Kavadas 2016). Τα συνηθέστερα αλιευτικά εργαλεία είναι το
καλάμι από τη στεριά, η καθετή και η συρτή από το σκάφος και το υποβρύχιο ψάρεμα με καμάκι
(ψαροτούφεκο).  Ο σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  να  παρουσιάσει  τα  πρώτα προκαταρκτικά
αποτελέσματα από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στον Σαρωνικό Κόλπο. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν  συνολικά 139 ερωτηματολόγια τα οποία συγκεντρώθηκαν

από ερασιτέχνες αλιείς  που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου και αλιεύουν
από την ακτή, με σκάφος και με ψαροτούφεκο. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν  στην περιοχή
που  εκτείνεται  από  τη  Γλυφάδα  έως  το  Χάρακα  Λεγραινών,  καλύπτοντας  ακτογραμμή  45  km.  Τα
αποτελέσματα της παρούσας πιλοτικής έρευνας προέρχονται από τη πρώτη εποχιακή δειγματοληψία
που διενεργήθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ)
την περίοδο από 18 έως 21 Απριλίου 2019. Καταγράφηκε η αλιευτική δραστηριότητα των ερασιτεχνών
αλιέων  (ΕΨ):  είδος  αλιείας,  αλιευτικό  εργαλείο,  δόλωμα,  διάρκεια  αλιείας,  είδη  που  αλιεύτηκαν,
αλληλεπιδράσεις  με  θαλάσσια  θηλαστικά  και  χελώνες,  διενέξεις  και  προβλήματα.  Επιστημονικό
προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιούσε επιτόπου μετρήσεις του ολικού μήκους (cm) και του βάρους
(g) των ειδών που είχαν αλιευτεί. Προσωπικά στοιχεία των ερασιτεχνών αλιέων δεν καταγράφηκαν και
τα κοινωνικο-οικονομικά ερωτήματα που τους τέθηκαν  αφορούσαν την ηλικία, τα έξοδα αλιευτικού
εξοπλισμού και αγοράς δολωμάτων καθώς και την περιοχή διαμονής τους. Το σύνολο δεδομένων που
συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν στην Εθνική βάση δεδομένων του ΕΠΣΑΔ (Kavadas et al. 2013).   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Συνολικά συμπληρώθηκαν 139 ερωτηματολόγια από  τους εξής τύπους ΕΑ: αλιεία με καλάμι

(96), με ρόδα/πεταχτάρι (8), με καθετή (13), με καλαμαριέρα (6), με συρτή αφρού (2), με συρτή βυθού
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(1) και με ψαροτούφεκο (13). Συνολικά αρνήθηκαν να παραχωρήσουν συνέντευξη 18 άτομα, ενώ μόνο
8 γυναίκες υπήρχαν μεταξύ τους. Η εθνικότητα των ΕΨ στην πλειοψηφία τους ήταν Ελληνική, ωστόσο
καταγράφηκαν  ΕΨ  με  άλλες  εθνικότητες:  Αλβανική  (7),  Κυπριακή  (1),  Αγγλική  (1),  Λιβανική  (1),
Μολδαβική (2), Ρωσική (2). Η πλειοψηφία των ΕΨ συνήθως αλιεύει κατά τη διάρκεια του πρωινού και
μεσημεριού (09:00  -  15:00).  Η  διάρκεια  αλιείας   ήταν  από  μία  έως   επτά  ώρες  για  τους  χρήστες
καλαμιού,  μία έως δύο ώρες για την αλιεία με καλαμαριέρα, μέχρι τρεις ώρες για τη συρτή αφρού,
από  μία  έως  6  ώρες  για  την  αλιεία  με  καθετή,  και  τρεις  έως  πέντε  ώρες  για  την  αλιεία  με
ψαροτούφεκο. Η αλιεία από την ακτή γίνεται με καλάμι (ρόδα, μονοάγκιστρο, πολυάγκιστρο, απίκο,
casting), ενώ από το σκάφος με καθετή και συρτή αφρού.  Tα αφθονότερα είδη που αλιεύτηκαν ανά
εργαλείο δίνονται στην Εικόνα 1.
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Εικ. 1. Αφθονότερα είδη ανά αλιευτικό εργαλείο (Α=καλάμι, Β=καθετή, Γ=ψαροτούφεκο).
Fig. 1. Most abundant species caught per fishing gear (A=angling, B=fishing rod, C=speargun).

Σύμφωνα με την Εικόνα 1 τα αφθονότερα είδη που αλιεύθηκαν με το καλάμι από τη στεριά ήταν
ο κέφαλος [Mugil cephalus,  26 άτομα (Ν), με ολικό μήκος (ΟΜ) από 102-170 εκ, και ατομικό βάρος
σώματος (Β) από 80-150 γρ.],άλλα  είδη της οικογένειας  Mugilidae, (Ν=14, ΟΜ=80-100 εκ., Β=10-80
γρ.),  ο  σαργός  (Diplodus sargus)  (Ν=12,  ΟΜ=20-100  εκ.,  Β=15-155  γρ.),  και  ο  καμπανάς  (Diplodus
vulgaris) (Ν=11, ΟΜ=174-234 εκ., Β=105-295 γρ.). Με την καθετή αλιεύθηκαν κυρίως χάνος (Serranus
cabrilla) (Ν=18, ΟΜ=100-200 εκ., Β=10-164 γρ.) και μπαλάς (Dentex macrophthalmus) (Ν=15, ΟΜ=158-
175 εκ., Β=51-75 γρ.). Με το ψαροτούφεκο αλιεύτηκαν λαβράκι (Dicentrarchus labrax) (Ν=5, ΟΜ=350-
650 εκ., Β=800-1000 γρ.)  και χταπόδι (Octopus vulgaris) (Ν=3, Β=800-1000 γρ.). Με τη συρτή βυθού
αλιεύθηκε μια στήρα (Epinephelus costae) (ΟΜ=750 εκ., Β=2500 γρ). 

Οι ΕΨ που αλίευαν με καλάμι δήλωσαν ότι τα είδη που συνήθως στοχεύουν είναι τσιπούρα
(Sparus aurata), κέφαλοι, σαργός, λαυράκι και σάλπα (Sarpa salpa). Αντίστοιχα οι ΕΨ που αλίευαν με
ρόδα στοχεύουν χταπόδι, σαργό, τσιπούρα, με καθετή σαργό, σπάρο (Diplodus annularis), χταπόδι, με
καλαμαριέρα καλαμάρι (Loligo vulgaris) και σουπιά (Sepia officinalis), με συρτή αφρού λαβράκι και με
ψαροτούφεκο ροφό (Epinephelus marginatus), στήρα και συναγρίδα (Dentex dentex). 

Τα δολώματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους ΕΨ με καθετή, ήταν: φρέσκια γαρίδα (από 59
ΕΨ), ψάρι φρέσκο (από 3 ΕΨ) και ψωμί (από 2 ΕΨ). Οι ΕΨ από την ακτή χρησιμοποιούσαν για δόλωμα
σκουλήκια [φαραώ, ακροβάτης, μονοδόλι (από 52 ΕΨ)], ψωμί (από 50 ΕΨ), προνύμφη εντόμων (από 22
ΕΨ),  ψαροτροφή  (από  14  ΕΨ),  καραβιδάκι  (από  5  ΕΨ).  Οι  ΕΨ  με  συρτή  αφρού  συνήθως
χρησιμοποιούσαν για δόλωμα το ψεύτικο ψαράκι. 
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Στην Εικόνα 2 παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα όπως δηλώθηκαν από τους ΕΨ
και αφορούν την άσκηση της δραστηριότητας τους και γενικότερους προβληματισμούς που σχετίζονται
με  τα  αποθέματα  και  τη  νομοθεσία.  Οι  περισσότεροι  ανέφεραν  την  επαγγελματική  αλιεία,  την
υπεραλίευση,  τα θαλάσσια απορρίμματα,  την  τεχνική  αλιείας  και  τη διάθεση των αλιευμάτων στο
εμπόριο από μερίδα ψαροτουφεκάδων. 
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Εικ. 2. Προβλήματα των ερασιτεχνών ψαράδων που αλιεύουν στο Σαρωνικό Kόλπο.
Fig. 2. Problems faced by the recreational fishers in Saronikos Gulf.

Το ύψος των εξόδων άσκησης της δραστηριότητας τους στην περιοχή μελέτης είναι σχετικά χαμηλό με
το μεγαλύτερο τμήμα του να αφορά στην αγορά αλιευτικών εργαλείων (Εικ. 3). 

Εικ. 3. Μέσες τιμές ανά κατηγορία εξόδων ερασιτεχνών ψαράδων στον Σαρωνικό Kόλπο.
Fig. 3. Mean values of consumables of recreational fishers in Saronikos Gulf.

Στον  Πίνακα  Ι  παρουσιάζονται  στοιχεία  σχετικά  με  είδη  που  δηλώθηκαν  από  τους  ΕΨ  ότι
απελευθερώθηκαν κατά τη διαδικασία αλιείας. Το 31% των ΕΨ από την ακτή με καλάμι δήλωσε ότι
απελευθερώνει υπομεγέθη αλιεύματα ενώ παρόμοιες αναφορές καταγράφηκαν και από άλλους ΕΨ,
κάτι  το  οποίο  χρήζει  περαιτέρω  διερεύνησης  και  χρήση  μεγαλύτερου  δείγματος  διαθέσιμο  για
ανάλυση. 
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Πίνακας  I.  Στοιχεία  για  την  απελευθέρωση ψαριών  της  ερασιτεχνικής  αλιείας  στον  Σαρωνικό
Κόλπο. 
Table I. Release of fishes in the recreational fishery in  Saronikos Gulf.

Εργαλείο 1 2 3 4

Καθετή 2 15 23,07%, 100% Serranus cabrilla Diplodus annularis

Καλάμι 30 31 14,28-100% Πολλά είδη*

Ψαροτούφεκο 1 8 100% Mugil cephalus

1: Αριθμός ψαράδων που απελευθέρωσαν ψάρια στη θάλασσα 
2:  Ποσοστό  των ΕΨ που απελευθέρωσαν ψάρια  επί  του  ολικού αριθμού καταγεγραμμένων
ψαράδων/αλ. εργαλείο που έδωσαν συνέντευξη
3: Ποσοστό απελευθερωμένων ψαριών/ολικό αλίευμα των συγκεκριμένων ΕΨ 
*: κυρίως Gobiidae, Mugil cephalus, Mugilidae

Σχετικά  με  τις  αλληλεπιδράσεις  της  ΕΑ  με  τα  θαλάσσια  θηλαστικά  και  θαλάσσιες  χελώνες
καταγράφηκαν τα παρακάτω: (α) περιορισμένες αναφορές για καταστροφή εργαλείων από δελφίνια,
(β) σπάνια αλληλεπίδραση με θαλάσσια θηλαστικά, (γ) περιορισμένες αναφορές για παρουσία φώκιας
και θαλάσσιων χελωνών.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας στηρίζονται σε μία χρονική αναφορά (Απρίλιος) και σε
μικρό  αριθμό  ερωτηματολογίων  έτσι  ώστε  να  μην  είναι  δυνατή  η  αποτύπωση  της  πραγματικής
κατάστασης της ΕΑ στο Σαρωνικό κόλπο. Συγχρόνως όμως είναι σημαντική η έναρξη παρακολούθησης
της ΕΑ μέσα από το ΕΣΠΑΔ και η συγκέντρωση στοιχείων σε έναν τομέα όπου η γνώση είναι ελλιπής και
συγχρόνως όμως απαραίτητη για το σχεδιασμό μέτρων διαχείρισης. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής
μελέτης που πραγματοποιείται ταυτόχρονα στη Καβάλα και  στην Πρέβεζα,  θα δοθεί  η δυνατότητα
ενδελεχούς   μελέτης  της  ΕΑ  σε  πανελλήνιο  επίπεδο  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  διαχείρισης  των
αλιευτικών αποθεμάτων της Ελλάδας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η συγκεκριμένη δράση της μελέτης της ΕΑ πραγματοποιείται στα πλαίσια της εκτέλεσης του Εθνικού
Προγράμματος  Συλλογής  Αλιευτικών  Δεδομένων το  οποίο  εκτελείται  από  το  Ινστιτούτο  Αλιευτικής
Ερευνας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
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Η βιολογία του σπάρου Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) στον Πατραϊκό και τη
γύρω περιοχή

Παναγιώτα Στάππα, Αλέξης Λάζαρης, Ευάγγελος Τζανάτος
Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 26504, Ελλάδα, pstappa@yahoo.com

ABSTRACT
Panagiota Stappa, Alexis Lazaris, Evangelos Tzanatos: The biology of the annular seabream
Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) in Patraikos Gulf and the adjacent area
The biology of the annular seabream, Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) was studied in the Patraikos
Gulf and the adjacent western Korinthiakos and the central Ionian Sea (eastern Mediterranean). A total
of 467 individual fish were collected from the catches of five fishing gears between March 2018 and
March 2019. Seasonal fluctuations of gonad maturity stages and the gonadosomatic index indicated that
the reproductive season extends from April to July peaking in April-May. Males and females showed an
isometric growth. Fish age was estimated from observation of sagittal otoliths under stereoscope and
ranged  from  0  to  10+. Length-at-maturity  was  99  mm  for  females  and  93  mm  for  males. Most
undersized individuals came from the boat seine gear. The findings of the present work can be used to
improve  assessments  and  the  management  of  the  fisheries  that  have  significant  bycatches  of  this
species.
Keywords: Diplodus annularis, reproduction, growth, Patraikos, multi-gear fisheries

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεσογειακή αλιεία χαρακτηρίζεται από έντονη χωρική και χρονική ετερογένεια, πολύ-ειδικό

και  πολύ-εργαλειακό  χαρακτήρα  καθώς  και  άλλα  χαρακτηριστικά  που  καθιστούν  δύσκολη  την
παρακολούθηση και διαχείρισή της (Lleonart & Maynou 2003). Επιπροσθέτως, για πολλά αποθέματα
απουσιάζει  βασική  βιολογική  γνώση  που  θα  ήταν  χρήσιμη  για  πληθυσμιακές  εκτιμήσεις  (stock
assessments) ή για αξιολόγηση διαχειριστικών μέτρων.  Ετσι, η γνώση για την ηλικιακή σύνθεση, την
ανάπτυξη,  την  αναπαραγωγή,  την  ένταξη  στο  απόθεμα,  την  κατανομή  και  τη  μετανάστευση είναι
σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση των αποθεμάτων, ιδιαίτερα για είδη
περιορισμένης εμπορικότητας, για τα οποία τέτοιες πληροφορίες μπορεί να σπανίζουν. 

Το είδος Diplodus annularis (Linnaeus, 1758), σπάρος, είναι ένα παράκτιο είδος που συναντάται
σε αμμώδη υποστρώματα και σε θαλάσσια λιβάδια σε βάθη 0-100 m, ενώ νεαρά άτομα εμφανίζονται
και σε λιμνοθάλασσες (Bauchot & Hureau 1990). Είναι  σαρκοφάγο είδος. Η εξάπλωσή του εκτείνεται
στη  Μεσόγειο,  στη  Μαύρη  Θάλασσα  και  στο  ΒΑ  Ατλαντικό.  Στην  ανατολική  Μεσόγειο  το  είδος
αναπαράγεται από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο (Bauchot & Hureau 1990). 

Ο σπάρος είναι ένα είδος που εμφανίζεται πολύ συχνά στην αλιευτική παραγωγή διαφόρων
αλιευτικών  εργαλείων  σε  όλη  τη  περιοχή  εξάπλωσής  του.  Πολλές  φορές  αποτελεί  παράπλευρο
αλίευμα, ενώ στην Τυνησία (Chaouch et al. 2013, Mouine et al. 2011) και στα Κανάρια νησιά (Pajuelo &
Lorenzo 2001)  είναι σημαντικό εμπορικό είδος και  αποτελεί  στόχο της αλιείας.  Στη Μεσόγειο,  στα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος αλιείας του είναι τα 12 cm (European
Commission 2006).  Λίγα δεδομένα υπάρχουν αναφορικά με τη βιολογία και την οικολογία του στη
Μεσόγειο, παρόλο που πολλές φορές περιλαμβάνεται σε πολύ-ειδικές μελέτες (Mouine et al. 2011).

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη μελέτη της βιολογίας του σπάρου στον Πατραϊκό, στο
δυτικό Κορινθιακό Κόλπο και στο κεντρικό Ιόνιο Πέλαγος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η συλλογή των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο: Μάρτιος 2018- Μάρτιος

2019 από σκάφη επαγγελματικής αλιείας στον Πατραϊκό και δυτικό Κορινθιακό Κόλπο και στο κεντρικό
Ιόνιο.  Συνολικά συλλέχθηκαν 467 άτομα προερχόμενα από συνολικά 50 καλάδες από τα αλιευτικά
εργαλεία βιντζότρατα, γρι-γρι, δίχτυ, μηχανότρατα και παραγάδι και από βάθη 3,6-73,1 m. 

Τα δείγματα καταψύχονταν και μεταφέρονταν στο εργαστήριο. Εκεί μετρούνταν το ολικό μήκος
(TL) των ατόμων στο κοντινότερο χιλιοστό και ζυγίζονταν το ολικό βάρος, το βάρος γονάδων και ήπατος
με ακρίβεια 0,1  g. Με τα δεδομένα αυτά, υπολογίστηκαν ο γοναδοσωματικός δείκτης (GSI) = 100  ×
βάρος γονάδων/ολικό βάρος, ο ηπατοσωματικός δείκτης (HSI)= 100 × βάρος ήπατος/ολικό βάρος και ο
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δείκτης ευρωστίας (CF) = ολικό βάρος × 105/(ολικό μήκος)3. Επιπλέον, προσδιορίστηκε μακροσκοπικά
το φύλο και το στάδιο ωρίμανσης με βάση την κλίμακα του MEDITS (MEDITS Working Group 2012). 

Η εκτίμηση της ηλικίας  έγινε με τη χρήση ωτολίθων. Αυτοί,  αφαιρούνταν από τα ψάρια και
αποθηκεύονταν στεγνοί σε σκοτεινό μέρος. Για το προσδιορισμό της ηλικίας, οι ωτόλιθοι τρίφτηκαν με
λεπτό γυαλόχαρτο και τοποθετήθηκαν με την εσωτερική κοίλη πλευρά προς τα πάνω σε τρυβλίο Petri
με γλυκερίνη. Ο αριθμός των ετησίων δακτυλίων προσδιορίστηκε σε στερεοσκόπιο με μαύρο φόντο και
προσπίπτον πλάγιο φως, χρησιμοποιώντας τη διαφορετική διαφάνεια των ζωνών λόγω διαφορετικής
εναπόθεσης υλικού μεταξύ των εποχών ευνοϊκής και μη-ευνοϊκής αύξησης. Η παρατήρηση έγινε για
465 ζεύγη ωτολίθων, οι οποίοι διαβάστηκαν δύο φορές –μεταξύ των δύο εκτιμήσεων παρεμβάλλονταν
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Από αυτούς, οι 47 εκτιμήσεις ηλικίας θεωρήθηκαν μη-έγκυρες,
λόγω μη ταύτισης των δύο παρατηρήσεων.

Αναφορικά με τη σχέση μήκους-βάρους (TW)= a×(TL)b υπολογίστηκαν οι παράμετροι a και b για
το σύνολο των ατόμων καθώς και για το κάθε φύλο ξεχωριστά. Το μήκος πρώτης αναπαραγωγής για
κάθε φύλο (TL50)  υπολογίστηκε από την εξίσωση:  P=  e (v1+v2×TL)/1+  e (v1+v2×TL).  Το ν1 αντικατοπτρίζει το
σημείο τομής του άξονα y’y και το v2 την κλίση της καμπύλης ύστερα από λογαρίθμιση. Η τελική τιμή
του TL50  εκτιμήθηκε από την εξίσωση: TL50 =v1  / v2, με τα v1  και v2  να υπολογίζονται από την εφαρμογή
της λογιστικής συνάρτησης στο ποσοστό των ώριμων ατόμων ανά κλάση μεγέθους.

Οι  βιολογικοί  δείκτες  (γοναδοσωματικός,  ηπατοσωματικός,  δείκτης  ευρωστίας)  και  το  ολικό
μήκος  αναλύθηκαν  σε  συνάρτηση  με  το  μήνα  αλιείας  και  το  αλιευτικό  εργαλείο.  Καθώς  οι
προκαταρκτικοί  έλεγχοι  υπέδειξαν  ότι  δεν  ικανοποιούνταν  τα  κριτήρια  της  παραμετρικότητας,  η
ανάλυση έγινε ανεξάρτητα για καθεμιά επεξηγηματική παράμετρο με τον έλεγχο  Kruskal-Wallis.  Το
επίπεδο σημαντικότητας για τους στατιστικούς ελέγχους ήταν α=0,05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τα μανωμένα δίχτυα συλλέχθηκαν 256 άτομα σπάρου (TL: 95-187 mm), από τη βιντζότρατα

103 άτομα (TL: 49-174  mm),  από τη μηχανότρατα 91 άτομα (TL: 95- 171mm), από το παραγάδι 13
άτομα (TL: 115-178 mm) και από το γρι-γρι τέσσερα άτομα (TL: 120-145 mm). Το TL είχε εύρος 49-187
mm και το βάρος 2,09-108,35 g, με τα περισσότερα άτομα να κατανέμονται μεταξύ 120 και 140 mm.
Αναφορικά με το φύλο, 161 άτομα  (39%) ήταν θηλυκά, 122 (26%) ήταν αρσενικά και 184 άτομα (35%)
ήταν  ανώριμα (άτομα με  απροσδιόριστες  γονάδες).  Σε  σχέση  με  το  ελάχιστο  επιτρεπόμενο  μήκος
αλιείας, φάνηκε ότι ένα σημαντικό μέρος του δείγματος (39,8 %) αποτελούνταν από υπομεγέθη άτομα.
Εξετάζοντας τα άτομα ανά αλιευτικό εργαλείο φάνηκε ότι το 77,7% των ατόμων που προήλθαν από
βιντζότρατα  είχαν μήκος κάτω του επιτρεπόμενου μήκους  αλιείας.  Καθώς νεαρά άτομα του είδος
εγκαθίστανται σε ρηχούς όρμους με λιβάδια από  Posidonia oceanica ή  Zostera sp. (που είναι τυπικά
αλιευτικά πεδία του εργαλείου)  και  παραμένουν εκεί  σχεδόν για όλη τους τη ζωή (Matic 2001),  η
προστασία  των  νεαρών  ατόμων  και  των  ενδιαιτημάτων  τους  φαίνεται  να  είναι  σημαντική  για  τη
διατήρηση του αποθέματος.

Παρατηρήθηκαν όλα τα στάδια γενετικής ωρίμανσης. Ώριμα άτομα (στάδιο-3 κλίμακας MEDITS)
βρέθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο με Ιούλιο, και οι ηλικίες τους ήταν μεγαλύτερες του ενός έτους και
για τα δύο φύλα. Το ποσοστό των ώριμων θηλυκών ατόμων (68 %) ήταν μεγαλύτερο από αυτό των
αρσενικών.  O γοναδοσωματικός  δείκτης  είχε  σημαντικά  μεγαλύτερες  τιμές  τον  Απρίλιο–Μάιο  και
παρέμενε μέχρι και τον Ιούλιο σε τιμές υψηλότερες από αυτές του υπόλοιπου έτους. Η αναπαραγωγή
του είδους φαίνεται να πραγματοποιείται νωρίτερα στο έτος σε σχέση με τον Ατλαντικό και τη δυτική
Μεσόγειο (π.χ. Pajuelo & Lorenzo 2001) και αργότερα σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο (Bauchot &
Hureau 1990) και τη Μαύρη Θάλασσα (Salekhova 1961). Το μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (TL50)
υπολογίστηκε για τα θηλυκά στα 99 mm και για τα αρσενικά στα 93 mm (Εικόνα 1). Παρόμοια μήκη
πρώτης ωρίμανσης έχουν βρεθεί στην περιοχή της Αδριατικής (αρσενικά: 90  mm, θηλυκά: 100  mm,
Matic-Skoko et al.  2006).  Διαφορετικά μήκη έχουν βρεθεί  στα Κανάρια Νησιά (αρσενικά:  103  mm,
θηλυκά: 128 mm, Pajuelo & Lorenzo 2001) και στο Βόρειο Αιγαίο (αρσενικά: 111 mm, θηλυκά: 112 mm,
Torcu-Koc  et al. 2002).  Συνεπώς,  φαίνεται  ότι  στη  περιοχή  της  Κεντρικής  Μεσογείου  τα  άτομα
ωριμάζουν σε μικρότερα μήκη.

Η  ηλικία  εκτιμήθηκε  για  το  σύνολο  των  ατόμων και  κυμάνθηκε  μεταξύ  0  και  10+  ετών.  Οι
εκτιμώμενες ηλικίες και τα μήκη των ατόμων χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή κλείδας μήκους-
ηλικίας (Πίνακας Ι). Στην κλείδα μήκους-ηλικίας των Pajuelo & Lorenzo (2001) στα Κανάρια νησιά, τα
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άτομα ηλικίας 0 είχαν μήκη 80-130  mm, εν αντιθέσει με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας,
όπου άτομα κάτω του ενός έτους είχαν μήκη ως 90mm. Στη περιοχή της Αδριατικής, άτομα ενός έτους
είχαν μήκος 35-74 mm, εν αντιθέσει με τη παρούσα εργασία όπου τα άτομα ηλικίας ενός έτους είχαν
μεγάλο εύρος (60-150  mm). Παράλληλα, στην Αδριατική (Matic-Skoko et al. 2006)  και στο Βόρειο
Αιγαίο (Torcu-Koc et al. 2002) έχει παρατηρηθεί ότι άτομα μικρής ηλικίας είχαν όχι μόνο μικρά μήκη
αλλά και μικρά εύρη μηκών, σε αντίθεση με τη παρούσα εργασία όπου στις περισσότερες ηλικιακές
κλάσεις, τα εύρη μηκών ήταν εκτενή. Ενδεχομένως αυτές οι διαφορές να οφείλονται στο γεγονός ότι η
εκτίμηση της ηλικίας έγινε με διαφορετικό τρόπο (στην Αδριατική χρησιμοποιήθηκαν λέπια ως μέσο
εκτίμησης  της  ηλικία)  ή  στην  εμπειρία  του  παρατηρητή.  Επίσης,  οι  διαφορές  αυτές  μπορεί  να
οφείλονται  στο  γεγονός  ότι  οι  κλείδες  στις  εργασίες  αυτές  κατασκευάστηκαν  από  δείγματα  που
προήλθαν  από  ένα  μόνο  αλιευτικό  εργαλείο  (συγκεκριμένη  επιλεκτικότητα).  Από  την  άλλη,  στη
παρούσα  εργασία  χρησιμοποιήθηκαν  άτομα  από  διαφορετικά  αλιευτικά  εργαλεία  με  διαφορετική
επιλεκτικότητα το καθένα.
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Εικόνα 1:  Μήκος πρώτης γεννητικής ωρίμανσης (TL50 ) για αρσενικά και θηλυκά άτομα
Figure 1: Length-at-maturity (TL50 ) for males and females

Πίνακας  Ι:  Κλείδα  μήκους-ηλικίας  για  το  σύνολο  των  ατόμων  (περιλαμβανομένων  και  των
ανώριμων ατόμων). U: Ηλικία απροσδιόριστη
Table I: Age-length key for all fish examined (including immature fish). U: Age not discerned

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ U Σύνολο
50 3 3
60 26 6 32
70 17 1 18
80 1 1
90 2 4 6

100 10 5 5 2 1 23
110 12 11 12 5 2 2 1 6 51
120 15 14 13 10 4 2 1 1 14 74
130 10 17 12 18 5 4 1 1 1 7 76
140 7 5 14 8 12 5 2 2 1 12 68
150 7 8 6 3 2 10 2 3 3 44
160 7 15 11 3 1 1 1 3 2 3 47
170 4 5 3 2 14
180 1 2 1 1 1 6
190 1 1 2

Σύνολο 48 72 67 81 63 34 25 10 4 6 8 47 465

Μήκος 
(mm)

Ηλικία (έτη)

Από  τη  σχέση  μήκους-βάρους  το  απόθεμα  ακολουθεί  ισομετρικό  πρότυπο  αύξησης
(TW=0,0166×L3,0083).  Αντίστοιχο  πρότυπο  ακολουθούν  τόσο  τα  αρσενικά  όσο  και  τα  θηλυκά  άτομα
(Εικόνα 2). Ο έλεγχος της ισομετρικής αύξησης (b=3) έγινε  με  t test στατιστικό έλεγχο, με  p>0.05 σε
όλες τις περιπτώσεις.

Ο  έλεγχος  Kruskal-Wallis έδειξε  ότι  το  ολικό  μήκος  (Η=122,8,  p<0,001),  ο  γοναδοσωματικός
(Η=84,6,  p<0,001) και ηπατοσωματικός δείκτης (Η=30,3, p<0,001) διαφέρουν ανά αλιευτικό εργαλείο,
αλλά όχι και ο δείκτης  ευρωστίας (Η=0,3, p=0,85). Το αλιευτικό εργαλείο από το οποίο συλλέχθηκαν τα
μικρότερα σε μήκος άτομα ήταν η βιντζότρατα. Στα άτομα που συλλέχθηκαν από τη μηχανότρατα, ο
γοναδοσωματικός  δείκτης  είχε  μεγαλύτερες  τιμές,  ενώ  τα  άτομα  που  συλλέχθηκαν  με  μανωμένα
δίχτυα είχαν μικρότερες τιμές ηπατοσωματικού δείκτη. Ο μήνας αλιείας φάνηκε να είναι στατιστικά
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σημαντικός  παράγοντας  διαφοροποίησης  για  όλες  τις  εξεταζόμενες  μεταβλητές  (σε  όλες  τις
περιπτώσεις  H=45,5-202,6 και  p<0,001).  Από την ανάλυση, προέκυψε ότι  τα μικρότερα σε μέγεθος
άτομα συλλέχθηκαν το μήνα Μάρτιο. Ο γοναδοσωματικός δείκτης εμφάνισε μέγιστες τιμές τον Απρίλιο
και Μάιο, ενώ ο ηπατοσωματικός δείκτης εμφάνισε δύο μέγιστα, το πρώτο κατά το μήνα Μάιο, και ένα
δεύτερο τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. 
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Εικόνα 2: Σχέση μήκους-βάρους TW= a×Lb για τα αρσενικά και για τα θηλυκά άτομα.   
Figure 2: Length-weight relationship TW= a×Lb for male and female individuals.

Μπορεί  το είδος  Diplodus annularis να μην είναι  ιδιαίτερα εμπορικό στην Ελλάδα, αποτελεί
όμως σημαντικό παράπλευρο αλίευμα, και πολλές φορές απορριπτόμενο είδος. Οι συνήθεις βιολογικές
μελέτες  κατευθύνονται  στη  μελέτη  ειδών-στόχων  και  όχι  σε  είδη  χαμηλής  εμπορικής  αξίας.  Κατά
συνέπεια,  συχνά  οι  επιδράσεις  της  αλιείας  στα  αποθέματα  αυτά  είναι  άγνωστες.  Παράλληλα,  η
διαχείριση των αποθεμάτων στη περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω του πολύ-ειδικού
και πολύ-εργαλειακού χαρακτήρα της αλιείας στη Μεσόγειο.
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Προκαταρκτικά στοιχεία μορφομετρίας σχετικά με το μπλε καβούρι Callinectes
sapidus (Decapoda, Portunidae) στο Μαλιακό Κόλπο
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ABSTRACT
Sokratis Thalassinos, Stefanos Kavadas, Persefoni Megalofonou, Kostas Kapiris: Preliminary
data  of  morphometry  of  the  blue  crab  Callinectes  sapidus (Decapoda,  Portunidae)  in
Maliakos gulf
The aim of the present study is to study the relative growth of C. sapidus in the Maliakos Gulf, to add
new data to the literature, and thus to contribute to the management of this resource. Morphometric
analyses were conducted in 139 specimens of C. sapidus (106 female and 82 male) caught in the period
September 2018-May 2019 in the area of Maliakos Gulf with traps. The results of the morphometric
analyses showed a clear sexual  dimorphism in  C.  sapidus.  The relative growth of  the body parts in
relation to carapace length, particularly in males, indicates sexual dimorphism in the study area.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μπλε καβούρι (Callinectes sapidus Rathbun, 1896) είναι ενδημικό είδος του Δ. Ατλαντικού

(από τις ακτές του Καναδά μέχρι τις βόρειες ακτές της Αργεντινής, Williams 1984). Απαντάται συνήθως
σε εκβολές ποταμών και ρηχά παράκτια νερά μέχρι τα 90  m βάθος  (Melo 1999). Από τις αρχές του
20ου αιώνα έχει εισχωρήσει σε ολόκληρη τη Μεσόγειο (Mancinelli et al. 2017a,b) – όπου και θεωρείται
εισβολέας   (Zenetos et al.  2005) -  καθώς  και  στη  Μαύρη  Θάλασσα  (Ak et  al.  2015).  Λιγοστές
πληροφορίες  υπάρχουν  σχετικά  με  τη  βιολογία  και  οικολογία  του  εμπορικού  αυτού  είδους  (π.χ.
Mancinelli et al. 2017a,b). Το μπλε καβούρι παρόλο που η παρουσία του έχει καταγραφεί σε αρκετές
περιοχές της Ελλάδας δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στον Ελληνικό χώρο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα  δείγματα  συλλέχθηκαν,  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «Η  μελέτη  των  θαλάσσιων

βιολογικών  πόρων  του  Μαλιακού  κόλπου,  η  επίδραση  της  κλιματικής  αλλαγής  στο  θαλάσσιο
οικοσύστημα  και  προτεινόμενα  μέτρα  διαχείρισης  για  τη  βέλτιστη  εκμετάλλευσης  των  αλιευτικών
πόρων της περιοχής» σε μηνιαία βάση, από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Μάιο του 2019. Οι
δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Μαλιακού και  τα δείγματα συλλέχθηκαν με
ιχθυοπαγίδες  («καλαθούρια»).  Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζονται  κάποιες  μορφομετρικές
μετρήσεις.  Οι  μετρήσεις  πραγματοποιήθηκαν με  παχύμετρο (0,1  mm) σε σύνολο 139 ατόμων (106
θηλυκών και 82 αρσενικών). Σε κάθε άτομο ορίστηκαν ως εξής (Εικόνα 1):  CL: μήκος κεφαλοθώρακα,
BB:  πλάτος κεφαλοθώρακα,  ALB: πρόσθιο  πλευρικό  όριο, PLB:  οπίσθιο  πλευρικό  όριο, FML:  μήκος
πρόσθιου περιθωρίου,  CPL: μήκος χηλής,  CPH: ύψος χηλής, W5: πάχος του 5ου κοιλιακού σωμίτη.  Η
σύγκριση των διάμεσων τιμών (median) έγινε μέσω του στατιστικού τεστ Mann-Whitney σε επίπεδο
σημαντικότητας α=0,05.  Η  στατιστική  ανάλυση έγινε  με  την  χρήση του στατιστικού  προγράμματος
Statgraphics,  όπου υπολογίστηκαν  οι  αλλομετρικές  σχέσεις  των  παραπάνω εξαρτημάτων του μπλε
καβουριού σε σχέση με το μήκος κεφαλοθώρακα (CL), με την χρήση του μοντέλου (Υ= loga + blogX), με
Χ  και  Y να  είναι  οι  διαστάσεις  και  a και  b (κλίση)  οι  σταθερές  της  ευθείας.  Η  σχέση  μήκους
κεφαλοθώρακα-βάρους σώματος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το λογαριθμοποιημένο μοντέλο της
αλλομετρικής εξίσωσης αύξησης W = a.CLb, όπου W = βάρος σώματος, CL = μήκος κεφαλοθώρακα, a και
b οι σταθερές της ευθείας. Οι τιμές a και b υπολογίστηκαν με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων.
Πραγματοποιήθηκε  Ανάλυση  Διακύμανσης  (ΑΝOVA)  και  δοκιμή  Student’s t-test προκειμένου  να
συγκριθούν  οι  διαφορές  ανάμεσα  στα  δύο  φύλα.  Η  ευρωστία  (condition factor,  Fulton’s K)
υπολογίστηκε χωριστά για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα, βάσει του τύπου K= 100W/L3 (Froese 2006),
όπου W είναι το ολικό βάρος σώματος (g) και L είναι το μήκος κεφαλοθώρακα (cm). Η διαφοροποίηση
ανάμεσα στα φύλα ελέγχθηκε μέσω του t-test (P<0.05). 
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      Εικόνα 1: Μορφομετρικές μετρήσεις πάνω στο C. sapidus Rathbun, 1896.
      Figure 1: Morphometic measurements on  C. sapidus Rathbun, 1896.

Πίνακας I: Εξισώσεις συσχέτισης μήκους κεφαλοθώρακα (CL) με τα  μέρη σώματος του C. sapidus,
(r=συντελεστής συσχέτισης, Αλλομετρία: t=student’s t-test που ελέγχει τον τύπο της αλλομετρίας
(Ηο:b=1 για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από W, όπου Ηο:b=3). Σε όλες τις περιπτώσεις Ρ<0,05.
Table I: Relationships beween carapace length (CL) and appendages of C. sapidus

 a b r Αλλομετρία t-test  a b r Αλλομετρία t-test

Θηλυκά Αρσενικά

BB 0,23 0,90 0,79 Αρνητική 39,7 BB -0,56 1,04 0,94 Ισομετρία 28,08

ALB -0,57 0,84 0,84 Αρνητική -5,8 ALB 1,09 1,03 0,94 Ισομετρία -8,9

PLB -0,63 0,84 0,85 Αρνητική 8,7 PLB -0,57 1,09 0,93 Ισομετρία -7,2

FML -0,80 0,72 0,87 Αρνητική -43,3 FML 2,45 0,85 0,93 Αρνητική -30,3

CPL -0,63 0,86 0,84 Αρνητική -4,5 CPL -0,42 1,38 0,91 Ισομετρία 3,71

CPH -0,47 1,11 0,74 Ισομετρία -54,3 CPH -0,93 1,35 0,87 Ισομετρία -35,6

W5 -1,35 0,87 0,79 Αρνητική -18,3 W5 -1,56 0,85 0,94 Αρνητική -19,9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα αρσενικά παρουσίασαν λίγο μεγαλύτερο εύρος μηκών κεφαλοθώρακα (47-93  mm, μέσος

όρος 71,36 mm 9,83 mm) σε σχέση με τα θηλυκά (47-83 mm μέσος όρος 67,37 mm 7,54 mm (Mann-
Whitney test P>0,05. Παρόμοια εύρη μηκών κεφαλοθώρακα έχουν βρεθεί και στη ΝΑ Αδριατική (Dulcic
et al. 2011). Αντίστοιχα, τα αρσενικά (75,61-516,18 g) ήταν και βαρύτερα των θηλυκών (69,55-317,95
g). Στην Αλβανία τα αρσενικά έχει βρεθεί ότι είναι βαρύτερα επίσης των θηλυκών ατόμων του ίδιου
είδους (Beqiraj & Kashta 2010). 

Δεν  υπάρχουν  στη  διεθνή  βιβλιογραφία  εργασίες  σχετικά  με  τη  μορφομετρία  του
συγκεκριμένου δεκαπόδου. Ελάχιστες εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη μορφομετρία
ειδών που ανήκουν στην ίδια οικογένεια (Portunidae) π.χ. του C. danae (Guimaraes et al. 2015) ή του
Portunus segnis (Hajjej et al.  2016).  Οι  αλλομετρικές  σχέσεις  που  μελετήθηκαν  ανάμεσα  στα
μορφομετρικά  χαρακτηριστικά  δείχνουν  ότι  η  αύξηση  είναι  διαφορετική  ανάμεσα  στα  δύο  φύλα
(Πίνακας  I).  Στην παρούσα μελέτη  εντοπίστηκε  μια  αρνητική  αλλομετρία  των μερών σώματος  των
θηλυκών ατόμων, εκτός του ύψους χηλής (CPH) που παρουσιάστηκε  ισομετρία,  ενώ στα αρσενικά
παρουσιάστηκε ισομετρική αύξηση των μερών σώματος και του μήκους κεφαλοθώρακα, εκτός του
προσθίου  περιθωρίου  (FML).  Στην  παρούσα  μελέτη  οι  τιμές  της  παραμέτρου  b ήταν  ελαφρά
μεγαλύτερες  στα  αρσενικά.  Το  μέγεθος  που  είναι  περισσότερο  συνδεδεμένο  με  τη  σεξουαλική
ωριμότητα των αρσενικών ατόμων είναι το μήκος της χηλής (CPL) (Hosseini et al. 2014). Στη παρούσα
μελέτη  φαίνεται  ότι  η  παρούσα  μέτρηση  παρουσιάζει  μια  θετική  αλλομετρία  με  το  μήκος
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κεφαλοθώρακα,  γεγονός  που  δείχνει  ότι  αυξάνεται  με  μεγαλύτερη  ταχύτητα  από  το  μήκος
κεφαλοθώρακα.  

Η σχέση μήκους κεφαλοθώρακα-βάρους σώματος δίνεται από την σχέση W=0,061 . CL1,90)(r=0,95)
για  τα  θηλυκά  και  W=0,0006.CL3.005(r=0,73)  για  τα  αρσενικά  (Εικόνα  2,  3).  Το  βάρος  σώματος
παρουσιάζει μια αρνητική αλλομετρία για τα θηλυκά και μια ισομετρία για τα αρσενικά. Σε όλες τις
περιπτώσεις  οι  συσχετίσεις  ήταν στατιστικά  σημαντικές  (Ανάλυση διακύμανσης,  P<0.01).  Η μεγάλη
διαφορά της παραμέτρου b ανάμεσα στα αρσενικά και θηλυκά άτομα έχει παρατηρηθεί σε πολλά είδη
του γένους Callinectes και οι τιμές του b δείχνουν τον έντονο σεξουαλικό διμορφισμό ανάμεσα στα δύο
φύλα του είδους. Οι σχέσεις μήκους βάρους μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την
ανάπτυξη  βάρους  του  πληθυσμού  και  να  χρησιμοποιηθούν  σε  συγκριτικές   μελέτες  μεταξύ
διαφορετικών πληθυσμών (Mori et al 1990).

Οι τιμές της ευρωστίας  (Fulton’s K) ήταν διαφορετικές  για τα δύο φύλα (t-test=7,13, Ρ<0,05).
Στα  αρσενικά  κυμάνθηκε  από  0,45-0,93  (μέση  τιμή=0,750,05)  και  στα  θηλυκά  το  εύρος  τιμών

κυμάνθηκε  στο  0,38-0,85  (μέση  τιμή=0,560,11).  Η  ευρωστία  επηρεάζεται  σε  μεγάλο  βαθμό  από
περιβαλλοντικούς παράγοντες,  ανάπτυξη γονάδας,  διατροφή και τάχος αύξησης του είδους (Froese
2006).

Εικόνα 2.  Σχέση μήκους κεφαλοθώρακα (CL) και  βάρους σώματος (W) στα θηλυκά άτομα  C.
sapidus που αλιεύθηκαν στο Μαλιακό κόλπο. 
Figure 2. Carapace length (CL)-Body weight (W) relationships in C. sapidus females caught in 
Maliakos Gulf.

Εικόνα 3. Σχέση μήκους κεφαλοθώρακα (CL) και βάρους σώματος (W) στα αρσενικά άτομα  C.
sapidus που αλιεύθηκαν στο Μαλιακό κόλπο. 
Figure 3. Carapace length (CL)-Body weight (W) relationships in C. sapidus males caught in 
Maliakos Gulf.

Οι μελέτες που σχετίζονται με τη μορφομετρία οικονομικά σημαντικών ειδών παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον για τους εξελικτικούς βιολόγους και τους διαχειριστές των ιχθυοαποθεμάτων. Η παρούσα
εργασία αποσκοπεί  στο να αποτελέσει  ένα πρώτο επιστημονικό  βήμα για μελλοντική  αλλομετρική
μελέτη όλων των πληθυσμών του είδους στη Μεσόγειο έτσι, ώστε μέσω των δομών των πληθυσμών,
να προσδιοριστούν οι στρατηγικές διαχείρισης των σημαντικών αποθεμάτων του.
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Παρακολούθηση της δυναμικής της τράτας βυθού του MEDITS στο Β. Αιγαίο με το

ασύρματο σύστημα θέσης ΙΤΙ

Αντώνιος Παπουτσής1, Πασχάλης Παπουτσής1, Παύλος Βιδωρής2, Καμίδης Νικόλαος3, 
Μάνος Κουτράκης4, Αργύρης Καλλιανιώτης5
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ABSTRACT
Antonios Papoutsis1, Paschalis Papoutsis1, Pavlos Vidoris2, Nikos Kamidis3, Manos 
Koutrakis4, Argyris Kalianiotis5: Monitoring of the bottom trawl dynamics in the N. Aegean 
MEDITS survey, using the wireless monitoring system ITI
The dynamics and geometry of bottom trawl used in MEDITS survey were studied through sensors
using a wireless system that transmit the geometry parameters of the net on a PC onboard at the
vessel. In this work the horizontal opening of the net at trawl wing ends as well as the vertical opening
at the center of the net were studied. The statistical analysis revealed that there is no linear correlation
between the two parameters and that the parameters change between years and between different
depth zones. Horizontal opening of the trawl is an important parameter for determine swept zone of
the vessel on basis of which biomass for each species is determined.
Keywords: bottom trawl monitoring, ITI, Dynamic monitoring bottom trawl, MEDITS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
To  πρόγραμμα MEDITS (International Bottom Trawl Survey in the Mediterranean)  ξεκίνησε to

1994 στην Έλλάδα, στο Νότιο Αιγαίο από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και στο
Ιόνιο από το Έλληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Έρευνών (ΈΛΚΈΘΈ).  Το 1996 προστέθηκε τρίτη ομάδα στο
Bόρειο Αιγαίο, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΈ). H δράση MEDITS συνεχίζεται μέχρι σήμερα
στο πλαίσιο  του Έθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (Έ.Π.Σ.Α.Δ.),  με την ίδια
μεθοδολογία (Bertran et al. 2002a). Ολες οι Έυρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν στο
MEDITS,  χρησιμοποιούν  την  ίδια  τράτα  βυθού  με  τις  ίδιες  προδιαγραφές,  αλλά  και  την  ίδια
μεθοδολογία  δειγματοληψίας  (MEDITS 2013)  προκειμένου  τα  αποτελέσματα  να  είναι  συγκρίσιμα
μεταξύ των ομάδων. Η παρακολούθηση της δυναμικής της τράτας βυθού γίνεται με ένα ηλεκτρονικό
σύστημα καταγραφής παραμέτρων, στην συγκεκριμένη περίπτωση από το σύστημα Integrated Trawl
Instrumentation (ITI),   της  Simrad. Το ΙΤΙ  είναι ένα πλήρες ασύρματο σύστημα προσδιορισμού της
θέσης, το οποίο τοποθετείται στην τράτα βυθού με σκοπό την παρακολούθηση της συμπεριφοράς της
και στόχο τη βελτίωση του ελέγχου της γεωμετρίας του αλιευτικού εργαλείου και την αποτελεσματική
παρακολούθηση των διαστάσεών του. Οταν το σύστημα συνδεθεί, οι αισθητήρες που τοποθετούνται
πάνω στην τράτα, μεταδίδουν σημαντικές πληροφορίες για την δυναμική του αλιευτικού εργαλείου.
Το  ITI μας επιτρέπει να παρακολουθούμε ζωντανά την ακριβή θέση του διχτυού και ότι συμβαίνει
μέσα και γύρω από την τράτα, παρέχοντας πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική
συμπεριφορά του εργαλείου.

Το  σύστημα  αποτελείται  από  κεντρική  μονάδα  επεξεργασίας  (τοποθετημένη  επάνω  στο
σκάφος με οθόνη, δίνοντας μας  online δεδομένα), από τον κεντρικό δέκτη πομπό (ο οποίος επίσης
βρίσκεται πάνω στο σκάφος) και πομπούς μετάδοσης δεδομένων (τοποθετημένους επάνω στην τράτα
βυθού), παρέχοντας μας πληροφορίες  για το οριζόντιο και κάθετο άνοιγμα (στόμιο) του διχτυού και
την πρόσφυση του διχτυού στον πυθμένα. Έπιπλέον το σύστημα μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες
για την είσοδο αλιευμάτων μέσα στο δίχτυ της τράτας.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει στατιστικά τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από
το σύστημα ΙΤΙ   τα  έτη 2014,  2016 και  2018 αντίστοιχα προκειμένου να διαπιστωθεί  αν  υπάρχει
κάποια  συσχέτιση  παραμέτρων του διχτυού με  το  βάθος αλιείας  μεταξύ  των  διαφορετικών  ετών
δειγματοληψίας. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα δεδομένα της εργασίας συλλέχθηκαν κατά την διάρκεια του MEDITS στο Βόρειο Αιγαίο τα

έτη 2014,  2016 και  2018.  Στην περιοχή αυτή,  Βόρεια του 38ου παράλληλου, γίνονται 65 συνολικά
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καλάδες από την ομάδα του ΙΝΑΛΈ. Το βάθος κυμαίνεται από 25 έως και 640  m. Ολες οι καλάδες
έγιναν  σύμφωνα  με  το  τυποποιημένο  πρωτόκολλο  του  MEDITS (Anon 2017)  όπως  ίσχυε  στα
αντίστοιχα έτη δειγματοληψίας.  Κατά την διάρκεια της καλάδας καταγράφηκαν το κάθετο (οριζόντιο)
και κατακόρυφο (ύψος) άνοιγμα του στομίου του διχτυού της τράτας στις μάτσες (σημείο σύνδεσης
διχτυού - σχοινιών) και στο κέντρο του καλαμέτου αντίστοιχα.  Ως πρώτη ένδειξη καταγραφής των
σχετικών παραμέτρων θεωρήθηκε η επαφή του διχτιού με τον πυθμένα. Τα στοιχεία καταγράφονται
μέσω Η/Υ σε κονσόλα και στην συνέχεια εξάγονται σε excel για περαιτέρω ανάλυση.

Η  στατιστική  ανάλυση  ANOVA (Factorial ANOVA)  χρησιμοποιήθηκε  για  να  ελεγχθεί  εάν
υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο οριζόντιο και κατακόρυφο άνοιγμα (spread) - (height)
της τράτας μεταξύ των πέντε ζωνών βάθους (10-50 m, 50-100 m, 100-200 m, 200-500 m και 500-800
m), όπως αυτές προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο του MEDITS, μεταξύ των πέντε ζωνών βάθους (10-50
m, 50-100 m, 100-200 m, 200-500 m και 500-800 m, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εγχειρίδιο του
MEDITS), καθώς και μεταξύ των ετών (2014, 2016 και 2018).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οριζόντιο άνοιγμα της τράτας βυθού: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά

σημαντικές διαφορές στο άνοιγμα της τράτας  μεταξύ των πέντε ζωνών βάθους, καθώς και μεταξύ των
ετών (F = 39,34, p<0,001). Οι μέσες τιμές του ανοίγματος της τράτας ανά ζώνη βάθους ανεξαρτήτου
χρονιάς δίνονται στον Πίνακα I και στην Έικόνα 1. 

Εικόνα 1.  Μέσες τιμές και διαστήματα εμπιστοσύνης (95%) του ανοίγματος της τράτας (spread) ανά
ζώνη βάθους για το σύνολο των τριών δειγματοληπτικών περιόδων (2014, 2016 και 2018).
Figure 1.  Mean values and confidence limits (95%) of bottom trawl spread per depth zone for all
three sampling years (2014, 2016, and 2018).

Η  σύγκριση  (Tukey Unequal  N  HSD)  μεταξύ  των  ζωνών  βάθους  έδειξε  ότι  στατιστικά
σημαντική διαφορά στο μέσο άνοιγμα υπάρχει μεταξύ των ζωνών βάθους: 100 – 200 m και 500 – 800
m, καθώς και 200 – 500 m και 500 – 800 m.  Οι μέσες τιμές του ανοίγματος της τράτας ανά χρονιά
ανεξαρτήτου ζώνης βάθους δίνονται στον Πίνακα Ι.

Πίνακας I. Μέσες τιμές του οριζοντίου ανοίγματος της τράτας και τα διαστήματα εμπιστοσύνης 
(95%) για τα τρία έτη δειγματοληψίας.
Table I. Mean values of bottom trawl spread and confidence limits (95%) for all three years of 
sampling. 
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Year
Spread (m)

N
MEAN -95% +95%

2018 20,60 20,08 21,12 65

2016 20,87 20,35 21,39 64

2014 21,82 21,28 22,37 66

Η σύγκριση (Tukey HSD) μεταξύ των ετών, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά
στο μέσο άνοιγμα του διχτυού, μεταξύ των ετών 2014 και 2016, καθώς και μεταξύ ετών 2014 και
2018. 
Κάθετο άνοιγμα της τράτας βυθού: Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές

διαφορές  στο  άλτος  της  τράτας  μεταξύ  των  ζωνών  βάθους,  καθώς  και  μεταξύ  των  ετών

δειγματοληψίας 2014, 2016 και 2018 (p<0,001). Οι μέσες τιμές του κάθετου ανοίγματος (άλτος) της

τράτας ανά ζώνη βάθους, ανεξαρτήτου χρονιάς, δίνονται στον Πίνακα ΙΙ. 

Πίνακας ΙΙ. Μέσες τιμές και διαστήματα εμπιστοσύνης (95%) του άλτους της τράτας (height) στις
πέντε ζώνες βάθους για το σύνολο των τριών δειγματοληπτικών περιόδων (2014, 2016 και 2018).
Table II. Mean values and confidence limits (95%) of bottom trawl (height) of five depth zones all 
three sampling years (2014, 2016 and 2018).

Depth Zone (m)
Height (m)

N

MEAN -95% +95%

0 – 50 1,90 1,79 2,01 18

50 – 100 1,95 1,87 2,02 42

100 – 200 1,79 1,73 1,85 48

200 – 500 1,72 1,67 1,77 69

500 – 800 1,76 1,62 1,90 18

Η σύγκριση (Tukey Unequal N HSD) μεταξύ των ζωνών βάθους έδειξε ότι στατιστικά σημαντική
διαφορά στο μέσο ύψος υπάρχει μεταξύ των ζωνών βάθους: 50-100 m και  100 – 200 m, 50-100 m και
200 – 500 m, 50-100 m και 500 – 800 m. Η σύγκριση (Tukey HSD) μεταξύ των ετών δειγματοληψίας,
έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο άλτος, μεταξύ όλων των ετών. 

‘Οσο  αναφορά  το  άνοιγμα  της  τράτας  δεν  υπάρχει  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  δύο
παραγόντων (ζώνη βάθους - χρονιάς). (F = 0,86 , p = 0,55). Έπίσης όσο αναφορά το ύψος της τράτας
δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο παραγόντων (ζώνη βάθους - χρονιάς), (F = 2,70 ,  p =
0,008).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων φαίνεται ότι παρόλο που υπάρχει μια αρνητική

συσχέτιση  μεταξύ  των  δύο  παραμέτρων,  δεν  υπάρχει  γραμμική  σχέση  μεταξύ  τους,  δεν  μπορεί
δηλαδή αυτή η σχέση να περιγραφεί με μία εξίσωση. Τόσο το άνοιγμα όσο και το ύψος της τράτας
φαίνεται ότι διαφοροποιούνται στατιστικά από έτος σε έτος, παρόλο που επαναλαμβάνονται οι ίδιες
διαδρομές  αλιείας,  μέσω  των  ηλεκτρονικών  βοηθημάτων  του  σκάφους.  Στατιστικά  σημαντική
διαφορά φαίνεται να υπάρχει και μεταξύ των ζωνών βάθους, διαφορά που είναι αναμενόμενη καθώς
για καλάδες βαθύτερες των 200  m, προστίθενται επιπλέον σχοινιά στις μάτσες της τράτας (+50m),
προκειμένου η αύξηση των συρμάτων που αφήνει  το σκάφος,  να μην επηρεάσει  το άνοιγμά της.
Μελέτες που έγιναν στο δίχτυ, κατά την διάρκεια λειτουργίας του MEDITS, (Bertand et al.,  2002b)
έδειξαν  ότι  το  δίχτυ  έχει  διαφορετική  συμπεριφορά  στις  βαθύτερες  ζώνες,  χαρακτηριστικό  που
αναδεικνύεται  και  από  την  παρούσα μελέτη.  Έίναι  προφανές  ότι  το  δίχτυ,  κατά  τη  διάρκεια  της
καλάδας, επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. από τα ρεύματα στη ζώνη σύρσης καθώς
και την ταχύτητα σύρσης, όπου μικρές διαφοροποιήσεις επηρεάζουν την δυναμική του διχτυού. Τόσο
η ταχύτητα και η φορά των ρευμάτων  όσο και μικρές διαφοροποιήσεις στην ταχύτητα σύρσης, δεν
καταγράφονται κατά την διάρκεια της καλάδας, οπότε δεν μπορούν να αναλυθούν στατιστικά. 
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Συμπερασματικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  χρήση  ενός  συστήματος  ηλεκτρονικής

καταγραφής είναι απαραίτητη σε κάθε καλάδα, ειδικά για την καταγραφή του οριζόντιου ανοίγματος,

παράγοντας  που  λαμβάνεται  υπόψη  στον  υπολογισμό  της  επιφάνειας  σάρωσης,  απ΄όπου

προκύπτουν οι δείκτες πυκνότητας και βιομάζας των ειδών στόχων. 
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ABSTRACT
Martha Koutsidi, Eleni Tsimara, Panagiota Peristeraki, George Tserpes, Evangelos Tzanatos:
Patterns of the biological traits of fisheries resources in relation to spatial parameters in the
south Aegean
The Ecosystem Approach to Fisheries Management takes into account the marine resources as well as
the  ecosystem  functioning.  The  combinations  of  morphological,  physiological,  ecological  and
behavioural  characteristics  of  species  (biological  traits)  shape  energy  transfer  and  thus  ecosystem
functioning. A total of 23 biological traits of 108 species, were used in the present study. Combining
these traits with data on benthic and benthopelagic species that were collected in the context of the
Mediterranean International Trawl Survey (MEDITS), we investigated traits distribution and relationships
with environmental factors, using multivariate methodologies. Differences in the traits composition of
the bottom trawl hauls were revealed, both between depth categories (20-50m, 51-100m, 101-200m,
201-500m, 501-800m) and areas (south Aegean, Crete).
Keywords: biological traits analysis, fish assemblages, functional traits, Ecosystem Approach to Fisheries
Management

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με βάση την Οικοσυστημική Προσέγγιση στην Αλιευτική Διαχείριση (Jennings & Rice 2011) η

μελέτη  του  οικοσυστήματος  ως  συνόλου,  μπορεί  να  συμβάλει  στη  βελτίωση  της  διαχείρισης  της
αλιείας  και  της  θαλάσσιας  ζώνης.  Η  λειτουργία  του  οικοσυστήματος,  βασίζεται  στο  σύνολο  των
βιολογικών χαρακτηριστικών των ειδών. Αυτά αποτελούν ένα σύνολο από μορφολογικούς χαρακτήρες
(όπως  π.χ.  το  μέγεθος)  ενός  οργανισμού,  μπορεί  όμως,  να  περιλαμβάνουν  και  στοιχεία  της
φυσιολογίας, της συμπεριφοράς, της κατανομής και της οικολογίας του (Dencker et al. 2017).

Τα  βιολογικά  χαρακτηριστικά  εκδηλώνουν  μεγάλη  ποικιλότητα  ανάμεσα  στα  διαφορετικά
είδη, παρόλα αυτά, οι συνδυασμοί τους δεν είναι τυχαίοι. Οι εξελικτικές διαδικασίες έχουν προσδώσει
συγκεκριμένους συνδυασμούς χαρακτηριστικών στους οργανισμούς (Charnov 1993, Winemiller & Rose
1992).  Ετσι,  για  παράδειγμα,  οργανισμοί  με  μεγαλύτερο  μέγεθος  έχουν  και  μεγαλύτερη  διάρκεια
γενιάς (Bonner 1965).

Η μελέτη των χαρακτηριστικών των θαλάσσιων οργανισμών, συμβάλει στην κατανόηση της
οικολογίας  τους,  και  κατ’  επέκταση  στην  κατανόηση  της  μεταφοράς  ύλης  και  ενέργειας  και  της
πραγματοποίησης των οικολογικών διεργασιών, ουσιαστικά δηλαδή της λειτουργίας του θαλάσσιου
οικοσυστήματος  (Bremner  et  al.  2006).   Ενα  ραγδαία  αναπτυσσόμενο  εργαλείο  προς  αυτή  την
κατεύθυνση είναι  η  Ανάλυση Βιολογικών  Χαρακτηριστικών  (Biological  Traits  Analysis-Statzner  et  al.
1994) που εξετάζει τα βιολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών. Σκοπός αυτής της εργασίας, είναι η
διερεύνηση της κατανομής των βιολογικών χαρακτηριστικών των ειδών στο θαλάσσιο οικοσύστημα, σε
σχέση με χωρικές  παραμέτρους,  όπως το  βάθος και  η γεωγραφική περιοχή,  και  η διερεύνηση της
ύπαρξης σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων αυτών και συγκεκριμένων βιολογικών χαρακτηριστικών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα δεδομένα που εξετάστηκαν αποτελούν δεδομένα πειραματικής αλιείας βενθοπελαγικών

και  βενθικών ειδών αλιευμάτων (94 ψάρια,  9 κεφαλόποδα, 5 καρκινοειδή)  που συλλέχθηκαν στην
περιοχή του νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, με μηχανότρατα, στα πλαίσια της Διεθνούς Μεσογειακής
Ερευνας με Μηχανότρατα/Mediterranean International Trawl Survey (MEDITS) (Bertrand et al. 2002).
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει δειγματοληψίες 471 καλάδων, από το 2001 έως το 2016.
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Για την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν 23 βιολογικά χαρακτηριστικά για 108
είδη,  σχετικά  με  το  βιολογικό  κύκλο  (π.χ.  μέγιστο  μήκος),  την  κατανομή  (π.χ.  τύπος  βυθού),  την
οικολογία (π.χ. θερμοκρασιακό εύρος) και τη συμπεριφορά (π.χ. περιβαλλοντική έκθεση) των ειδών
αυτών (Koutsidi et al. 2019). Το κάθε ένα από τα 23 χαρακτηριστικά περιλαμβάνει 2-6 κατηγορίες, με
τέτοιο  τρόπο  ώστε  κάθε  είδος  να  περιλαμβάνεται  μόνο  σε  μία  κατηγορία  ανά  χαρακτηριστικό,
δημιουργώντας έτσι έναν πίνακα 81 κατηγοριών χαρακτηριστικών, με δεδομένα για την  παρουσία ή
απουσία τους σε 108 είδη αλιευμάτων. Από την πειραματική αλιεία (MEDITS), η βιομάζα των ειδών
υπολογίσθηκε ως ποσοστό της συνολικής βιομάζας ανά καλάδα. Ο πίνακας πολλαπλασιάστηκε με τον
πίνακα δεδομένων παρουσίας-απουσίας των χαρακτηριστικών ανά είδος, καταλήγοντας σε ένα τελικό
πίνακα ποσοστών επιμέρους κατηγοριών των χαρακτηριστικών ανά καλάδα.

Για να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ βαθών (σε ομάδες εύρους βαθών: 20-50m, 51-
100m,  101-200m,  201-500m,  501-800m)  ή  γεωγραφικής  περιοχής  (σε  δύο  ομάδες:  νότιο  Αιγαίο,
δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, και Κρήτη) και βιολογικών χαρακτηριστικών, πραγματοποιήθηκε
Ανάλυση  Ιεραρχημένης  Ομαδοποίησης  (Hierarchical Cluster Analysis)  και  MDS δύο  διαστάσεων
(Multidimensional scaling). Πιο συγκεκριμένα, για να εξεταστεί η σχέση των βαθών κατανομής και των
γεωγραφικών  περιοχών  με  συγκεκριμένες  κατηγορίες  χαρακτηριστικών,  για  κάθε  ένα  από  τα  23
χαρακτηριστικά ξεχωριστά,  πραγματοποιήθηκε ανάλυση  SIMPER.  Επιπλέον,  για να διαπιστωθεί  εάν
υπάρχουν  διαφορές  στα  χαρακτηριστικά  μεταξύ  των  διαφόρων  κατηγοριών  βαθών  και  των
γεωγραφικών περιοχών, έγινε ανάλυση PERMANOVA. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό
PRIMER 6 (Clarke & Gorley 2006, Anderson et al. 2008).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η PERMANOVA έδειξε, για τον πίνακα «χαρακτηριστικό ανά καλάδα» στατιστικά σημαντική

επίδραση της κατηγορίας βάθους (pseudo-F= 31,333 p= 0.001), της γεωγραφικής περιοχής (pseudo-F=
5,2359, p= 0.001) αλλά και της αλληλεπίδρασής τους (pseudo-F= 4,314, p= 0.001). Οσον αφορά στις
γεωγραφικές περιοχές, το MDS δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις των δύο περιοχών, Κρήτη
και νότιο Αιγαίο (Εικόνα 1). Επιπλέον, η ανάλυση SIMPER έδειξε ότι η ομαδοποίηση των καλάδων στην
περιοχή του νοτίου Αιγαίου οφείλεται σε κατηγορίες χαρακτηριστικών, όπως οι μεσαίες προς μεγάλες
ηλικίες,  αντίθετα  με  την  Κρήτη  όπου  κατηγορίες  όπως  μεσαίες  προς  μικρές  ηλικίες  κατέχουν  το
μεγαλύτερο  ποσοστό  στην  ερμηνεία  της  παρατηρούμενης  ομοιότητας.  Αντίστοιχο  πρότυπο,
παρατηρήθηκε και για το χαρακτηριστικό ηλικία πρώτης αναπαραγωγής (μεσαία προς μεγάλη για το
νότιο Αιγαίο και μικρή προς μεσαία για την Κρήτη). Επίσης, η μικρή γονιμότητα φαίνεται να παίζει ρόλο
στην ομοιότητα μεταξύ των καλάδων του νοτίου Αιγαίου, γεγονός που δεν συμβαίνει στις καλάδες της
Κρήτης. Ακόμα, η ομοιογένεια των καλάδων του νοτίου Αιγαίου οφείλεται στην ύπαρξη ιχθυοφάγων
ειδών, ενώ στην Κρήτη,  αν  και  τα ιχθυοφάγα είδη υπερτερούν,  υπάρχει  ποικιλία  στις  διατροφικές
συνήθειες των ειδών της περιοχής. Ούτως ή άλλως οι δύο περιοχές χαρακτηρίζονται από διαφορετικά
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. το υποθαλάσσιο οροπέδιο –plateau- των Κυκλάδων, διαθέτει
μεγάλη έκταση ρηχών βαθών, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πολύ στενή ρηχή ζώνη), με ότι αυτό μπορεί να
συνεπάγεται για τον τύπο και την έκταση των ενδιαιτημάτων που βρίσκονται  εκεί και τα είδη που
φιλοξενούν.  Επιπροσθέτως,  ανάμεσα  στις  δύο  περιοχές  υπάρχει  διαφοροποίηση  στο  μέγεθος  του
στόλου  και  στο  πρότυπο  της  αλιευτικής  εκμετάλλευσης  και  στο  παρελθόν  έχει  δειχτεί  ότι  τα
διαφορετικά αλιευτικά εργαλεία τείνουν να επιλέγουν διαφορετικά βιολογικά χαρακτηριστικά (Koutsidi
et al. 2015).

Η Ανάλυση Ιεραρχημένης Ομαδοποίησης και το  MDS, σε επίπεδο ομοιότητας 62%, έδειξαν
δύο κύριες βαθυμετρικές ομάδες, με την πρώτη να περιλαμβάνει καλάδες που έχουν πραγματοποιηθεί
από 22 έως 200m, και την δεύτερη να περιλαμβάνει καλάδες που έχουν πραγματοποιηθεί από 200 έως
800m. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία φάνηκαν να είναι υπεύθυνα για την ομοιογένεια των
παρατηρούμενων ομάδων, σύμφωνα με την ανάλυση SIMPER, για την πρώτη ομάδα (22-200m), ήταν οι
μικρές  προς μεσαίες  ηλικίες  (5  έως 9 έτη),  ενώ στην δεύτερη ομάδα (200-800m) οι  μεσαίες  προς
μεγάλες ηλικίες (10 έως 19 έτη, και πάνω). Οι ηλικίες μεγαλύτερες από 20 έτη δεν συμβάλουν καθόλου
στην  ομοιότητα  μεταξύ  των  καλάδων  μικρότερων  βαθών.  Επιπλέον,  η  πρώτη  βαθυμετρική  ομάδα
συνδέεται με μεσαία προς μικρά μήκη, ενώ στη δεύτερη ομάδα, η κατανομή των μεγεθών των μηκών 
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Εικόνα 1: Α. Ανάλυση Ιεραρχημένης Ομαδοποίησης και Β. MDS δύο διαστάσεων της κατανομής
των χαρακτηριστικών ανά καλάδα,  σε  σχέση με το  βάθος κατανομής (Depth)  αριστερά και τη
γεωγραφική περιοχή (Area)  δεξιά.  Η Ιεραρχημένη Ομαδοποίηση των ομάδων απεικονίζεται σε
ομοιότητα 62%.
Figure 1: Α. Cluster analysis and Β. two-dimensional MDS of the traits by haul in relation to depth
(left) and geographical distribution (right). Cluster analysis groups are depicted at 62% similarity.

ποικίλει.  Ακόμα, η ομοιογένεια των καλάδων από 200-800m οφείλεται στο χαρακτηριστικό τροφικό
επίπεδο  4  (ιχθυοφάγα είδη),  ενώ  στην  ομοιογένεια  των  καλάδων από  22-200m,  συμβάλει  και  το
τροφικό επίπεδο 3 (είδη με ποικιλία διατροφικών συνηθειών). Τέλος, η κατηγορία χαρακτηριστικού
χαμηλή γονιμότητα (10 έως 100 απόγονοι), συμβάλει στη δημιουργία του παρατηρούμενου προτύπου
ομοιότητας για τη δεύτερη ομάδα (συνήθως πρόκειται για είδη χονδριχθύων) ενώ, απουσιάζει τελείως
από την πρώτη ομάδα.

Εξετάζοντας  γενικότερα τα  αποτελέσματα,  φαίνεται  ότι  μπορεί  να  γίνει  μια  ομαδοποίηση
χαρακτηριστικών με βάση τη βαθυμετρική τους κατανομή: τα περισσότερα είδη που ζουν πολύ, έχουν
μεγάλο μήκος,  και  υψηλό  τροφικό  επίπεδο,  κατανέμονται  σε  μεγάλα βάθη (Jennings  et  al.  2002).
Αντίθετα, τα είδη που ζουν λιγότερο, έχουν μικρό μέγεθος και τροφικό επίπεδο, κατανέμονται κυρίως
σε μικρότερα βάθη. Εκτός αυτού, οι Macpherson & Duarte (1991) με την υπόθεση του «βαθύτερα-
μεγαλύτερου» (bigger-deeper hypothesis) υποδεικνύουν ότι μεγαλύτερου μεγέθους ψάρια βρίσκονται
σε βαθύτερα νερά, αν και στην παρούσα εργασία τα μεγέθη των εξεταζόμενων ειδών στα βαθύτερα
νερά φάνηκαν να ποικίλουν. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί σχέση ανάμεσα στο μέγεθος και στο τροφικό
επίπεδο (Romanuk  et al. 2011), ενώ είναι γνωστή η σχέση ανάμεσα στο μέγεθος και την ηλικία των
ψαριών (π.χ. ένα είδος που ζει πολλά χρόνια φτάνει σε μεγαλύτερο μέγεθος). Σε προηγούμενη εργασία
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(Moukas et al. 2018) έχει δειχθεί ότι οι διάφορες κατηγορίες χαρακτηριστικών τείνουν να συνυπάρχουν
στους  θαλάσσιους  οργανισμούς.  Επομένως,  θα  μπορούσε  να  υποτεθεί  ότι  διαφορές  στα  πρότυπα
κατανομής των χαρακτηριστικών στα διαφορετικά βάθη δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της διαφορετικής
λειτουργικότητάς τους, αλλά και απόρροια της συσχέτισής τους με άλλα χαρακτηριστικά.

Αναμενόμενη,  τέλος,  ήταν  η  απουσία  χαρακτηριστικών  που  σχετίζονται  με  το  πελαγικό
ενδιαίτημα αφού η πειραματική αλιεία με μηχανότρατα δεν ψαρεύει σχεδόν καθόλου μικρά πελαγικά,
όπως ο γαύρος -  Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1785) και η σαρδέλα - Sardina pilchardus (Walbaum
1792),  τα  οποία  είναι  γνωστό  ότι  εμφανίζουν  πολύ  υψηλές  αφθονίες  στη  Μεσόγειο.  Περαιτέρω
λεπτομερής  χωρική  ανάλυση  των  ευρημάτων  της  παρούσας  εργασίας,  σε  συνδυασμό  με
περιβαλλοντικές και χρονικές παραμέτρους, τύπο ενδιαιτήματος κ.α., θα συνεισφέρει  στην εξαγωγή
συμπερασμάτων για τα πρότυπα κατανομής των βιολογικών χαρακτηριστικών των αλιευμάτων.
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ABSTRACT
Eleni Tsimara, Paraskevas Vasilakopoulos, Martha Koutsidi, Dionysios E. Raitsos, Evangelos
Tzanatos:  Changes  in  the  composition  of  biological  traits  in  the  Mediterranean  fisheries
landings in response to climate change

Human activities and climate change affect the functioning of marine ecosystems. The aim of
the study  is  to  determine  climatic  effects  on the  composition of  biological  traits  in  Mediterranean
landings using Biological Traits Analysis (BTA). FAO fish landings data from the Mediterranean Sea were
transformed  into  traits  landings  data  to  determine  changes  in  the  percentage  of  biological  traits.
Furthermore, the Integrated Resilience Assessment (IRA) method was implemented in order to detect
whether these changes are continuous or discontinuous. Changes in traits composition were detected
both on independent traits and overall. Using the full (101 species) dataset a regime shift in the late ‘90s
seems to have occurred in traits  composition, favouring thermophilic, summer spawning, short-lived
species and indicating potential changes in ecosystem functioning.
Keywords: biological traits approaches, Integrated Resilience Assessment, regime shift, SST

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι  ανθρωπογενείς  επιδράσεις  όπως  η  αλιεία  και  η  κλιματική  αλλαγή  μπορεί  να  έχουν

επιπτώσεις  στα αποθέματα αλλά και ευρύτερα στα θαλάσσια οικοσυστήματα, μέσω των τροφικών
σχέσεων (π.χ. Jennings & Kaiser 1998, Beaugrand et al. 2004). Σε πολλές περιπτώσεις οι μεταβολές στο
μέγεθος ενός πληθυσμού ή στη σύνθεση της βιοκοινωνίας, μπορεί να συνεπάγονται και αλλαγές στη
λειτουργία του οικοσυστήματος, δηλαδή στη μεταφορά ύλης και ενέργειας και στην πραγματοποίηση
των  οικολογικών  διεργασιών  (Bremner et al.  2006).  H Οικοσυστημική  Προσέγγιση  στην  Αλιευτική
Διαχείριση  (Jennings  &  Rice  2011)  υποστηρίζει  ότι  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  η  λειτουργία  του
οικοσυστήματος,  η οποία καθορίζεται από τους ρόλους των ειδών (Snelgrove 1998).  Ο ρόλος ενός
είδους προσδιορίζεται από τα βιολογικά χαρακτηριστικά του δηλαδή τις συνιστώσες της βιολογίας (π.χ.
φυσιολογίας, συμπεριφοράς) ενός οργανισμού που χαρακτηρίζουν τις αποκρίσεις των πληθυσμών του
σε περιβαλλοντικές αλλαγές και τη συμμετοχή του στις οικοσυστημικές διεργασίες (Violle et al. 2007).

Τα συστήματα μπορεί να αλλάζουν με συνεχή ή ασυνεχή τρόπο (Scheffer 2009). Στην τελευταία
περίπτωση,  τέτοιες  μεταπτώσεις  ονομάζονται  καθεστωτικές  αλλαγές.  Στη  Μεσόγειο,  έχει  ήδη
τεκμηριωθεί  ότι,  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  ‘90,  συνέβη  καθεστωτική  αλλαγή  στις  εκφορτώσεις
επιμέρους  ειδών  αλιευμάτων  (Tzanatos et al.  2014)  αλλά  και  συνολικά  στη  βιοκοινωνία  τους
(Vasilakopoulos et al.  2017).  Το ερώτημα που,  φυσιολογικά,  προκύπτει  και  αποτελεί  το  σκοπό της
παρούσας εργασίας, είναι εάν αυτή έχει συνοδευτεί από αλλαγή στα βιολογικά χαρακτηριστικά. Στην
περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τότε πιθανώς να έχει αλλάξει ο τρόπος που αλληλεπιδρούν τα
είδη μεταξύ τους, και άρα να έχουν συμβεί αλλαγές στη λειτουργία του μεσογειακού οικοσυστήματος. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα εκφορτώσεων στη Μεσόγειο Θάλασσα για την περίοδο 1985-2015

(FAO  2018),  μετά  από  αναγωγή  ομαδοποιημένων  δεδομένων  σε  επίπεδο  είδους.  Επιπροσθέτως,
χρησιμοποιήθηκαν  δεδομένα  βιολογικών  χαρακτηριστικών   για  το  βιολογικό  κύκλο  (π.χ.  διάρκεια
ζωής),  την  κατανομή  (π.χ.  τύπος  ενδιαιτήματος),  την  οικολογία  (π.χ.  τροφικό  επίπεδο)  και  τη
συμπεριφορά (π.χ. τάση σχηματισμού κοπαδιών) 235 ειδών αλιευμάτων (Koutsidi et al. 2019). 

Τα δύο αυτά σύνολα δεδομένων (ετήσιες εκφορτώσεις κατά είδος και βιολογικά χαρακτηριστικά
κατά είδος) συνδυάστηκαν ώστε να προκύψει η σύνθεση βιολογικών χαρακτηριστικών των ετήσιων
εκφορτώσεων. Το τελικό σετ δεδομένων περιείχε τα βιολογικά χαρακτηριστικά 101 ειδών. Τρία είδη –
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τα:  Engraulis encrasicolus  (Linnaeus, 1758) γαύρος, Sardina pilchardus  (Walbaum, 1792) σαρδέλα και
Sardinella aurita Valenciennes, 1847 φρίσσα- αθροιστικά έφταναν το 71% των συνολικών εκφορτώσεων
κατά μέσο όρο. Ούτως ή άλλως, οι πληθυσμοί τους αναμένεται να έχουν σημαντικές διακυμάνσεις
εξαιτίας του γεγονότος ότι που ακολουθούν την r-επιλογή (Pianka 1970). Καθώς λοιπόν θα μπορούσε
να  διαπιστωθεί  καθεστωτική  αλλαγή  εξαιτίας  των  διακυμάνσεών  τους  και  μόνο,  οι  αναλύσεις
πραγματοποιήθηκαν τόσο στο σύνολο των δεδομένων όσο και εξαιρώντας αυτά τα είδη. 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε καταρχήν ανεξάρτητα σε κάθε βιολογικό χαρακτηριστικό, οπότε
αναλύθηκαν  οι  διακυμάνσεις  των  ποσοστών  των  επιμέρους  κατηγοριών  του  (π.χ.  οι  διαφορετικές
εποχές  αναπαραγωγής).  Στη  συνέχεια  συνδυάστηκαν  τα  ποσοστά  των  κατηγοριών  διαφορετικών
χαρακτηριστικών  για  να  διαπιστωθεί  αν  έχει  πραγματοποιηθεί  συνολική  μεταβολή  τους.  Ο
συνδυασμός έγινε για όλα τα χαρακτηριστικά αλλά και ξεχωριστά για κάποια από αυτά (συγκεκριμένα
για δέκα:  διάρκεια  ζωής,  γονιμότητα,  μέγιστο  μήκος,  ηλικία  ωριμότητας,  δίαιτα,  τροφικό  επίπεδο,
αναπαραγωγική  περίοδος,  τύπος ενδιαιτήματος,  βέλτιστο βάθος  διαβίωσης,  βέλτιστη θερμοκρασία
διαβίωσης  και  για  πέντε:  διάρκεια  ζωής,  δίαιτα,  τύπος  ενδιαιτήματος,  βέλτιστο  βάθος,  βέλτιστη
θερμοκρασία).  Ο λόγος που η ανάλυση έγινε και σε περιορισμένο αριθμό χαρακτηριστικών αφορά
στην ύπαρξη πολλών συσχετίσεων βιολογικών χαρακτηριστικών (Moukas et al. 2018) -κάτι που είναι
ευρύτερα  γνωστό  (Winemiller &  Rose 1992).  Εξαιτίας  αυτών  των  σχέσεων  ενδεχομένως  η  χρήση
πολλών να είχε συνέπεια την μεροληψία στην εμφάνιση προτύπων, λόγω της ενίσχυσης τάσεων από τη
συνδιακύμανση  σχετιζόμενων  χαρακτηριστικών.  Η  ανάλυση  έγινε  με  τροποποίηση  της  μεθόδου
Ολοκληρωμένης Ανάλυσης Ανθεκτικότητας (Integrated Resilience Assessment,  IRA,  Vasilakopoulos &
Marshall 2015,  Vasilakopoulos et al.  2017).  Η  μέθοδος  αυτή,  εξετάζει  αν  η  κύρια  συνιστώσα  που
περιγράφει ένα σύστημα μεταβάλλεται σε σχέση με εξωτερικούς παράγοντες και, αν ναι, εάν αυτό
γίνεται με συνεχή ή ασυνεχή τρόπο. Ως επεξηγηματική μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η μέση ετήσια
επιφανειακή θερμοκρασία (SST) από δορυφορικά δεδομένα του AVHRR NASA/NOAA (NCDC 2018).

Εικόνα  1:  Διακυμάνσεις  ετήσιων  εκφορτώσεων  ανά  κατηγορία  βιολογικού  χαρακτηριστικού.
Αριστερά: βέλτιστη θερμοκρασία διαβίωσης, δεξιά: Αναπαραγωγική περίοδος.
Figure 1:  Annual landings fluctuations per biological trait category.  Left:  Optimal temperature,
right: spawning period.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οσον αφορά στις διακυμάνσεις των εκφορτώσεων των ποσοστών των επιμέρους βιολογικών

χαρακτηριστικών, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε μεταβολή ανάμεσα στις επιμέρους
κατηγορίες  ενός  χαρακτηριστικού.  Ετσι,  για  παράδειγμα,  αναφορικά  με  το  χαρακτηριστικό  της
διάρκειας ζωής παρατηρήθηκε μείωση των εκφορτώσεων ειδών με διάρκεια ζωής >20 ετών και αύξηση
σε  είδη  που ζουν  5-9  έτη  στο  πλήρες  σύνολο  δεδομένων (101  είδη).  Ακόμα  κι  αν  στην  ανάλυση
εξαιρούνταν τα μικρά πελαγικά είδη και  πάλι έχουμε τάση των μακρόβιων ειδών να μειωθούν και
αυτών που ζουν έως 5  έτη να αυξηθούν.  Οσον αφορά στο μέγιστο μήκος,  παρατηρήθηκε αύξηση
εκφορτώσεων ειδών που φτάνουν στα 20  cm και μείωση αυτών που φτάνουν σε πάνω από 100 cm.
Σχετικά με το βέλτιστο βάθος διαβίωσης είχαμε αύξηση εκφορτώσεων ειδών που κατανέμονται μεταξύ
50-200  m.  Σχετικά  με  τη  δίαιτα  είχαμε  αύξηση  ζωοπλαγκτοφάγων  και  ζωοβενθοφάγων  ειδών  και
μείωση  ιχθυοφάγων,  ενώ  ο  τύπος  διατροφής  παρουσίασε  αύξηση  βοσκητικών  ειδών  και  μείωση
ενεργητικών θηρευτών. Το τροφικό επίπεδο παρουσίασε με διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με το
αν  περιλαμβάνονταν  τα  τρία  είδη  μικρών  πελαγικών  ειδών.  Η  βέλτιστη  θερμοκρασία  παρουσίασε
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αύξηση θερμόφιλων και μείωση ψυχρόφιλων ειδών και η αναπαραγωγική περίοδος  αύξηση ειδών που
αναπαράγονται  το  καλοκαίρι  και  μείωση  αυτών  που  αναπαράγονται  το  χειμώνα  (Εικόνα  1).  Δε
διαπιστώθηκαν  ιδιαίτερες τάσεις  αλλαγής σε  χαρακτηριστικά  όπως:  ηλικία  πρώτης αναπαραγωγής,
ερμαφροδιτισμός,  σχήμα  σώματος,  εύρος  βαθών,  αναπαραγωγικό  ενδιαίτημα,  πραγματοποίηση
εποχικών  μεταναστεύσεων.  Παρόμοιες  (όχι  πάντα  ίδιες)  μεταβολές  στις  κατηγορίες  βιολογικών
χαρακτηριστικών βρέθηκαν στις αναλύσεις όπου εξαιρέθηκαν τα τρία μικρά πελαγικά είδη.

Η Ολοκληρωμένη Ανάλυση Ανθεκτικότητας έδειξε ότι σε όλες τις περιπτώσεις (χρησιμοποιώντας
δηλαδή  101  ή  98  είδη  και  23,  δέκα  ή  πέντε  βιολογικά  χαρακτηριστικά)  έχει  πραγματοποιηθεί
συγκεντρωτική  μεταβολή  των  βιολογικών  χαρακτηριστικών.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  όπου
περιλήφθηκαν και τα μικρά πελαγικά είδη πιστοποιήθηκε ότι  έχει συμβεί  καθεστωτική αλλαγή και
αυτή  τοποθετείται  στα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’90,  όπως  έχει  διαπιστωθεί  και  για  τα  αλιεύματα
ανεξάρτητα ή συνολικά (Tzanatos et al. 2014,  Vasilakopoulos et al. 2017). Για να ταυτοποιήσουμε τη
σχέση του συστήματος των συγκεντρωτικών βιολογικών χαρακτηριστικών με τη θερμοκρασία με 0, 1
και 2 έτη υστέρησης, χρησιμοποιήσαμε ως κριτήρια το συντελεστή διασποράς (genuine coefficient of
variation-gCV),  το  ποσοστό της  εξηγούμενης απόκλισης  (deviance explained)  και  τις  υπολειπόμενες
τιμές.  Το  πιο  εύλογο  ανάγλυφο  σταθερότητας  (stability landscape)  περιγράφει  μια  ασυνεχή
καθεστωτική  αλλαγή  και  προκύπτει  χρησιμοποιώντας  υστέρηση  θερμοκρασίας  2  ετών  (Εικόνα  2).
Εξαιρώντας  τα  τρία  μικρά  πελαγικά  είδη  πάλι  έχουμε  αλλαγή  των  συγκεντρωτικών  βιολογικών
χαρακτηριστικών,  όμως  (ανάλογα  και  με  τα  χαρακτηριστικά  που  χρησιμοποιούνται)  μπορεί  να
εμφανίζεται ως συνεχής ή ως ασυνεχής αλλαγή σε σχέση με τη θερμοκρασία.

Εικόνα 2: Δημιουργούμενο τοπίο σταθερότητας της κύριας συνιστώσας του συστήματος (PC1sys)
σε σχέση με την επιφανειακή θερμοκρασία (SST) για 101 είδη και 23 χαρακτηριστικά.
Figure 2: Derived stability landscape of the system principal component (PC1sys) in relation to sea
surface temperature (SST) for 101 species and 23 traits.

Οι  περιβαλλοντικές  διακυμάνσεις  και  η  αλιεία  μπορεί  να  επιδράσουν  αλλάζοντας  τα
χαρακτηριστικά ή και το ιστορικό ζωής των πληθυσμών (Sharpe &  Hendry 2009,  Hutchings &  Braum
2005). Ετσι, π.χ. αλλαγές στο μέγεθος μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση του ενδοειδικού ανταγωνισμού
και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των ατόμων που επιβιώνουν με συνέπεια τα ψάρια να ωριμάζουν
σε μικρότερη ηλικία και  μέγεθος (Kuparinen &  Merila 2007).  Το γεγονός αυτό έχει συνέπειες στην
αρμοστικότητα και επηρεάζει τις τροφικές σχέσεις (Ratner & Lande 2001). Από την άλλη, είδη με πιο
αργούς  κύκλους  ζωής  είναι  πιο  ευάλωτα  σε  περιβαλλοντικές  πιέσεις  (Dulvy et al.  2003),  ενώ  οι
διαφορετικοί  ρυθμοί  εξάπλωσης  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  μεταβολή  της  πιθανότητας  χωρικής
συνύπαρξης ειδών, διακόπτοντας έτσι τις αλληλεπιδράσεις τους (Edwards &  Richardson, 2004). Στην
παρούσα εργασία διαπιστώθηκε αλλαγή των βιολογικών χαρακτηριστικών σε απόκριση στην αύξηση
της θερμοκρασίας -αν και πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκφορτώσεις δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα
την αφθονία των αποθεμάτων. Αν και δεν υπήρχε χρονοσειρά αλιευτικής προσπάθειας για το σύνολο
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της Μεσογείου για τα έτη που εξετάστηκαν, πιθανώς να έχει υπάρξει και επίδραση από την αλιευτική
πίεση. Η διαπίστωση αύξησης της σχετικής αφθονίας θερμόφιλων ειδών ή ειδών που αναπαράγονται
το καλοκαίρι υποδεικνύει ότι οι ευνοϊκές θερμοκρασίες και η εκτεταμένη αναπαραγωγική περίοδος
μπορεί να είναι ο μηχανισμός με τον οποίο μεταβλήθηκαν οι αφθονίες των ειδών αυτών. Εξέταση
επιπλέον  παραμέτρων  (π.χ.  πρωτογενής  παραγωγικότητα,  αλιεία)  θα  επιτρέψουν  την  περαιτέρω
αποσαφήνιση του μηχανισμού αλλαγής των χαρακτηριστικών των πληθυσμών.
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ABSTRACT
Zacharias Kapelonis, Apostolos Siapatis, Athanassios Machias, Stylianos Somarakis,
Konstantinos Markakis, Marianna Giannoulaki, Maria Myrto Pyrounaki, Stavroula Tsoukali,
Konstantinos Tsagarakis: Distribution and vertical migration of mesopelagic fish in
Korinthiakos Gulf
Mesopelagic fish, small species which inhabit the mesopelagic zone, constitute the most abundant
vertebrate group in the marine environment. Together with other organisms they form Deep Scattering
Layers (DSLs) detected by echosounders, while several species perform diel vertical migrations. The
current work reports on results of an acoustic cruise carried onboard the R/V PHILIA in Korinthiakos Gulf
in November 2018, aiming to study the species composition as well as the horizontal and vertical
distribution of the DSLs. Mesopelagic fish dominated the pelagic ecosystem of the gulf. In total, 12
species were caught, which formed three main echotrace types: a) shoals and schools formed by
Maurolicus muelleri along the shelf break, b) a non-migrating thin scattering layer found throughout the
Gulf at 160-250 m, dominated by juvenile Argyropelecus hemigymnus and c) a thick partially migratory
deep scattering layer at 250-600 m, consisting of a mix of mesopelagic species, mainly Myctophids.
Keywords: Mesopelagic fish, Deep Scattering Layers, acoustics, lanternfish, ecosystem based fisheries
management

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μεσοπελαγικά ψάρια αποτελούν την πιο άφθονη ομάδα σπονδυλωτών στο θαλάσσιο

περιβάλλον και στη γη γενικότερα (Catul et al. 2011). Πρόκειται για είδη μικρού μεγέθους που
απαντώνται στη μεσοπελαγική ζώνη, συνήθως σε βάθη 100-1000 m. Μαζί με άλλους οργανισμούς,
όπως το μακροζωοπλαγκτόν και τα κεφαλόποδα, σχηματίζουν Βαθιά Στρώματα Σκέδασης (Deep
Scattering Layers, εφεξής "στρώματα") που ανιχνεύονται από ηχοβολιστικά όργανα. Πολλά από τα
μεσοπελαγικά είδη εκτελούν κατακόρυφες νυχθήμερες μεταναστεύσεις ανεβαίνοντας προς τα
ανώτερα υδάτινα στρώματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα μεσοπελαγικά ψάρια αποτελούν
σημαντικό μέρος της διατροφής χαρισματικών ειδών (π.χ., κητώδη και χονδριχθύες), και άλλων
θηρευτών αποτελώντας σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ αυτών και του ζωοπλαγκτού (Smith et al. 2011).
Συμβάλλουν στην ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ βενθικού και πελαγικού περιβάλλοντος, εμπλέκονται
σημαντικά στις ροές άνθρακα στους ωκεανούς και συμβάλλουν ουσιαστικά στη «βιολογική αντλία»,
δηλαδή στη διαδικασία δέσμευσης του ατμοσφαιρικού άνθρακα από τους ωκεανούς (Irigoien et al.
2014). Επιπλέον, δείχνουν προσαρμογές σε χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου και η κατανομή τους
σχετίζεται συχνά με ζώνες ελάχιστου οξυγόνου, οι οποίες και αυξάνονται στους ωκεανούς παγκοσμίως
ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής (Bertrand et al. 2010).

Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η αφθονία τους σε παγκόσμια κλίμακα είναι 10-30 φορές
υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση των 109 τόνων (Irigoien et al. 2014), γεγονός το οποίο
επιτάσσει την επανεξέταση του οικολογικού ρόλου τους. Παρά τη μεγάλη αφθονία τους και τη
σημαντική συμβολή τους στις διεργασίες του θαλάσσιου τροφικού πλέγματος, η έρευνα για
μεσοπελαγικά ψάρια είναι ακόμα σε σχετικά πρώιμο στάδιο. Ειδικά στη Μεσόγειο, και ιδιαίτερα στην
ανατολική λεκάνη, οι μελέτες που τα αφορούν είναι λιγοστές. Ωστόσο, η πρόσφατη αναβαθμισμένη
εκτίμησης της αφθονίας τους, συνεπικουρούμενη από την ανάγκη για μια Οικοσυστημική Προσέγγιση
στον τομέα της Αλιείας (Ecosystem Approach to Fisheries) έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον για τη
βιολογία, την πληθυσμιακή οικολογία, την αφθονία, την κατανομή και τον οικολογικό ρόλο αυτής της
ομάδας ειδών.
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Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, γίνονται προσπάθειες προσαρμογής της υδρακουστικής
μεθοδολογίας για την εκτίμηση της βιομάζας τους. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η οριζόντια και
κατακόρυφη κατανομή των στρωμάτων, η μετανάστευσή τους και η σύνθεση ειδών των
μεσοπελαγικών ψαριών στον Κορινθιακό Κόλπο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ο Κορινθιακός Κόλπος χαρακτηρίζεται από στενή υφαλοκρηπίδα και έντονη κλίση της

ηπειρωτικής κατωφέρειας η οποία καταλήγει σε ένα βαθύ πλατώ μέγιστου βάθους 930 m. Αποτελεί
μια σχετικά απομονωμένη λεκάνη που συνδέεται δυτικά με το Ιόνιο μέσω του σχετικά ρηχού
Πατραϊκού Κόλπου (μέγιστο βάθος ~140 m, και βάθος στην περιοχή που ενώνεται με τον Κορινθιακό
<50 m), ενώ με το Αιγαίο επικοινωνεί μόνο μέσω της ρηχής (8 m) διώρυγας της Κορίνθου.
Προηγούμενες μελέτες ιχθυοπλαγκτού αναφέρουν την ύπαρξη σημαντικού αριθμού μεσοπελαγικών
ειδών ψαριών (Somarakis et al. 2011), ωστόσο η βιοκοινωνία των ενηλίκων δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος MESOBED (Mesopelagic fish: biology, ecological role and
distribution of a disregarded trophic link - ΕΛΙΔΕΚ, ΓΓΕΤ) και της Δράσης MEDIAS (Mediterranean
International Acoustic Surveys) του ΕΠΣΑΔ (Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων -
ΥΠΑΤΤ), πραγματοποιήθηκε ακουστική δειγματοληψία με το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ στον Κορινθιακό Κόλπο το
Νοέμβριο 2018 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη στρωμάτων και να ταυτοποιηθούν τα είδη που
τα αποτελούν. Πραγματοποιήθηκε ηχοβολισμός σε εννιά προκαθορισμένες παράλληλες διατομές
απόστασης 5 nmi μεταξύ τους, ενώ στο δυτικό και πιο στενό τμήμα του κόλπου πραγματοποιήθηκαν
άλλες πέντε διατομές που είχαν μορφή ζιγκ-ζαγκ. Χρησιμοποιήθηκε ηχοβολιστικό σχιστής δέσμης
SIMRAD EK80 38KHz ενώ για την επεξεργασία των ηχογραμμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
Echoview. Η επεξεργασία περιλάμβανε αναγνώριση των τύπων του ανακλώμενου ήχου και
ολοκλήρωση του ήχου για κάθε Στοιχειώδη Δειγματοληπτική Μονάδα (Elementary Distance Sampling
Unit, EDSU, το μήκος της πορείας του σκάφους κατά μήκος της οποίας γίνεται ολοκλήρωση των
ακουστικών μετρήσεων), η οποία ορίστηκε στο 1 nmi (McLennan & Simmonds 1992). Για τη μελέτη της
κατακόρυφης κατανομής στην διάρκεια της ημέρας, υπολογίστηκε επιπλέον το άθροισμα της έντασης
ανάκλασης όγκου Sv (ακουστικό μέγεθος σε dB που συδέεται με την πυκνότητα των οργανισμών) σε
σχέση με το βάθος, για όλους τους ακουστικούς παλμούς και όλες τις ακουστικές διατομές.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης κατακόρυφες σύρσεις με CTD (SeaBird SBE-19 plus V2) σε 18 σταθμούς για
συλλογή υδρολογικών παραμέτρων.

Παράλληλα, για τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων και την ταυτοποίηση της σύνθεσης των
στρωμάτων σκέδασης, πραγματοποιήθηκαν σύρσεις σε κάθε στρώμα, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα,
με τρία δειγματοληπτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν: α) πέντε σύρσεις (τρεις μέρα
και δύο νύχτα) με πελαγική τράτα ανοίγματος 7 m και μεγέθους ματιού 16 mm η οποία στοχεύει
κυρίως ψάρια και λοιπή μεγαπανίδα, β) τέσσερις σύρσεις (δύο μέρα και δύο νύχτα) δειγματολήπτη
Methot τετράγωνου ανοίγματος 1,5 m με μάτι 1 mm ο οποίος στοχεύει κυρίως σε μεγάλο ζωοπλαγκτόν,
ιχθυονύμφες και μικρά ψάρια, καθώς και γ) τέσσερις σύρσεις (όλες μέρα) με multinet τετράγωνου
ανοίγματος 0,5 m με μάτι διχτυού 300 μm που στοχεύει κυρίως σε μεσοζωοπλαγκτόν και
ιχθυοπλαγκτόν και παρέχει δυνατότητα σύρσης σε πέντε διαφορετικές βαθυμετρικές ζώνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά αλιεύτηκαν 12 taxa από τέσσερις οικογένειες μεσοπελαγικών ψαριών στις

πειραματικές σύρσεις με πελαγική τράτα (Πίνακας Ι). Όλα τα είδη, με την εξαίρεση του Notoscopelus
elongatus (Costa, 1844), έχουν αναφερθεί στην περιοχή από δειγματοληψίες ιχθυοπλαγκτού
(Somarakis et al. 2011), στις οποίες επιπλέον έχει βρεθεί το Lobianchia dofleini (Zygmayer, 1911) που
δεν εντοπίστηκε στην παρούσα δειγματοληψία.

Η χρήση των τριών δειγματοληπτικών εργαλείων επιβεβαίωσε ότι ο ανακλώμενος ήχος
οφείλεται κυρίως στα μεσοπελαγικά ψάρια και όχι στο ζωοπλαγκτόν και ιχθυοπλαγκτόν, καθώς η
ποσότητα και η σύνθεση των τελευταίων δεν αιτιολογεί την μετρούμενη ένταση του ανακλώμενου
ήχου. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών και την επεξεργασία των ηχογραμμάτων ταυτοποιήθηκαν
κυρίως τρεις τύποι ανακλώμενου ήχου εντός του κόλπου. Ο πρώτος τύπος βρισκόταν ως επί το
πλείστον στο όριο την υφαλοκρηπίδας και στην αρχή της ηπειρωτικής κατωφέρειας και αποτελούταν
από δύο υποδιαιρέσεις, α) χαλαρές συναθροίσεις σε μικρότερα βάθη (75-150 m) και β) καλά
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Πίνακας I: Είδη μεσοπελαγικών ψαριών που
αλιεύτηκαν στις σύρσεις με πελαγική τράτα.
Table I: Mesopelagic fish species caught in
the pelagic trawls.
Family Species
Myctophidae Benthosema glaciale

Ceratoscopelus maderensis
Diaphus holti
Hygophum benoiti
Lampanyctus crocodilus
Myctophum punctatum
Notoscopelus elongatus

Paralepididae Arctozenus risso
Lestidiops sp.

Sternoptychidae Argyropelecus hemigymnus
Maurolicus muelleri

Stomiidae Stomias boa

σχηματισμένα σχολεία σε μεγαλύτερα βάθη
(150-250m) (Εικ. 1A,F). Ο τύπος αυτός
αποτελούταν αποκλειστικά από το είδος
Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789), το οποίο δεν
εντοπίστηκε σε κανένα άλλο τύπο ανακλώμενου
ήχου και η κατανομή του ήταν περιορισμένη
κοντά στις ακτές (Εικ. 1C). Ο δεύτερος τύπος
ανακλώμενου ήχου ήταν ένα στρώμα σε βάθη
κυρίως 160-250 m (Εικ. 1Β, G), το οποίο ήταν
παρόν σε όλη σχεδόν την έκταση του κόλπου
όπου απαντώνται τέτοια βάθη (Εικ. 1D), και
αποτελούταν κυρίως από νεαρά άτομα του
είδους Argyropelecus hemigymnus Coco, 1838. Ο
τρίτος τύπος αντιστοιχούσε σε ένα παχύ στρώμα
σε βάθη κυρίως 250-600 m (Εικ. 1Β, H), που
αποτελούνταν από πολλά είδη, κυρίως της
οικογένειας Myctophidae, με επικρατέστερα τα

Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837), Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839), Hygophum benoiti
(Coco, 1838) και Myctophum punctatum Rafinesque, 1810. Το βαθύτερο αυτό στρώμα, ήταν επίσης
παρόν σε όλη την έκταση του κόλπου όπου το επέτρεπε το βάθος του βυθού. Τέλος, ασθενέστερα
στρώματα ήχου ήταν ενίοτε παρόντα και σε μεγαλύτερα βάθη (600 m έως το βυθό), τα οποία ωστόσο
δεν ήταν ιδιαίτερα διαχωρισμένα από το στρώμα των 350-600 m και στα οποία δεν πραγματοποιήθηκε
βιολογική δειγματοληψία. Τα κατακόρυφα προφίλ του διαλυμένου οξυγόνου πάντως έδειξαν
συγκέντρωση οξυγόνου σε επαρκή επίπεδα (>4 ml/l) σε όλη τη στήλη του νερού που δεν αποτελούσε
περιοριστικό παράγοντα για την κατανομή ψαριών σε μεγάλα βάθη, όπως έχει αναφερθεί για
μεσοπελαγικά είδη σε άλλες περιπτώσεις (Bertrand et al. 2010).

Α Maurolicus muelleri

Argyropelecus
hemigymnus

Mix of mesopelagics

Echo types Horizontal distribution Vertical distribution

B

C

E

D

F

H

G

Εικ. 1: Τύποι ανακλώμενου ήχου (Α,Β), οριζόντια (C,D,E) και κατακόρυφη/βαθυμετρική (F,G,H)
κατανομή τους. Οι εικόνες A, C και F αντιστοιχούν στο είδος M. muelleri, οι Β (ρηχότερο στρώμα),
D και G αντιστοιχούν στο A. hemigymnus και οι Β (βαθύτερο στρώμα), Ε και Η αντιστοιχούν σε
ομάδα μεσοπελαγικών ψαριών, κυρίως της οικογένειας Myctophidae.
Fig. 1: Echo types (Α,Β) and their horizontal (C,D,E) and vertical/bathymetric (F,G,H) distribution.
Figures A, C and F correspond to M. muelleri, Β (shallower layer), D and G correspond to A.
hemigymnus and figures Β (deeper layer), Ε and Η correspond to a mix of mesopelagic fish, mainly
of the family Myctophidae.
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Όσον αφορά στην κατακόρυφη μετανάστευση των στρωμάτων, το στρώμα που είχε ως κυρίαρχο
είδος το A. hemigymnus δεν ανερχόταν σε πιο επιφανειακά στρώματα κατά το σούρουπο (Εικ. 2Α) και
παρέμενε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε παρόμοια βάθη με την ημέρα. Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος
των ψαριών που σχημάτιζαν το βαθύτερο στρώμα, στο σούρουπο ανερχόταν σε πιο επιφανειακά νερά,
διασχίζοντας το στρώμα των A. hemigymnus και κατέληγαν πολύ κοντά στην επιφάνεια (Εικ. 2Α).
Ωστόσο, όπως φαίνεται στα ηχογράμματα (Εικ. 2Α) και επιβεβαιώθηκε με τις πελαγικές καλάδες, ένα
τμήμα των ψαριών παρέμενε σε μεγαλύτερα βάθη, λίγο μικρότερα ή/και αντίστοιχα με αυτά που
εντοπίζονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με την αυγή, παρατηρούνταν οι ακριβώς αντίθετες
μετακινήσεις σε σχέση με το σούρουπο, δηλαδή κατάδυση των μετακινούμενων πληθυσμών στα
μεγαλύτερα βάθη (Εικ. 2Β).

Τα αποτελέσματα της παρούσας δειγματοληψίας αποκαλύπτουν σημαντικούς πληθυσμούς
μεσοπελαγικών ψαριών, τα οποία κυριαρχούν στο πελαγικό οικοσύστημα του Κορινθιακού Κολπου,
επιδεικνύοντας κατανομή σε μεγάλο εύρος βαθών. Οι μελλοντικές δράσεις περιλαμβάνουν εκτίμηση
της βιομάζας των διαφορετικών στρωμάτων του κόλπου με χρήση διαφορετικών τιμών
ηχοανακλαστικού δυναμικού ώστε να ληφθεί υπόψη και να υπολογιστεί η σχετιζόμενη αβεβαιότητα,
καθώς και ολοκλήρωση εποχιακών δειγματοληψιών ώστε να μελετηθεί αν υπάρχουν μεταβολές στην
αφθονία, συμπεριφορά (π.χ., κατακόρυφη μετανάστευση) και στη σύνθεση της βιοκοινωνίας των
μεσοπελαγικών ψαριών, όπως έχουν αναφερθεί αλλού (π.χ., Peña et al. 2014).

Α. Dusk Β. Dawn

100 m

200 m

300 m

400 m

500 m

600 m

700 m

800 m

Εικ. 2: Κατακόρυφη μετανάστευση των στρωμάτων μεσοπελαγικών ψαριών στο σούρουπο (Α) και
την αυγή (Β).
Fig. 2: Vertical migration of Deep Scattering Layers during dusk (A) and dawn (B).
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Κατανομή ιχθυοπλαγκτού και συσχέτισή του με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες
στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο το καλοκαίρι του 2010
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ABSTRACT
Chrysoula  Rokana,  Apostolos  Siapatis,  Persefoni  Megalofonou,  Stylianos  Somarakis:
Ichthyoplankton  assemblages  and  correlation  with  environmental  factors  in  the  north-
eastern Aegean Sea in summer 2010.
This study presents the ichthyoplankton assemblages of North Aegean Sea, and specifically the Thracean
Sea during July 2010. The study is based on samples collected with a Bongo plankton net (0.250 and
0.335mm mesh sizes) and environmental data collected using a CTD sensor. The taxonomic composition
of the area,  in terms of eggs and larvae, is described as well  as their  distribution in space and the
relation with the environmental factors of the area.  Eggs and larvae of European anchovy (Engraulis
encrasicolus), round sardinella (Sardinella aurita), Atlantic chub mackerel (Scomber cοlias) and larvae of
myctophids (Ceratoscopelus  maderensis  and  Hegophum benoiti),  other species  like  Chromis  chromis,
Serranus  hepatus  and  representatives  of  the  family  Gobiidae,  were  the  most  abundant  taxa.
Multivariate  analysis  of  sampling  sites  defined  a  clear  geographical  distinction  of  ichthyoplankton
stations  in  two  groups  (regions),  which  differed in  ambient  environmental  parameters  (depth,
temperature, salinity and chlorophyll-a) as well as in species composition.
Keywords:  Eastern Mediterranean, egg and larvae abundances, multivariate analysis.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  συμβολή  των  ιχθυοπλαγκτονικών  ερευνών  είναι  μεγάλη  στους  τομείς  της  βιολογίας,

οικολογίας και συστηματικής ταξινόμησης των ιχθύων καθώς και στο τομέα της αλιευτικής βιολογίας.
Ερμηνεύοντας τη χωρική κατανομή του ιχθυοπλαγκτού και συσχετίζοντας τα με διάφορους αβιοτικούς
και  βιοτικούς  παράγοντες  μπορούμε  να  εξάγουμε  σημαντικές  πληροφορίες  για  τη  βιολογία  των
πρώτων σταδίων  ζωής  διαφόρων ειδών  καθώς και  των περιβαλλοντολογικών  συνθηκών μέσα στις
οποίες αυτά ζουν και αναπαράγονται (Heath 1992). Περιοχή μελέτης είναι το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο,
που αποτελεί  τμήμα του Αιγαίου  Πελάγους,  μεταξύ  της  Ελληνικής  χερσονήσου και  της  Τουρκικής
ακτογραμμής, χαρακτηριζόμενο από εξαιρετικά σύνθετες βαθυμετρικές και υδροδυναμικές συνθήκες.
Αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές περιοχές των Ελληνικών θαλασσών (Stergiou 1997).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Το  υλικό  της  μελέτης  προέκυψε  από  ένα  δίκτυο  18  σταθμών  δειγματοληψίας  που
πραγματοποιήθηκαν με το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ στο ΒΑ Αιγαίο μεταξύ 5 και 14 Ιουλίου 2010, στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράμματος REPROdUCE. Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου Bongo
που αποτελείται από δύο στεφάνια διαμέτρου 60cm το καθένα και πλαγκτονικά δίχτυα με μάτι διχτυού
διαμέτρου 250 και 335 μm. Πραγματοποιήθηκαν διαγώνιες σύρσεις, σε βάθος που κυμαινόταν από την
επιφάνεια έως και τα 200m ή λίγο πάνω από τον πυθμένα στους ρηχότερους σταθμούς. Η ταχύτητα
του  πλοίου  αντιστοιχούσε  περίπου  σε  2-2,5  κόμβους.  Παράλληλα  πραγματοποιήθηκε  λήψη
κατακόρυφων  διατομών  υδρογραφικών  παραμέτρων  (θερμοκρασία,  αλατότητα)  με  τη  χρήση  CTD
Seabird-25 σε όλους τους σταθμούς.

Στο εργαστήριο έγινε διαλογή των αυγών και των ιχθυονυμφών που συλλέχθηκε και από τα δυο
δίχτυα. Η αναγνώριση των αυγών και των ιχθυονυμφών  πραγματοποιήθηκε στο χαμηλότερο δυνατό
ταξινομικό επίπεδο.  Ακολούθησε υπολογισμός της σχετικής αφθονίας των αυγών και  ιχθυονυμφών
(άτομα/ 10m2) που συλλέχθηκαν από τα δείγματα. Για τη διερεύνηση της χωρικής ετερογένειας στη
σύνθεση της βιοκοινότητας του ιχθυοπλαγκτού εφαρμόσθηκαν πολυμεταβλητές μέθοδοι όπως η μη
μετρική  πολυδιάστατη  διαβάθμιση  (Non Metric Multi-dimensional Scaling,  NMDS)  με  χρήση  του
λογισμικού PRIMER-Εv6 (Clarke & Gorley 2006). Οι αναλύσεις έγιναν με βάση ενός πίνακα 18 σταθμών
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και του αθροίσματος των σχετικών αφθονιών 70 taxa αυγών και ιχθυονυμφών από τα δύο δίχτυα. Οι
τιμές  αφθονίας  των  taxa που  χρησιμοποιήθηκαν  μετασχηματίστηκαν  σε  λογαριθμικές  [log (x+1)]
προκειμένου να αποφευχθεί η επίδραση των πιο άφθονων  taxa.  Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν
βάση  πίνακα  ομοιοτήτων  Bray-Curtis.  Τέλος,  δημιουργήθηκαν  χάρτες  απεικόνισης  των
περιβαλλοντικών  παραμέτρων  που  συλλέχθηκαν  με  χρήση  CTD και  από  ιστοσελίδα  της  NASA
(Oceancolor Web,  NASA’s online Distributed Active Archive Center) και χάρτες οριζόντιας κατανομής
αυγών και ιχθυονυμφών με το λογισμικό SURFER 16.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην Εικόνα 1 δίνονται οι χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας, αλατότητας και

χλωροφύλλης-α. Οι τιμές επιφανειακής θερμοκρασίας κυμαίνονται μεταξύ 18,5°C και 25,5°C (μέσος
όρος 22,5°C).  Στους περισσότερους σταθμούς  οι  τιμές της θερμοκρασίας είναι σχετικά υψηλές.  Οι
τιμές της επιφανειακής αλατότητας  κυμαίνονται από 30,5 έως 39 (μέση τιμή 35). Τέλος, δίνονται οι
τιμές  χλωροφύλλης-α  όπως  μετρήθηκαν  από  δορυφόρο,  που  κυμαίνονται  από  0,12mg  C/m2 έως
0,48mg  C/m2 (μέση  τιμή  0,32mg  C/m2).  Και  από  τους  τρεις  χάρτες  παρατηρούμε  ότι  η  περιοχή
χαρακτηρίζεται  από  την  μετακίνηση  των  πλούσιων  και  χαμηλής  αλατότητας  νερών  της  Μαύρης
Θάλασσας μεταξύ Λήμνου και  Ιμβρου προς το πλατό της Σαμοθράκης. Αντίστοιχη κυκλοφορία έχει
περιγραφεί και από τους Somarakis et al. (2002).
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Εικόνα 1: Χάρτες κατανομής της επιφανειακής θερμοκρασίας (αριστερά), αλατότητας (κέντρο) και
χλωροφύλλης-α (δεξιά) στην περιοχή μελέτης.
Figure 1: Maps of sea surface temperature (left),  salinity (center) and chlorophyll-a(right)of the
study area.

Συνολικά αναγνωρίστηκαν 59  taxa αυγών και ιχθυονυμφών. Ταυτοποιήθηκαν 13  taxa αβγών
που ανήκουν σε 13 οικογένειες και 56  taxa ιχθυονυμφών που ανήκουν σε 34 οικογένειες.  Τα είδη
αυγών με τις μεγαλύτερες αφθονίες που αναγνωρίστηκαν και καταμετρήθηκαν, ήταν των  Engraulis
encrasicolus  (Linnaeus 1758,  Γαύρος)  Scomber cοlias (Gmelin 1789,  Κολιός)  και  Sardinella aurita
(Valenciennes 1847,  Φρίσσα).  Τα μικρά  πελαγικά  E.  encrasicolus και  S.  aurita αποτελέσαν  τα είδη
ιχθυονυμφών με τις  μεγαλύτερες αφθονίες και  ακολούθησαν τα μεσοπελαγικά είδη  Ceratoscopelus
maderensis (Lowe 1839, Φανόψαρο της Μαδέιρας)και Hygophum benoiti (Cocco 1838, Φανόψαρο του
Μπενουά). Εντοπίστηκαν επίσης με μικρότερη αφθονία τα παράκτια Chromis chromis (Linnaeus 1758,
Καλογρίτσα)  και  Gobiidae,  τα  πελαγικά  S.  cοlias και  το  βενθικό  Serranus hepatus (Linnaeus  1758,
Καψομούλα).

Κυρίαρχο είδος αποτελεί ο γαύρος τόσο σε αυγά όσο και σε ιχθυονύμφες  σχεδόν σε όλους τους
σταθμούς (Εικόνα 2). Τα αυγά του είδους παρουσιάζουν μεγάλες αφθονίες κυρίως στην περιοχή του
Θρακικού Πελάγους, ενώ οι ιχθυονύμφες εμφανίζουν ευρεία εξάπλωση. Στην περιοχή παρατηρήθηκαν
επίσης αυγά και ιχθυονύμφες φρίσσας και κολιού (Εικόνα 2) και εμφανίζουν τα πεδία ωοτοκίας τους
κοντά στην παράκτια ζώνη και σε περιοχές με έντονο εμπλουτισμό σε θρεπτικά (εκβολές ποταμών,
είσοδος νερών της Μαύρης Θάλασσας από τα Στενά των Δαρδανελλίων). Ιχθυονύμφες της οικογένειας
Myctophidae με κυρίαρχα τα είδη  H.  benoiti και  C.  maderensis,  εμφανίστηκαν ως επί  το  πλείστων
κυρίως στην περιοχή της Τάφρου, βορειοδυτικά δηλαδή της Λήμνου. Συλλέχθηκαν επίσης ιχθυονύμφες
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παράκτιων ειδών όπως τα C. chromis, Gobiidae και S. hepatus (Εικόνα 2) με τις μεγαλύτερες αφθονίες
να παρατηρούνται σε παράκτιες περιοχές καθώς και στις ακτές της Λήμνου.

Εικόνα 3: Οριζόντια κατανομή των αυγών και ιχθυονυμφών (αρ. ατ./ 10m2 ) των αφθονότερων taxa.

Figure 3: Horizontal distribution of the eggs and larvae (ind./ 10m2) of the most abundant taxa.

Μετά  από  ανάλυση  ιεραρχικής  προσθετικής  ομαδοποίησης  παρατηρήθηκαν  δυο  ξεκάθαρες
γεωγραφικές ομάδες σταθμών (Εικόνα 4α,β).  Πάνω στη  μη μετρική πολυδιάστατη διαβάθμιση έγινε
προβολή  τόσο  των  αφθονότερων  taxa όσο  και  των   περιβαλλοντικών  δεδομένων  σε  μορφή
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διανυσμάτων με τη μέθοδο συσχέτισης Pearson. Σύμφωνα με τα διαγράμματα (Εικόνα  4γ) η ομάδα Α
αποτελείται  κυρίως  από  βαθύβια  είδη  ψαριών  της  οικογένειας  Myctophidae.  Στην  ομάδα  Β
παρατηρούνται  κυρίως  παράκτια  είδη και  μικρά  πελαγικά.  Επίσης η ομάδα Α χαρακτηρίζεται  από
μεγαλύτερα βάθη και υψηλότερες τιμές αλατότητας, ενώ η ομάδα Β χαρακτηρίζεται από σταθμούς
στους οποίους μετρήθηκαν υψηλές τιμές θερμοκρασίας και χλωροφύλλης-α (Εικόνα δ).
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Εικόνα 4: Απεικόνιση των δυο ομάδων (Α και Β) που σχηματίστηκαν: α) με Ανάλυση Ιεραρχικής
Προσθετικής  Ομαδοποίησης  και  β)  σε  χάρτη  με  τη  βαθυμετρία  της  περιοχής.  Μη  Μετρική
Πολυδιάστατη  Διαβάθμιση  των  σταθμών  δειγματοληψίας  με:  γ)  τα  αφθονότερα  taxa ως
διανύσματα και δ) τα περιβαλλοντικά δεδομένα ως διανύσματα.
Figure 4: Display of the groups (A and B): a) with Hierarchical  Agglomerative Clustering and b) in
a map of the area. Non Metric Multi dimensional Scaling of the stations with: c) the most abundant
taxa as vectors and d)the environmental factors as vectors.

Παρόμοια  διάκριση  έχει  αναφερθεί  από  τους  Somarakis  et  al (2002)  για  το  Β.Α.  Αιγαίο  όπου  το
πρότυπο κατανομής και δομής των ιχθυονυμφικών συναθροίσεων βρέθηκε έντονα σχετιζόμενο με το
βάθος. Εξαιτίας ωστόσο της ρευστότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ποικιλομορφίας των
περιβαλλοντικών παραγόντων, οι κατανομές ειδών που ανήκουν σε διαφορετικές συναθροίσεις είναι
δυνατόν να επικαλύπτονται, εμφανίζοντας ωστόσο σαφή διαφοροποίηση όσον αφορά τη σχετική τους
αφθονία, αποτελέσματα που επιβεβαιώνονται και από τους Isari et al (2008).
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Στοιχεία μορφομετρίας της καραβίδας (Nephrops norvegicus, (Linnaeus, 1758)
(Decapoda, Nephropidae) που αλιεύθηκε στο Β. Ευβοϊκό κόλπο
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ABSTRACT
Sophia Zoumi, Chryssi Mytilineou, Kostas Kapiris: Some morphometric and biological aspects
of Norway lobster Nephrops norvegicus from the N. Evvoikos Gulf.
The present work studies the morphometric characteristics of Nephrops norvegicus caught in N.
Evvoikos Gulf. All the body parts of both sexes of N. norvegicus presented a positive allometry with the
carapace length. The morphometric characters analysed herein may be proved helpful in future
comparisons among populations coming from different regions.
Keywords: Nephrops norvegicus, morphometric characters, allometry

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ταξινομική των οργανισμών και η κατανόηση της ποικιλομορφίας της βιολογικής ζωής,

βασίστηκαν ουσιαστικά στις περιγραφές των μορφολογικών χαρακτηριστικών (Konan et al. 2010). Οι
αλλομετρικές αναλύσεις του μοντέλου της σχετικής αύξησης των Δεκαπόδων Καρκινοειδών μπορεί να
αποτελέσει ένα πολύ καλό εργαλείο για την αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ της διαδικασίας της
αύξησης και της εξέλιξής τους (Hartnoll 1978).

Η καραβίδα (Nephrops norvegicus) είναι ένα πολύ σημαντικό εμπορικό καρκινοειδές στη
Μεσόγειο Θάλασσα. Μελέτες σχετικά με την αναπαραγωγή του στη θαλάσσια αυτή περιοχή έχουν
γίνει κύρια στις δεκαετίες του ’80 και ’90 (π.χ. Sardà 1991), ωστόσο υπάρχει περιορισμένη γνώση για τα
ελληνικά νερά (Mytilineou et al. 1990). Στη Μεσόγειο οι μορφομετρικές σχέσεις ανάμεσα στο μήκος
κεφαλοθώρακα και των χαρακτηριστικών του σώματος στην καραβίδα έχουν ελάχιστα μελετηθεί,
κυρίως μόνο οι σχέσεις μήκους κεφαλοθώρακα και βάρους σώματος, π.χ. Aydin & Aydin (2011). Στόχος
της μελέτης αυτής είναι η μορφομετρική μελέτη της καραβίδας στο Β. Ευβοϊκό κόλπο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η περιοχή μελέτης περιελάμβανε τα κύρια αλιευτικά πεδία της καραβίδας στο Βόρειο Ευβοϊκό.

Η δειγματοληψία, που πραγματοποιήθηκε σε βάθη 75-250 m, έγινε στα πλαίσια του προγράμματος
ΕΠΙΛΕΞΙΣ (Μυτιληναίου κ.α. 2015), που είχε σαν στόχο την μελέτη της επιλεκτικότητας του σάκου της
τράτας (ΕΠΑΛ 2007-2013, ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: Κωδικός Πράξης 185365). Για τις ανάγκες της πειραματικής
αλιείας, ενοικιάστηκε τυπική μηχανότρατα εμπορικής αλιείας. Ο σάκος της τράτας είχε μάτια
ρομβοειδή 40 ή 50 mm ή 40 mm τετράγωνα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε κάλυμμα του σάκου
με μάτια 10 mm, γεγονός που έκανε συγκρίσιμες όλες τις καλάδες, ανεξάρτητα από τα μάτια του
σάκου. Τα δείγματα της συγκεκριμένης εργασίας αλιεύθηκαν το Σεπτέμβριο 2014 και Ιούνιο 2015.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε άτομο ορίστηκαν ως εξής:
• Μήκος κεφαλοθώρακα (MK-CL): Από το πίσω άκρο του οφθαλμικής κόγχης έως το πίσω άκρο
του θυρεού. Θεωρείται ως μέτρηση αναφοράς (Dall et al. 1990).
• Μήκος κοιλιάς (K-ABD): Από το ανώτερο άκρο του πρώτου κοιλιακού έως το κατώτερο άκρο του
τελευταίου κοιλιακού μεταμερούς.
• Μήκος ρύγχους (Ρ-R): Aπό την άκρη του ακέραιου ρύγχους έως το πίσω άκρο της οφθαλμικής κόγχης.
• Μήκος τέλσου (Τ), Μήκος ουροποδίου (Ο-U), Μήκος σκαφοκεριδίου (Σ-SC).
• Μήκος του προποδίου του τρίτου θωρακικού ποδιού (ΠΡ-PR): Μετρήθηκε το συγκεκριμένο άρθρο
του τρίτου θωρακικού ποδιού που περικλείεται μεταξύ της άρθρωσης του καρπού έως το άκρο της
χηλής.
• Ολικό μήκος (ΟΜ-TL): Από την άκρη του ακέραιου ρύγχους έως το πίσω άκρο του τέλσου.
•Ολικό κυρτωμένο μήκος σώματος (ΚΜ-KCL), περίμετρος τεντωμένου κεφαλοθώρακα (TCL),
περίμετρος κυρτωμένου κεφαλοθώρακα (PCL).
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• Βάρος σώματος (ΒΣ-W): Μετρήθηκε με ακρίβεια 0,01 g.
Η σχέση ανάμεσα στο κάθε τμήμα του σώματος (Y) ως προς το μήκος κεφαλοθώρακα (X),

μελετήθηκε χρησιμοποιώντας το αλλομετρικό μοντέλο Y = a*Xb που έχει λογαριθμοποιηθεί, όπου Υ και
Χ είναι οι μορφολογικές διαστάσεις και log a και b (κλίση) οι σταθερές της ευθείας παλινδρόμησης
(regression) (Hartnoll 1978). Το μήκος κεφαλοθώρακα θεωρείται σήμερα η πλέον αναγνωρισμένη
μονάδα μέτρησης και είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή (Χ). Μόνο η μέτρηση του ολικού κυρτωμένου
μήκους (KCL) σχετίστηκε με αυτή του ολικού μήκους (TL). O τύπος της αλλομετρίας προσδιορίστηκε
εξετάζοντας την τιμή της κλίσης (b) που εκτιμήθηκε από την παλινδρόμηση έναντι της ισομετρικής
κλίσης του 1 (ή με το 3 στην περίπτωση του βάρους σώματος) με τη δοκιμή Student’s t-δοκιμασία. Η
σύγκριση των διάμεσων τιμών (median) του μήκους κεφαλοθώρακα μεταξύ των δύο φύλων έγινε μέσω
της δοκιμασίας t test. Όλες οι παραπάνω στατιστικές δοκιμασίες συμπεριλαμβάνονται στο στατιστικό
πακέτο STATGRAPHICS 5.1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά μελετήθηκε η μορφομετρία σε 381 άτομα (240 θηλυκά, 141 αρσενικά) καραβίδας. Το

μήκος του κεφαλοθώρακα στα θηλυκά κυμαίνονταν από 21,58 έως 48,09 mm (μέση τιμή (Μ.Τ.) και
τυπική απόκλιση (Τ.Α.): 33,47 ± 6,01 mm), ενώ των αρσενικών ατόμων μεταξύ 22,93 και 48,87 mm (Μ.Τ.
και Τ.Α.: 33,25 ± 6,37 mm). Το συνολικό βάρος σώματος στα θηλυκά κυμαίνονταν από 4,2 έως 58,2 mm
(Μ.Τ. και Τ.Α.: 19,45 ± 11,68 mm), ενώ των αρσενικών ατόμων μεταξύ 4,4 και 55,8 mm (Μ.Τ. και Τ.Α.:
17,62 ± 11,56 mm). Το μήκος του κεφαλοθώρακα και το βάρος των θηλυκών δεν διέφερε στατιστικά
από αυτά των αρσενικών (t test δοκιμασία, Ρ>0,05).

Στον Πίνακα 1 δίνονται οι μέσες τιμές (± τυπική απόκλιση) όλων των μετρηθέντων
μορφομετρικών παραμέτρων ανά φύλο της καραβίδας, σε ολόκληρη την περίοδο έρευνας. Δε βρέθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα, σε όλα τα μορφολογικά χαρακτηριστικά Σε
όλες τις περιπτώσεις, οι μέσες τιμές των διαφόρων τμημάτων του σώματος των θηλυκών ατόμων είναι
μεγαλύτερες από αυτές των αρσενικών (t test δοκιμασία, Ρ>0,00).

Πίνακας I: Μέση τιμή (Μ.Τ., mm) και τυπική απόκλιση (Τ.Α.) των μορφομετρικών
χαρακτηριστικών των θηλυκών (F) και αρσενικών (Μ) ατόμων της N. norvegicus
Table I: Mean value and standard deviation of the morphometric characteristics of both sexes of N.
norvegicus

Μέτρηση Μ.Τ. Τ.Α. Μέτρηση Μ.Τ. Τ.Α.
CL_F 32,98 6,10 CL_M 33,25 6,37
W_F 17,98 10,56 W_M 17,69 11,54
ABD_F 42,64 16,58 ABD_M 45,29 14,05
U_F 13,00 3,10 U_M 12,85 2,29
T_F 13,12 2,35 T_M 13,05 2,40
R_F 12,66 2,58 R_M 12,62 2,55
SC_F 9,87 1,36 SC_M 9,69 1,57
PR_F 47,85 7,36 PR_M 48,09 8,34
PE_F 93,27 17,60 PE_M 93,72 18,17
KCL_F 61,23 13,84 KCL_M 62,54 14,51
TCL_F 63,11 12,07 TCL_M 63,08 12,49
PCL_F 63,81 12,14 PCL_Μ 48,08 8,34

Οι εξισώσεις των παραμέτρων που αντιπροσωπεύουν τη σχετική αύξηση των μετρήσεων σε σχέση με
το μήκος κεφαλοθώρακα (CL), δίνονται στον Πίνακα II.
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Πίνακας II: Αλλομετρία των σωματικών μετρήσεων σε σχέση με το μήκος κεφαλοθώρακα και
ολικού μήκος σώματος (μόνο του ολικού κυρτωμένου μήκους σώματος) των αρσενικών και
θηλυκών ατόμων της N. norvegicus (r=συντελεστής συσχέτισης, t=student’s test, δοκιμασία που
ελέγχει τον τύπο της αλλομετρίας).
Table II. Allometry of the morphometric characteristics of both sexes of N. norvegicus

Εξάρτημα a b Aλλομετρία r t
Θηλυκά

ABD 1,72 2,60 Θετική 0,94 0,57
U 0,50 2,52 Θετική 0,94 0,10
T 0,52 2,50 Θετική 0,96 1,48
R 0,48 2,53 Θετική 0,83 1,97
SC 0,97 1,93 Θετική 0,88 0,88
PR 2,15 2,39 Θετική 0,97 0,90
PE 3,25 2,58 Θετική 0,88 0,88
KCL 1,09 2,74 Θετική 0,83 0,83
TCL 2,24 2,58 Θετική 0,97 0,97
PCL 2,14 2,63 Θετική 0,97 0,96

Αρσενικά
ABD 1,25 2,82 Θετική 0,96 2,83
U 0,52 2,47 Θετική 0,97 0,00
T 0,5 2,53 Θετική 0,96 0,00
R 0,54 2,43 Θετική 0,88 0,21
SC 0,91 2,48 Θετική 0,85 0,11
PR 1,93 2,48 Θετική 0,92 1,42
PE 2,91 2,66 Θετική 0,97 2,21
KCL 0,75 2,69 Θετική 0,85 2,21
TCL 1,85 2,71 Θετική 0,97 0,56
PCL 1,87 2,66 Θετική 0,97 0,59

Σε όλες τις περιπτώσεις οι συσχετίσεις ήταν ισχυρές, λόγω υψηλών τιμών του συντελεστή συσχέτισης
(r>0,83 στα θηλυκά, r>0,853 στα αρσενικά). Από τα αποτελέσματα του Πίνακα II παρατηρείται ότι τα
διάφορα μέρη σώματος αυξάνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή του μήκους κεφαλοθώρακα (ή
και του ολικού μήκους). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές του b δείχνουν να είναι παραπλήσιες ανάμεσα
στα δύο φύλα, σε όλες τις μετρήσεις.

Όλα τα μέρη του σώματος των αρσενικών και θηλυκών ατόμων της καραβίδας παρουσιάζουν
θετική αλλομετρία, δηλαδή η αύξησή τους ακολουθεί μια φυσιολογική μεταβολή της αύξησης του
μήκους κεφαλοθώρακα. Είναι εμφανές ότι τα σωματικά μέρη των αρσενικών ατόμων παρουσιάζουν
ίδιο μοντέλο ανάπτυξης με αυτό των θηλυκών Οι παραπάνω πληροφορίες θα συνεισφέρουν σε
οικολογικές και γενετικές εργασίες που θα γίνουν στο μέλλον για το είδος αυτό, καθώς και σε μελέτες
ανάπτυξης και καθορισμού αποθεμάτων (Cadrin et al. 2004).

Στην παρούσα μελέτη εντοπίστηκε μια θετική αλλομετρία των μερών σώματος που σχετίζονται
με την κολύμβηση (τέλσον, κοιλιά, ουροπόδιο, σκαφοκερίδιο) και στα δύο φύλα. Σε άλλα δεκάποδα,
συμπεριλαμβανομένης της καραβίδας (Maynou & Sardà, 1997), έχει φανεί ότι υπάρχει μια ισομετρία ή
αρνητική αλλομετρία αυτών των σωματικών χαρακτήρων λόγω της μείωσης της κολυμβητικής
ικανότητας αυτών και της μεγαλύτερης συνάφειας του οργανισμού με το υπόστρωμα καθώς το σώμα
αυξάνεται. Είναι αναμενόμενη η θετική αλλομετρία ανάμεσα στο προπόδιο του τρίτου βαδιστικού
ποδιού και του μήκους κεφαλοθώρακα, λόγω του γεγονότος ότι στη πορεία της αύξησης του σώματος
των ατόμων του είδους υπάρχει στενότερη επαφή με το υπόστρωμα και επομένως αύξηση της
“σκαπτικής” τους ικανότητας για εύρεση τροφής στο υπόστρωμα (Sardà et al. 1995).

Η σχέση μήκους κεφαλοθώρακα-βάρους σώματος δίνεται από τη σχέση W=0,0002*CL3,15 (r=0,97)
για τα θηλυκά και W=0,001*CL2,75 (r=0,95) για τα αρσενικά (Εικόνα 1). Το βάρος σώματος δείχνει να
αυξάνει γρηγορότερα σε σχέση με το μήκος σώματος. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συσχετίσεις ήταν
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στατιστικά σημαντικές (Ανάλυση διακύμανσης, P<0,01). Στα θηλυκά παρουσιάστηκε μια θετική, εδνώ
στα αρσενικά μια αρνητική αλλομετρία του βάρους τους σχετικά με το μήκος κεφαλοθώρακα.

Εικόνα 1. Σχέση μήκους κεφαλοθώρακα-βάρους σώματος για τα θηλυκά (F) και αρσενικά άτομα
(M) της N. norvegicus
Figure 1. Carapace length-total body weight of females and males of N. norvegicus

Παρόμοιες τιμές της σχέσης μήκους κεφαλοθώρακα-βάρους σώματος στην καραβίδα έχουν
υπολογιστεί και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου (π.χ. Aydin, Aydin 2011).

Η παρούσα εργασία δίνει τα πρώτα στοιχεία που σχετίζονται με τη μορφομετρία της καραβίδας
στον Β. Ευβοϊκό κόλπο και μπορεί να αποτελέσει, έτσι, μια αρχική αναφορά για συγκριτικές μελέτες με
διάφορους πληθυσμούς της Μεσογείου ή της υπόλοιπης Ελλάδας.
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Μελέτη της πυκνότητας του είδους Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) στον
Αμβρακικό κόλπο
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ABSTRACT

Vassilis Akrivos, George Katselis,  Alexis Ramfos: Study of the density of the purple sea
urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) in Amvrakikos Gulf
The purpose of the current work was to study the density of the purple sea urchin  Paracentrotus
lividus and its distribution in relation to depth at the upper littoral zone (0-6m). Sampling was carried
out in August 2016 at four sites in Amvrakikos Gulf. Digital images were taken in order to estimate the
species abundance. Abundance showed a decreasing trend with depth with an average value of 215.5
ind./m2 in the depth zone of 0-2m and 106.4 ind./m2 and 38.4 ind./m2 in the zone of 2-4m and 4-6m,
respectively. 
Keywords: Paracentrotus lividus, density, upper littoral zone, Amvrakikos Gulf

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο αχινός P. lividus ζει κυρίως σε βραχώδη υποστρώματα αλλά και στη λάσπη του βυθού ή σε

βυθούς με μακροφύκη ή λιβάδια φανερόγαμων, σε σχετικά μικρά βάθη 0-20m (Turon et al. 1995).
Επιλέγει τα συγκεκριμένα υποστρώματα διότι είναι κατάλληλα για τον κύκλο ζωής του καθώς και για
προστασία από θηρευτές (Boudouresque & Verlaque 2001).  Οι  αχινοί  σε περιοχές με βραχώδεις
υπόστρωμα,  παρουσιάζουν  συμπεριφορά  φωλιάσματος  (Grosjean  2001).  Οι  φυσικές  κρυψώνες
στους βράχους,  τους προστατεύουν από τα κύματα και  από τους φυσικούς θηρευτές  όπως π.χ.
κάποια είδη ψαριών της οικογένειας Sparidae (Grosjean 2001). 

Τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο υπάρχουν όλο και περισσότερες παρατηρήσεις για την
ύπαρξη απογυμνωμένων,  από φυτική κάλυψη,  περιοχών (barrens)  στο βραχώδες υπόστρωμα με
παράλληλη  παρουσία  αχινών  σε  υψηλή  αφθονία  (Flukes  et  al. 2012).  Στο  απογυμνωμένο  από
βλάστηση υπόστρωμα επικρατούν ασβεστολιθικά ροδοφύκη με τη μορφή κρούστας τα οποία δεν
μπορούν να θηρεύσουν οι αχινοί (Flukes  et al. 2012). Η θήρευση από αχινούς αποτελεί την κύρια
αιτία της απογύμνωσης του βραχώδους υποστρώματος από τη βλάστηση και αποτελεί σημαντικό
οικολογικό πρόβλημα σε όλη τη Μεσόγειο καθώς και σε άλλες περιοχές του παγκόσμιου ωκεανού
(Flukes  et  al. 2012).  Η  έντονη  παρουσία  των  αχινών  έχει  βρεθεί  να  σχετίζεται  με  την  απουσία
κορυφαίων  θηρευτών  και  μεγαλόσωμων  ειδών  ψαριών  (όπως  είδη  των  οικογενειών  Sparidae,
Labridae και  Serranidae). Η απουσία των θηρευτών ευνοεί την αύξηση των πληθυσμών των αχινών
και  ταυτόχρονα  μεταβάλλει  τη  θηρευτική  συμπεριφορά  τους,  με  αποτέλεσμα  την  σχεδόν
ολοκληρωτική κατανάλωση των μακροφυκών στην ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη (Guidetti & Sala,
2007).

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της αφθονίας και κατανομής του συγκεκριμένου είδους
αχινού στο ανώτερο τμήμα (0-6m) της υποπαραλιακής ζώνης του Αμβρακικού Κόλπου. Στην περιοχή
του Αμβρακικού  Κόλπου,  το  είδος  P.  lividus βρίσκεται  σε  πολύ υψηλή αφθονία  δημιουργώντας
απογυμνωμένες βραχώδεις  εκτάσεις  (barrens),  ενώ ο πληθυσμός του χαρακτηρίζεται  από άτομα
μικρού μεγέθους συγκριτικά με τη γειτονική περιοχή του Ιονίου Πελάγους (Pancucci & Panayiotides
1994).  Στην  παρούσα εργασία,  πραγματοποιείται  η  μελέτη  της  αφθονίας  και  της  σύνθεσης  του
πληθυσμού του είδους 30 περίπου χρόνια μετά την αρχική  μελέτη των Pancucci  & Panayiotides
(1994)  χρησιμοποιώντας  παραδοσιακές  και  σύγχρονες τεχνικές  μέτρησης  των  πληθυσμιακών και
βιομετρικών χαρακτηριστικών του είδους.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι  δειγματοληψίες  για  τη  μελέτη  του  είδους  P.  lividus στον  Αμβρακικό  Κόλπο

πραγματοποιήθηκαν στις 14-15/8/2016. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε τέσσερις
θέσεις  στη  νότια  και  δυτική  ακτογραμμή  του  Κόλπου  (Εικόνα  1).  Σε  κάθε  θέση,  ένα  πλαίσιο
διαστάσεων 20x20cm τοποθετήθηκε αρχικά τυχαία επάνω στο υπόστρωμα και φωτογραφήθηκε με
υποβρύχια ψηφιακή μηχανή (Εικόνα 1). Ακολούθως το πλαίσιο επανατοποθετούνταν ανά ένα μέτρο.
Οι λήψεις φωτογραφιών πραγματοποιήθηκαν με αυτόνομη κατάδυση σε τρείς ζώνες βάθους (0-2m,
2-4m και 4-6m), όπου το επέτρεπε η κλίση του πυθμένα. Η ζώνη 4-6m φωτογραφήθηκε στις περιοχές
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Παναγιά και Δρυμός. Το υπόστρωμα στην ζώνη 0-2m ήταν βραχώδες, ενώ στις βαθύτερες ζώνες ήταν
αμμώδες/χαλικώδες.  Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 388 φωτογραφίες σε όλες τις  θέσεις και  ζώνες
βάθους.  Η  εκτίμηση  της  πυκνότητας  (άτομα/m2)  πραγματοποιήθηκε  με  την  καταμέτρηση  των
ατόμων του είδους μέσα στο πλαίσιο κάθε φωτογραφίας. Επίσης, σε κάθε φωτογραφία, μετρήθηκε η
διάμετρος του κελύφους των ατόμων, σε όλα τα άτομα που βρίσκονταν κατά τη στιγμή της λήψης σε
κατάλληλη θέση με το λογισμικό ImageJ®.

Εικόνα 1:  Θέσεις  δειγματοληψίας  στον Αμβρακικό Κόλπο (εικόνα αριστερά)  και  ενδεικτική
φωτογραφία του πλαισίου για την εκτίμηση της πυκνότητας των αχινών (εικόνα δεξιά).
Figure 1: Sampling sites in Amvrakikos Gulf (left image) and representative photograph of the
frame used for the estimation of sea urchin density (right image).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μέση πυκνότητα του αχινού  P. lividus στον Αμβρακικό Κόλπο παρουσίασε μείωση με το

βάθος.  Στη  ζώνη  0-2  m  η  μέση  πυκνότητα  ήταν  215,5  άτομα/m2 και  ήταν  περίπου  δύο  φορές
υψηλότερη συγκριτικά με την ζώνη 2-4 m (106,4 άτομα/m2) και έξι φορές υψηλότερη συγκριτικά με
τη ζώνη 4-6 m (38,4 άτομα/m2) (Εικόνα 2). Αντίστοιχα, μεταξύ των περιοχών επίσης παρατηρήθηκαν
διαφορές στην πυκνότητα του είδους με την περιοχή του Αγ. Θωμά να παρουσιάζει την υψηλότερη
πυκνότητα με 320 άτομα/m2, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές η πυκνότητα κυμάνθηκε μεταξύ 72 και
119  άτομα/m2 (Πίνακας 1). 

Οσον αφορά στο μέγεθος,  όλοι οι αχινοί που μετρήθηκαν βρέθηκαν να είναι μικρόσωμοι
(6,1–38,7 mm). Η μέση διάμετρος του κελύφους εμφάνισε διαφορές τόσο μεταξύ των ζωνών βάθους
όσο και μεταξύ των περιοχών δειγματοληψίας (Εικόνα 2, Πίνακας 1). Στο βραχώδες υπόστρωμα της
ανώτερης  υποπαραλιακής  ζώνης  (0-2  m)  βρέθηκαν  οι  μεγαλύτεροι  σε  μέγεθος  αχινοί  ενώ  στις
βαθύτερες ζώνες, όπου το υπόστρωμα είναι αμμώδες/χαλικώδες, η μέση διάμετρος βρέθηκε λίγο
μικρότερη (Εικόνα 2).   

Εικόνα  2:  Αριστερά:  Μέση  πυκνότητα  και  Δεξιά:  μέση  διάμετρος  κελύφους  (οι  γραμμές
σφάλματος δείχνουν την τυπική απόκλιση) του αχινού  P. lividus στις τρεις ζώνες βάθους στον
Αμβρακικό Κόλπο το καλοκαίρι του 2016.  
Figure 2: Left: Average density and Right: average test diameter (error bars show SD) of  P.
lividus in the three depth zones in Amvrakikos Gulf, August 2016.
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Πίνακας 1: Μέση πυκνότητα (ατ./m2) και μέση διάμετρος κελύφους, τυπική απόκλιση (SD) και
αριθμός  μετρήσεων  (Ν)  του  αχινού  P.  lividus,  για  τις  τρεις  ζώνες  βάθους  και  τις  περιοχές
δειγματοληψίας, στον Αμβρακικό Κόλπο το καλοκαίρι του 2016.  
Table 1: Average density (ind/m2) and test diameter, standard deviation (SD), and sample size of
P.  lividus, for the three depth zones and the  four sampling sites in  Amvrakikos Gulf, August
2016.

Ζώνη βάθους
Πυκνότητα

(ατ./m2)
SD

(ατ./m2)
Ν

(πλαίσια)
Διάμετρος

κελύφους (mm)
SD

(mm)
N

(άτομα)
0-2m 215,5 224,4 139 15,82 4,48 764
2-4m 106,4 168,3 156 13,62 3,74 557
4-6m 38,4 60,7 93 14,83 3,26 140
Σύνολο 129,2 187,2 388

Περιοχή
Πυκνότητα

(ατ./m2)
SD

(ατ./m2)
Ν

(πλαίσια)
Διάμετρος

κελύφους (mm)
SD

(mm)
N

(άτομα)
Άγ. Θωμάς 320,0 273,0 65 13,95 4,09 609
Δρυμός 71,5 140,0 114 14,74 3,01 205
Κέφαλος 119,2 167,4 78 14,43 3,57 306
Παναγιά 90,6 106,2 131 17,05 4,86 341

Η υψηλή πυκνότητα του αχινού P. lividus στον Αμβρακικό Κόλπο όπως αναφέρεται από τους

Pancucci &  Panayiotidis (1994) επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας και

μάλιστα φαίνεται ότι η πυκνότητα του είδους στην ανώτερη υποπαραλιακή ζώνη (0-2m) πιθανώς να

έχει  αυξηθεί  τα  τελευταία  30  έτη.  Οι  Pancucci &  Panayiotidis (1994)  αναφέρουν  μέγιστη  μέση

πυκνότητα στην περιοχή του Κόλπου της Πρέβεζας ίση με 76 άτομα/m2 στη ζώνη βάθους 0-1m, ενώ

στην παρούσα μελέτη η μέση πυκνότητα στη ζώνη 0-2m ήταν σχεδόν τριπλάσια (215 άτομα/m2) και

σε όλες τις περιοχές η πυκνότητα ήταν υψηλότερη από 71 άτομα/m2. Η πυκνότητα του αχινού στο

βραχώδες υπόστρωμα του Αμβρακικού  Κόλπου είναι  από τις  υψηλότερες που αναφέρονται  στη

βιβλιογραφία για τη Μεσόγειο, η οποία κυμαίνεται συνήθως από 1–30 άτομα/m2 (Sala &  Zabala

1996, Tomas et al. 2004). Οι αχινοί ως κυρίως φυτοφάγοι οργανισμοί, μπορούν να μεταβάλλουν την

εικόνα των παράκτιων οικοσυστημάτων καταναλώνοντας σημαντικές ποσότητες μακροφυκών και σε

κάποιες  περιπτώσεις  απογυμνώνουν  το  σκληρό  υπόστρωμα  δημιουργώντας  αφυτικές  ζώνες

(barrens)  (Guidetti &  Dulcic 2007).  Η  γενική  εικόνα  της  σχεδόν  ολοκληρωτικής  απουσίας

μακροφυκών στο βραχώδες υπόστρωμα της υποπαραλιακής ζώνης, σε όλη την περιοχή του Κόλπου,

είναι  γνωστή από το  1991 (Pancucci  & Panayotides 1994)  και  αποδίδεται  στην ιδιαίτερα  υψηλή

πυκνότητα  των  αχινών  του  είδους  P.  lividus.  Οι  παραπάνω  συγγραφείς  αιτιολογούν  την  υψηλή

πυκνότητα του πληθυσμού του είδους στην προσαρμογή του στις εύτροφες συνθήκες της περιοχής

καθώς  και  σε  μεταβολή  των  διατροφικών  συνηθειών  του  και  ταυτόχρονα  αποδίδουν  το  μικρό

μέγεθος των ατόμων στην έλλειψη κατάλληλης τροφής. Στην παρούσα εργασία, το μικρό μέγεθος

των αχινών στην περιοχή επιβεβαιώθηκε επίσης αφού το μέγιστο μέγεθος κελύφους που βρέθηκε

ήταν μικρότερο από 40  mm. Η προσαρμογή αυτή, επέτρεψε την αρχική επιτυχημένη εγκατάσταση

του είδους στην περιοχή και την επικράτηση είτε λόγω έλλειψης ανταγωνισμού με τα άλλα είδη είτε

λόγω αδυναμίας προσαρμογής των άλλων ειδών στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής (Pancucci &

Panayotides 1994). Από τη μοναδική καταγραφή της κατάστασης των Pancucci & Panayotides (1994)

πριν από 28 έτη (τα στοιχεία συλλέχθηκαν το 1991), μέχρι την καταγραφή της παρούσας μελέτης, η

εικόνα που παρατηρείται στο βραχώδες υπόστρωμα της περιοχής φαίνεται να είναι αμετάβλητη.

Φαίνεται συνεπώς, ότι η ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα των αχινών του είδους P. lividus στην περιοχή

αποτελεί μια παγιωμένη κατάσταση αρκετών δεκαετιών, και η υπερβόσκηση των ατόμων του είδους

στη μακροφυτική χλωρίδα δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των μακροφυκών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Boudouresque CF, Verlaque M (2001) Ecology of  Paracentrotus lividus. In: Lawrence JM (ed) Edible
sea urchins biology and ecology., Elsevier Sciences, Amsterdam, p. 177-216.
Ferentinos  G,  Papatheodorou  G,  Geraga  M,  Iatrou  M,  Fakiris  E,  Christodoulou  D,  Dimitriou  E,
Koutsikopoulos  C  (2010)  Fjord  water  circulation  patterns  and  dysoxic/anoxic  conditions  in  a

76



Mediterranean semi-enclosed embayment in  the Amvrakikos  Gulf,  Greece.  Estuarine,  Coastal  and
Shelf Science, 88(4), 473–481.
Fernandez C, Pasqualini V, Boudouresque CF, Johnson M, Ferrat L, Caltagirone A, Mouillot D (2006)
Effect  of an exceptional  rainfall  event on the sea urchin  Paracentrotus  lividus stock and seagrass
distribution in a Mediterranean coastal lagoon. Estuarine, Coastal and Shelf Science 68: 259-270.
Flukes EB, Johnson CR, Ling SD (2012) Forming sea urchin barrens from the inside-out: an alternative
pattern of overgrazing. Marine Ecology Progress Series 464: 179–194.
Grosjean P (2001) Growth model of the reared sea urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816). PhD
Thesis, Universite Libre de Bruxelles, 271 pp.
Guidetti  P,  Dulcic  J  (2007)  Relationships  among  predatory  fish,  sea  urchins  and  barrens  in
Mediterranean rocky reefs across a latitudinal gradient. Marine Environmental Research 63: 168-184.
Guidetti  P,  Sala  E  (2007)  Community-wide  effects  of  marine  reserves  in  the  Mediterranean  Sea.
Marine Ecology Progress Series 335: 43–56.
Pancucci MA, Panayotides P (1994) Impact of eutrophication on the sea-urchin populations of the
Amvrakikos Gulf (Ionian Sea Greece). Final reports on research programs dealing with eutrophication
problems. MAP Technical Reports, Series No.78, p. 75-90.
Sala  E,  Zabala  M (1996)  Fish  predation and the structure  of  the sea urchin  Paracentrotus  lividus
populations in the NW Mediterranean. Marine Ecology Progress Series 140: 71–81.
Tomas F,  Romero J,  Turon X  (2004)  Settlement and recruitment of  the sea urchin  Paracentrotus
lividus in two contrasting habitats in the Mediterranean. Marine Ecology Progress Series 282: 173–
184.
Turon X,  Giribert  G,  Lòpez S,  Palacın C (1995)  Growth and population structure of  Paracentrotus
lividus (Echinodermata: Echinoidea) in two contrasting habitats. Marine Ecology Progress Series 122:
193-204.

77



Εκτίμηση ηλικίας και παραμέτρων αύξησης του βασιλάκη
Capros aper στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος

Γεώργιος Βαγενάς1, Παρασκευή Παπαδοπούλου1, Αικατερίνη Ντογραμματζή2, Παρασκευή
K. Καραχλέ2, Αθανάσιος Τσίκληρας1

1Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
atsik@bio.auth.gr

2 Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Αθήνα,
pkarachle@hcmr.gr

ABSTRACT
Georgios Vagenas, Paraskevi Papadopoulou, Aikaterini Dogrammatzi, Paraskevi K. Karachle,
Athanassios Tsikliras: Estimation of age and growth parameters of boarfish Capros aper
(Linnaeus, 1758) in the Aegean and Ionian Seas.
Boarfish (Capros aper) is a demersal species with a wide distribution in the Eastern Atlantic and the
Mediterranean Sea. Contrary to boarfish large catches mainly in the Atlantic, as a by-catch in bottom-
trawl fisheries, the available data on its biology is limited in the Mediterranean, with its maximum age
observed at 4 years. The age and growth parameters of boarfish were estimated in the Aegean and
Ionian Seas based on the otoliths of 131 individuals (Aegean: 59, Ionian: 72) that were processed with
the “Burn & Crack & Burn” method. A maximum age of 12 years in the Aegean and 17 years in the
Ionian Sea was observed. The growth equation was Lt=11.19*(1-e-0.27(t+0.57)) for Aegean and Lt=10.43*(1-
e-0,21(t+3.41)) for Ionian Sea. This study supports the existence of longer-lived boarfish populations in the
Mediterranean with the maximum age ever recorded for the area, at 17 years.
Keywords: boarfish, maximum age, growth rate, method.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο βασιλάκης Capros aper (Linnaeus, 1758) είναι ένα μικρόσωμο ψάρι, που ανήκει στην

οικογένεια των Caproidae και αποτελεί το μοναδικό είδος του γένους Capros. Χαρακτηρίζεται ως
παραβενθικό είδος που σχηματίζει συναθροίσεις κοπαδιών (Whitehead et al. 1986), ενώ εμφανίζει και
φυλετικό διμορφισμό (Farrell et al. 2012). Ως προς την βαθυμετρική του κατανομή, τα νεαρά άτομα
προτιμούν τα ρηχά νερά (100-150 m) ενώ τα ενήλικα άτομα μπορούν να βρεθούν πιο βαθιά (600 m)
(Fisher et al. 1987). Είναι ζωοπλαγκτοφάγο είδος που στις ελληνικές θάλασσες τρέφεται κυρίως με
καρκινοειδή αμφίποδα, κωπήποδα καθώς και πολύχαιτους και δακτυλιοσκώληκες (Vagenas et al.
2019). Η ελλιπής πληροφορία για τη βιολογία του είδους σε περιοχές του Ατλαντικού και στην
Μεσόγειο, κάνουν απαραίτητη την ανάγκη για παρακολούθηση των πιέσεων και την εκτίμηση της
κατάστασης των πληθυσμών του είδους (Coad et al. 2014). Ο σκοπός της εργασίας είναι ο
προσδιορισμός της ηλικίας και η εκτίμηση των παραμέτρων αύξησης του βασιλάκη στο Αιγαίο και
Ιόνιο Πέλαγος και της σχέσης της ηλικίας με το βάρος του ωτόλιθου του ψαριού.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στο πλαίσιο των δειγματοληψιών της δράσης MEDITS του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής

Αλιευτικών δεδομένων, συλλέχθηκαν 715 άτομα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2014, από το
Αιγαίο (Σαρωνικός και Αργολικός Κόλπος), και από το Ιόνιο Πέλαγος (Κορινθιακός και Κυπαρισσιακός
Κόλπος). Μετρήθηκε το ολικό (TL) και σταθερό (SL) μήκος των ατόμων με ακρίβεια 0,01 cm και
προσδιορίστηκε η μεταξύ τους σχέση. Στη συνέχεια, απομονώθηκαν οι ωτόλιθοι από 483 άτομα,
μετρήθηκε το βάρος τους με ακρίβεια 0,001 g και εφαρμόστηκαν διαφορετικές τεχνικές με σκοπό την
αναγνώριση των ετήσιων ζωνώσεων στους ωτόλιθους (Hussy et al. 2012b). Μετά την επεξεργασία,
ακέραιο ζεύγη ωτολίθων εξάχθηκαν από 289 άτομα και χρησιμοποιώντας τον αριστερό ωτόλιθο,
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διακριτό αποτέλεσμα ηλικιακών δακτυλίων καταγράφηκε σε 148 άτομα. Τέλος, μετά την επαναληπτική
τυφλή ανάγνωση (blind reading) το αποτέλεσμα ηλικίας επιβεβαιώθηκε σε 131 δείγματα εκ των
οποίων 59 προήλθαν από το Αιγαίο και 72 από το Ιόνιο πέλαγος. H σχέση που συνδέει το μήκος και την
ηλικία περιγράφεται από μια ασυμπτωτική λογαριθμική σχέση, την εξίσωση Von Bertanlaffy (VBL):

Lt=L∞*(1-e-K (t-to))
όπου Lt είναι το ολικό μήκος σώματος τη χρονική στιγμή t (years), L∞ είναι το ασυμπτωτικό μήκος (cm),
δηλαδή το μήκος που θα αποκτούσε ένα ψάρι αν ζούσε απεριόριστα και η αύξησή του ήταν σύμφωνη
με την VBL, η παράμετρος K (years-1) είναι ο μέσος ρυθμός με τον οποίο το ψάρι πλησιάζει το L∞, t
είναι η ηλικία σε έτη και to είναι η υποθετική ηλικία στην οποία το ψάρι έχει μηδενικό μήκος (Von
Bertanlanffy 1938, Stergiou & Tsikliras 2015). Για τα άτομα στα οποία δεν ήταν δυνατή η μέτρηση του
ολικού μήκους, έγινε η μετατροπή του σταθερού μήκους σε ολικό με βάση την εξίσωση
TL = 1,209*SL + 0,458 (r2 = 0,99, n=383) για το Αιγαίο και TL = 1,198*SL + 0,611 (r2=0,97, n=96) για το
Ιόνιο πέλαγος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην Εικόνα 1 απεικονίζονται τα διαγράμματα και οι εξισώσεις αύξησης για το Αιγαίο

[Lt=11,19*(1-e-0,27(t+0,57))] και το Ιόνιο πέλαγος [Lt=10,43*(1-e-0,21(t+3,41))].

Στο Αιγαίο εμφανίζεται μεγαλύτερο ασυμπτωτικό μήκος καθώς και παράμετρος Κ της εξίσωσης
αύξησης (L∞= 11,19 cm, Κ=0,27 y-1) σε σχέση με το Ιόνιο Πέλαγος (L∞=10,43 cm, Κ=0,21 y-1).
Η μοναδική εκτίμηση ηλικίας του είδους στη Μεσόγειο θάλασσα υπάρχει διαθέσιμη για Αιγαίο από

τους Yapıcı & Filiz (2014) και οι παράμετροι που υπολογίστηκαν ήταν L∞=11,05 cm,K= 0,44 y-1, to= -0,48
y. Αυτό σημαίνει πως τα άτομα του πληθυσμού του Αιγαίου εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο ρυθμό
αύξησης, με τον οποίο πλησιάζουν το μεγαλύτερο ασυμπτωτικό μήκος, σε σχέση με τα
άτομα του Ιονίου πελάγους. Αναφορικά με τις δύο έρευνες που έχουν γίνει στον Ατλαντικό Ωκεανό
(White et al. 2010; Hussy et al. 2012a), το ασυμπτωτικό μήκος είναι μεγαλύτερο (L∞=12,89-16,51 cm),
η παράμετρος K εμφανίζει αρκετά μικρότερες τιμές (K=0,145-0,186 y-1) και οι μέγιστες ηλικίες που
παρατηρήθηκαν ήταν μεγαλύτερες (tmax=26-30 έτη), σε σχέση με τις μελέτες της Μεσογείου. Βάσει των
παραπάνω, στα ψυχρότερα νερά των βόρειων γεωγραφικών πλατών ο βασιλάκης ζει περισσότερα

Εικόνα 1. Εξισώσεις αύξησης του βασιλάκη στο Αιγαίο (αριστερά, n=59) και το Ιόνιο Πέλαγος
(δεξιά, n=72).
Figure 1. Growth equations for boarfish in the Aegean (left, n=59) and Ionian Sea (right, n=72).
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χρόνια και φτάνει σε μεγαλύτερα μεγέθη σε σχέση με τη Μεσόγειο. Η σχέση της ηλικίας με το βάρος
των ωτολίθων ήταν γραμμική (Εικ. 2). Στην παρούσα εργασία, για τον αριστερό ωτόλιθο, λαμβάνουμε
την σχέση A=0,787+1347,98*O (r2=0,81, n=55) σε Αιγαίο και A=0,2065+1546,26*O (r2=0,69, n=70) σε
Ιόνιο πέλαγος (Εικ.2). Όπως αναμένεται με βάση τη γραμμικότητα, η υψηλότερη τιμή βάρους σε
ζεύγος δεξιού και αριστερού ωτολίθου (L: 0,0081 g, R: 0,0076 g) προήλθε από το μακροβιότερο άτομο
(17 έτη). Επομένως, όσο αυξάνεται η ηλικία ενός ατόμου, αυξάνεται το πλήθος των αποθέσεων στη
σκελετική δομή του ωτολίθου με αποτέλεσμα να αυξάνεται το βάρος του. Η μοναδική συγκριτική
εργασία συσχέτισης βάρους του αριστερού ωτολίθου με την ηλικία, είναι η εργασία των White et al.
(2010) όπου έγινε χρήση γραμμικής παλινδρόμησης της μορφής A=0,86+1848,3*O (r2=0,91) όπου
Α: ηλικία και Ο: βάρος του ωτολίθου. Ως αποτέλεσμα, η αντίστοιχη σχέση για τον Ατλαντικό εξηγεί
μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης από τη σχέση της παρούσας εργασίας στη Μεσόγειο, με τους
πληθυσμούς του Αιγαίου να εμφανίζουν την καλύτερη προσαρμογή. Συνοψίζοντας, ο βασιλάκης
εμφάνισε τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες ηλικίες τόσο στον πληθυσμό του Αιγαίου όσο και του
Ιονίου πελάγους, με την τελευταία να αποτελεί την μεγαλύτερη καταγραφή ηλικίας του είδους στην
Μεσόγειο.
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ABSTRACT
Donna Dimarchopoulou1, Ioannis Keramidas1, Vasiliki Markantonatou2, Konstantinos
Tsagarakis3, Athanassios C. Tsikliras1: Spatial fishing restriction scenarios in Thermaikos Gulf
Ecosystem representations (models) have been widely used as a tool in the context of a more holistic
ecosystem based fisheries management approach. The Ecopath with Ecosim modelling suite, including
the Ecospace module, encompasses descriptive snapshot models of the food web, as well as spatial and
temporal dynamic simulations for the exploration of fishing policy options. The ecosystem of the
Thermaikos Gulf major fishing ground has been described with an Ecopath base model which was
subsequently used to dynamically allocate fish biomass spatially and investigate different fishing
restriction scenarios on biomass and catches over time. Spatial modifications in the allocation of current
fishing restrictions were shown to result in a marginal biomass increase. However, spatial measures
should be combined with total fishing effort reduction in order to address the evident negative effects
of overfishing.
Keywords: Ecopath, Ecosim, Ecospace, ecosystem modelling, fisheries management

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαμόρφωση διαχειριστικών αποφάσεων για την αλιεία υπό το πρίσμα μιας οικοσυστημικής

αντιμετώπισης απαιτεί μια στροφή από τις παραδοσιακές μονοειδικές εκτιμήσεις αποθεμάτων σε πιο
πολύπλοκες οικοσυστημικές αναπαραστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ
πολλών ειδών, περιβαλλοντικές παραμέτρους και ανθρώπινες δραστηριότητες (Collie et al. 2016). Τα
οικοσυστημικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της οικοσυστημικής προσέγγισης στη
διαχείριση της αλιείας ως εργαλεία που δεν εστιάζουν μόνο σε ένα είδος στόχο, αλλά λαμβάνουν
υπόψη τα διαφορετικά συστατικά του οικοσυστήματος, είτε αυτά έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είτε
όχι, από τους πρωτογενείς παραγωγούς μέχρι τους κορυφαίους θηρευτές, όπως επίσης και την
επίδραση των αλιευτικών δραστηριοτήτων (Pikitch et al. 2004). Το λογισμικό Ecopath with Ecosim
(Christensen & Walters 2004, www.ecopath.org) παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα κατασκευής
ενός βασικού περιγραφικού οικοσυστημικού μοντέλου που απεικονίζει τη δομή του τροφικού
πλέγματος και των ενεργειακών ροών του υπό μελέτη συστήματος, κι επιπλέον επιτρέπει την
εφαρμογή προσομοιώσεων των αλλαγών στις τροφικές σχέσεις και στη βιομάζα των οργανισμών τόσο
στον χρόνο όσο και στον χώρο.

Στην παρούσα εργασία, το οικοσυστημικό μοντέλο που έχει αναπτυχθεί για το δεύτερο
μεγαλύτερο αλιευτικό πεδίο στην Ελλάδα, τον Θερμαϊκό Κόλπο (Dimarchopoulou et al. 2018α),
χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την κατασκευή χωροχρονικών προσομοιώσεων της επίδρασης
διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων και της αλιευτικής πίεσης στη βιομάζα των οργανισμών και
την κατανομή της στο οικοσύστημα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ο Θερμαϊκός Κόλπος είναι μια ρηχή περιοχή (100 m βάθος) στο βορειοδυτικό Αιγαίο με

λασπώδη και αμμώδη πυθμένα (Poulos et al. 2000). Παρότι το μέγεθος του κόλπου είναι μόνο 3400
km2 περίπου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αλιευτικά πεδία με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
σκαφών μέσης αλιείας, μετά το Θρακικό Πέλαγος (Eigaard et al. 2017), και συλλήψεις που ξεπερνούν
το 20% της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής με κύρια είδη τον γαύρο (Engraulis encrasicolus) και τη
σαρδέλα (Sardina pilchardus) για τα γρι-γρι, τον μπακαλιάρο (Merluccius merluccius), την κουτσομούρα
(Mullus barbatus), το μπαρμπούνι (Mullus surmuletus), και τη γάμπαρη (Parapenaeus longirostris) για
τις τράτες, τη σουπιά (Sepia officinalis), το χταπόδι (Octopus vulgaris) και τα καβούρια για τα μικρά
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παράκτια σκάφη και τις τράτες (Stergiou et al. 2007). Το εξωτερικό τμήμα του Θερμαϊκού δέχεται την
υψηλότερη αλιευτική πίεση, ενώ το εσωτερικό του προστατεύεται από τη μέση αλιεία που είναι
απαγορευμένη από το 1978 (Dimarchopoulou et al. 2018α).

Το μοντέλο Ecopath που αναπτύχθηκε για να περιγράψει το οικοσύστημα του Θερμαϊκού
Κόλπου για τις χρονιές 1998-2000 (Dimarchopoulou et al. 2018β), επεκτάθηκε στον χρόνο (Ecosim) με
τη χρήση διαθέσιμων δεδομένων βιομάζας, συλλήψεων και αλιευτικής προσπάθειας από το 2000 ως το
2016 και ακολούθησε προσομοίωση μέχρι το 2025 υποθέτοντας σταθερή αλιευτική προσπάθεια.
Έπειτα, χρησιμοποιήθηκε το χωροχρονικά δυναμικό Ecospace ώστε να γίνει δυναμική χωρική κατανομή
της βιομάζας των οργανισμών σε ένα δισδιάστατο χώρο από αρχικά ομοιογενή κελιά ίδιου μεγέθους.
Οι λειτουργικές ομάδες οργανισμών του οικοσυστήματος, όπως ορίστηκαν, μπορούν να μετακινούνται
από ένα κελί στα τέσσερα γειτονικά κελιά ανάλογα με την ικανότητα μετακίνησής τους, την προτίμηση
σε ενδιαίτημα, τη διατροφική συμπεριφορά και τον κίνδυνο θήρευσης που αντιμετωπίζουν σε κάθε
κελί (Walters et al. 1999). Ο χάρτης βάσης για τον Θερμαϊκό αποτελείται από 1995 κελιά έκτασης 1.7
km2 το καθένα. Κάθε κελί αντιστοιχήθηκε με έναν τύπο υποστρώματος και τις αντίστοιχες προτιμήσεις
των οργανισμών. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα πρωτογενούς παραγωγής, φωτοσυνθετικά ενεργής
ακτινοβολίας και επιφανειακής θερμοκρασίας για την περιοχή μελέτης (Tyberghein et al. 2012) τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της κατανομής των λειτουργικών ομάδων οργανισμών με
οδηγό την υπάρχουσα γνώση από μοντέλα ενδιαιτήματος. Συμπεριλήφθηκαν τέσσερις αλιευτικοί
στόλοι (τράτες, γρι-γρι, βιντζότρατες και μικρά παράκτια σκάφη) καθώς και οι υφιστάμενες χωρικές
αλιευτικές απαγορεύσεις (μόνιμη απαγόρευση της τράτας για 3 ναυτικά μίλια από την ακτή -20% της
περιοχής- και για 6 ναυτικά μίλια εποχιακά -επιπλέον 18% της περιοχής), ως σενάριο αναφοράς της
παρούσας κατάστασης (MPA 0).

Εξετάστηκαν δυο σενάρια εναλλακτικής χωρικής αλιευτικής διαχείρισης με προστατευόμενες
περιοχές. Στο σενάριο 1 (MPA 1) διερευνήθηκε μόνιμη απαγόρευση της μέσης αλιείας στα 6 μίλια από
την ακτή (38% της περιοχής μελέτης), ενώ στο δεύτερο σενάριο (MPA 2) η ίδια επιφάνεια προστασίας
εφαρμόστηκε ως εξής: 26% της περιοχής μελέτης στο βόρειο τμήμα προστατεύεται μόνιμα από κάθε
αλιευτική δραστηριότητα, 12% του κεντρικού και νότιου τμήματος προστατεύεται μόνιμα από τις
τράτες κι επιπλέον 12% προστατεύεται από τις τράτες εποχικά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η βασική προσομοίωση του Ecospace για τον Θερμαϊκό Κόλπο (Εικ. 1a) προέβλεψε μικρή

αύξηση στη συνολική βιομάζα (3%) και τις συλλήψεις (7%), με 12 από τις 33 ομάδες οργανισμών (36%)
να εμφανίζουν αυξημένη βιομάζα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στα χταπόδια και τις σουπιές, τα
καλαμάρια, τα μπαρμπούνια και τις κουτσομούρες και τον γαύρο μικρότερη (0.3% αύξηση για τον
γαύρο) ή μεγαλύτερη (20% αύξηση στα χταπόδια και τις σουπιές) αύξηση των συλλήψεων (Πίν. 1). Τα
καλαμάρια και τα άλλα γαδοειδή έχουν, σύμφωνα με το βασικό μοντέλο Ecopath (Dimarchopoulou et
al. 2018β), μεγάλη επίδραση στο μελετώμενο οικοσύστημα. Ενώ η βιομάζα των καλαμαριών
προβλέφθηκε να αυξάνεται κατά 2%, η βιομάζα των άλλων γαδοειδών φάνηκε να μειώνεται κατά 11%
στο τέλος της περιόδου προσομοίωσης το 2025 (Πίν. 1).

Ο κύριος στόχος των σεναρίων με προστατευόμενες περιοχές ήταν να διερευνηθεί η επίδραση
της κατανομής και των χαρακτηριστικών της προστασίας στη βιομάζα και τις συλλήψεις των βασικών
ομάδων οργανισμών του οικοσυστήματος, όπως σε αντίστοιχες έρευνες (Fouzai et al. 2012; Abdou et al.
2016). Το σενάριο MPA 1 (Εικ. 1b) έδειξε μια οριακή αύξηση της βιομάζας (0.1%) σε σύγκριση με το
σενάριο αναφοράς, σε 67% των ομάδων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικά και
οικολογικά σημαντικών ειδών, από 0.01% (πολύχαιτοι) έως 3.3% (σκουμπριά και κολιοί, Scomber spp.).
Ενώ το σενάριο MPA 2 (Εικ. 1c) έδειξε οριακή αύξηση στη συνολική βιομάζα (0.05%), αυτή ήταν πιο
έντονη για 55% των ομάδων οργανισμών, ιδιαιτέρως για τα πελαγικά είδη φτάνοντας το 18% στα άλλα
μικρά πελαγικά, 22% στα μεσαία πελαγικά και 69% στα μεγάλα πελαγικά. Η αύξηση της βιομάζας των
θηρευτών όπως ο μπακαλιάρος, οι πεσκαντρίτσες (Lophius spp.), οι καρχαρίες και τα σαλάχια
πιθανότατα οδήγησε στη μείωση της λείας όπως οι γαρίδες, τα καβούρια ο γαύρος και η σαρδέλα, γι’
αυτό και η μικρή μείωση στη συνολική βιομάζα.

Οι συνολικές συλλήψεις ήταν μειωμένες κατά 6% στο σενάριο MPA 1 και κατά 22% στο
σενάριο MPA 2. Παρόλα αυτά, στο σενάριο MPA 1 οι συλλήψεις για τις γλώσσες, τα παραβενθικά 3, τα
άλλα μικρά πελαγικά, τα μεσαία και τα μεγάλα πελαγικά προβλέφθηκε να αυξάνονται κατά 1.1, 0.8, 0.2,
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0.9 και 0.2% αντιστοίχως. Η χωρική κατανομή της βιομάζας έδειξε καθαρά, ειδικά στο σενάριο MPA 2,
την προβλεπόμενη αύξηση της βιομάζας των ομάδων οργανισμών που στοχεύονται από την αλιεία στις
περιοχές που προστατεύονται ολικώς ή μερικώς από τις αλιευτικές δραστηριότητες (Εικ. 1).
Αντιστοίχως, σε αυτές τις περιοχές οι συλλήψεις φάνηκε να μειώνονται, ενώ φάνηκε συγκέντρωση των
συλλήψεων, και άρα της αλιευτικής πίεσης, στις περιοχές που βρίσκονται δίπλα στις προστατευόμενες,
αναδεικνύοντας πιθανά σημάδια θετικής επίδρασης της προστασίας.

Πίνακας I. Αποτελέσματα προσομοιώσεων Ecospace για τον Θερμαϊκό Κόλπο για το σενάριο
αναφοράς (MPA 0). FG: λειτουργική ομάδα οργανισμών. Τιμές βιομάζας (Bi) και συλλήψεων (Ca)
σε t/km2 και αναλογίες για την αρχική χρονιά (2000) και το τέλος της περιόδου προσομοίωσης
(2025). Με πράσινο η αύξηση της βιομάζας και των συλλήψεων το 2025 σε σχέση με το 2000.
Table I. Ecospace simulation results for Thermaikos Gulf for the business as usual scenario (MPA
0). FG: functional group. Biomass (Bi) and catch (Ca) values (t/km2) and ratios at the starting year
(2000) and the end of the simulation period (2025). Green represents an increase of biomass and
catch in 2025 compared to 2000.

FG
Bi2000 Bi2025

Bi
2025/2000 Ca2000 Ca2025

Ca
2025/2000

1 Phytoplankton 7.49 7.48 1.00
2 Zooplankton 5.78 5.70 0.99
3 Benthic small crustaceans 1.07 1.03 0.96
4 Polychaetes 4.66 4.35 0.93
5 Shrimps 0.31 0.25 0.82 0.11 0.09 0.81
6 Crabs 0.41 0.37 0.89 0.01 0.01 0.88
7 Benthic invertebrates 8.52 7.68 0.90 0.01 0.01 0.97
8 Octopuses and cuttlefish 0.39 0.45 1.16 0.26 0.31 1.20
9 Squids 0.36 0.37 1.02 0.02 0.02 1.01
10 Red mullets 0.20 0.21 1.04 0.05 0.05 1.05
11 Anglerfish 0.20 0.18 0.88 0.03 0.02 0.90
12 Flatfishes 0.11 0.11 1.03 0.10 0.09 0.84
13 Other gadiforms 0.56 0.50 0.89 0.06 0.06 0.92
14 Hake 0.40 0.38 0.97 0.08 0.07 0.88
15 Demersal fishes 1 0.15 0.13 0.86 0.02 0.01 0.81
16 Demersal fishes 2 0.25 0.25 1.01 0.11 0.11 0.95
17 Demersal fishes 3 0.32 0.29 0.90 0.09 0.07 0.80
18 Demersal fishes 4 0.23 0.23 0.96 0.11 0.09 0.87
19 Picarels and bogue 0.65 0.61 0.93 0.04 0.03 0.79
20 Sharks 0.07 0.06 0.89 0.01 0.01 0.86
21 Rays and skates 0.14 0.13 0.91 0.05 0.04 0.82
22 Anchovy 2.30 2.46 1.07 0.67 0.67 1.00
23 Sardine 1.94 1.95 1.00 0.95 0.85 0.90
24 Horse mackerels 0.73 0.75 1.02 0.19 0.18 0.94
25 Mackerels 0.29 0.29 1.01 0.06 0.05 0.90
26 Other small pelagics 1.15 1.10 0.96 0.43 0.37 0.85
27 Medium pelagics 0.25 0.23 0.93 0.02 0.01 0.84
28 Large pelagics 0.05 0.06 1.13 0.02 0.01 0.84
29 Loggerhead turtle 0.02 0.02 1.07 0.00 0.00 0.82
30 Seabirds 0.00 0.00 1.09
31 Dolphins 0.02 0.02 0.93 0.00 0.00 0.75
32 Discards 0.00 0.00 0.95
33 Detritus 29.99 29.64 0.99

TOTAL 69.02 67.27 0.97 3.48 3.23 0.93

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα χωροχρονικά σενάρια Ecospace, παρατηρήθηκε αύξηση της
βιομάζας των ειδών που αποτελούν στόχο για την αλιεία στον Θερμαϊκό Κόλπο. Για την αντιμετώπιση
των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο οικοσύστημα χρειάζεται τα οποιαδήποτε χωρικά μέτρα
αλιευτικών απαγορεύσεων να συνδυάζονται με μείωση της συνολικής αλιευτικής πίεσης με στόχο την
αύξηση της βιομάζας ψαριών και ασπονδύλων, κάτι που στο μέλλον θα οδηγήσει σε αύξηση των
συλλήψεων και συνεπώς του κέρδους των ψαράδων (Froese et al. 2018).
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Εικόνα 1. Προβλέψεις του Ecospace για τη
χωρική κατανομή βιομάζας τεσσάρων
ενδεικτικά λειτουργικών ομάδων στον
Θερμαϊκό Κόλπο στο τέλος της περιόδου
προσομοίωσης το 2025 για τα σενάρια (a)
αναφοράς, (b) MPA 1 και (c) MPA 2. Τα
χρώματα δείχνουν σχετική αφθονία σε t/km2.
Figure 1. Ecospace model predictions of the
spatial distribution of biomass for four
functionals groups in Thermaikos Gulf at the
end of the simulation period in 2025 for (a) the
reference scenario, (b) scenario MPA 1 and (c)
scenario MPA 2. Colors represent relative
densities in t/km2.
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Πρώτη καταγραφή του λεσσεψιανού ψαριού Synchiropus sechellensis Regan, 1908
στις θάλασσες της Κρήτης

Εμμανουήλ Μεταξάκης, Αμαλία Γιαννακάκη, Παναγιώτα Περιστεράκη
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ, Γούρνες, Κρήτη, m.metaxakis@hcmr.gr

ABSTRACT
Emmanouil Metaxakis, Amalia Giannakaki, Panagiota Peristeraki: First record of the
lessepsian immigrant Synchiropus sechellensis Regan, 1908 in the seas around Crete
Two specimens belonging to the species Synchiropus sechellensis were identified for the first time in the
seas around Crete, in 2017 and 2018, in depths between 5 and 55 m. Detailed morphological and
meristic features are provided in the present study, questioning meristic measures of previous studies in
the Mediterranean. Our findings show a westbound expansion breakthrough of the species in the
Mediterranean Sea.
Keywords: Synchiropus sechellensis, Callionymidae, lessepsian species, Mediterranean Sea, Crete

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα dragonets της οικογένειας Callionymidae («τζιτζίκια») είναι βενθικά ψάρια που ζουν σε

ωκεανούς με εύκρατο, τροπικό και υποτροπικό κλίμα (Fricke 2016). Δέκα είδη από αυτήν την
οικογένεια ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα (Fricke & Ordines 2017). Τρία από αυτά είναι λεσσεψιανοί
μετανάστες: το Callionymus filamentosus Valenciennes, 1837, το Synchiropus sechellensis Regan, 1908,
και το Diplogrammus randalli Fricke, 1983 (Gökoğlu et al. 2014, Seyhan et al. 2017).

Το S. sechellensis ζει σε λασπώδεις ή αμμώδεις βυθούς, ανάμεσα σε φυκιάδες και
κοραλλιογενείς υφάλους, σε βάθη από 34 έως 68 μέτρα (Gökoğlu et al. 2014). Βρέθηκε για πρώτη φορά
στη Μεσόγειο το 2014, στην Αττάλεια (Τουρκία) (Gökoğlu et al. 2014). Στην Ελλάδα εμφανίστηκε κοντά
στο Καστελόριζο το 2014, στη Ρόδο το 2016 (Kondylatos et al. 2016) και στο Ιόνιο πέλαγος (Λακωνικός
κόλπος) το 2018 (Yokes et al. 2018). Αναφέρεται επίσης στην Κύπρο το 2016 (Michailidis & Chartosia
2016) και στην Αίγυπτο το 2017 (Gerovasileiou et al. 2017). Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη
αναφορά του είδους στην Κρήτη.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Δύο άτομα του είδους S. sechellensis, ένα θηλυκό και ένα αρσενικό, συλλέχθηκαν στην Κρήτη, σε

δειγματοληψίες επί σκαφών, από επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Το αρσενικό άτομο
αλιεύθηκε στις 25-11-2017, στην Ελούντα (Βόρεια Κρήτη), σε δειγματοληψία με βιντζότρατα σε βάθος
μικρότερο των 10 μέτρων, σε αμμώδη βυθό.To θηλυκό άτομο πιάστηκε στις 25-7-2018, στην Ιεράπετρα
(Νότια Κρήτη), από γρι-γρι, σε βάθος 55 μέτρων, σε αμμώδη βυθό. Η συστηματική ταξινόμηση των
δειγμάτων έγινε σύμφωνα με τον Fricke (1983). Καταγράφηκαν τα μεριστικά και τα μορφομετρικά
χαρακτηριστικά τους και κατατέθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης με τους κωδικούς:
NHMC80.1.706.1 (specimen 1) και NHMC80.1.706.2 (specimen 2).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το σώμα των ψαριών ήταν επίμηκες και πεπλατυσμένο κοιλιακά, με καφέ-κοκκινωπό χρώμα,

χωρίς λέπια. Το αρσενικό είχε πιο έντονα χρώματα από το θηλυκό και ήταν πιο κοκκινωπό. Η μεμβράνη
στο πρώτο ραχιαίο πτερύγιο (D1) ήταν κίτρινη με γκρι/μαύρες κηλίδες και στα δύο άτομα, ενώ το
αρσενικό είχε αναλογικά μεγαλύτερο ραχιαίο πτερύγιο από το θηλυκό (Εικόνα 1). Το ρύγχος τους ήταν
κοντό, το εδρικό πτερύγιο ήταν μαύρο ενώ το ουραίο είχε δυο κάθετες μαύρες λωρίδες. Η βραγχιακή
σχισμή βρισκόταν κάτω από το ύψος της πλευρικής γραμμής. Τα δόντια ήταν πολλά και τριχόμορφα
(Εικόνα 2). Η απόληξη του βραγχιακού επικαλύμματος (preopercular spine) είχε τρεις άκανθες στην
πάνω μεριά και μία στην κάτω (Εικόνα 2). Τα μεριστικά και τα μορφομετρικά χαρακτηριστικά
παρουσιάζονται στους Πίνακες I και II, αντίστοιχα.
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Εικόνα 1. Άτομα του είδους S. sechellensis που συλλέχθηκαν στην Κρήτη. Αριστερά το θηλυκό
(NHMC80.1.706.1 specimen 1) και δεξιά το αρσενικό άτομο (NHMC80.1.706.2 specimen 2).
Figure 1. Specimens of S. sechellensis caught in Crete. Female on the left (NHMC80.1.706.1
specimen 1) and male on the right (NHMC80.1.706.2 specimen 2).

Εικόνα 2. Λεπτομέρεια του στόματος όπου διακρίνονται η θέση και η μορφή των δοντιών
(αριστερά) και απόληξη του βραγχιακού επικαλύμματος (δεξιά).
Figure 2. Mouth detail where the position and the form of teeth are visible (left) and the edge of the
preopercular spine (right).

Εικόνα 3. Αριστερά: εδρικό πτερύγιο. Δεξιά: Ακτίνα του εδρικού πτερυγίου χωρίς την εξωτερική
μεμβράνη, όπου διακρίνονται τα μεταμερή.
Figure 3. Left: anal fin. Right: Anal fin spine after removing external membrane, where
segmentation is spotted.

Πίνακας I. Μεριστικά χαρακτηριστικά συγκριτικά με άλλες μελέτες.
Table I. Meristic characteristics in comparison with other studies.

Present study Ergüden et
al. (2018)

Gökoğlu
et al.
(2014)

Michailidis
&

Chartosia
(2016)

Specimen No 1 2 1 2 3 1 1
Sex ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂
First Dorsal Fin (spines) (D1) IV IV IV IV IV IV IV
Second Dorsal Fin (rays) (D2) 8 8 8 9 9 8 8
Pelvic (Ventral) Fin (rays) (V) 5 5 5 5 5 5 5
Pectoral Fin (rays) (P) 18 18 18-19 17 17 18-19 19
Caudal Fin (spines + rays) (C) 11 11 I, 7, II I, 7, II I, 7, II I, 7, II I, 7, II
Anal Fin (spines + rays) (A) 7 8 VI, I VI, I VI, I VI+1 VI+1
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Πίνακας II. Μορφομετρικά χαρακτηριστικά των ατόμων που καταγράφηκαν στην Κρήτη.
Table II. Morphometric characteristics of specimens recorded in Crete.
Morphometric Measurements (mm) Specimen 1

♀
Specimen 2

♂
Total Length (TL) 110.5 111
Standard Length 85 85
Total Weight (g) 14.85 14.51
Head Length (HL) 24.87 22.84

Head Depth at the end of the gill slit 13.90 15.5
Head Width (HW) at gill slit 17.57 20.8
Head Width (HW) at orbits 10.06 10.42
Orbit Diameter (horizontal) 4.08 3.98
Orbit Diameter (vertical) 2.5 3.24

Inter-Orbital 2.60 2.41
Pre-Orbital Length (Snout length) 7.44 8.14
Body Depth (BD) (maximum) 14.37 17.08
Body Depth (BD) (minimum) 6.40 6.87

Pre Dorsal Length 23.93 20.14
Dorsal Fin Base Length D1: 11.20 D2: 29.09 D1: 14.5 D2: 28.87

Dorsal Fin Length (anterior part of fin base to edge of
lobe)

37.39 46.58

Pre Pectoral Length 31.83 31.56
Pectoral Fin Base Length 8.14 8.76

Pectoral Fin Length (from dorsal insertion point to end
of longest ray)

20.48 27.59

Pre Pelvic Length 20.19 18.71
Pelvic (Ventral) Fin Base 16.50 15.5
Pelvic (Ventral) Fin Length 15.69 26.25

Pre-Anal Length 49.01 43.9
Anal Fin Base Length 19.74 24.89

Anal Fin Length 15.48 19
Caudal Peduncle Depth 5.85 7.19

Caudal Peduncle Length (end of anal base to end of SL) 19.66 14.48
Caudal Fin Length

Preopercular spine length
24.56
3.35

27.97
4.38

Τα δύο άτομα του είδους S. sechellensis που περιγράφονται στην παρούσα εργασία είναι τα
πρώτα που καταγράφονται στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης. Τα χαρακτηριστικά των ατόμων που
εξετάστηκαν συμφωνούν με αυτά που περιγράφονται σε προηγούμενες αναφορές του είδους στη
Μεσόγειο (Gökoglu et al. 2014, Michailidis et al. 2016; Ergüden et al. 2018). Διαφωνία υπάρχει μόνο
στην καταγραφή των μεριστικών χαρακτηριστικών του εδρικού πτερυγίου, για το οποίο οι
συγκεκριμένες μελέτες καταγράφουν σκληρές άκανθες. Καθώς οι σκληρές άκανθες στο εδρικό
πτερύγιο δεν είναι χαρακτηριστικό της οικογένειας όπου ανήκει το είδος, απεκδύθηκαν οι ακτίνες του
εδρικού από τη μεμβράνη τους και εξετάστηκαν σε μεγάλη μεγέθυνση. Οι ακτίνες του εδρικού ήταν
μαλακές στην υφή, δεν παρουσίαζαν διακλαδώσεις και φάνηκαν διαφανείς με γυμνό οφθαλμό.
Ωστόσο σε μεγέθυνση στο στερεοσκόπιο φάνηκαν μεταμερή, τα οποία είναι χαρακτηριστικά των
μαλακών ακτίνων (Εικόνα 3).

Το συγκεκριμμένο είδος, λόγω του μικρού μεγέθους του, μπορεί να πιαστεί από ορισμένα
εργαλεία και δεν είναι εμπορικό, οπότε δεν συναντάται στις εκφορτώσεις των αλιευτικών σκαφών. Η
συλλογή και ταυτοποίηση των δύο ατόμων της παρούσας εργασίας έγινε δυνατή από επιστημονικές
παρατηρήσεις επί σκάφους, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Η σύλληψη ενός ατόμου στη
Βόρεια Κρήτη τον Νοέμβριο του 2017 και του δεύτερου στη Νότια Κρήτη τον Ιούνιο του 2018, καθώς
και το εύρος βάθους που πιάστηκαν τα δύο άτομα, υποδεικνύουν ότι το είδος έχει εγκατασταθεί σε
διαφορετικές περιοχές του νησιού και σε βάθη μεταξύ 5 και 55 μέτρων .

Ένας μεγάλος αριθμός ξενικών ειδών, κυρίως λεσσεψιανών μεταναστών, έχει ήδη καταγραφεί
στις παράκτιες περιοχές της Κρήτης, ενώ ο ρυθμός καταγραφής τους βαίνει αυξανόμενος τα τελευταία
χρόνια (Peristeraki et al. 2006, Kassapidis et al. 2007a, b, Skarvelis et al. 2015, Kiparissis et al. 2018,
Peristeraki et al. 2019). Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι οι κλιματικές και υδρολογικές συνθήκες
που επικρατούν στην περιοχή της Κρήτης ευνοούν την επιτυχή εγκατάσταση και εξάπλωση των ειδών
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αυτών στην περιοχή (Peristeraki et al. 2013, 2015, Kiparissis et al. 2018). Συνεπώς η Κρήτη (GSA 23)
αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό καταγραφής και μελέτης ξενικών ειδών στην Ελλάδα.
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Προκαταρκτικά αποτελέσματα ανάλυσης στομαχικών περιεχομένων του λεοντόψαρου
(Pterois miles / volitans) στις ακτές της Κρήτης

Κώστας Σκαρβέλης, Δήμητρα Μουρίκη, Γιώργος Λαζαράκης, Παναγιώτα Περιστεράκη
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων ΕΛΚΕΘΕ, Γούρνες, Ηράκλειο Κρήτης

kskarvelis@hcmr.gr

ABSTRACT
Kostas Skarvelis, Dimitra Mouriki, Giorgos Lazarakis, Panagiota Peristeraki: Preliminary analysis
results of lionfish (Pterois miles / volitans) stomach contents on the coasts of Crete. Lionfish
Pterois miles (Bennett, 1828) and Pterois volitans (Linnaeus, 1758) are among the most successful invaders
due to their rapid expansion, population proliferation and significant impact on local species abundance and
biomass. The current preliminary study is the first to focus on lionfish diet in the Cretan coasts. Stomach
contents of 37 lionfish specimens of various sizes were assessed and contents were identified to the closest
taxonomic category. Prey variety included small fish, crustaceans and polychaeta. Monitoring and
population management plans ought to be a high priority for these species as their impact is considered
imminent.
Keywords: lionfish invasion, diet, stomach contents

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ξενικά είδη με ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στα οικοσυστήματα εισαγωγής χαρακτηρίζονται ως

εισβολικά. Τα λεοντόψαρα Pterois miles (Bennett, 1828) και Pterois volitans (Linnaeus, 1758) είναι
εισβολικά στη Μεσόγειο με πιθανότερη προέλευση από την Ερυθρά θάλασσα. Πρόκειται για μη επιλεκτικά
σαρκοφάγα είδη με σημαντικές περιβαλλοντικές ανοχές (Kimball et al. 2004, Jud et al. 2015, Gress et al.
2017), δυναμικά αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά (Morris et al. 2009), ιδιαίτερα ταχεία εξάπλωση (Shofield
2009) και υψηλές πυκνότητες στις εισβολικές περιοχές (Dahl et al. 2014). Οι επιπτώσεις από την
εγκατάσταση και την αύξηση του πληθυσμού τους στις νέες περιοχές περιλαμβάνουν τη μείωση
στρατολόγησης αυτόχθονων ειδών (Albins & Hixon 2008) αλλά και τη σημαντική μείωση στη βιομάζα
ιχθύων που αποτελούν θηράματά τους (Green et al. 2012). Στη Μεσόγειο δεν έχει πραγματοποιηθεί, μέχρι
σήμερα, καμμία εκτίμηση των επιπτώσεων της εισβολής του λεοντόψαρου. Η παρούσα προκαταρκτική
μελέτη αποτελεί τη πρώτη που διερευνά τη διατροφή του στις ακτές της Κρήτης όπως καταγράφεται από
στομαχικά περιεχόμενα ατόμων που συλλέχθηκαν από αλιεία.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στομάχια από 37 λεοντόψαρα, που συλλέχθηκαν από επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία στη

Κρήτη, από το Μάρτιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της διατροφής
του είδους. Τα περισσότερα άτομα λεοντόψαρων τοποθετήθηκαν σε παγόνερο αμέσως μετά τη σύλληψή
τους και κρατήθηκαν σε κατάψυξη. Γιά τις ανάγκες της ανάλυσης μετρήθηκε το ολικό μήκος και βάρος κάθε
ψαριού καθώς και το απεντοσθιωμένο βάρος του. Αφαιρέθηκε το στομάχι από την σπλαχνική κοιλότητα,
καθώς και το περισπλαχνικό λίπος. Ζυγίστηκε ολόκληρο το στομάχι, το στομαχικό περιεχόμενο, το άδειο
στομάχι και το περισπλαχνικό λίπος με ακρίβεια εκατοστού του γραμμαρίου. Κατόπιν αναγνωρίσθηκαν στη
χαμηλότερη δυνατή ταξινομική μονάδα τα στελέχη της λείας σε κάθε λεοντόψαρο και μετρήθηκε ο αριθμός
των διακριτών ατόμων ανά γενική και ειδική ταξινομική κατηγορία. Υπολογίσθηκε η συχνότητα εμφάνισης
ανά ταξινομική κατηγορία, ως το ποσοστό των στομαχιών στα οποία εμφανίσθηκαν θηράματα που ανήκαν
σε κάθε κατηγορία.

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το ολικό μήκος των 37 ατόμων λεοντόψαρου που μελετήθηκαν κυμάνθηκε από 49.91 έως 341 mm.

Από αυτά 14 ήταν θηλυκά, 13 αρσενικά, 6 ανώριμα και 4 νεαρά ιχθύδια. Σε δέκα στομάχια βρέθηκε
ελάχιστη τροφή σε προχωρημένη πέψη, ενώ στα υπόλοιπα στομάχια που εξετάστηκαν βρέθηκαν συνολικά,
78 άτομα διακριτών θηραμάτων τα οποία ήταν συνήθως ακέραια άτομα. Ο μέσος αριθμός ατόμων λείας
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ανά στομάχι ήταν 2.1 άτομα, ενώ το βάρος του στομαχικού περιεχομένου αποτελούσε κατά μέσο όρο το
2% του απεντoσθιωμένου βάρους του ψαριού. Οι τελεόστεοι αποτελούσαν την κατηγορία θηραμάτων με
τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στα στομάχια (48.65%), ενώ τα καρκινοειδή είχαν την δεύτερη
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (24.32%). Καταγράφηκαν, επίσης, πολύχαιτοι και δίθυρα. Στα
καρκινοειδή, η πλειονότητα των θηραμάτων ανήκαν στα Δεκάποδα Dentrobrachiata και Pleocyemata ενώ
στους τελεόστεους ταυτοποιήθηκαν εννιά άτομα που ανήκαν σε 7 διαφορετικές οικογένειες. Λεπτομερή
στοιχεία για τις ταξινομικές κατηγορίες, τον αριθμό των ατόμων λείας ανά κατηγορία και τη συχνότητα
εμφάνισής τους στα στομαχικά περιεχόμενα παρουσιάζονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ.

Πίνακας Ι: Βιομετρικά στοιχεία των λεοντόψαρων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του
στομαχικού περιεχομένου.
Table 1: Biometric measurements of lionfish used in the stomach content analysis.
Measurement min max average
Lionfish total length (mm) 49.91 341 217.03
Stomach content weight (SCW) (g) 0.01 12.34 1.44
SCW as % of Eviscerated Weight (EW) 1.10 7.84 1.97
Perivisceral fat weight (PFW) (gr) 0 54.53 8.20
PFW as % of Eviscerated Weight 0 10.80 3.76
Number of prey specimens per stomach 0 12 2.11

Πίνακας ΙΙ: Ταξινομικές κατηγορίες των θηραμάτων και συχνότητα εμφάνισής τους στα στομάχια του
λεοντόψαρου α) Γενικές κατηγορίες, β) Καρκινοειδή γ) Τελεόστεοι
Table II: Prey categories and frequency of occurrence in lionfish stomach content a) Major taxa, b)
Crustacea, c) Teleostei.
(α) (β)

Prey categories of
Crustacea

% Frequency
of occurrence

Total
Number

Decapoda 16,22 9
Isopoda 2,7 1
Copepoda 2,7 1

(γ)

Teleostei prey
Family Genus Species

% Frequency
of occurrence

Total
Number

Gobiidae Gobius G. niger 2.70 1
Scorpaenidae Scorpaena - 2.70 2
Serranidae Serranus - 2.70 1
Pomacentridae Chromis C. chromis 5.41 2
Mullidae Mullus M. barbatus 2.70 1
Centracanthidae Spicara S. smaris 2,70 1
Labridae Thalassoma T. pavo 2,70 1

Τα πλέον άφθονα θηράματά των λεοντόψαρων ήταν είδη ψαριών της παράκτιας ζώνης, όπως η
καλογρίτσα Chromis chromis (Linnaeus, 1758) με συχνότητα εμφάνισης 5,4%, ο κοινός γωβιός Gobius niger
(Linnaeus, 1758), το γαïτανούρι Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758), και είδη του γένους Serranus.

Στα στομαχικά περιεχόμενα βρέθηκαν επίσης αρκετά είδη με υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον όπως η
κουτσομούρα (Mullus barbatus) (Linnaeus, 1758), οι σκορπίνες (Scorpaena spp) και η μαρίδα (Spicara
smaris) (Linnaeus, 1758) . Παρότι οι τελεόστεοι ήταν το πιό συχνό είδος λείας, βρέθηκαν επίσης είδη που

Prey
categories

% Frequency
of occurrence

Total
Number

Teleostei 48.65 33
Crustacea 24.32 20
Polychaeta 5.41 17
Bivalvia 2,7 1
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ανήκαν σε άλλες ταξινομικές κατηγορίες, όπως τα καρκινοειδή και οι πολύχαιτοι. Η μεγάλη ποικιλία ειδών
λείας στη περιοχή της Κρήτης επιβεβαιώνει τη μη επιλεκτικότητα του λεοντόψαρου ως θηρευτή, όπως έχει
αναφερθεί τόσο στην φυσική του κατανομή (Fishelson 1975, Fishelson 1997) όσο και στις εισβολικές
περιοχές (Morris et al.. 2008, Morris & Akins 2009, Albins & Hixon 2008, Eddy et al. 2016, Peake et al. 2018).
Τα συχνότερα είδη ιχθύων στα στομάχια που εξετάστηκαν ήταν μικρόσωμα με ρηχή κατανομή, που ζούν σε
υφάλους ή βραχώδεις βυθούς. Οι πληθυσμοί αυτών των ειδών πιθανώς να υποστούν πρώτοι επιπτώσεις
από την εξάπλωση του λεοντόψαρου στο νέο οικοσύστημα. Ωστόσο, η καταγραφή ιχθυδίων κουτσομούρας
και σκορπίνας πιθανώς να προοιωνίζει επιπτώσεις και σε πιο μεγαλόσωμα είδη στα στάδια εγκατάστασης
και στρατολόγησης τους (Albins & Hixon 2008).

Στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκαν επίσης διαφοροποιήσεις στα στομαχικά περιεχόμενα
ιχθυδίων και ενήλικων λεοντόψαρων, όπως επίσης και στη συχνότητα εμφάνισης κατηγοριών λείας στα
μεγάλα άτομα. Ειδικότερα, πολύχαιτοι, κωπήποδα και δίθυρα βρέθηκαν μόνο στα στομάχια νεαρών
ιχθυδίων λεοντόψαρου ( < 60 mm), δείχνοντας πιθανώς κάποια προτίμηση σε μικρόσωμα και βραδυκίνητα
θηράματα, ενώ στα μεγάλα λεοντόψαρα του δείγματος ( > 200 mm) η σύσταση της δίαιτας φαίνεται
περισσότερο ιχθυοφαγική με τη συχνότητα εμφάνισης ψαριών να φτάνει το 52% και την αντίστοιχη
καρκινοειδών να μειώνεται στο 16%. Η όποια επιλογή λείας στο λεοντόψαρο εξαρτάται βέβαια και από
παράγοντες όπως η φυσική ποικιλία - αφθονία θηραμάτων στο οικοσύστημα (Morris et al. 2008, Peake et
al. 2018), ωστόσο η κολυμβητική ικανότητα και το μέγεθος του φαίνεται πως επηρεάζουν επίσης τη
σύσταση της δίαιτας του. Η μεγάλη γκάμα κατηγοριών θηραμάτων αποτελεί ένα προφανές πλεονέκτημα
στην εξάπλωση και εγκατάσταση του στα νέα τοπικά οικοσυστήματα ενώ παράλληλα του δίνει τη
δυνατότητα να ανταγωνίζεται με επιτυχία τα αυτόχθονα ιχθυοφάγα είδη (Albins & Hixon 2008).

Πολυ μεγάλες ήταν οι ποσότητες περισπλαχνικού λίπους στα άτομα που εξετάστηκαν (το βάρος του
αντιστοιχούσε σε 4% του απεντοσθιωμένου βάρους του ψαριού κατά μέσο όρο) γεγονός ενδεικτικό
εντατικής διατροφής. Ο μέσος όρος βάρους των στομαχικών περιεχομένων αποτελούσε το 2% του
απεντοσθιωμένου βάρους του ψαριού, ενώ η μέγιστη τιμή του ήταν 8%. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά
υψηλό, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 25% των στομαχιών ήταν σχεδόν άδεια.

Το γεγονός ότι τα θηράματα βρέθηκαν ακέραια στα στομάχια, επιβεβαιώνει ότι το λεοντόψαρο
καταπίνει ολόκληρα τα θηράματά του, όπως έχει αναφερθεί και από προηγούμενους συγγραφείς
(Fishelson 1975).

Αν και ο αριθμός των στομαχιών που μελετήθηκε ήταν μικρός, τα αποτελέσματα της παρούσας
μελέτης υποδεικνύουν τις πιθανές επιπτώσεις της περαιτέρω εξάπλωσης και αύξησης των πληθυσμών του
λεοντόψαρου σε πληθυσμούς παράκτιων κυρίως ψαριών και καρκινοειδών, καθώς πρόκειται για ένα
εισβολικό είδος που προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στα αποθέματα των ψαριών και στο θαλάσσιο
οικοσύστημα στις νέες περιοχές εξάπλωσής του (Dahl et al. 2014, Green et al. 2012).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Albins MA, Hixon MA (2008) Invasive Indo-Pacific lionfish Pterois volitans reduce recruitment of Atlantic
coral-reef fishes. Marine Ecology Progress Series 367:233-238
Dahl KA, Patterson WF (2014) Habitat-Specific Density and Diet of Rapidly Expanding Invasive Red
Lionfish, Pterois volitans, Populations in the Northern Gulf of Mexico. PLOS ONE 9(8): e105852
Eddy C, Morris J, Pitt MJ, Smith RS (2016) Diet of invasive lionfish (Pterois volitans and P. miles) in Bermuda.
Marine Ecology Progress Series 558:193 - 206
Fishelson L (1975) Ethology and reproduction of pteroid fishes found in the Gulf of Agaba (Red Sea),
especially Dendrochirus brachypterus (Cuvier) (Pteroidae, Teleostei). Pubblicazioni della Stazione zoologica
di Napoli 39: 635-656
Fishelson L (1997) Experiments and observations on food consumption, growth and starvation in
Dendrochirus brachypterus and Pterois volitans (Pteroinae, Scorpaenidae). Environmental Biology of Fishes
50: 391 – 403
Green SJ, Akins JL, Maljković A, Côté IM (2012) Invasive Lionfish Drive Atlantic Coral Reef Fish Declines. PLOS
ONE 7(3): e32596.
Gress E, Andradi-Brown DA, Woodall L, Schofield PJ, Stanley K, Rogers AD (2017) Lionfish (Pterois spp.)
invade the upper-bathyal zone in the western Atlantic. PeerJ 5: e3683

92



Schofield J Pamela (2009) Geographic extent and chronology of the invasion of non-native lionfish (Pterois
volitans [Linnaeus 1758] and P. miles [Bennett 1828]) in the Western North Atlantic and Caribbean Sea.
Aquatic Invasions 4: 473-479
Jud RZ, Nichols KP, Layman AC (2015) Broad salinity tolerance in the invasive lionfish Pterois spp. may
facilitate estuarine colonization. Environmental Biology of Fishes 98(1): 135-143
Kimball EM, Miller MJ, Whitfield EP, Hare AJ (2004) Thermal tolerance and potential distribution of invasive
lionfish (Pterois volitans/miles complex) on the east coast of the United States. Marine Ecology Progress
Series 283: 269–278
Morris JA, Akins JL (2009) Feeding ecology of invasive lionfish (Pterois volitans) in the Bahamian archipelago.
Environmental Biology of Fishes 86(3):389–398.
Morris AJ, Akins LJ, Barse A, Cerino D, Freshwater WD, Green JS, Muñoz CR, Paris C, Whitfield EP (2008)
Biology and Ecology of the Invasive Lionfishes, Pterois miles and Pterois volitans. Proceedings of the Gulf and
Caribbean Fisheries Institute 61: 1–6
Peake J, Bogdanoff K A, Layman A C, Castillo B, Reale-Munroe K, Chapman J, Dahl K, Patterson III F W, Eddy C,
Ellis D R, Faletti M, Higgs N, Johnston A M, Muñoz C R, Sandel V, Villasenor-Derbez J, Carlos & Morris J (2018)
Feeding ecology of invasive lionfish (Pterois volitans and Pterois miles) in the temperate and tropical western
Atlantic. Biological invasions 20: 2567-2597

93



Εμφάνιση και εξάπλωση του λεοντόψαρου στις ακτές της Κρήτης

Κώστας Σκαρβέλης, Παναγιώτα Περιστεράκη, Κυριάκος Ταμπακάκης, Μιχάλης Γεωργιάδης,
Γιώργος Τσερπές

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Γούρνες, Ηράκλειο Κρήτης

kskarvelis@hcmr.gr

ABSTRACT
Kostas Skarvelis, Panagiota Peristeraki, Kiriakos Tampakakis, Mihalis Georgiadis, Giorgos
Tserpes: Onset and expansion of lionfish on the coasts of Crete
Lionfish is a harmful invasive species which, in the recent decades, has been expanding rapidly its
populations in the eastern Mediterranean Sea. Fishery data and spear gun - fishermen observations,
from 2015 to June 2019, were used to assess the expansion of lionfish in the area of Crete. Results
indicated a rapid expansion of lionfish, especially in the east and south coasts of Crete and a constant
increase of its frequency of occurrence in the spear gun-fishermen observations. Monitoring and
management measures should be taken to mitigate the effects of lionfish expansion on the marine
environment and the fish resources of Crete.
Key-words: Pterois spp., invasive species, expansion pattern, frequency of occurrence, Crete

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα λεοντόψαρα ανήκουν στην Οικογένεια των σκορπενίδων, στο Γένος Pterois (Oken, 1817) και

θεωρούνται αυτόχθονα είδη της Ερυθράς Θάλασσας, του Ινδικού και του Ειρηνικού Ωκεανού. Στη
Μεσόγειο, έχουν αναφερθεί δύο παρόμοια είδη του γένους ως εισβολικά από την Ερυθρά Θάλασσα:
τα Pterois miles (Bennett, 1828) και Pterois volitans (Linnaeus, 1758). Ωστόσο, επειδή τα αναφερόμενα
διαφοροδιαγνωστικά στοιχεία (Schultz 1986, Poss 1999) δεν επαρκούν για τον σαφή διαχωρισμό τους,
στην παρούσα μελέτη αναφερόμαστε σε αυτά με τη κοινή ονομασία λεοντόψαρα (lionfish). Το
λεοντόψαρο θεωρείται ένα από τα πλέον επιτυχημένα είδη στην ιστορία των θαλάσσιων εισβολών με
σημαντικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα που εισβάλει (Albins & Hixon 2008). Κάνοντας μια ιστορική
αναδρομή στις πρώτες καταγραφές του ανά τη Μεσόγειο παρατηρούμε ένα ιδιαίτερα ταχύ ρυθμό
εξάπλωσης όμοιο με αυτόν κατά την εισαγωγή του στις ακτές του ΒΔ Ατλαντικού και τη Καραïβική
(Shofield 2009). Αναλυτικότερα, έως πρόσφατα υπήρχε μόνο μία καταγραφή για το λεοντόψαρο P.
miles από το Ισραήλ (Golani & Sonin 1991), με μεγάλη χρονική απόσταση από την επόμενη, το 2012 στο
Λίβανο (Bariche et al. 2013) ενώ σε διάστημα μόλις έξι ετών εξαπλώθηκε δυτικά ως την Τυνησία
(Dailianis et al. 2015) και την Σικελία (Azzuro et al. 2017) και βόρεια έως τις τουρκικές ακτές Didim,
κάτω από τη Σάμο (Yapici 2018), καλύπτοντας έτσι σημαντικό μέρος της λεκάνης. Αντίστοιχα, στην
Αμερική σε διάστημα εννέα ετών από την επανα-καταγραφή του το 2000 στη Φλόριδα, εξαπλώθηκε
βόρεια ως τη Νέα Υόρκη και νότια ως τη Κολομβία (Shofield 2009), μια έκταση δηλαδή μεγαλύτερη της
Μεσογείου. Το ενδιάμεσο διάστημα, από τις πρώτες καταγραφές έως την επανεμφάνισή του, πιθανώς
υποδηλώνει μια αποτυχημένη πρώτη εισαγωγή (Azzuro 2017).

Πέρα από τους περιβαλλοντικούς και γεωγραφικούς παράγοντες που επιτρέπουν την εισαγωγή
ξενικών είδων στην Μεσόγειο δεν έχει διερευνηθεί ο τρόπος εξάπλωσης και εγκατάστασής τους και οι
πιθανές επιπτώσεις τους στα τοπικά οικοσυστήματα. Στη παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε
πληροφορίες για την εξάπλωση - εγκατάσταση του λεοντόψαρου στην Κρήτη, αξιοποιώντας στοιχεία
της εμπορικής και της ερασιτεχνικής αλιείας από την πρώτη του καταγραφή στο βορειοανατολικό άκρο
της Κρήτης, στον Κάβο Σίδερο (Dailianis et al 2015) εως και σήμερα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η καταγραφή και συλλογή λεοντόψαρων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δειγματοληψιών

ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σε συνεργασία με επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες αλιείς.
Στις καταγραφές από την επαγγελματική αλιεία, εκτός από την ημερομηνία και την τοποθεσία
σύλληψης κάθε λεοντόψαρου, συλλέχθηκε πληροφορία για το αλιευτικό εργαλείο σύλληψης, το βάθος,
τον τύπο βυθού και τον αριθμό ατόμων καθώς και μετρήσεις μήκους και βάρους. Οι πληροφορίες από
την ερασιτεχνική αλιεία συλλέχθηκαν μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από συστηματικούς
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ψαροντουφεκάδες, ενώ καταγράφηκε και ο αριθμός παρατηρήσεων λεοντόψαρων ανά ημέρα
ερασιτεχνικής αλιείας καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου μελέτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνολικά καταγράφηκαν 88 άτομα από την επαγγελματική αλιεία και 882 παρατηρήσεις

λεοντόψαρων από τους ερασιτέχνες ψαράδες, από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2019. Τα
μήκη των ατόμων που πιάστηκαν από την επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία κυμάνθηκαν από 49
mm έως 341 mm και τα ατομικά τους βάρη από 1,51 g έως 604 g. Τα λεοντόψαρα παρατηρήθηκαν σε
βάθη από 2 έως 65 m, κυρίως σε βραχώδεις βυθούς, αλλά και σε αμμώδεις, λασπώδεις και λιβάδια
Ποσειδωνίας.

Όσον αφορά στην επαγγελματική αλιεία, τα εργαλεία στα οποία πιάστηκαν λεοντόψαρα ήταν
κυρίως τα δίχτυα (μανωμένα και απλάδια), η βιντζότρατα και το γρι-γρι. Παρατηρήθηκε μεγάλη και
συνεχής αύξηση των συλλήψεων λεοντόψαρου ανά έτος από το 2016 μέχρι το 2019 (Πίνακας Ι).
Μεγάλη, επίσης, ήταν η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης του λεοντόψαρου στις παρατηρήσεις των
ψαροντουφεκάδων κάθε έτος (Πίνακας ΙΙ).

Πίνακας Ι: Αριθμός και συνολικό βάρος των ατόμων λεοντόψαρου που πιάστηκαν ανά έτος σε
αλιευτικά εργαλεία στην Κρήτη.
Table I: Number and total weight of lionfish catch per year in fisheries gear in Crete.

Έτος Αριθμός
λεοντόψαρων

Ολικό Βάρος
(g)

2016 1 55
2017 12 1.953
2018 38 8.463

Ιανουάριος -Ιούνιος 2019
37 7.220

Πινακας ΙΙ: Συχνότητα παρατήρησης λεοντόψαρων ανά έτος από ερασιτέχνες ψαροντουφεκάδες
στην Κρήτη.
Table II: Frequency of lionfish occurrence per year from spear gun fishermen in Crete.

Έτος Ημέρες
αλιείας

Αριθ. ημερών
με παρατήρηση
λεοντόψαρων

Συχνότητα
εμφάνισης
λεοντόψαρων

2015 200 15 8%
2016 400 73 18%
2017 540 264 49%
2018 510 390 76%
Ιανουάριος -Ιούνιος 2019

150 140 93%
Επίσης, παρατηρείται μεγαλύτερη και πιό γρήγορη εξάπλωση στις νότιες ακτές της Κρήτης,

καθώς μέχρι το 2019 εξαπλώθηκε νότια του Νομού Χανίων, ενώ η εξάπλωσή του το ίδιο έτος στις
βόρειες ακτές φτάνει μόλις ως την περιοχή της Χερσονήσου στις Β.Α ακτές του νομού Ηρακλείου. Στην
Εικόνα Ι παρουσιάζεται η χρονολογική εξάπλωση του λεοντόψαρου στις περιοχές της Κρήτης.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός καταγραφών, το μεγάλο εύρος μηκών ατόμων και η

γεωγραφική και βαθυμετρική κατανομή του λεοντόψαρου στις ακτές της Κρήτης αποδεικνύει την
ταχεία εξάπλωση και την εγκατάστασή του στην περιοχή, όπως έχει περιγραφεί στην περίπτωση της
εισβολής του στην Αμερική (Schofield 2009). Η ιδιαιτερότητα που παρατηρήθηκε στη περίπτωση της
Κρήτης έγκειται στην διαφορετική ταχύτητα εξάπλωσης - εγκατάστασης στις βόρειες και τις νότιες
ακτές. Πιό συγκεκριμένα, στις βόρειες ακτές καταγράφηκε μόλις δύο φορές, στο διάστημα της μελέτης,
σε εργαλεία της επαγγελματικής αλιείας, μία το 2017 και μία το 2019 (Εικόνα Ι). Όλες οι υπόλοιπες
καταγραφές και παρατηρήσεις έγιναν στις νότιες ακτές του νησιού. Το διαφορετικό πρότυπο
εξάπλωσης στις βόρειες και νότιες ακτές της Κρήτης πιθανώς οφείλεται στα επιφανειακά ρεύματα που
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επικρατούν στο Κρητικό και το Λιβυκό πέλαγος. Στο Κρητικό (βόρειες ακτές) επικρατούν κυρίως
ρεύματα με ανατολική κατεύθυνση, δηλαδή αντίρροπα στην εξάπλωση του είδους προς τα δυτικά, ενώ
στο λιβυκό ο αντικυκλώνας της Ιεράπετρας δημιουργεί δυτικά ρεύματα κοντά στις νότιες ακτές της
Κρήτης (Olson et al. 2006, Geziry & Bryden 2010), διευκολύνοντας –πιθανώς- τα αυγά και τις λάρβες
του λεοντόψαρου να εξαπλωθούν δυτικότερα με ταχύτερο ρυθμό.

Εικόνα 1. Kαταγραφές εξάπλωσης του λεοντόψαρου στις ακτές της Κρήτης μετά την πρώτη
εμφάνισή του το 2015 και έως τον Ιούνιο του 2019.
Figure 1: Expansion records of lionfish on Cretan coasts after its first appearance in 2015 and until
June of 2019.

Η μεγάλη και γρήγορη εξάπλωση του λεοντόψαρου οφείλεται στην ικανότητα προσαρμογής του
σε ευρεία γκάμα θερμοκρασίας, αλατότητας και βάθους (Kimball et al. 2004, Jud et al. 2015, Gress et al.
2017), καθώς και στα δυναμικά αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά του (Morris et al. 2009). Παράλληλα
ως μη επιλεκτικός σαρκοφάγος θηρευτής καταναλώνει σημαντικές ποσότητες καρκινοειδών, νεαρών
ιχθυδίων και ενήλικων μικρόσωμων ψαριών προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
και στη στρατολόγηση στις περιοχές εισβολής (Eddy et al. 2016; Cote et al. 2013; Albins & Hixon 2008).

Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν, για την ταχεία εξάπλωση και εγκατάσταση του λεοντόψαρου
στις θάλασσες της Κρήτης, υποδεικνύουν ότι είναι πλέον αναμενόμενη η μεγάλη αύξηση των
πληθυσμών του είδους τα επόμενα χρόνια, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον,
όσο και στα είδη - στόχους της αλιείας της περιοχής. Επίσης, τον Μάιο και Ιούνιο του 2019 υπήρξαν
καταγραφές του είδους σε Κώ, Κάλυμνο, Νίσυρο (σήμα Λιμενικών Αρχών), Σύρο (προσωπική
καταγραφή), Σάμο (Samos24.gr 09/05/2019) καθώς και στο Ακρωτήριο Ταίναρο (καταγραφή
συναδέλφου), που δείχνουν οτι το λεοντόψαρο εξαπλώνεται γρήγορα στις Ελληνικές θάλασσες με
πιθανές μεγάλες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον τα επόμενα χρόνια. Η παρακολούθηση και
μελέτη του είδους είναι απαραίτητη για την έγκαιρη λήψη διαχειριστικών μέτρων, για την αξιοποίηση
και τον περιορισμό των πληθυσμών του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς που συνεργάστηκαν για την

πραγματοποίηση αυτής της μελέτης καθώς επίσης τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τα τμήματα αλιείας
και τον συνάδελφο Δρ Ευάγγελο Τζανάτο για τις αναφορές εμφάνισης λεοντόψαρων.
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Πρώτη καταγραφή του Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) στην Κρήτη

Κώστας Σκαρβέλης1, Δημήτρης Τσαπάρης2, Παναγιώτα Περιστεράκη1
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ABSTRACT
Kostas Skarvelis1, Dimitris Tsaparis2, Panagiota Peristeraki3: First record of the lessepsian fish
Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) in the seas around Crete
A specimen belonging to the species Parupeneus forsskali was identified for the first time in the Cretan
seas, in 2018. Detailed morphological and meristic features are provided in the present study. Additional
confirmation is provided by DNA barcoding. Fishery catch data provided in the present study indicate a
possible establishment of the species in the waters around Crete.
Keywords: Parupeneus forsskali, Mullidae, lessepsian species, Mediterranean Sea, Crete 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή, εξάπλωση και εγκατάσταση ξενικών ειδών στη Μεσόγειο παραμένει ένα φαινόμενο

σε εξέλιξη με οικολογικές και πιθανώς οικονομικές επιπτώσεις στις νέες περιοχές εγκατάστασης. Το
Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976), είναι ένα εμπορικά σημαντικό είδος στην Ερυθρά

θάλασσα  που  μορφολογικά  μοιάζει  με  το  μπαρμπούνι  Mullus surmuletus (Linnaeus,  1758).  Στη
Μεσόγειο καταγράφηκε πρώτη φορά το 2004 στο  Tasucu, Τουρκία (Cinar et al. 2006) και  έκτοτε η
παρουσία του εξαπλώνεται δυτικότερα, με πιό πρόσφατη αναφορά από τη Τυνησία το 2018 (Capape et
al. 2018). Στην Ελλάδα αναφέρεται το 2017 στη Ρόδο (Stamouli et al. 2017) ενώ στην παρούσα μελέτη
καταγράφεται για πρώτη φορά στη Κρήτη, το 2018. Πρόκειται για το τρίτο ξενικό είδος της οικογένειας
Mullidae, με προέλευση από την Ερυθρά, που έχει καταγραφεί στο νησί. Τα άλλα δύο είδη, είναι ο
λοχίας Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) το 2006 (Peristeraki et al. 2006) και το Upeneus pori (Ben-
Tuvia  & Golani,  1989)  το 2008  (Lefkaditou et al. 2010),  ανεβάζοντας την παρουσία  των  ειδών της
οικογένειας στα πέντε, μαζί με τα αυτόχθονα  M.  surmuletus και την κουτσομούρα  Mullus barbatus
(Linnaeus, 1758).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ενα  άτομο  του  είδους  Parupeneus forsskali ολικού  μήκους  162  mm και  βάρους  46,41  g

συλλέχθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 2018 στην Ιεράπετρα (Ν. Κρήτη).
Το άτομο ταυτοποιήθηκε με βάση τα ταξινομικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τους

Fischer  &  Bianchi  (1984),  Ben-Tuvia  &  Kissil  (1988)  και  Randal  (2004),  ενώ  πραγματοποιήθηκαν
μορφολογικές και μεριστικές μετρήσεις. Παράλληλα με τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε τμήμα
ιστού  για  την  γενετική  ταυτοποίηση  του  δείγματος  με  μοριακούς  δείκτες  (DNA  barcoding). Ως
γραμμωτός  κώδικας  DNA  (barcode)  χρησιμοποιήθηκε  ένα  τμήμα  της  πρώτης  υπομονάδας  του
μιτοχονδριακού γονιδίου της Κυτοχρωμικής Οξειδάσης (COI) με μήκος 652 βάσεις. Το DNA που εξήχθη
με ένα κοινό πρωτόκολλο εξαγωγής με άλας (Miller et al. 1988) από μικρό τεμάχιο μυïκού ιστού (20mg)
πολλαπλασιάστηκε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) χρησιμοποιώντας τους εκκινητές VF2-
t1 και  FR1d-t1  (Ivanova et al. 2007) και στη συνέχεια αλληλουχήθηκε σε αυτόματο αλληλουχητή ΑΒΙ
3730  (Applied  Biosystems).  Η  επεξεργασία  της  παραγόμενης  αλληλουχίας  έγινε  με  το  πρόγραμμα
MEGA 6.06 (Tamura et al. 2013). Προκειμένου να ταυτοποιηθεί γενετικά το δείγμα σε επίπεδο είδους,
η  αλληλουχία  υποβλήθηκε  στη  δημόσια  βιβλιοθήκη  COI αλληλουχιών  BOLD
(http://www.boldsystems.org) και συγκεκριμένα στη μηχανή αναγνώρισης Identification Engine
(www.boldsystems.org/index.php/IDS_OpenIdEngine).
Το δείγμα κατατέθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης με τον κωδικό: NHMC80.1.702.3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το  σώμα  του  ψαριού  ήταν  επίμηκες  και  πεπλατυσμένο  πλευρικά,  με  δύο  ευκρινώς

διαχωρισμένα ραχιαία πτερύγια και έντονα διχαλωτό ουραίο. Το κεφάλι είχε μακρύ ρύγχος ενώ το
στόμα ήταν τοποθετημένο χαμηλά στο ρύγχος, με δύο επιμήκη αδιακλάδιστα μουστάκια στην κάτω
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σιαγόνα. Είχε μονή σειρά δοντιών στις σιαγόνες με αμβλύ σχήμα και μέτριο μέγεθος, ενώ υπήρχαν
τρείς σειρές λεπιών ανάμεσα στα ραχιαία πτερύγια και οκτώ σειρές λεπιών από το δεύτερο ραχιαίο
έως το τέλος του ουραίου μίσχου. Το χρώμα του σώματος ήταν κόκκινο-καφέ ραχιαία και κόκκινο
ανοιχτό ως υπόλευκο κοιλιακά. Το άτομο έφερε ευδιάκριτη σκούρα λωρίδα (γκρί-μαύρη) που διέτρεχε
το σώμα από την άκρη του στόματος, διαμέσου των ματιών και κατά μήκος της πλευρικής γραμμής ενώ
“έσβηνε” κάτω από το πίσω μέρος του δεύτερου ραχιαίου πτερυγίου. Επιπρόσθετα, έφερε μια μαύρη
κηλίδα  στο  επάνω μέρος  του  ουραίου μίσχου,  διαμέτρου μικρότερης  του  ματιού  ενώ το  δεύτερο
ραχιαίο πτερύγιο έφερε δύο κίτρινες οριζόντιες λωρίδες (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Φωτογραφία του πρώτου P. forsskali που ταυτοποιήθηκε στις θάλασσες της Κρήτης.
Picture 1: Photograph of the first P. forsskali identified in the Cretan seas.

Στους  Πίνακες  Ι  και  ΙΙ  παρουσιάζονται  αναλυτικά  τα  μεριστικά  χαρακτηριστικά  και  οι
μορφομετρικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Parupeneus forsskali που συλλέχθηκε.

Πίνακας I: Μεριστικά χαρακτηριστικά 
Table I: I. Meristic counts 

First Dorsal Fin (spines) (D1)
VIII

Second Dorsal Fin (rays) (D2)
9

Pelvic (Ventral) Fin (spines + rays) (V)
I + 5

Pectoral Fin (rays) (P)
16

Caudal Fin (rays) (C)
20

Anal Fin (spines + rays) (A)
I + 7

Aπό τα αποτελέσματα της γενετικής ταυτοποίησης βρέθηκε ότι η αλληλουχία του COI γονιδίου
του δείγματος παρουσιάζει 100% ομοιότητα με ήδη κατατεθειμένη αλληλουχία από άτομο του είδους
Parupeneus forsskali στην BOLD και συγκεκριμένα με το δείγμα BIM530-17 που έχει συλλεχθεί το 2016
στην Μεσόγειο (Ισραήλ)

(http  ://  www  .  boldsystems  .  org  /  index  .  php  /  Public  _  RecordView  ?  processid  =  BIM  530-17  )
Επιπλέον παρατηρήσεις του είδους έγιναν από τους υποφαινόμενους, τόσο στην περιοχή της

Κρήτης, όπου στις 12 Δεκεμβρίου 2018 αλιεύτηκαν αρκετά νεαρά άτομα στην Ελούντα (Β. Κρήτη) από
βιντζότρατα, όσο και στο Λιβάδι της Τήλου (Δωδεκάνησα) στις 19 Αυγούστου του 2019 (παρατήρηση
με μάσκα). Το γεγονός ότι αλιεύτηκαν αρκετά νεαρά άτομα στην Κρήτη, υποδεικνύει ότι αναπαράγεται
ήδη στην περιοχή, οδηγώντας στην εκτίμηση ότι τα επόμενα χρόνια είναι πιθανό ο πληθυσμός τους να
αυξηθεί. 

Το P. forsskali, όπως και τα περισσότερα είδη της οικογένειας Mullidae, είναι βενθικό με ρηχή
κατανομή σε μαλακά βενθικά υποστρώματα και τρέφεται με μικρά καρκινοειδή και πολύχαιτους (Ben
Tuvia &  Kissil 1988,  Fisher &  Bianchi 1984).  Η  οικογένεια  αποτελείται  από  είδη  με  πολύ  υψηλή
οικονομική και εμπορική αξία (Sabrah 2015) ενώ αποτελούν είδη στόχους της εμπορικής αλιείας σε όλη
τη  Μεσόγειο.  Η  συνύπαρξη  των  τριών  εισβολικών  Mullidae σε  κοινά  ενδιαιτήματα  με  τα  δύο

99

http://www.boldsystems.org/index.php/Public_RecordView?processid=BIM530-17


αυτόχθονα,  θέτει  ερωτήματα  όσον  αφορά  τη  συμβίωση  ή  και  τον  ανταγωνισμό  μεταξύ  τους.  Η
παρακολούθηση της εξάπλωσης - εγκατάστασης των ξενικών ειδών στα “νέα” οικοσυστήματα, καθώς
και η εκτίμηση των επιπτώσεών της στα αυτόχθονα είδη, είναι αναγκαία.

Πίνακας ΙI. Μορφομετρικά χαρακτηριστικά 
Table ΙI: Morphometric measurements 

Morphometric Measurements (mm)

Total Length 162
Standard Length 129,72
Total Weight (g) 46,41

Head Length 39,27
Head Depth at the end of the gill slit 30,9

Head Width at gill slit 19,14
Head Width at orbits 15,07

Orbit Diameter (horizontal) 8,42
Orbit Diameter (vertical) 6,60

Inter-Orbital 10,26
Pre-Orbital Length (Snout length) 20,64

Body Depth (maximum) 33,04
Body Depth) (minimum) 13,02

Pre Dorsal Length 49.01
Dorsal Fin Base Length D1: 19,19    D2: 19,73

Dorsal Fin Length (anterior part of fin base to
edge of lobe)

D1 25,12     D2 19,16

Pre Pectoral Length 40,68
Pectoral Fin Base Length 7,55

Pectoral Fin Length (from dorsal insertion
point to end of longest ray)

26,88

Pre Pelvic Length 39,29
Pelvic (Ventral) Fin Base 5,25

Pelvic (Ventral) Fin Length 28,73
Pre-Anal Length 80,00

Anal Fin Base Length 17,40
Anal Fin Length 17,77

Caudal Peduncle Depth 13,83
Caudal Peduncle Length (end of anal base to

end of SL)
35,18

Caudal Fin Length
Barbel length

35,54
25,49
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Στοιχεία μορφομετρίας και βιολογίας του μαυρόψαρου Centrolophus niger (Gmelin,
1789)
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ABSTRACT
Aikaterini Dogrammatzi, Vlasis Ketsilis-Rinis, Anastasia Kalogeropoulou, Evgenia Lefkaditou,
Paraskevi K. Karachle: Morphometric and biological data of Rudderfish Centrolophus niger
(Gmelin, 1789)
The Rudderfish Centrolophus niger (Gmelin, 1789) is a bathypelagic species with a wide distribution. In
the Hellenic Seas it has been reported both from the Aegean and the Ionian Sea. Despite the fact that
records of its presence have been increasing and related with jelly-fish blooms, information on its
biology is scant. In this study, we present length-weight, length-length and mouth characteristics
(horizontal and vertical mouth opening, and mouth area)-length relations for rudderfish in Korinthiakos
Gulf (GSA 20). Such relationships are being reported for the first time for this species with the exception
of a length-weight relationship estimated for the Atlantic Ocean.
Keywords: Centrolophus niger, Korinthiakos Gulf, Ionian Sea, length-weight relationship, mouth
characteristics

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το μαυρόψαρο Centrolophus niger (Gmelin, 1789) είναι ένα είδος με ευρεία κατανομή στο

Βόρειο και Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, τον Νοτιο-Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, τον Ινδικό Ωκεανό καθώς και
τη Μεσόγειο (Froese & Pauly 2019). Στις Ελληνικές θάλασσες έχει καταγραφεί τόσο στο Αιγαίο όσο και
στο Ιόνιο πέλαγος (Papaconstantinou 2014, Minos et al. 2018) σε μεγέθη που σπάνια υπερβαίνουν τα
600 mm ολικού μήκους (Minos et al. 2018).

Τα τελευταία χρόνια, οι πληροφορίες που αφορούν στην παρουσία του είδους είναι όλο και
περισσότερες. Όμως, η βιολογία του είναι ελάχιστα μελετημένη, δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων
που αλιεύονται είναι χαμηλός και δεν επιτρέπει αναλύσεις των βιολογικών και μορφολογικών του
χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη FishBase (www.fishbase.org; Froese & Pauly 2019), τη
μεγαλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για τα ψάρια, δεν υπάρχουν καταχωρημένες πληροφορίες για τις
σχέσεις μεταξύ μηκών, ενώ υπάρχει μόνο μια σχέση μήκους-βάρους, που αφορά στον Ατλαντικό
Ωκεανό (Froese & Pauly 2019). Επιπλέον, υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες αναφορικά με άλλα
στοιχεία της βιολογίας του (π.χ. ωρίμαση, ηλικία, διατροφή). Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε
μερικές μορφομετρικές σχέσεις (σχέσεις μηκών, μήκους-βάρους και διαστάσεων στόματος), καθώς και
στοιχεία αναφορικά με την γεννητική ωρίμαση του είδους, από άτομα που αλιεύθηκαν στον
Κορινθιακό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Στο πλαίσιο των δειγματοληψιών του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών δεδομένων,

τον Απρίλιο 2019, αλιεύθηκε ανοιχτά της Κυλλήνης (37.8986° N, 21.0670° E, βάθος 512-550 m), με
εμπορική τράτα βυθού [άνοιγμα ματιού στο σάκκο 40 mm (από κόμπο σε κόμπο)], ένα άτομο του είδους
Centrolophus niger, το οποίο μεταφέρθηκε στο εργαστήριο. Το ίδιο καλοκαίρι (2019), στο πλαίσιο της
δράσης MEDITS του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν
δειγματοληψίες σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών, τόσο στο Ιόνιο-Κορινθιακός κόλπος (GSA 20), όσο και
στο Αιγαίο (GSA 22). Η δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με πειραματική τράτα βυθού, με άνοιγμα
ματιού στο σάκκο 10 mm (από κόμπο σε κόμπο). Σε δύο από τους σταθμούς του Κορινθιακού κόλπου,
στις 1 Αυγούστου (ανοιχτά της Ψάθας, 38.0569° N, 23.0591° E, βάθος 310-350 m) και στις 2 Αυγούστου
(βόρεια των Αλκυονίδων νήσων, 38.0973° N, 22.4378° E, βάθος 838-840m), συλλέχθηκαν αντίστοιχα
πέντε και τρία άτομα του είδους (Εικ. 1). Σε όλα τα άτομα, πάρθηκαν μετρήσεις ολικού (TL), μεσουραίου
(FL) και σταθερού (SL) μήκους σώματος, ολικού βάρους (W), διαστάσεων στόματος [οριζόντιο (HMO) και
κάθετο (VMO) άνοιγμα στόματος]. Επιπλέον, προσδιορίστηκε το φύλο, καθώς και το στάδιο γεννητικής
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ωρίμασης σύμφωνα με την κλίμακα Nikolsky (1963). Με βάση τις μετρήσεις HMO και VMO υπολογίστηκε
η επιφάνεια του στόματος (ΜΑ), θεωρώντας ότι προσομοιάζει το σχήμα της έλλειψης (Εrzini et al. 1997)

και σύμφωνα με τον τύπο: ΜΑ=� �þ
2

�þ
2

, όπου π=3,14. Τέλος, εκτιμήθηκαν όλες οι μορφομετρικές

σχέσεις. Οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών τύπων μηκών είναι γραμμικής μορφής (Y=a+bX), ενώ όλες
οι υπόλοιπες είναι αλλομετρικές σχέσεις (Y=aXb), που θεωρούνται καταλληλότερες για την περιγραφή
μορφολογικών μετρήσεων (Lleonart et al. 2000).

Εικόνα 1: Μαυρόψαρο Centrolophus niger (Gmelin, 1789), Κορινθιακός Κόλπος, Αύγουστος 2018.
Figure 1: Rudderfish Centrolophus niger (Gmelin, 1789), Korinthiakos Gulf, Greece, August 2018.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά αλιεύθηκαν οκτώ άτομα από τον Κορινθιακό Κόλπο, και ένα από τον Πατραϊκό. Το ολικό

μήκος κυμάνθηκε από 495 έως 890 mm, ενώ το ολικό βάρος ήταν 995-6975 g (Πίνακας 1). Με εξαίρεση
ένα θηλυκό άτομο [ολικό μήκος (TL): 890 mm, στάδιο γεννητικής ωρίμασης κατά Nikolsky (1963): IV], όλα
τα υπόλοιπα ήταν αρσενικά [στάδια γεννητικής ωρίμασης κατά Nikolsky (1963): τρία άτομα σταδίου ΙΙ,
τρία άτομα σταδίου ΙΙΙ, ένα άτομο σταδίου IV, και ένα άτομο σταδίου V]. Τα ευρήματα της παρούσας
έρευνας είναι σε συμφωνία με την περίοδο ωοτοκίας που αναφέρει ο Haedrich (1986; από Froese & Pauly
2019) για τη Μεσόγειο, η οποία φαίνεται να διαρκεί από τον Αύγουστο έως τον Ιανουάριο.

Όλες οι σχέσεις που διερευνήθηκαν στην παρούσα εργασία βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές (Εικ.
2 και 3). Με εξαίρεση τη σχέση ολικού μήκους-ολικού βάρους (LWR), όλες οι υπόλοιπες αναφέρονται για
πρώτη φορά για το είδος, το οποίο λόγω της σπανιότητάς του έχει μελετηθεί ελάχιστα. Έτσι, η μοναδική
άλλη πληροφορία για τη μορφομετρία του είδους είναι η LWR από τη Βόρεια Θάλασσα, τις Δυτικές ακτές
της Σκωτίας, τις Φερόες Νήσους και την Ισλανδία (Coull et al., 1989). Η τιμή της παραμέτρου b για την
LWR που υπολογίστηκε από τους Coull et al. (1989) είναι αρκετά κοντά στη τιμή που εκτιμήθηκε στην
παρούσα έρευνα (b=3,256 – Εικ. 2). Η σχετική διαφορά στις δύο εκτιμήσεις μπορεί να αποδοθεί
(Moutopoulos & Stergiou 2002): (α) στο διαφορετικό εύρος TL που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμησή
τους (Coull et al. (1989): TL=39-65,5 cm, παρούσα εργασία: TL=49,5-89 cm), (β) στο μέγεθος του
δείγματος (Coull et al. (1989): 33 άτομα, παρούσα εργασία: 9 άτομα), και (γ) στην επίδραση του
περιβάλλοντος (περιοχή/εποχή) στο κάθε δείγμα.

Πίνακας 1: Ελάχιστες (min), μέγιστες (max), διάμεσοι (median) και μέσες (mean) τιμές των
μετρήσεων που έγιναν στα εννέα άτομα του μαυρόψαρου Centrolophus niger (Gmelin, 1789). W:
ολικό βάρος, TL: ολικό μήκος, FL: μεσουραίο μήκος, SL: σταθερό μήκος, HMO: οριζόντιο άνοιγμα
στόματος, VMO: κάθετο άνοιγμα στόματος, ΜΑ: επιφάνεια στόματος, SE: τυπικό σφάλμα.
Table 1: Minimum (min), maximum (max), median and mean values of the measurements taken in
the nine individuals of rudderfish Centrolophus niger (Gmelin, 1789). W: total weight, TL: total
length, FL: fork length, SL: standard length HMO: horizontal mouth opening, VMO: vertical
mouth opening, MA: mouth area, SE: standard error.

min max median mean SE
W (g) 995 6975 1780 2613.44 871.15
TL (mm) 495 890 607 643.11 214.37
FL (mm) 439 785 557 575.56 191.85
SL (mm) 404 705 488 517.78 172.59
HMO (mm) 28.35 53.87 34.51 36.21 12.07
VMO (mm) 28.35 53.87 35.57 36.88 12.29
MA (mm2) 848.87 2643.42 1130.18 1450.44 483.48
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Εικόνα 2: Σχέσεις ολικού μήκους (TL)-ολικού βάρους (W), καθώς και σχέσεις μεταξύ των
διαφόρων τύπων μήκους σώματος στο μαυρόψαρο Centrolophus niger (Gmelin, 1789). FL:
μεσουραίο μήκος, SL: σταθερό μήκος, N: αριθμός ατόμων, R2: συντελεστής προσδιορισμού, SEb:
τυπικό σφάλμα της κλίσης b της εξίσωσης.
Figure 2: Total length (TL)-total weight (W) relations, as well as relations between different types
of length in Rudderfish Centrolophus niger (Gmelin, 1789). FL: fork length, SL: standard length, N:
number of specimens, R2: coefficient of determination, SEb: standard error of slope b.
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Εικόνα 3: Σχέσεις διαστάσεων στόματος με το ολικό μήκος (TL) στο μαυρόψαρο Centrolophus
niger (Gmelin, 1789). HMO: οριζόντιο άνοιγμα στόματος, VMO: κάθετο άνοιγμα στόματος, ΜΑ:
επιφάνεια στόματος, N: αριθμός ατόμων, R2: συντελεστής προσδιορισμού, SEb: τυπικό σφάλμα της
κλίσης b της εξίσωσης.
Figure 3: Relations between dimensions of mouth opening and total length (TL) in Rudderfish
Centrolophus niger (Gmelin, 1789). HMO: horizontal mouth opening, VMO: vertical mouth
opening, MA: mouth area, N: number of specimens, R2: coefficient of determination, SEb: standard
error of slope b.
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Σύμφωνα με τους Minos et al. (2018), η παρουσία του είδους σχετίζεται με την αφθονία της κύριας
τροφής του, τις μέδουσες. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας,
όπου σε δύο μόνο σταθμούς δειγματοληψίας στον Κορινθιακό κόλπο αλιεύθηκαν ταυτόχρονα αρκετά
άτομα. Στην περιοχή του Κορινθιακού κόλπου τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα
έξαρσης των πληθυσμών μεδουσών, γεγονός που μπορεί να οδήγησε στη συγκέντρωση του είδους στην
περιοχή αυτή. Όμως, η υπόθεση συσχετισμού του C. niger με μέδουσες δεν έχει επιβεβαιωθεί και χρήζει
περαιτέρω διερεύνησης.
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Ηλικία και αύξηση του Ασπροσαύριδου (Trachurus mediterraneus, Steindachner
1868) κατά τα έτη 2016-2018 στο Θρακικό Πέλαγος (Β. Αιγαίο)
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ABSTRACT
Thanasis  Sioulas1,  Kostas  Touloumis1,  Argyris  Sapounidis1,  John  Batjakas2,  Manos
Koutrakis1,  Argyris  Kallianiotis1:  Age  and  growth  of  Mediterranean  horse  mackerel
(Trachurus mediterraneus) during the years 2016-2018 in the Thracian Sea (North Aegean
Sea)
The growth parameters of the Mediterranean horse mackerel Trachurus mediterraneus (Steindachner
1868) in the northern Aegean Sea (Thracian Sea) were studied. Samples were collected from February
2016 until November 2018 from purse seines, bottom trawlers and small-scale fishing vessels. The
slope  (b=2.977)  of  the  length-weight  relationship  did  not  differ  significantly  (ANCOVA;  p>0.05)
between sexes and years; it also did not differ significantly from 3, indicating isometric growth for the
species. A total of 576 sagittal otoliths were used for age readings. Individuals were aged according to
the number of annuli. The von Bertalanffy growth equation was fitted to the length-at-age data and
its  parameters  were  estimated  separately  for  each  sex  (males:  Linf=31.404,  k=0.363,  t0=-0.899,
φ’=2.555, females: Linf=33.541, k=0.248, t0=-1.825, φ’=2.446). 

Keywords: Trachurus mediterraneus, length-weight relationship, growth parameters, Thracian Sea

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το  Trachurus mediterraneus (Steindachner,  1868)  απαντάται  στις  ανατολικές  ακτές  του

Ατλαντικού,  από τον Βισκαϊκό  κόλπο μέχρι  το  Μαρόκο,  στη Μεσόγειο και  στη Μαύρη Θάλασσα
(Whitehead et al. 1986). Στις ελληνικές θάλασσες το γένος Trachurus αντιπροσωπεύεται από 3 είδη:
το  Ασπροσαύριδο  (T.  mediterraneus),  το  Γκριζοσαύριδο  (T.  trachurus)  και  το  Μαυροσαύριδο  (T.
picturatus). Στο Β. Αιγαίο τα δύο πρώτα είδη έχουν εμπορική αξία και βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία
(Karlou 2000).

Το  T.  mediterraneus είναι  είδος  πελαγικό,  μεταναστευτικό  και  ζει  σε  μεγάλα κοπάδια.  Η
αναπαραγωγή  του  πραγματοποιείται  κατά  τους  θερινούς  μήνες  (Απρίλιο-Σεπτέμβριο)  ενώ  η
διατροφή του στηρίζεται  κυρίως  σε  καρκινοειδή,  σε  μικρά  ψάρια  και  κεφαλόποδα (Karlou Riga
1995).  Αλιεύεται  κυρίως  από  γρι-γρι,  από   μικρής  κλίμακας  παράκτια  αλιευτικά  σκάφη  και
σπανιότερα από μηχανότρατες.

Η ανάλυση των παραμέτρων αύξησης των ιχθύων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί
τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή των αναλυτικών μοντέλων εκτίμησης της κατάστασης των
ιχθυοαποθέματων. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση των παραμέτρων αύξησης του
ασπροσαύριδου  στο  Θρακικό  Πέλαγος.  Τα  δεδομένα  προέρχονται  από  το  «Εθνικό  Πρόγραμμα
Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων».

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση δειγμάτων που συλλέχθηκαν από σκάφη μέσης (γρι-γρι και

μηχανότρατες)  και  παράκτιας  αλιείας  (απλάδια)  τα  οποία  δραστηριοποιούνται  στην  ευρύτερη
περιοχή του Θρακικού πελάγους. Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2016 μέχρι τον
Νοέμβριο του 2018. Μετρήθηκε το ολικό μήκος (TL, mm), το ολικό βάρος (TW, g) προσδιορίστηκε το
φύλο και το στάδιο γεννητικής ωρίμανσης (κλίμακα  Nikolsky) και έγινε εξαγωγή των ωτολίθων για
τον προσδιορισμό της ηλικίας.

Η  προετοιμασία,  ερμηνεία  και  χρονολόγηση  των  ωτολίθων  στηρίχθηκε  στο  σχετικό
πρωτόκολλο  που  περιγράφεται  από  την  έκθεση  ICES WKARHOM2  (2015).  Περιληπτικά,  η
φωτογράφηση και η παρατήρηση των ωτολίθων έγινε σε στερεοσκόπιο με μαύρο υπόβαθρο μέσα σε
απεσταγμένο  ή  θαλασσινό  νερό,  χρησιμοποιώντας  προσπίπτοντα  φωτισμό  και  σύστημα
φωτογράφησης NIKON Digital Sight DS–L2. Με αυτό τον τρόπο, οι ωτόλιθοι εμφανίζουν αδιαφανείς
(γαλακτόχροες) και διαφανείς (υαλώδεις) ζώνες κατ’ εναλλαγή, με τις αδιαφανείς να αντιστοιχούν
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στη χειμερινή-εαρινή περίοδο ενώ οι υαλώδεις ζώνες στη θερινή-φθινοπωρινή. Σε πληθυσμούς του
είδους που εντοπίζονται στη Μεσόγειο θάλασσα, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιουλίου
(Vietti  et  al.  1997,  Karlou-Riga  et  al.  2000).  Για  τον  υπολογισμό  των  ετήσιων  δακτυλίων
καταγράφονται οι υαλώδεις δακτύλιοι (Panella 1971) και τέλος, η ηλικία κάθε ατόμου υπολογίζεται
με βάση την ημερομηνία σύλληψής του,  τον  αριθμό των ετήσιων δακτυλίων και  την θεωρητική
ημερομηνία  γέννησης.  Προκειμένου  να  υπολογιστεί  η  σχέση  μήκους-ηλικίας  του  είδους
εφαρμόστηκε η εξίσωση von Bertalanffy και υπολογίστηκαν οι παράμετροι αύξησης (Linf, K, t0), καθώς
και ο δείκτης αύξησης (growth  performance index) φ’ σύμφωνα με τον τύπο φ΄ =logk+2logLinf ,  ο
οποίος  χρησιμοποιείται  για  τη  σύγκριση  της  αύξησης  μεταξύ  ειδών  και  για  την  αξιολόγηση της
αξιοπιστίας των εκτιμούμενων παραμέτρων (Pauly 1994).

H σχέση  μήκους-βάρους  υπολογίστηκε  με  βάση  την  εξίσωση  TW =  a*TLb (Le  Cren  1951,
Koutrakis &  Tsikliras 2003)  από την οποία συνεπάγεται  ότι  log(TW)  =  log(a)  +  b*log(TL).  Για  τον
υπολογισμό  των  παραμέτρων  a και  b εφαρμόστηκε  μοντέλο  γραμμικής  παλινδρόμησης.  Μεταξύ
άλλων, η παράμετρος b περιγράφει αν η αύξηση είναι ισομετρική (b=3) ή αλλομετρική (b<3 ή b>3)
(Le Cren 1951).Για τη σύγκριση της τιμής του b με τη θεωρητική τιμή 3, χρησιμοποιήθηκε το t-test,
όπως περιγράφεται από τους Economou et al. (1991). 

Ολες  οι  στατιστικές  αναλύσεις  πραγματοποιήθηκαν  σε  περιβάλλον  προγραμματιστικής
γλώσσας R με χρήση των πακέτων car, FSA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στον Πίνακα Ι παρουσιάζονται ο αριθμός των ωτόλιθων, το εύρος (ελάχιστο και μέγιστο) και ο

μέσος όρος του ολικού μήκους στα έτη που συλλέχθηκαν τα δείγματα.

Πίνακας Ι: Αριθμός ωτόλιθων (N. ot.), ελάχιστο (MinTL) και μέγιστο ολικό μήκος (MaxTL) και
μέσος όρος ολικού μήκους (Av.  TL)  τουT. mediterraneus  για τα έτη 2016-2018  στο Θρακικό
Πέλαγος.
Table I: Number of otoliths (N. ot.), minimum (MinTL), maximum (MaxTL) and average total
length (Av. TL) of T. mediterraneus for the years 2016-2018 in the Thracian Sea.

Year N. ot. MinTL MaxTL Av. TL

2016 144 132 333 210,72

2017 221 126 302 211,07

2018 211 100 303 174,82

Sum 576 100 333 197,70

Η  σχέση  μήκους-βάρους  για  το  T.  mediterraneus,  δεν  παρουσίασε  στατιστικά  σημαντική
διαφορά τόσο ανάμεσα στα έτη (ANCOVA,  F-value=1,7,  p=0,19) όσο και ανάμεσα στα δύο φύλα
(ANCOVA,  F-value=0,11,  p=0,74).  Στην  Εικόνα  1  απεικονίζεται  η  σχέση  ανάμεσα  στις  δύο
παραμέτρους συνολικά για τα έτη και τα φύλα. 
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Εικ. 1: Σχέση μήκους-βάρους του T. mediterraneus για τα έτη 2016-2018 στο Θρακικό Πέλαγος
(καμπύλη, εξίσωση και R2).
Fig. 1: Length-weight relationship of T. mediterraneus individuals for the years 2016-2018 in the
Thracian Sea (curve, equation and R2)

Η σύγκριση των στατιστικών διαφορών της κλίσης b (b=2,977) με τη θεωρητική τιμή 3, έδειξε
ότι  το  Ασπροσαύριδο  παρουσιάζει  ισομετρική  αύξηση  (t-test,  T-value=-1,788,  p=0,07).  Σε
παλαιότερες έρευνες για το είδος, η τιμή του b έχει υπολογιστεί από 2,607 (Κόλπος του Καδίζ, ΝΔ
Ισπανία) από τους Torres et al. (2012) εώς και 3,374 (Αλγκάρβε,Πορτογαλία) από τους Borges et al.
(2003). Ωστόσο, οι μελέτες που αφορούν την αυξηση του είδους στο Αιγαίο πέλαγος υπολογίζουν
την τιμή του δείκτη από 2,804 (Ευβοϊκός Κόλπος) από τους Stergiou & Moutopoulos (2001) εως 2,980
(Κορινθιακός Κόλπος) από τους Moutopoulos et al. (2013)

Το  εύρος  και  η  διάμεσος  του  ολικού  μήκους  ανά  ηλικία  και  ανά  φύλο  που
πραγματοποιήθηκαν  οι  δειγματοληψίες,  παρουσιάζονται  στην Εικόνα 2.  Επιλέχθηκε κοινό  εύρος
ηλικιών στα δείγματα για κάθε φύλο, έτσι ώστε να μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Εικ. 2: Διαγράμματα Box-and-whisker του μήκους ανά ηλικία για το T. mediterraneus, για τα έτη
2016-2018 στο Θρακικό Πέλαγος, για θηλυκά και αρσενικά άτομα αντίστοιχα.
Fig. 2: Box-and-whisker plots of total length-at-age for T. mediterraneus, the years 2016-2018 in
the Thracian Sea, for females and males respectively.

Οι παράμετροι αύξησης του Ασπροσαύριδου ανά φύλο παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ . 

Πίνακας ΙΙ: Παράμετροι αύξησης (Linf, k, t0, σε παρένθεση το τυπικό σφάλμα για κάθε τιμή) και ο
δείκτης  αύξησης  φ’  του  T.  mediterraneus για  τα  έτη  2016-2018  στο  Θρακικό  Πέλαγος,  για
αρσενικά, θηλυκά και σύνολο ατόμων.
Table II: Growth parameters (Linf, k, t0, standard error in parentheses) and growth performance
index of T. mediterraneus for the years 2016-2018 in the Thracian Sea, for males and females.

Sex N Linf (cm) k (years-1) t0 (years) φ’

Males 254 31,404 (0.959) 0,363 (0,039) -0.899 (0,149) 2,555

Females 322 33,541 (1,764) 0,248 (0,040) -1.825 (0,268) 2,446

All 576 32,427 (0,955) 0,295 (0,028) -1,404 (0,151) 2,491

Σε γενικές γραμμές οι τιμές των παραμέτρων αύξησης ανά φύλο αναδεικνύουν ορισμένες
διαφορές όσον αφορά το πρότυπο αύξησης των ατόμων του είδους. Τα θηλυκά άτομα φαίνεται να
αναπτύσσονται  με  σχετικά  χαμηλότερο  ρυθμό  (μικρότερες  τιμές  k και  φ’)  από  τα  αρσενικά,
φτάνοντας  σε  σχετικά  μεγαλύτερο  μέγιστο  μήκος  (μεγαλύτερη  τιμή  Linf).  Ωστόσο,  θα  πρέπει  να
τονιστεί ότι οι τιμές του ασυμπτωτικού μήκους (Linf) για τα δύο φύλα πιθανό να είναι χαμηλές, λόγω
της έντονης παρουσίας ατόμων μικρού μήκους και κατά συνέπεια μικρής ηλικίας, καθώς και λόγω
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έλλειψης  ατόμων  μεγάλης  ηλικίας  στο  δείγμα,  γεγονός  που  πιθανό  να  αποτελεί  και  ένδειξη
υπεραλίευσης του είδους. 

Η αντιπαραβολή των παραμέτρων αύξησης του Ασπροσαύριδου με παλαιότερες έρευνες που
αφορούν  την  περιοχή  του  Θρακικού  (Torre  et  al.  2007),  παρουσιάζει  συγκρίσιμες  τιμές  για  τις
παραμέτρους αύξησης (Πίνακας ΙΙΙ). Ωστόσο, η τιμή του Linf παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα
ευρήματα  έρευνας  που  αφορά  τον  Σαρωνικό  κόλπο  (Karlou-Riga 2000).  H απόκλιση  αυτή  είναι
πιθανό να οφείλεται σε διαφορές ανάμεσα στις περιβαλλοντικές συνθήκες των δύο περιοχών, σε
διαφορές  όσον  αφορά την  αλιευτική  πίεση  ή,  τέλος,  σε  διαφορές  στη  μεθοδολογία  ανάγνωσης
ηλικίας των ατόμων του είδους.

Πίνακας ΙIΙ: Παράμετροι αύξησης (Linf,  k,  t0) του T. mediterraneus σε παλαιότερες έρευνες που
αφορούν το Αιγαίο Πέλαγος.
Table II: Growth parameters (Linf, k, t0) of T. mediterraneus in older studies in Aegean Sea.

Region Linf (cm) k (years-1) t0 (years)

Θρακικό πέλαγος1 31,83 0,31 -0.71

Σαρωνικός κόλπος2 37,24 0,326 -0,842
1: Torre et al. 2007, 2: Karlou-Riga 2000
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ABSTRACT
Vangelis Doudoumis1, Panagiota Peristeraki2,4, Apostolos Sapounas1, Naima Belmokhtar3,
Hlias Asimakis3, George Tsiamis3 & Costas Batargias1: Diet determination of flying squids
Todarodes sagittatus and Ommastrephes bartramii by Next Generation Sequencing
Prey identification is difficult in squids because of their tendency to tear apart and finely macerate prey
items. DNA-based methods have been proven useful for defining animal diet and recently developed
high-throughput sequencing technologies provide new opportunities. In this study, prey items in
stomach contents of one Todarodes sagittatus and two Ommastrephes bartramii samples from South-
Eastern Mediterranean, were identified by mtCOI gene amplicon sequencing (Illumina Miseq). The prey
composition of the T. sagittatus was composed exclusively of the black-bellied angler Lophius budegassa.
In O. bartramii a variety of preys was determined including fishes (Argentina sphyraena, Merluccius
merluccius, Chlorophthalmus agassizi, Lepidorhombus whiffiagonis), cephalopods (Callistoctopus
ornatus and O. bartramii), mussels (Mytilus sp.), sea snails (like Nassarius) and crustaceans (copepoda
and decapoda). These findings probably reflect differences in prey availability and might indicate
cannibalism incidence in O. bartramii.
Keywords: stomach content, Illumina NGS, Todarodes sagittatus, Ommastrephes bartramii

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ευρωπαϊκό ιπτάμενο θράψαλο (European flying squid) Todarodes sagittatus (Lamarck 1798)

εμφανίζεται στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (Roper et al. 2010). Αν και υπάρχουν
ενδείξεις ότι είναι άφθονο στις ανοιχτές θάλασσες της Μεσογείου (Peristeraki et al. 2005),
περιορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τη διατροφή του στην περιοχή. Το νέο ιπτάμενο
θράψαλο (neon flying squid) Ommastrephes bartramii (Lesueur 1821) ζει κυρίως σε υποτροπικά και
εύκρατα νερά, και αποτελεί σημαντικό είδος για τους αλιείς του Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού (Roper et
al. 2010), ενώ στη Μεσόγειο ελάχιστες εμφανίσεις του είχαν καταγραφεί μέχρι πρόσφατα. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των μεταβολών που αυτή επέφερε στα
ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου, έχει αυξηθεί η παρουσία του είδους στην περιοχή,
γεγονός που θέτει σημαντικά ερωτήματα ως προς τις επιπτώσεις του στο θαλάσσιο οικοσύστημα
(Lefkaditou et al. 2011). Η διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών του O. bartramii συνιστά
απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κατανόηση της οικολογίας και διασποράς του στη
Μεσόγειο.

Μέχρι στιγμής, ο προσδιορισμός των θηραμάτων των θραψάλων βασιζόταν σε μορφολογικά
χαρακτηριστικά και ανάλυση ισοτόπων (Merten et al. 2017). Βάσει προγενέστερων εργασιών, η λίστα
των θηραμάτων του είδους T. sagittatus περιλαμβάνει είδη ψαριών (όπως το προσφυγάκι, η ρέγγα, το
Maurolicus muelleri και πλήθος πελαγικών), καρκινοειδή και κεφαλόποδα (Lordan et al. 2001). Στα
θηράματα του είδους O. bartramii που μελετήθηκαν σε περιοχές του Ειρηνικού, του Ατλαντικού και της
Ιαπωνίας συγκαταλέγονται διάφορα είδη ψαριών (όπως myctophids, sternoptycthids, sauries και
χελιδονόψαρα), κεφαλόποδα, γαρίδες, αμφίποδα και κριλ (Bower & Ichii 2005, Roper et al. 2010). Στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για τρία άτομα O. bartramii, αναφέρεται ότι είχαν στα στομάχια
τους κυρίως κεφαλόποδα και ψάρια, αλλά και καρκινοειδή (Mysidacea), χωρίς ωστόσο να έχει γίνει
ταυτοποίηση των ειδών αυτών (Lefkaditou et al. 2011). Επίσης έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα
κανιβαλισμού στο είδος O. bartramii στην νοτιοδυτική περιοχή του Ατλαντικού (Ivanovic & Brunetti
2004).
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Τα τελευταία χρόνια, οι μοριακές τεχνικές εφαρμόζονται ευρέως σε πολλά ζωικά είδη για τον
προσδιορισμό των θηραμάτων τους από την αξιοποίηση των στομαχικών περιεχομένων και των
περιττωμάτων. Μάλιστα, η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών αλληλούχισης νέα γενιάς (NGS-Next
Generation Sequencing) έκανε πιο αποτελεσματική, ακριβή, γρήγορη και προσιτή οικονομικά την
εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μοριακών εργαλείων στη μελέτη διατροφικών συνηθειών πλειάδας
υδρόβιων οργανισμών (Geller et al. 2013, Leray et al. 2013). Ιδιαίτερα για τα θράψαλα, των οποίων το
χαρακτηριστικό ράμφος θρυμματίζει-λιώνει τη λεία καθιστώντας αρκετά δύσκολο τον ακριβή
καθορισμό των ειδών των θηραμάτων τους μορφολογικά, η αξιοποίηση της τεχνολογίας NGS θεωρείται
πολύτιμη. Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε μια NGS τεχνική βασισμένη στο
σύστημα Illumina για την ανάλυση του στομαχικού περιεχομένου τριών ατόμων από δύο είδη
πελαγικών θραψάλων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, συμπληρώνοντας τις πληροφορίες μας
ως προς τη διατροφικές συνήθειες των εξεταζόμενων ειδών στην περιοχή.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Συνολικά τρία θράψαλα συλλέχθηκαν στην Βόρεια Κρήτη και συγκεκριμένα, ένα άτομο T. sagittatus,
και δύο άτομα O. bartramii .Το πρώτο άτομο Ο. bartramii βρέθηκε εξαντλημένο σε παράκτια περιοχή
στη Β. Κρήτη. Πληροφορίες για τη συλλογή και τα χαρακτηριστικά των δειγμάτων παρουσιάζονται στον
Πίνακα Ι.

Πίνακας Ι: Στοιχεία συλλογής και μεγέθους των τριών δειγμάτων θραψάλων που
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των στομαχικών τους περιεχομένων.
Table I: Collection and morphology data of the three analyzed squid samples.

Είδος Ημερομηνία Περιοχή Βάθος
(μέτρα)

Ώρα Μήκος
μανδύα
(χιλιοστά)

Ολικό βάρος
Σώματος

(γραμμάρια)
T. sagittatus 28/12/2012 Γούβες 566.0 14:00 289 2200
O. bartramii 1 05/06/2013 Χερσόννησος 0.5 11:00 528 4900
O. bartramii 2 29/01/2013 Πάνορμος 321.0 5:30 378 4416
Το στομαχικό περιεχόμενο κάθε δείγματος τοποθετήθηκε προσεκτικά σε πλαστικό δοχείο και
διατηρήθηκε στους 4 οC σε αιθανόλη έως την απομόνωση DNA. Η απομόνωση DNA έγινε με τη χρήση
του NucleoSpin® DNA Stool (MACHEREY-NAGEL) κιτ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η
κατασκευή των mtCOI (Mitochondrial DNA cytochrome c oxidase subunit I) Illumina Miseq βιβλιοθηκών
βασίστηκε στην ενίσχυση τμήματος περίπου 350 bp του γονιδίου mtCOI με τη χρήση των καθολικών
εκκινητών mICOIintF (5'-GGWACWGGWTGAACWGTWTAYCCYCC-3΄, Leray et al. 2013) και jgHCO2198R
(5'-TANACYTCNGGRTGNCCRAARAAYCA-3', Geller et al. 2013), προσθέτοντας στο 5’ άκρο την αντίστοιχη
αλληλουχία-προσαρμογέα (adaptor) της πλατφόρμας Illumina Miseq. Αναλυτικά το πρωτόκολλο
περιγράφεται σε προηγούμενη εργασία (Doudoumis et al. 2017), αλλάζοντας μόνο το γονίδιο-στόχο
16S rRNA (που χρησιμοποιείται στη μελέτη βακτηρίων) με το mtCOI για τα μετάζωα. Η βιοπληροφορική
ανάλυση των δεδομένων Illumina πραγματοποιήθηκε με τα εργαλεία USEARCH11, Qiime2 (αναλυτικά η
διαδικασία στην εργασία Doudoumis et al. 2017), χρησιμοποιώντας στην παρούσα μελέτη τη βάση
δεδομένων αναφοράς MIDORI για την ταξινόμηση των ανακτηθέντων αλληλουχιών των μεταζώων.
Ακολούθως τα ευρήματα ελέγχθηκαν τόσο στη βάση δεδομένων BOLD όσο και στη GenBank. Η σχετική
αφθονία (Relative Abundance) των μεταζώων που ταυτοποιήθηκαν στο στομάχι κάθε εξεταζόμενου
θηρευτή, προέκυψε από τον λόγο του πλήθους των αναγνώσεων (reads) των αντίστοιχων αλληλουχιών
του κάθε είδους θηράματος ως προς το συνολικό αριθμό των αναγνώσεων ανά θράψαλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την NGS αλληλούχιση των τριών mtCOI βιβλιοθηκών, συνολικά παρήχθησαν 131.645

αλληλουχίες (reads) μετά το φιλτράρισμα ποιότητας. Μετά την αφαίρεση των αλληλουχιών των
μυκήτων, των παρασίτων, των φυκών και των απροσδιόριστων taxa (προέκυψαν 48.650, 30.747 και
42.026 αλληλουχίες-reads, αντίστοιχα ανά μελετηθέν δείγμα), προέκυψαν 29 OTUs (Operational
Taxonomic Units, λειτουργικές ταξινομικές ομάδες) που ανήκουν στους ιχθύες (5 είδη), τα
κεφαλόποδα (2 είδη), τα γαστερόποδα (1 γένος), τα δίθυρα (1 γένος) και τα καρκινοειδή (1 γένος, 1
τάξη) (Πίν. II).
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις
διατροφικές προτιμήσεις των εξεταζόμενων θραψάλων, τόσο μεταξύ των δύο ειδών όσο και εντός του
είδους. Συγκεκριμένα το είδος T. sagittatus φαίνεται να έχει τραφεί αποκλειστικά με το είδος L.
budegassa (Πίν. II). Σε προηγούμενες εργασίες που αφορούσαν διαφορετικές περιοχές μελέτης, δεν
έχει αναφερθεί αυτό το είδος ως θήραμα του T. sagittatus (Lordan et al. 2001).

Πίνακας ΙΙ: Σχετική αφθονία των θηραμάτων που ταυτοποιήθηκαν στο στομαχικό περιεχόμενο των
τριών εξεταζόμενων θραψάλων.
Table ΙI: Relative abundance of preys that identified in stomach contents of the three analyzed
squids.

OTU ID T. sagittatus
O. bartramii
(1st sample)

O. bartramii
(2nd sample)

Taxon

Otu54 0,00% 9,75% 0,00%
Mollusca; Gastropoda; Nassarius
(απροσδιόριστα)

Otu6,28,74 0,00% 54,87% 5,69%
Mollusca; Cephalopoda;
Ommastrephes bartramii

Otu56 0,00% 24,79% 0,00%
Mollusca;Cephalopoda; Macrotritopus
defilippi ή Callistoctopus macropus

Otu30 0,00% 0,00% 0,32% Mollusca;Bivalvia;Mytilus
Otu7 0,00% 0,00% 11,96% Fish;Merluccius merluccius
Otu3,19,20,35,
36,40,59,73,76

99,98% 0,00% 0,00% Fish;Lophius budegassa

Otu83 0,00% 0,00% 0,09% Fish;Lepidorhombus whiffiagonis
Otu72 0,00% 0,00% 1,82% Fish;Chlorophthalmus agassizi

Otu4,47,58,6 Otu4,47,58,65 0,00% 0,00% 78,78% Fish;Argentina sphyraena
Otu99 0,00% 0,00% 0,09% Crustacea;Decapoda;Palaemon
Otu21,24,71,
91,96,100

0,02% 10,59% 1,25%
Crustacea;Copepoda;Cyclopoida
(απροσδιόριστα)

Στο πρώτο δείγμα O. bartramii, το μεγαλύτερο ποσοστό στομαχικού περιεχομένου
καταλαμβάνει το ίδιο το είδος (κάτι που αποτελεί ένδειξη κανιβαλισμού εφόσον οι αντίστοιχες
αλληλουχίες-reads που προέκυψαν ήταν διαφορετικές μεταξύ τους και όχι ίδιες, που να σημαίνει ότι
είναι προϊόν επιμόλυνσης από το DNA του ίδιου ζώου και το στομαχικό του ιστό), ακολουθεί κάποιο
είδος χταποδιού (Macrotritopus defilippi, ομοιότητα 98.5% ή Callistoctopus macropus, ομοιότητα
97.5%), κωπήποδα και θαλάσσια σαλιγκάρια του γένους Nassarius (Πίν. II). Σύμφωνα με τα μοριακά
δεδομένα ταυτοποιούνται και τα δυο είδη χταποδιών για αυτό απαιτείται χρήση περισσοτέρων
μοριακών εργαλείων. Το δεύτερο είδος χταποδιού είναι πιο πιθανό, δεδομένης της εξάπλωσής του στη
Μεσόγειο, χωρίς να αποκλείεται και το πρώτο ακολουθώντας το πρότυπο των αθρόων εμφανίσεων των
λεσεψιανών μεταναστών. Το δεύτερο θράψαλο O. bartramii φαίνεται ότι έχει τραφεί κυρίως με τα
ψάρια A. sphyraena (γουρλομάτης) και με M. merluccius (μπακαλιάρο), ενώ ταυτοποιήθηκαν και
υπολείμματα του ίδιου του είδους θράψαλου. Επιπλέον, στο στομαχικό του περιεχόμενο
προσδιορίστηκαν σε μικρότερα ποσοστά υπολείμματα από ιχθύες των ειδών C. agassizi και L.
whiffiagonis (κιτρινοζαγκέτα), από μύδια του γένους Mytilus, από κωπήποδα και από δεκάποδα του
γένους Palaemon (Πίν. II) .

Συμπερασματικά ως προς το είδος O. bartramii, τα δυο δείγματα είχαν καταναλώσει τόσο
βενθοπελαγικά ψάρια (A. sphyraena – γουρλομάτης και Merluccius merluccius - βακαλάος) και τα
βενθικά C. agassizi και L. whiffiagonis όσο και κεφαλόποδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αναζήτηση στις
τρεις διαφορετικές βάσεις δεδομένων έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα λόγω διαφορετικής
πληρότητας της πληροφορίας, καταδεικνύοντας το πρόβλημα του κατακερματισμού της κατάθεσης
μοριακών δεδομένων. Τα υπόλοιπα είδη οργανισμών που ταυτοποιήθηκαν στο στομαχικό περιεχόμενο
των δύο θραψάλων O. bartramii σε μικρότερα ποσοστά, είτε αποτελούν απευθείας λεία των
θραψάλων είτε αποτελούν λεία των θηραμάτων των θραψάλων.

Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν ότι το O. bartramii τρέφεται με
βενθοπελαγικά και βενθικά είδη, κυρίως των βαθιών νερών, ενώ ταυτοποιήθηκε ένα καθαρά βενθικό
είδος, η πεσκαντρίτσα, ως θήραμα του T. sagitattus. Καθώς τα πελαγικά θράψαλα κάνουν μεγάλες
ημερήσιες κάθετες μεταναστεύσεις στη στήλη του νερού, αποτελούν λεία μεγάλων πελαγικών ειδών
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και κητωδών, ιδιαίτερα σε ολιγοτροφικές περιοχές (Salman 2004, Peristeraki et al. 2005). Τα ευρήματα
της παρούσας εργασίας αποτελούν ένδειξη για την ροή ενέργειας από τη βαθειά θάλασσα προς τα
επιφανειακά νερά μέσω των τροφικών πλεγμάτων, σε ολιγοτροφικές περιοχές. Συγκρίνοντας τα
ευρήματα με προγενέστερες εργασίες (Bower & Ichii 2005, Roper et al. 2010, Lefkaditou et al. 2011)
διαπιστώνουμε ότι συμφωνούν στην καταγραφή των γενικότερων taxa εμπλουτίζοντας τη γνώση για τη
λεία των συγκεκριμένων οργανισμών, κάτι που ενισχύει τη χρησιμότητα της μεθόδου. Πρέπει να
επισημανθεί ότι το είδος της λείας των πελαγικών θραψάλων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της στο
συγκεκριμένο ενδιαίτημα, τη μεταναστευτική συμπεριφορά του θηρευτή, την κάθετη μετακίνησή του
και το στάδιο ανάπτυξής του (Lordan et al. 2001, Roper et al. 2010).

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η μεταγονιδιωματική (NGS) προσέγγιση που ακολουθήθηκε
οδήγησε στην αποτελεσματική ταυτοποίηση των μεταζώων στα στομαχικά περιεχόμενα των
εξεταζόμενων θραψάλων. Οι πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των ειδών αυτών
εμπλούτισαν και διεύρυναν τις γνώσεις μας σχετικά με τη βιολογία και την οικολογία των δύο ειδών
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αναμφίβολα η ανάλυση περισσοτέρων ατόμων
μελλοντικά θα οδηγήσει στην εξαγωγή ασφαλέστερων και πληρέστερων συμπερασμάτων. Η
διερεύνηση της γνώσης των τροφικών αλυσίδων στα θαλάσσια οικοσυστήματα κρίνεται επιβεβλημένη
στα πλαίσια της ολιστικής διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων και των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων της περιοχής της Μεσογείου.
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ABSTRACT
Nikolaos Kamidis, Stelios Triantafyllidis, Loukia Chatzianastasiou, Manos Koutrakis, Argyris
Kallianiotis: Μarine litter distribution and synthesis at the seafloor of North Aegean Sea 
The results of the collection of benthic marine litter in the North Aegean Sea are presented in this paper.
Benthic litters were collected during 2013, 2014 and 2016 using a trawl net within the framework of
MEDITS project, which is part of the National Data Collection Framework. Data analysis showed that the
majority of the marine litters are plastics followed by metals, while marine litters were most abundant
during 2013. Regarding marine litter synthesis, the multivariate analysis of variance (MANOVA) showed
significant statistical differences between depth zones. Plastics presented wide distribution throughout
the entire examined area, while heavy litter such as glass and metal were found mainly in the central
Aegean Sea and in semi enclosed marine areas. 
Keywords: marine litter, trawling, GSA-22, MEDITS, North Aegean Sea, Mediterranean Sea.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα  θαλάσσια  απορρίμματα  έχουν  αρχίσει  να  γίνονται  αντικείμενο  μελέτης  τις  τελευταίες

δεκαετίες εξαιτίας των προβλημάτων που προκαλούν σε τόσο σε οικολογικό όσο και σε κοινωνικό, και
οικονομικό επίπεδο (UNEP 2009, Cole et al. 2011).  Τη δεδομένη στιγμή, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο
στους ωκεανούς ανεπηρέαστο από τη παρουσία απορριμμάτων, ενώ η Μεσόγειος Θάλασσα εξαιτίας
του  ημίκλειστου  χαρακτήρα  της,  της  υψηλής  συγκέντρωσης  αστικών  και  βιομηχανικών
δραστηριοτήτων  στις  παράκτιες  ζώνες  αλλά και  του  πυκνού ναυσιπλοΐκού  δικτύου,  καθίσταται  ως
περιοχή συσσώρευσης σημαντικών ποσοτήτων απορριμμάτων στην υδάτινη στήλη και στον πυθμένα
(Tubau et al.  2015).  Συνεπώς  η  γνώση  της  κατανομής  και  της  σύνθεσης  των  απορριμμάτων  του
πυθμένα  είναι  πρωταρχικής  σημασίας  για  την  εκτίμηση  των  επιπτώσεων  τους  στους  θαλάσσιους
οργανισμούς.

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  καταγραφή  της  κατανομής  και  της  σύνθεσης  των
απορριμμάτων στον πυθμένα του Β. Αιγαίου, καθώς και η προσπάθεια της συσχέτισης των κατηγοριών
των απορριμμάτων με χωροχρονικές παραμέτρους όπως το έτος συλλογής και οι ζώνες βάθους. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων στον πυθμένα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του

προγράμματος «Διεθνής δειγματοληψία με τράτα βυθού στη Μεσόγειο-MEDITS» την θερινή περίοδο
των  ετών  2013,  2014  και  2016  χρησιμοποιώντας  τράτα  βυθού.  Οι  προδιαγραφές  του  εργαλείου
αναφέρονται  στο  εγχειρίδιο  MEDITS (2017).  Πιο  αναλυτικά,  σε  κάθε  ένα  από  τα  παραπάνω  έτη
διενεργήθηκαν σύρσεις σε 63 σημεία στη θαλάσσια περιοχή  GSA-22 (GFCM 2009) και συγκεκριμένα
στο  Β.  Αιγαίο,  από  το  Θρακικό  Πέλαγος  έως  τη  περιοχή  νοτίως  της  Χίου  (38,17ο Ν).  Οι  σύρσεις
χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες ανάλογα με τη ζώνη βάθους: Α) 10-50 m (9,5% του συνόλου), Β) 50-100 m
(22,2%),  Γ)  100-200  m (23,8%),  Δ)  200-500  m (36,5%)  και  Έ)  500-800  m (7,9%).  Τα  συλλεχθέντα
απορρίμματα καταμετρήθηκαν,  ζυγίστηκαν και  κατηγοριοποιήθηκαν εν  πλω σε  οκτώ κατηγορίες  οι
οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα I. Για την ανάλυση της σύνθεση και της κατανομής τους, ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στο βάρος των απορριμμάτων αντί του αριθμού τους εξαιτίας του γεγονότος ότι σε
ορισμένες  κατηγορίες  (γυαλί,  πλαστικό,  χαρτί)  τα  απορρίμματα  μπορεί  να  σπάσουν  σε  μικρότερα
κομμάτια οδηγώντας έτσι σε υπερεκτίμηση του αριθμού τους (Ramirez-Llodra et al. 2013). Ωστόσο για
ενημερωτικούς λόγους, σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα του αριθμού των
αντικειμένων. Τα αποτελέσματα του βάρους και του αριθμού των απορριμμάτων ανήχθησαν σε βάρος
ανά μονάδα έκτασης (kg/km2) και σε αριθμό αντικειμένων ανά μονάδα έκτασης (N/km2), αντίστοιχα,
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χρησιμοποιώντας την γεωμετρία της τράτας όπως αυτή προέκυψε από το ηχοβολιστικό ITI-Simrad, οι
αισθητήρες του οποίου προσαρμόστηκαν στη τράτα βυθού.

Η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των οκτώ κατηγοριών των απορριμμάτων του πυθμένα εξετάστηκε
με τη μέθοδο Spearman. Έπίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος one-way ΜANOVA χρησιμοποιώντας ως
ανεξάρτητη μεταβλητή τις ζώνες βάθους ή/και τα έτη και ως εξαρτημένες μεταβλητές τις διαφορετικές
κατηγορίες  των  απορριμμάτων.  Με  τη  χρήση  της  MANOVA είναι  δυνατόν  να  διαπιστωθούν  οι
στατιστικές  διαφορές  μεταξύ  των  ετών  και  των  ζωνών  βάθους.  Η  ομοιογένεια  των  δεδομένων
εξετάστηκε  με  το  τεστ  Levene (p>  0,05  για  όλες  τις  περιπτώσεις).  Αφού διαπιστώθηκαν  οι  όποιες
στατιστικά σημαντικές  διαφορές από τη χρήση της παραπάνω μεθόδου,  η αποκάλυψη των κυρίων
παραγόντων/κατηγοριών που προκάλεσαν αυτή τη διαφοροποίηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
της μεθόδου Tukey HSD test.      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κατά τα τρία έτη συλλέχθηκαν 1.533 αντικείμενα συνολικού βάρους 546,8 kg. Μόνο σε 19 από

τις 189 σύρσεις (10%) δεν βρέθηκαν απορρίμματα, από τις οποίες οι 11 (57,9%) πραγματοποιήθηκαν το
2016  και  οι  8  το  2014  (42,1%).  Η  πλειονότητα  των  απορριμμάτων,  όπως  αναμενόταν,  ανήκει  στη
κατηγορία των πλαστικών (71,6%) ενώ ακολουθούν τα μέταλλα (10,1%) και τα υφάσματα (8,4%). Τα
περισσότερα  απορρίμματα  συλλέχθηκαν  το  2013  (49%).  Σε  ότι  αφορά  το  βάρος,  υψηλότερη
συγκέντρωση έχουν  τα  μέταλλα  με  36,3%  και  ακολουθούν  τα  πλαστικά  (25,7%)  και  τα  υφάσματα
(22,3%). Λαμβάνοντας υπόψη το βάρος, τα αντικείμενα κατανέμονται ομοίως μεταξύ του 2013 (36,3%)
και  του  2014  (35,8%).  Τα  αποτελέσματα  της  συλλογής  των  απορριμμάτων  για  όλες  τις  περιόδους
δειγματοληψίας εκφρασμένα σε  kg/km2 παρουσιάζονται στον Πίνακα  I.  Οπως φαίνεται και από τον
Πίνακα I, η κύρια διαφορά μεταξύ των δειγματοληψιών συνοψίζεται στο χαμηλό βάρος των πλαστικών
και των γυαλιών/κεραμικών για τα έτη 2014 και 2016 σε σχέση με το 2013 (ανά km2), την αύξηση του
βάρους της κατηγορίας L5 (υφάσματα) για το έτος 2016 και την μείωση του βάρους των μετάλλων (ανά
km2) για το ίδιο έτος. 

Πίνακας Ι: Συνολικά βάρη (kg/km2) και πυκνότητα (N/km2) των κατηγοριών απορριμμάτων του
πυθμένα για τα έτη 2013, 2014 και 2015 στο Β. Αιγαίο.  
Table 1: Total marine seafloor litter weights (kg/km2) and density (N/km2) per category for the
years 2013, 2014 and 2016 in N. Aegean Sea. 
Βάρος (kg/km2) 2013 2014 2016 Πυκνότητα (Ν/km2) 2013 2014 2016

L1: Πλαστικό 1.099,0 495,7 484,4 L1: Πλαστικό 9.413,0 3.253,6 3.167,9
L2: Καουτσούκ 10,1 62,7 15,0 L2: Καουτσούκ 20,3 101,3 20,0
L3: Μέταλλο 1.211,4 1.714,1 272,4 L3: Μέταλλο 946,9 700,5 368,5
L4: Γυαλί/Κεραμικό 1.098,0 157,7 200,3 L4: Γυαλί/Κεραμικό 740,7 492,0 957,7
L5: Ύφασμα 192,9 287,3 783,1 L5: Ύφασμα 1.093,8 323,4 406,7
L6: Έπεξεργασμένο
Ξύλο 70,2 1,4 0,0

L6: Έπεξεργασμένο 
Ξύλο 189,1 16,1 0,0

L7: Χαρτί/Χαρτόνι 6,1 0,2 0,3 L7: Χαρτί/Χαρτόνι 10,1 19,1 18,6
L8: Αλλα υλικά 0,0 0,2 0,0 L8: Αλλα υλικά 0,0 16,3 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 3.687,7 2.719,2 1.755,4 ΣΥΝΟΛΟ
12.413,
8 4.922,3 4.939,4

Σε  ότι  αφορά  την  χωρική  κατανομή  των  απορριμμάτων  του  πυθμένα,  το  έτος  2013  τα
μεγαλύτερα βάρη συλλέχθηκαν δυτικά της Θάσου (~600  kg/km2) και  στον Θερμαϊκό (~409  kg/km2)
κυρίως εξαιτίας των γυαλιών/κεραμικών, στο κεντρικό Αιγαίο και στη περιοχή της Χαλκιδικής (412-580
kg/km2) εξαιτίας των μετάλλων και στα στενά της Μυτιλήνης και Έύβοιας (202-363 kg/km2) εξαιτίας της
αφθονίας των πλαστικών (Έικόνα 1α). Το 2014, το μεγαλύτερο βάρος (ανά  km2) συλλέχθηκε στον Β.
Έυβοϊκό και  στο κεντρικό  Αιγαίο  (628 και  1028  kg/km2,  αντίστοιχα)  κυρίως  εξαιτίας  των μετάλλων
(Έικόνα 1β), ενώ τέλος το 2016, το περισσότερο βάρος μετρήθηκε για ακόμα μία φορά στον Β. Έυβοϊκό
(648 kg/km2) εξαιτίας της αφθονίας των υφασμάτων (Έικόνα 1γ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
γεγονός του χαμηλού βάρους από όλες τις  κατηγορίες που μετρήθηκαν στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη
περιοχή του Στρυμωνικού Κόλπου και στην ηπειρωτική ακτογραμμή της Θράκης (Έικόνα 1). 

Η κατανομή των απορριμμάτων ως προς τον αριθμό αντικειμένων (ανά  km2) αποκάλυψε την
αφθονία και την ευρεία διασπορά των πλαστικών έναντι των άλλων κατηγοριών (Έικόνα 2), καθώς και
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την αφθονία των απορριμμάτων γενικά το έτος 2013 (12.413 Ν/km2) σε σύγκριση με τα έτη 2014 (4.922
Ν/km2)  και 2016 (4.939 Ν/km2).  Οπως και με τα βάρη, ο αριθμός των αντικειμένων παρουσιάζεται
αυξημένος στο Β. Έυβοϊκό και στο κεντρικό Αιγαίο (Έικόνα 2), ενώ το ποσοστό των γυαλιών/κεραμικών
αυξάνεται στο κεντρικό Αιγαίο και των υφασμάτων στον Έυβοϊκό και Θερμαϊκό Κόλπο.                       

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μετρήσεων από όλες τις κατηγορίες, τα έτη και τις ζώνες
βάθους, φαίνεται ότι τα πλαστικά συσχετίζονται με τα υφάσματα (Spearman:  r= 0,42,  p< 0,05), ενώ
μικρότερη  συσχέτιση  βρέθηκε  μεταξύ  των  μετάλλων  με  τα  πλαστικά  (r=  0,28,  p<  0,05),  τα
γυαλιά/κεραμικά (r= 0,27, p< 0,05) και τα υφάσματα (r= 0,24, p< 0,05). Η ανάλυση ΜANOVA έδειξε ότι
δεν υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των ετών 2013, 2014 και 2016 σε ότι αφορά τις
κατηγορίες των θαλάσσιων απορριμμάτων (F= 1,19, p= 0,26), ωστόσο σημαντικές στατιστικά διαφορές
βρέθηκαν στη κατανομή των απορριμμάτων μεταξύ των ζωνών βάθους. Ποιο συγκεκριμένα, η ζώνη
βάθους 10-50 m διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες ζώνες εξαιτίας των πλαστικών (F= 6,9, Tukey HSD:
p< 0,05),  ενώ η ζώνη βάθους 100-200  m διαφοροποιείται  από τις ζώνες 50-100  m και  200-500  m
εξαιτίας των υφασμάτων (F= 3,6, Tukey HSD: p< 0,05).  

Εικόνα 1: Χωρική κατανομή του βάρους (kg/km2) των απορριμμάτων στον πυθμένα του Β. Αιγαίου
για τα έτη: (α) 2013, (β) 2014 και (γ) 2016.
Figure 1: Spatial distribution of marine litter weight (kg/km2) at the seafloor of N. Aegean Sea, for:
(α) 2013, (β) 2014 and (γ) 2016.    

Φαίνεται  ότι  παρόλη  την  ευρεία  διασπορά των  πλαστικών  αντικειμένων  οι  κύριες  περιοχές
συνάθροισης τους είναι αυτές που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή, γεγονός που σημαίνει ότι η
εισαγωγή τους ενδεχομένως να προέρχεται  από τις χερσαίες  δραστηριότητες,  ενώ το χαμηλό τους
βάρος και η πλευστότητα τους βοηθούν στη μεταφορά τους σε περιοχές μακριά των ακτογραμμών. 
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Εικόνα 2:  Χωρική κατανομή της πυκνότητας (N/km2)  των απορριμμάτων στον πυθμένα του Β.
Αιγαίου για το έτος 2013.
Figure 2: Spatial distribution of marine litter density (N/km2) at the seafloor of N. Aegean Sea for
the year 2013.

Αντιθέτως,  οι  κατηγορίες  των  βαρέων  απορριμμάτων  (γυαλιά/κεραμικά,  υφάσματα  και
μέταλλα)  συνήθως  καταλήγουν  απευθείας  στον  πυθμένα  στις  περιοχές  που  απορρίπτονται  και  οι
περιοχές αυτές είναι το κεντρικό Αιγαίο το οποίο αποτελεί την κύρια θαλάσσια διαδρομή διέλευσης
πλοίων,  καθώς  και  οι  κλειστές  θαλάσσιες  περιοχές  (π.χ.  Β.  Έυβοϊκός,  δίαυλος  Λέσβου,  Aκρ.
Κασσάνδρας). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι χρήστες των ζωνών αυτών ευθύνονται πιθανότατα
για την ρύπανση του πυθμένα. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τα ευρήματα
σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου (Garcia-Rivera et al. 2018, Tubau et al. 2015), αλλά και με
εργασίες  που  σχετίζονται  με  την  σύνθεση  των  απορριμμάτων  στο  Αιγαίο  και  Ιόνιο  Πέλαγος
(Papadopoulou et al.  2015,   Lefkaditou et al.  2013).  Η  παρακολούθηση  της  συσσώρευσης  των
απορριμμάτων στον πυθμένα των θαλασσών είναι υψίστης σημασίας καθώς αυτά συντελούν στην
υποβάθμιση της ποιότητας των βενθικών οικοσυστημάτων.      
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Ανάλυση λιπαρών οξέων και θερμιδομετρία σε πληθυσμούς γαρίδων Penaeus
kerathurus (Forskål, 1775) και Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) από το Βόρειο
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ABSTRACT
Themistoklis Konstantinopoulos, Chryssa Anastasiadou, Chrysoula Gubili, Spyridon
Karkabounas, Nikolaos Stamatis: Fatty acids composition analysis and calorimetry in
Penaeus kerathurus (Forskål, 1775) and Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) populations
from the North Aegean Sea
Fishery of decapods crustaceans remain, globally, a process that provides societies with very important
commercial food items which are considered high nutritional resources. The aim of the present study
was to investigate and compare the chemical composition of fatty acids and calorific energy values in
Penaeus kerathurus and Parapenaeus longirostris from two different populations of the Aegean Sea. Our
results showed that the values of the calorific energy from the Thracian Sea stock were higher for both
species (98.8 ± 0.7 and 102.5 ± 1.4 kcal/100g, respectively) than those from the Thermaikos Gulf stock
(91.9 ± 0.1 and 98.8 ± 0.7, respectively). Gas chromatographic fatty acid profiles of P. longirostris were
found to be different between the two study sites as well. DHA/EPA ratio found 1,42 ± 0,06 and 1,05 ±
0,05 in P. longirostris and 0,96 ± 0,06 and 0,86 ± 0,06 in P. kerathurus for the two study areas
respectively.
Keywords: shrimps, fatty acids composition, caloric energy, Thracian Sea, Thermaikos Gulf, Aegean Sea.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αλιεία των ιχθύων, των δεκαπόδων και των καρκινοειδών παραμένει, σε παγκόσμια κλίμακα,

μια διαδικασία που παρέχει στις κοινωνίες τα σημαντικότερα εμπορεύσιμα είδη τροφής. Το υψηλό
ποσοστό της αντιπροσώπευσης των δεκαπόδων καρκινοειδών στα υψηλής εμπορικής αξίας αλιεύματα,
η ορθολογική διαχείρισή τους αλλά και η διατήρηση της ποιότητάς τους παραμένουν κρίσιμα ζητήματα
στο πεδίο της εθνικής και ευρωπαϊκής χάραξης των αλιευτικών στρατηγικών. Στην Ελληνική αλιεία, τα
δύο κύρια είδη γαρίδας που αλιεύονται με ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον είναι η γαρίδα Penaeus
kerathurus και η γάμπαρη Parapenaeus longirostris. Από τα στοιχεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής
Έρευνας, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2015, η ποσότητα του είδους P. kerathurus που
αλιεύεται και διακινείται φτάνει τους 2.132.543 τόνους, ενώ η αξία του ξεπερνά τα 10 εκατομ. ευρώ,
καθιστώντας το αλίευμα αυτό ένα από τα πιο σημαντικά αλιεύματα καρκινοειδών σε εθνικό επίπεδο.

Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα των
γαρίδων είναι το φαινόμενο της μελάνωσης (melanosis) ή αλλιώς το φαινόμενο των μελανών κηλίδων
(black spot) κατά το οποίο εμφανίζονται μελανές χρωστικές σε διάφορες περιοχές του σώματος
(κεφαλοθώρακας, τέλσο, βαθιστικά πόδια) (Gonçalves et al. 2016), εξαιτίας της ενζυμικής οξείδωσης
κάποιων φαινολικών ενώσεων. Ταυτόχρονα με το βαθμό μελάνωσης έχει καταγραφεί αύξηση των
επιπέδων των ουσιών που αντιδρούν με το θειοβαρβιτουρικό οξύ (αλδεΰδες), οι οποίες παράγονται
από την λιπο-υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων μέσω των λιποξειγωνασών/υπεροξειδασών όπως η
PPO (Nirmal 2011). Στο πλαίσιο μελέτης της αναστολής της μελάνωσης, (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020) θα επιχειρηθεί η συσχέτιση του βαθμού οξείδωσης των λιπαρών
οξέων παρουσία αναστολέων της οξείδωσης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ως απαραίτητο πρώτο
εγχείρημα η πλήρης ανάλυση και καταγραφή του λιπιδικού προφίλ της σάρκας των δύο ειδών –
στόχων γαρίδων P. kerathurus και P. longirostris από τους διάφορους πληθυσμούς των ειδών του
Βορείου Αιγαίου.
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Στο πλαίσιο της ανωτέρω προβληματοθεσίας, ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να
περιγράψει και να συγκρίνει τη χημική σύσταση των λιπαρών οξέων της σάρκας και τη θερμιδική
ενέργεια στα δύο νωπά είδη κολυμβητικών δεκαπόδων από δύο διαφορετικούς πληθυσμούς του
Αιγαίου Πελάγους.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα δείγματα γαρίδων που υποβλήθηκαν σε ανάλυση συλλέχθηκαν από δύο περιοχές: το

Θρακικό Πέλαγος, ανοιχτά της Νήσου Θάσου και το Θερμαϊκό Κόλπο, ανοιχτά του λιμένος Γρίτσας, με
τη συνδρομή παράκτιων αλιέων και με τη χρήση διχτυού γαρίδας. Συνολικά μετρήθηκαν 449 άτομα
γάμπαρης και 344 άτομα γαρίδας από τις δύο περιοχές μελέτης. Από το κάθε δείγμα διαχωρίστηκαν τα
δύο διαφορετικά είδη γαρίδων και τα φύλα in situ. Ένα υποδείγμα από την κάθε περιοχή
χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη ορισμένων μορφολογικών αλιευτικών μετρήσεων και το άλλο
τοποθετήθηκε σε πάγο και μεταφέρθηκε στο εργαστήριο για χημική ανάλυση. Με ψηφιακό μικρόμετρο
ακριβείας λήφθησαν μετρήσεις μηκών σώματος (±0,01 mm). Στο εργαστήριο, για την πραγματοποίηση
των χημικών αναλύσεων οι γαρίδες υποβλήθηκαν σε αποφλοίωση, απεντέρωση, πλύσιμο με νερό
βρύσης και ομογενοποίηση -με χρήση blender (model T25basic, IKA, Staufen, Germany)- της σάρκας
του δείγματος. Οι χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του λιπιδικού
προφίλ έγιναν σε 40 άτομα ξεχωριστά, τα οποία αντιπροσώπευαν το σύνολο των περιοχών και των
ειδών. To ολικό λίπος υπολογίστηκε με την μέθοδο εκχύλισης που περιγράφεται από τους Βligh & Dyer
(1959). Για τον προσδιορισμό των λιπαρών οξέων παρασκευάστηκαν οι μεθυλεστέρες τους με
σαπωνοποίηση του λίπους, σύμφωνα με την μέθοδο Metcalfe et al. (1966). Η αέρια χρωματογραφία
έγινε με την χρήση του μηχανήματος Hewlett Packard, (Series II – 5890), τριχοειδούς στήλης SGE-BPX
70 (50m x 0.22m x 0.25m) και προγράμματος θερμοκρασίας: 155οC, 0,5min – 2,0oC/min μέχρι τους
180οC, 5,0οC/min μέχρι τους 210οC και 2,0οC/min μέχρι τους 220οC, 12min, FID: 300oC, θερμοκρασία
εισαγωγής 320οC, όγκος δείγματος 2μL και split 1:100. Η ταυτοποίηση των κορυφών έγινε με το
πρότυπο διάλυμα της εταιρίας Superlco™ (37 Component FAME Mix). Το λογισμικό που
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν το HPGC-ChemStation, Rev. A. 06.03 [509].
Για τον προσδιορισμό της θερμιδικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν 1,0g ξηρού δείγματος, το οποίο
αποξηράνθηκε με την τεχνική της λυοφιλιοποίησης. Έπειτα το δείγμα εισήχθη σε ειδική πρέσα και
δημιουργήθηκαν ταμπλέτες, οι οποίες στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε οβίδα καύσης. Η οβίδα στην
συνέχεια τοποθετήθηκε στο αδιαβατικό θερμιδόμετρο τύπου IKA Labortechnik-Calorimetersystem,
όπου πραγματοποιήθηκε τέλεια καύση του δείγματος. Η ενέργεια του κάθε δείγματος υπολογίστηκε
αυτόματα από το λογισμικό του θερμιδόμετρου, έναντι βενζοϊκού οξέος. Η αναγωγή της ενέργειας στο
νωπό δείγμα έγινε με βάση την περιεκτικότητα ύδατος. Οι δείκτες anti atherogenic index και
antithrombotic index υπολογίστηκαν με βάση τη μέθοδο των Ulbricht & Southgate (1991).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Βάσει της αριθμητικής περιγραφής της μεταβλητής του μήκους του κεφαλοθώρακα για το είδος

P. longirostris, βρέθηκε ότι κυμαινόταν από 10,17 mm έως 31,1 mm (Mean: 21,69, SD: 4,089) και 9,5
mm έως 35,21 mm (Mean: 24,29, SD: 4,47) από την περιοχή του Θρακικού Πελάγους και την περιοχή
του Θερμαϊκού Κόλπου αντίστοιχα. Για το είδος P. kerathurus οι τιμές του κεφαλοθώρακα κυμάνθηκαν
από 28,07 mm έως 62,45 mm (Mean: 39,74, SD: 5,49) στην περιοχή του Θερμαϊκού ενώ για αυτά από
το Θρακικό ήταν από 24,08 mm έως 57,74 mm (Mean: 39,664, SD: 8,53). Στον Πίνακα I παρουσιάζονται
ενδεικτικά και ανά φύλο οι κύριες μορφομετρικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τους πληθυσμούς
του είδους P. kerathurus από τις δύο περιοχές μελέτης.

Η περιεκτικότητα του συνολικού λίπους του είδους P. longirostris διέφερε μεταξύ των δύο
περιοχών μελέτης (Πίνακας II), σε αντίθεση με το είδος P. kerathurus, για το οποίο οι τιμές δεν
εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η θερμιδική ενέργεια της γάμπαρης μετρήθηκε σε
υψηλότερες τιμές από αυτή της γαρίδας γεγονός που συνάδει με την περιεκτικότητα σε λίπος των δύο
ειδών (1,13 ± 0,08 και 1,19 ± 0,09 για την γαρίδα και 1,22 ± 0,05 και 1,35 ± 0,08 για την γάμπαρη στον
Θερμαϊκό κόλπο και Θρακικό πέλαγος αντίστοιχα). Τα δείγματα από το Θρακικό Πέλαγος εμφανίζουν
υψηλότερες τιμές ενέργειας (98,8 ± 0,7 και 102,5 ± 1,4 kcal/100g για το P. kerathurus και το P.
longirostris, αντιστοίχως) σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές από το Θερμαϊκό Κόλπο (91,9 ± 0,1 και 99,6
± 0,6 kcal/100g, αντίστοιχα).
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Το αεριοχρωματογραφικό προφίλ των λιπαρών οξέων και για τα δύο είδη έδειξε πως το
κυρίαρχο λιπαρό οξύ είναι το παλμιτικό οξύ (κορεσμένο, C16:0), ακολουθούμενο από το
εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ (n-3 πολυακόρεστο, C22:6n-3) και για τις δύο περιοχές μελέτης. Το P. longirostris
έχει διαφορές στην αναλογία σε οχτώ εκ των 14 προσδιορισθέντων λιπαρών οξέων (Πίνακας II), μεταξύ
του Θερμαϊκού Κόλπου και του Θρακικού Πελάγους. Το P. kerathurus εμφάνισε διαφορές σε δύο εκ
των 14 μελετηθέντων λιπαρών οξέων, ενώ παρουσίασε τάση διαφοροποίησης και για το C22:6n-3. Τα
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFA) καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τα
μονοακόρεστα (MUFA) και τα κορεσμένα λιπαρά οξέα (SFA) σε όλα τα εξετασθέντα δείγματα. Το
άθροισμα PUFA και MUFA ξεπερνά (με εξαίρεση το απόθεμα της γάμπαρης από το Θρακικό Πέλαγος)
το 70% του συνόλου των λιπαρών οξέων. Το ποσοστό των n-3 ξεπέρασε το 30% του συνόλου των
λιπαρών οξέων και στα δύο είδη με την μικρότερη τιμή να εμφανίζεται στα δείγματα γαρίδας που
προέρχονται από τον Θερμαϊκό Κόλπο. Το ποσοστό των n-6 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων ήταν
σημαντικά μικρότερο στη γάμπαρη (5% του συνόλου των λιπαρών οξέων) απ’ ότι στην γαρίδα (5% του
συνόλου των λιπαρών οξέων). Οι δείκτες AI (anti atherogenic index – δείκτης αντιαθηρογένεσης) και ΤΙ
(antithrombotic index – αντιθρομβοτικός δείκτης) ήταν χαμηλοί και στα δύο είδη, επομένως τα
συγκεκριμένα αλιεύματα συμβάλουν θετικά στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η αναλογία
DHA (C22:6n-3) / EPA (C20:5n-3) στη γάμπαρη ήταν μεγαλύτερη της μονάδας, καθιστώντας την έτσι
εξαιρετικό τρόφιμο στη λήψη των συγκεκριμένων ευεργετικών λιπαρών οξέων στην ευρεθείσα
αναλογία.

Συμπερασματικά, η περιοχή αλίευσης των δύο ειδών γαρίδων φαίνεται πως επηρεάζει
σημαντικά τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, με το Θρακικό Πέλαγος να παρέχει αλιεύματα
υψηλότερης διατροφικής αξίας από τον Θερμαϊκό Κόλπο, καθώς τα διαστήματα εμπιστοσύνης που
υπολογίστηκαν για μερικούς διατροφικούς δείκτες δεν παρουσιάζουν αλληλοεπικάλυψη (Πίνακας II).
Τα είδη P. longirostris και P. kerathurus αποτελούν ισχνά αλιεύματα (χαμηλής περιεκτικότητας σε
λίπος). Η αναλογία n-3/n-6 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων καθιστούν τη γάμπαρη ως αλίευμα πολύ
υψηλής διατροφικής αξίας, ενώ και η γαρίδα εμφανίζει σχετικά υψηλή αναλογία, καθιστώντας τη έτσι
κατάλληλο τρόφιμο για μία εξισορροπημένη διατροφή (Simopoulos 2002). Περαιτέρω χημικές
αναλύσεις των λιπαρών οξέων αλλά και της κατά προσέγγιση χημικής σύστασης (proximate analysis)
και άλλων θρεπτικών ουσιών, όπως π.χ. του πρωτεϊνικού περιεχομένου των δύο ειδών δεκαπόδων θα
μας δείξουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του διατροφικού χαρακτηρισμού των αποθεμάτων των δύο
ειδών από τις εν λόγω περιοχές.

Πίνακας I: Μέσες τιμές (mm) και τυπική απόκλιση (SD) των μορφομετρικών παραμέτρων στο
είδος Penaeus kerathurus για τα δύο φύλα και τις δύο περιοχές μελέτης.
Table I: Mean values (mm) and standard deviation (SD) of Penaeus kerathurus morphometric
parameters of both sexes in the two study areas.

Sex Thracian Sea Thermaikos Gulf
Mean SD Mean SD

Carapace length Males 33,32 6,22 34,27 3,54
Females 42,97 7,68 42,31 4,20

Abdominal length Males 88,67 10,49 91,59 6,89
Females 102,34 11,84 106,38 7,81

Telson length Males 25,03 3,30 24,03 4,12
Females 27,39 2,87 29,75 7,86

Rostral length Males 16,25 2,25 16,85 1,86
Females 18,05 2,52 19,11 2,20

Carapace width Males 14,25 2,13 14,92 1,46
Females 17,94 2,76 18,67 1,93

Abdominal width Males 13,79 1,84 13,90 1,27
Females 16,76 2,29 17,25 1,57

Abdominal height Males 15,16 2,52 16,63 1,83
Females 18,55 2,90 20,9 2,11

Carapace Height Males 16,57 2,74 17,90 1,94
Females 20,96 3,37 22,98 2,31
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Πίνακας II: Λίπος, λιπαρά οξέα και διατροφικοί δείκτες των ειδών P. kerathurus και P. longirostris
από τις περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου και του Θρακικού Πελάγους (μέση τιμή ± 95% διάστημα
εμπιστοσύνης).
Table II: Fat, fatty acids and nutritional indices of P. kerathurus and P. longirostris from
Thermaikos Gulf and Thracian Sea (mean ± 95% confidence interval).

P. kerathurus P. longirostris

Λιπαρά οξέα (%) Θερμαϊκός Κόλπος Θρακικό Πέλαγος Θερμαϊκός Κόλπος Θρακικό Πέλαγος

C14:0 1,64 ± 0,18 1,38 ± 0,12 0,86 ± 0,05 1,03 ± 0,15

C15:0 1,56 ± 0,16 1,48 ± 0,08 0,84 ± 0,04 0,99 ± 0,07

C16:0 16,12 ± 0,61 15,58 ± 0,94 18,24 ± 0,44 20,83 ± 1,00

C17:0 2,19 ± 0,12 2,31 ± 0,13 1,42 ± 0,27 1,60 ± 0,15

C18:0 8,40 ± 0,43 7,90 ± 0,38 6,39 ± 0,25 7,43 ± 0,48

ΣSFA 29,92 ± 0,81 28,65 ± 0,84 27,75 ± 0,48 31,88 ± 1,29

C16:1n-7 9,31 ± 0,71 8,00 ± 0,54 9,44 ± 0,73 5,74 ± 0,72

C17:1 1,97 ± 0,15 3,12 ± 0,28 1,43 ± 0,23 1,20 ± 0,16

C18:1n-9 11,16 ± 0,84 10,83 ± 0,70 16,12 ± 0,85 15,01 ± 0,87

C18:1n-7 5,21 ± 0,47 4,70 ± 0,42 4,84 ± 0,43 4,15 ± 0,42

ΣMUFA 27,65 ± 1,20 26,65 ± 1,37 31,82 ± 1,45 26,10 ± 1,44

C18:2n-6 1,38 ± 0,25 1,56 ± 0,45 0,99 ± 0,15 1,71 ± 0,13

C20:4n-6 8,27 ± 0,43 8,05 ± 0,43 4,52 ± 0,23 4,59 ± 0,67

C20:5n-3 16,55 ± 0,67 16,80 ± 0,60 16,29 ± 0,85 14,35 ± 0,73

C22:5n-3 2,13 ± 0,33 2,13 ± 0,29 1,66 ± 0,16 1,08 ± 0,17

C22:6n-3 14,11 ± 0,96 16,15 ± 1,11 16,97 ± 0,71 20,29 ± 0,59

ΣPUFA 42,43 ± 1,57 44,70 ± 2,03 40,43 ± 1,59 42,02 ± 1,62

IA 0,25 ± 0,01 0,23 ± 0,02 0,26 ± 0,01 0,31 ± 0,02

IT 0,22 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,20 ± 0,01 0,23 ± 0,01

ΣPUFA/ΣSFA 1,42 ± 0,09 1,57 ± 0,11 1,46 ± 0,07 1,33 ± 0,09

Σn6 9,65 ± 0,52 9,62 ± 0,66 5,51 ± 0,27 6,30 ± 0,42

Σn3 32,79 ± 1,36 35,08 ± 1,68 34,92 ± 1,35 35,72 ± 1,26

Σn3/ Σn6 3,42 ± 0,20 3,67 ± 0,22 6,36 ± 0,17 5,77 ± 0,24

DHA/EPA 0,86 ± 0,06 0,96 ± 0,06 1,05 ± 0,05 1,42 ± 0,06

Ολικό λίπος 1,13 ± 0,08 1,19 ± 0,09 1,22 ± 0,05 1,35 ± 0,08

Kcal/100g 91,9 ± 0,1 99,6 ± 0,6 98,8 ± 0,7 102,5 ± 1,4
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ABSTRACT
Georgios Christidis1, Theofanis Karidas2, Irini-Fotini Kompogianni1, Xeni Simeonidou1,
Chryssanthi Antoniadou1, Eleni Voultsiadou1, Chariton Charles Chintiroglou1, Konstantinos
Ganias1: Using traps in cuttlefish fishery: a case study in Thermaikos Gulf
This work describes the layout/use and fishing efficiency of netting traps specially designed to target the
common cuttlefish, Sepia officinalis, in Thermaikos Gulf (northern Greece). In total, 39 fishing operations
were performed from February to May 2019 with a chartered coastal vessel. In each fishing operation
one or two series of ten traps each were used. The traps, were either empty or provided with different
types of baits, such as a female cuttlefish (in most cases), a small bush and/or chemical lighting. Almost
all catches were recorded in unbaited traps and traps baited with a female cuttlefish; the main species
caught in terms of abundance were the cuttlefish and the annular seabream Diplodus annularis.
Keywords: Trap fisheries, Sepia officinalis, Cuttlefish, Northern Aegean

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αλιεία σουπιών (Sepiidae) με τη χρήση παγίδων είναι μια σημαντική ενασχόληση της

παράκτιας αλιείας, κυρίως σε περιοχές του βορειοανατολικού Ατλαντικού, της Ιαπωνίας και της
Μεσογείου (Watanuki & Kawamura 1999). Οι αλιείς αξιοποιούν παγίδες χωρίς δόλωμα (Bettoso et al.
2016) και παγίδες με δολώματα -διαφορετικά μεταξύ των περιοχών- τα οποία τοποθετούνται στο
εσωτερικό ή εξωτερικά των παγίδων (Watanuki & Kawamura 1999). Τα κυριότερα δολώματα είναι
ζωντανές θηλυκές σουπιές και θάμνοι που αξιοποιούνται από τις σουπιές ως υποστρώματα
ωοαπόθεσης (Thompson 1928, Pereira et al. 2019). Στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη ενασχόληση
απουσιάζει, και η αλιεία της σουπιάς, Sepia officinalis (Linnaeus 1758), από τους παράκτιους αλιείς
πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση μανωμένων διχτυών (Lefkaditou et al. 2004).

H παρούσα εργασία περιγράφει το σχέδιο, τον τρόπο χρήσης και την αποδοτικότητα παγίδων
ειδικά κατασκευασμένων για την αλιεία της σουπιάς. Η περιοχή μελέτης ήταν ο Θερμαϊκός Κόλπος και
απώτερος στόχος της, η διερεύνηση της χρήσης του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου ως
εναλλακτικού τρόπου αλιείας της σουπιάς αντί των συμβατικών αλιευτικών εργαλείων.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά σχεδιασμένες παγίδες που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της

έρευνας. Οι παγίδες αυτές είχαν πυραμιδοειδές σχήμα και αποτελούνταν από ένα μεταλλικό πλαίσιο
(κάτω πλευρά 79 × 79 cm, άνω πλευρά 77 × 70 cm, ύψος 44 cm), επενδυμένο με λευκό δίχτυ
ανοίγματος ματιού 22 mm, τύπου Dyneema (Εικόνα 1α). Η είσοδος των αλιευμάτων στις παγίδες
πραγματοποιούνταν από δύο αντιπαράλληλες εισόδους με εξωτερική και εσωτερική διάμετρο 42 και
20 cm, αντίστοιχα, στις οποίες προσαρμοζόταν μια χοάνη από πλαστικά ελάσματα που κατέληγαν σε
διάμετρο 14 cm (το μέγιστο εκτιμώμενο πλάτος μανδύα της σουπιάς στην περιοχή μελέτης).

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 39 αλιευτικές εξορμήσεις την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου
2019 με το παράκτιο σκάφος «Αγία Παρασκευή» (ολικό μήκος = 8 m, μεικτή χωρητικότητα = 2,3 GT,
ιπποδύναμη μηχανής = 43 hp). Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την εποχή που οι αλιείς της περιοχής
στοχεύουν τη σουπιά με τα μανωμένα δίχτυα. Σε κάθε αλιευτική εξόρμηση χρησιμοποιούνταν μία ή
δύο σειρές των 10 παγίδων, οι οποίες ήταν ενωμένες μεταξύ τους σαν παραγάδι, ενώ η απόσταση
μεταξύ τους ήταν 33-35 m. Οι παγίδες ποντίζονταν σε βάθος 5 έως 7 m, σε βυθό με άμμο, λάσπη,
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αμμολάσπη, συστάδες ποσειδωνίας και διάσπαρτα κομμάτια τραγάνας, ενώ οι διεργασίες ανέλκυσης
και πόντισης γίνονταν κατά τις πρωινές ώρες (9 έως 11 π.μ.).

Συνολικά ποντίστηκαν και ανακτήθηκαν 528 παγίδες, οι οποίες παρέμεναν στο νερό από μία
έως πέντε ημέρες. Κατά την πόντιση τους, οι παγίδες είτε ήταν άδειες (41%) είτε είχαν κάποιον τύπο
δολώματος όπως θηλυκή σουπιά (39%) (Εικόνα 1β), θάμνο (18%) - κατά την πρακτική της αλιείας της
σουπιάς με παγίδες στη Ν. Πορτογαλία (Pereira et al. 2019) –, χημικό φως cyalume (1%) ή συνδυασμό
θάμνων και χημικού φωτός (1%). Μετά την ανέλκυση των παγίδων ακολουθούσε η επί σκάφους
καταγραφή της κατάστασης των σουπιών-δολωμάτων (παρέμεινε, διέφυγε, φαγώθηκε) και καταγραφή
των ατόμων που αλιεύθηκαν. Τα άτομα αυτά στη συνέχεια μεταφέρονταν στο εργαστήριο για
βιομετρικές αναλύσεις (μέτρηση ολικού βάρους και ολικού μήκους/μήκους μανδύα
ψαριών/κεφαλοπόδων αντίστοιχα).

Εικόνα 1: (α) Μεταλλικό πλαίσιο παγίδας αλιείας σουπιάς με δύο κωνικές εισόδους. (β) Θηλυκή
σουπιά (μεγαλύτερο άτομο) που χρησιμοποιήθηκε ως δόλωμα μαζί με ένα μικρότερου μεγέθους
αρσενικό άτομο που πιάστηκε στην παγίδα.
Figure 1: (a) Pyramid shaped trap with metal frame and two funnel shaped entrances. (b) Female
cuttlefish (larger individual) used as a lure and a smaller-sized male cuttlefish caught in the trap.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά αλιεύτηκαν 181 άτομα ψαριών (19 είδη οστεϊχθύων) και κεφαλοπόδων (4 είδη), ολικής

βιομάζας 32,1 kg, σε 133 παγίδες. Τα πιο άφθονα είδη ήταν η σουπιά και ο σπάρος, Dilpodus annularis
(Linnaeus 1758), με ποσοστά 37% και 21% επί της συνολικής αφθονίας, αντίστοιχα (Εικόνα 2α).

Με βάση τις συλλήψεις, οι πιο αποδοτικές παγίδες για σουπιές ήταν αυτές με δόλωμα θηλυκή
σουπιά, ενώ για ψάρια αυτές χωρίς καθόλου δόλωμα (Εικόνα 2β). Η σύνθεση του αλιεύματος στις
παγίδες διαφοροποιήθηκε ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι δολώματος. Έτσι, το 66% των παγίδων στις
οποίες καταγράφηκαν συλλήψεις και είχαν ως δόλωμα θηλυκή σουπιά έπιασαν αρσενικές σουπιές,
ενώ το 93% των παγίδων στις οποίες καταγράφηκαν συλλήψεις και δεν είχαν δόλωμα έπιασαν ψάρια
και άλλα κεφαλόποδα. Η είσοδος των ψαριών στις παγίδες χωρίς δόλωμα ενδεχομένως να προκύπτει
από τη διερευνητική συμπεριφορά που εκδηλώνουν τα άτομα διαφόρων ειδών (Stott 1970), ενώ η
είσοδος των κεφαλοπόδων μπορεί να σχετίζεται με συμπεριφορές εύρεσης καταφυγίου (Borges et al.
2015) και κατάληψης χώρου (Watanuki et al. 2000).

Στις παγίδες που είχαν ως δόλωμα θηλυκή σουπιά ο κύριος όγκος των σουπιών αλιεύτηκε τον
Μάιο (2γ). Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με το γεγονός ότι η διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του
είδους στη Μεσόγειο εκτείνεται από την άνοιξη έως το καλοκαίρι (Guerra 2006). Συνεπώς, είναι εύλογο
η χρήση των θηλυκών δολωμάτων, ως αναπαραγωγικό κίνητρο για την είσοδο των σουπιών στις
παγίδες, να είναι αποδοτική σε συλλήψεις σουπιών την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η απουσία
συλλήψεων σουπιάς τον Απρίλιο ενδεχομένως εξηγείται από τη χαμηλή συχνότητα ανέλκυσης των
παγίδων (ημέρες ανέλκυσης/ημέρες παραμονής στο νερό) που είχε ως αποτέλεσμα την επικάλυψη του
διχτυού με φύκη. Η επίστρωση φυκών στο δίχτυ μπορεί να εμπόδιζε την οπτική επαφή της σουπιάς με
το εσωτερικό της παγίδας, συνθήκη που καθίσταται απαραίτητη για την είσοδο των σουπιών στις
παγίδες (Watanuki et al. 2000).

(α) (β)
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Εικόνα 2: (α) Σχετική αφθονία των ειδών που καταγράφηκαν στις συλλήψεις των παγίδων. (β)
Αποδοτικότητα σύλληψης των παγίδων σε σχέση με τα δολώματα που χρησιμοποιήθηκαν (ΘΜΝ:
θάμνος, ΧΦ: χημικό φως) και την κατάσταση αυτών ύστερα από την ανάκτηση των παγίδων
(SEP=σύλληψη σουπιάς, FISH=σύλληψη άλλου είδους). (γ) Αριθμός παγίδων με συλλήψεις σε
σχέση με τη περίοδο αλιείας. (δ) Κατάσταση των δολωμάτων σουπιών ύστερα από την ανάκτηση
των παγίδων σε σχέση με τη διάρκεια αλιείας (τον μήνα Μάϊο).
Figure 2. (a) Relative species abundance recorded in the catches of traps. (b) Catch efficiency of
traps in relation to the baits/lures used (ΘΜΝ: bush, ΧΦ: chemical light) and lures’ condition at
the retrieve of traps (SEP= cuttlefish catch, FISH= other species catch). (c) Number of traps with
catches in relation to the fishing period. (d) Lure’s status at the retrieve of the traps in relation to
the fishing duration (Μay).

Οι παγίδες που είχαν ως δόλωμα θηλυκές σουπιές, αλίευσαν αποκλειστικά αρσενικές σουπιές,
ενώ στις παγίδες με δόλωμα αρσενική σουπιά δεν καταγράφηκαν συλλήψεις σουπιάς. Το αποτέλεσμα
αυτό συμφωνεί, εν μέρει, με τις παρατηρήσεις των Watanuki et al. (2000) που αναφέρουν ότι θηλυκά
δολώματα της σουπιάς, Sepia esculenta (Hoyle 1885), προσελκύουν περισσότερο τα αρσενικά παρά τα
θηλυκά άτομα. Όσον αφορά στη βέλτιστη διάρκεια αλιείας, η μέση σταθμισμένη διάρκεια αλιείας για
τις συλλήψεις σουπιών με παγίδες που είχαν ως δόλωμα θηλυκή σουπιά ήταν 32 ώρες, ενώ για τις
συλλήψεις ψαριών και άλλων κεφαλοπόδων με παγίδες που δεν είχαν δόλωμα, ήταν 109 ώρες. Η
διάρκεια αλιείας φάνηκε να επηρεάζει την κατάσταση των σουπιών-δολωμάτων, καθώς όταν
ξεπερνούσε τις δύο ημέρες το ποσοστό των δολωμάτων που διέφευγαν ή τρώγονταν από άλλους
οργανισμούς αυξανόταν σημαντικά (Εικόνα 2δ). Παρόμοια σχέση μεταξύ διάρκειας αλιείας και
κατάστασης των σουπιών στις παγίδες αναφέρουν οι Watanuki & Kawamura (1999), οι οποίοι
προτείνουν στην κορύφωση της αλιευτικής περιόδου η ανέλκυση των παγίδων να γίνεται σε ημερήσια
βάση, προς αποφυγή της φθοράς των ατόμων και της αλλοίωσης του διχτυού της παγίδας. Τέλος, η
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ικανότητα διαφυγής των σουπιών-δολωμάτων από τις παγίδες βρέθηκε να σχετίζεται τόσο με τη
διαμόρφωση των εισόδων της παγίδας, όσο και με το μέγεθος των ατόμων, με τα μεγαλύτερα άτομα
να διαφεύγουν με μεγαλύτερη συχνότητα συγκριτικά με τα μικρότερα.
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2014-2020. Ο σχεδιασμός της παγίδας έγινε από το εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και
Μηχανολογικού Σχεδιασμού του ΑΠΘ. Το μεταλλικό πλέγμα κατασκευάστηκε από την εταιρία IOSIFIDIS
Group ενώ η επένδυση με δίχτυ έγινε από την εταιρία ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ. Ευχαριστούμε το Τμήμα Αλιείας της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έκδοση άδειας
δοκιμαστικής αλιείας. Μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Βιολογικών Εφαρμογών (ΚΒΕ)
του ΑΠΘ στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης.
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ABSTRACT
Georgios Christidis1, Theofanis Karidas2, Irini-Fotini Kompogianni1, Xeni Simeonidou1,
Chryssanthi Antoniadou1, Eleni Boultsiadou1, Chariton Charles Chintiroglou1, Konstantinos
Ganias1: Characteristics of the seasonal small-scale cuttlefish fisheries in Thermaikos Gulf
The present study describes the seasonal characteristics of the small-scale, trammel-net fishery
targeting the common cuttlefish, Sepia officinalis, in Thermaikos Gulf (northern Greece). Overall, 16
personal interviews and 40 fishing trips with a chartered vessel were performed during the period
January-May 2019. In each fishing trip, 10 nets (500 m) with inner mesh size of 64 or 72 mm were
deployed. The main species caught in terms of biomass were S. officinalis and the common octopus,
Octopus vulgaris. The discard ratio of trammel nets was 0.26. The largest individuals of cuttlefish were
caught in winter, while a steady decrease in daily biomass, abundance and contribution of cuttlefish to
the total catch was observed from January to May.
Keywords: Sepia officinalis, Cuttlefish, Trammel nets, Small-scale fisheries, Northern Aegean

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Θερμαϊκός Κόλπος μαζί με το Θρακικό Πέλαγος, συνιστούν τα σημαντικότερα αλιευτικά

πεδία σουπιάς στην Ελλάδα (Lefkaditou et al. 2007). Η αλιεία της σουπιάς είναι πολυεργαλειακή καθώς
το είδος αποτελεί αλίευμα τόσο της μέσης όσο και της παράκτιας αλιείας. Ειδικότερα, η παράκτια
αλιεία ήταν ο τομέας με τη σημαντικότερη ποσοστιαία συμβολή στις μέσες ετήσιες εκφορτώσεις του
είδους την περίοδο 1996-2017 (NSSG 2018).

Η ενασχόληση του παράκτιου στόλου με την αλιεία της σουπιάς είναι εποχική και στην Ελλάδα
λαμβάνει χώρα τον χειμώνα και την άνοιξη, συνήθως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο (Tzanatos
2006). Η περίοδος αλιείας της σουπιάς συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία το είδος μετακινείται
σε μικρότερα βάθη (Belcari et al. 2002), με αποτέλεσμα να καθίσταται εκμεταλλεύσιμος πόρος για την
παράκτια αλιεία. Συγκεκριμένα στη Μεσόγειο, οι σουπιές διαβιούν σε βαθύτερα ύδατα τον χειμώνα,
την άνοιξη μετακινούνται σε μικρότερα βάθη για να αναπαραχθούν, ενώ το φθινόπωρο επιστρέφουν
μαζικά στα πεδία διαχείμασης (Jereb & Roper 2005).

Τα εργαλεία που αξιοποιούνται από τους παράκτιους αλιείς για την αλιεία της σουπιάς είναι
τα μανωμένα δίχτυα (σουπιόδιχτα) (Lefkaditou et al. 2004). Απαρτίζονται από τρία φύλλα διχτυού,
όπου ένα εσωτερικό δίχτυ με μικρότερο άνοιγμα ματιού, παρεμβάλλεται μεταξύ δύο εξωτερικών
διχτυών με μεγαλύτερο άνοιγμα ματιού (μανός) (Erzini et al. 2006). Στο Βόρειο Αιγαίο, το εύρος
ανοίγματος ματιού του εσωτερικού διχτυού των σουπιόδιχτων κυμαίνεται από 64 έως 80 mm,
μετρούμενο κατά τη διαγώνιο (Lefkaditou et al. 2004, Pardalou & Tsikliras 2015).

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σύνθεσης των ειδών και των
εποχιακών διακυμάνσεων στις συλλήψεις και τα μεγέθη σουπιάς, των σουπιόδιχτων στον Θερμαϊκό
Κόλπο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Συνολικά, διεκπεραιώθηκαν 56 αλιευτικές εξορμήσεις, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου,

με το παράκτιο σκάφος «Αγία Παρασκευή» (ολικό μήκος=8 m, μεικτή χωρητικότητα= 2.3 GT,
ιπποδύναμη μηχανής= 43 hp), που ελλιμενίζεται στο καταφύγιο της Νέας Μηχανιώνας. Η συλλογή των
δεδομένων, πραγματοποιήθηκε μέσω προφορικών συνεντεύξεων με τον αλιέα (16 αλιευτικές
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εξορμήσεις) και καταγραφών επί του σκάφους (40 αλιευτικές εξορμήσεις). Σε κάθε αλιευτικό ταξίδι
ποντίζονταν 10 δίχτυα συνολικού μήκους 500 μέτρων. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι μανωμένων
διχτυών, με εσωτερικό άνοιγμα ματιού 72 και 64 mm και εξωτερικό 360 και 320 mm, αντίστοιχα. Την
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου χρησιμοποιήθηκε ο πρώτος τύπος μανωμένου διχτυού (ανοίγματος
ματιών 72/360 mm), ενώ τον Μάιο κυρίως ο δεύτερος (ανοίγματος ματιών 64/360 mm). Τα δίχτυα
ποντίζονταν πρωινές ή απογευματινές ώρες, σε βάθος 5-6 m, σε βυθό με άμμο, λάσπη, αμμολάσπη,
συστάδες ποσειδωνίας και διάσπαρτα κομμάτια τραγάνας. Η ανέλκυση των διχτυών
πραγματοποιούταν πρωινές ώρες (8 έως 10 π.μ.), αφού τα δίχτυα είχαν παραμείνει στο νερό περίπου
μία ημέρα.

Με το πέρας της ανέλκυσης και του ξεψαρίσματος των διχτυών, γινόταν διαλογή των
οργανισμών με βάση την κατηγορία του αλιεύματος (εμπορικό, απορριπτόμενο, αλίευμα για
αυτοκατανάλωση), η οποία καθοριζόταν από τον αλιέα. Στη συνέχεια, ακολουθούσε ο προσδιορισμός
των ατόμων σε επίπεδο είδους, η καταγραφή της αφθονίας, του ολικού μήκος των ψαριών (mm), του
μήκους μανδύα των κεφαλοπόδων (mm) και του βάρος των ατόμων (g). Στις προφορικές συνεντεύξεις
γινόταν καταγραφή των ημερήσιων εκφορτώσεων και της αφθονίας των εμπορικών αλιευμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά, αλιεύθηκαν 4.596 άτομα που ανήκαν σε οκτώ ταξινομικές ομάδες (38 είδη ψαριών,

16 είδη καρκινοειδών, δώδεκα είδη μαλακίων, οκτώ είδη εχινοδέρμων, τέσσερα είδη σπόγγων,
τέσσερα είδη ασκίδιων, δύο είδη κνιδόζωων, ένα είδος πτηνού). Η συνολική βιομάζα ήταν 264,39 kg, εκ
των οποίων 71,8 %, 2,4% και 25,8% καταλάμβαναν αντίστοιχα το εμπορικό, το προοριζόμενο για
αυτοκατανάλωση και το απορριπτόμενο αλίευμα. Η σουπιά ήταν το κυριότερο είδος στις συλλήψεις,
με βάση τόσο τη βιομάζα (43%) όσο και την αφθονία (49%), ενώ σημαντικά είδη από άποψη βιομάζας
ήταν το κοινό χταπόδι, Octopus vulgaris (Cuvier 1797), ο σκιός, Sciaena umbra (Linnaeus 1758) και ο
μοσκιός, Eledone moschata (Lamarck 1798) (Εικόνα 1α). Η κυριαρχία της σουπιάς στις εκφορτώσεις
μανωμένων διχτυών κατά την περίοδο των δειγματοληψιών έχει παρατηρηθεί σε αντίστοιχες μελέτες
σε παράκτιες περιοχές στο Θρακικό πέλαγος (Lefkaditou et al. 2004).

Ο λόγος απόρριψης (βιομάζα απορριπτόμενων αλιευμάτων/βιομάζα συνολικού αλιεύματος)
ήταν 0,26, συγκριτικά μεγαλύτερος συγκριτικά από ότι σε άλλες περιοχές του Αιγαίου (Tsagarakis et al.
2013). Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να σχετίζεται με διαφορές στον χρόνο πραγματικής αλιείας, στα
χαρακτηριστικά των αλιευτικών πεδίων ή/και στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα
εργασία (καταγραφή της βιομάζας του συνόλου των απορριπτόμενων ασπονδύλων).

Τα μεγαλύτερα άτομα σουπιάς αλιεύθηκαν τους χειμερινούς μήνες, ενώ το μέσο μήκος
μανδύα των ατόμων παρατηρήθηκε να μειώνεται σταδιακά κατά τους ανοιξιάτικους μήνες (Εικόνα 1β).
Η εποχική αλλαγή στη σύνθεση μηκών των ατόμων σουπιάς που αλιεύθηκαν μπορεί να εξηγηθεί εν
μέρει από τη μεταναστατευτική συμπεριφορά του είδους, καθώς στις παράκτιες περιοχές
καταφθάνουν πρώτα τα μεγαλύτερα άτομα, ενώ τα μικρότερα άτομα προσεγγίζουν τα εν λόγω πεδία
στο τέλος της άνοιξης με αρχές καλοκαιριού (Boucaud-Camou & Boismery 1991). Η απουσία
μεγαλόσωμων ατόμων την άνοιξη μπορεί να οφείλεται στην εντονότερη αλιευτική πίεση που δέχονται
τα μεγαλύτερα άτομα, εξαιτίας του υψηλότερου κέρδους που αποφέρουν στους αλιείς, ή/και στη
μαζική θνησιμότητα των μεγαλοσώμων θηλυκών ατόμων που διαδέχεται την ωοαπόθεση (Jereb &
Roper 2005).

Η σταδιακή μείωση τόσο της αφθονίας όσο και της βιομάζας της σουπιάς που αλιεύτηκε σε
ημερήσια βάση (Εικόνα 1γ), υποδηλώνει την κυριαρχία μικρότερων σε μέγεθος ατόμων στον παράκτιο
πληθυσμό της σουπιάς την άνοιξη. Η μείωση της αφθονίας οφείλεται στο γεγονός ότι τα μικρότερα
άτομα διαφεύγουν με μεγαλύτερη συχνότητα από το άνοιγμα ματιού του διχτυού, ενώ η μείωση της
βιομάζας σχετίζεται με την αλιεία λιγότερων και μικρότερων σε σωματικό βάρος ατόμων. Η αύξηση της
ημερήσιας αφθονίας τον Μάιο, οφείλεται στην αλλαγή της επιλεκτικότητας των διχτυών (αλλαγή
ανοίγματος ματιού εσωτερικού διχτυού από 72 σε 64 mm), η οποία αποτελεί προσαρμογή των αλιέων
της περιοχής στην αλλαγή της δημογραφίας του αλιευόμενου πληθυσμού.

Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής της σουπιάς στη συνολική βιομάζα
με την πάροδο του χρόνου (Εικόνα 1δ), γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται με τη μείωση της μηνιαίας
αλιευόμενης βιομάζας σουπιάς, ή/και με την κυριαρχία άλλων ειδών στις συλλήψεις των διχτυών. Η
μείωση της απόδοσης των διχτυών σε εκφορτώσεις σουπιάς με την πάροδο του χρόνου, σε συνδυασμό
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με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης του είδους μετά το πέρας της νηστείας του Πάσχα, εξηγεί την
εγκατάλειψη της συγκεκριμένης ενασχόλησης από τους αλιείς της περιοχής, οι οποίοι στις αρχές του
καλοκαιριού στρέφονται σε πιο ελκυστικές οικονομικά ενασχολήσεις, όπως η αλιεία του
μπαρμπουνιούMullus surmuletus (Linnaeus 1758) με απλάδια δίχτυα (προσωπική παρατήρηση).

Εικόνα 1: α) Κατηγορίες αλιευμάτων και κύρια είδη που αλιεύθηκαν με βάση τη βιομάζα, β) Μέσο
μήκος μανδύα της σουπιάς σε σχέση με την περίοδο αλιείας, γ) Μέση ημερήσια αφθονία και
βιομάζα της σουπιάς σε σχέση με την περίοδο αλιείας και το άνοιγμα ματιού του εσωτερικού
διχτυού, δ) Μέση ημερήσια συμμετοχή της σουπιάς στο συνολικό αλίευμα σε σχέση με την περίοδο
αλιείας.
Figure 1: a) Categories of catches and main species caught in terms of biomass, b) Average mantle
length of cuttlefish in relation to the fishing period, c) Daily average abundance and biomass of
cuttlefish in relation to the fishing period- and the inner mesh size, d) Daily average contribution of
cuttlefish to the total catch in relation to the fishing period.

Καταληκτικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας περιγράφουν ως έναν βαθμό τα
εποχικά χαρακτηριστικά της αλιείας της σουπιάς, αλλά για να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της
συγκεκριμένης ενασχόλησης στην περιοχή, απαιτούνται καταγραφές και σε άλλα σκάφη του στόλου,
έτσι ώστε να περιοριστεί η επίδραση της ικανότητας του αλιέα στην αλιευτική προσπάθεια. Επιπλέον,
οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων που αναλύθηκαν εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της μελέτης,
καθώς η συλλογή μέσω συνεντεύξεων και επιβιβάσεων πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο, με
αποτέλεσμα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τις δύο διαφορετικές μεθόδους να είναι
συμπληρωματικά μεταξύ τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
H παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Eco-Sepia ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ’ το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΛΘ
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ABSTRACT
Katerina  Charitonidou1,  Konstantina  Karlou-Riga1,2,  Dimitra  Petza2,3,  Panagiotis
Anastopoulos2,  Dimitra-Stella  Koulmpaloglou2,  Konstantinos  Ganias1:  Ovarian  dynamics  in
picarel (Spicara smaris, L., Sparidae) and its implications for fecundity estimations
The  knowledge  of  ovarian  dynamics  in  fishes  is  implemented  in  routine  calculations  of  important
reproductive parameters such as spawning frequency and batch fecundity.  In the present study, three
different and independent approaches were applied to investigate ovarian modality in picarel,  Spicara
smaris L., Sparidae from Saronikos gulf. These methods were: (a) the multimodal analysis in oocyte size
frequency distributions, (b) the histological grouping of oocytes to different cohorts and (c) the ratio of
the total number of secondary growth oocytes to the oocytes of the advanced batch (fecundity ratio).
The  output  from  all  three  methods  was  in  good  agreement  to  each  other  suggesting  that  picarel
contained 3 to 5 oocyte cohorts throughout the spawning period.  
Keywords: picarel, modality, batch fecundity, ovarian histology

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  μαρίδα  είναι  ένα  ιδιαίτερα  εμπορικό  και  δημοφιλές  ψάρι  ειδικότερα  στην  ανατολική

Μεσόγειο (FAO/FIDI 2007). Είναι πρωτόγυνο είδος (Zei 1949,  Salekhova 1979) και χαρακτηρίζεται ως
πολλαπλός  αποθέτης  (Κάρλου-Ρήγα  & Βαρκιτζή  2003).  Επίσης,  έχει  δειχτεί  ότι  πιθανώς  ακολουθεί
ακαθόριστο πρότυπο γονιμότητας (Κάρλου- Ρήγα et al. 2010, Κουλμπαλόγλου et al. 2005). H δυναμική
της ωοθήκης αντικατοπτρίζει το πρότυπο γονιμότητας (καθορισμένο ή ακαθόριστο, Hunter et al. 1992)
το οποίο με τη σειρά του αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή της μεθόδου εκτίμησης της ετήσιας
γονιμότητας. 

Στόχος  της  παρούσας  μελέτης  ήταν  να  διερευνηθεί  η  δυναμική  της  ωοθήκης  στη  μαρίδα,
δηλαδή το  πρότυπο ανάπτυξης  και  αύξησης  πολλαπλών ομάδων ωοκυττάρων.  Για  το  σκοπό  αυτό
χρησιμοποιήθηκαν τρεις  διαφορετικές  και  ανεξάρτητες μεταξύ τους μεθοδολογικές προσεγγίσεις:  η
διάκριση  των  διαφορετικών  ομάδων  ωοκυττάρων  βάσει  ιστολογίας,  η  ανάλυση  των  πολλαπλών
κορυφών  στις  κατανομές  διαμέτρων  των  ωοκυττάρων  και  οι  τιμές  του  κλάσματος  της  ολικής
γονιμότητας  προς  τη  γονιμότητα  ομάδας  (κλάσμα  γονιμότητας,  RF).  Στη  συνέχεια,  ακολούθησε
σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών μεθόδων.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα  δείγματα  μαρίδας  προήλθαν  από  το  Σαρωνικό  κόλπο  τους  μήνες  Φεβρουάριο,  Μάρτιο,

Απρίλιο και Μάϊο του 2003 (Πίνακας Ι).  Αρχικά, μετρήθηκε το ολικό μήκος  (1mm) και βάρος (0.1g) των
ατόμων.  Στη  συνέχεια,  οι  ωοθήκες  αφαιρέθηκαν,  ζυγίστηκαν  (0.1g)  και  μονιμοποιήθηκαν  σε  10%
φορμόλη. Ακολούθησε ιστολογική ανάλυση των δειγμάτων με εγκλεισμό σε παραφίνη και χρώση των
ιστολογικών τομών με αιματοξυλίνη - ηωσίνη. 

Στις  τομές  αναγνωρίστηκαν  τα  κύρια  αναπτυξιακά  στάδια  των  ωοκυττάρων  δευτερογενούς
ανάπτυξης  (secondary growth,  SG) με βάση τα κριτήρια των Brown-Peterson et al. (2011): το στάδιο
κυστιδίων (cortical alveoli,  CA), το στάδιο της λεκιθογένεσης (vitellogenic stage,  VTG), το στάδιο της
μετανάστευσης του πυρήνα (germinal vesicle migration,  GVM), της διάρρηξης του πυρήνα (germinal
vesicle breakdown,  GVBD)  και  της  ενυδάτωσης  (hydrated,  HYD).   Για  τις  ανάγκες  ερμηνείας  των
αποτελεσμάτων τα στάδια CA και VTG διακρίθηκαν και στα επιμέρους  διαδοχικά υποστάδια CA1, CA2,
CA3 και VTG1, VTG2 και VTG3 αντίστοιχα.
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Στη συνέχεια,  ακολούθησε ο  διαχωρισμός  των ωοκυττάρων από υπο-δείγμα ιστού ωοθήκης
γνωστού  βάρους  και  έγινε  καταμέτρηση  της  διαμέτρου  τους  με  τη  χρήση  στερεοσκοπίου  και
συστήματος ανάλυσης εικόνας. Η ανάλυση των πολλαπλών κορυφών στις κατανομές διαμέτρων των
ωοκυττάρων  πραγματοποιήθηκε  με  τη  χρήση  του  πακέτου  Rmixmod (Mixmod  Team  2008)  του
προγράμματος R (R Development  Core Team 2008). Το Rmixmod εντοπίζει και διαχωρίζει διαδοχικές
κανονικές κατανομές βάσει της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Για το διαχωρισμό των
κανονικών κατανομών χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος ΕΜ (expectation maximization) και η επιλογή
του  πλέον  κατάλληλου  μοντέλου  έγινε  χρησιμοποιώντας  το  κριτήριο  BIC  (Bayesian  information
criterion) (Lebert  et al. 2015). Για την πραγματοποίηση της παραπάνω ανάλυσης χρησιμοποιήθηκαν
ωοκύτταρα  με  διάμετρο  πάνω  από  150μm επειδή  η  παρούσα  έρευνα  στόχευε  στα  στάδια
δευτερογενούς ανάπτυξης. 

O υπολογισμός  του  κλάσματος  γονιμότητας  (RF)  βασίστηκε  στην  υπόθεση  ότι  ο  λόγος  του
συνόλου των  ωοκυττάρων  δευτερογενούς  ανάπτυξης  της  ωοθήκης  (ολική  γονιμότητα,  FT)  προς  τη
γονιμότητα ομάδας (FB) - ο αριθμός των ωοκυττάρων που ελευθερώνονται ανά ωοτοκία - ισούται με
τον εκάστοτε αριθμό των ομάδων ωοκυττάρων που περιέχονται στην ωοθήκη. Ο υπολογισμός της  FT

και της FB καθώς και της σχετικής γονιμότητας ομάδας (RFB) και σχετικής ολικής γονιμότητας (RFT) έγινε
μέσω της βαρυμετρικής μεθόδου (Ganias et al. 2015).

Πίνακας  Ι.  Αριθμός  δειγμάτων  και  αναπτυξιακά  στάδια  των  ωοθηκών  των  ατόμων  ανά  μήνα
δειγματοληψίας. Μέση τιμή σχετικής γονιμότητας ομάδας (RFB) και μέση τιμή σχετικής ολικής
γονιμότητας (RFT) για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάϊο. Σε παρένθεση η τυπική
απόκλιση των αποτελεσμάτων σε κάθε μήνα.  
Table I. Number of samples and main ovarian stage in each month of sampling. Mean values of
relative  batch  fecundity  (RFB) and  mean  values  of  relative  total  fecundity  (RFT) in  February,
March, April and May. In brackets the standard deviation of values in each month. 

Μήνες
Αριθμός

δειγμάτων
Αναπτυξιακ

ό στάδιο 
RFB RFT

Φεβρουάριος 11
VTG3,
VTG2 

188(±51) 798(±215)

Μάρτιος 6 GVM 379(±93) 1343(±201)
Απρίλιος 15 GVM 381(±145) 1374(±517)

Μάϊος 13 GVM 301(±93) 939(±231)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο αριθμός των ομάδων των ωοκυττάρων που υπολογίστηκαν από την ανάλυση των πολλαπλών

κορυφών συνέπεσε  τόσο  με  τον  αριθμό  των  ομάδων που αναγνωρίστηκαν  στις  ιστολογικές  τομές
(Εικόνα  1Α  και  Εικόνα  1Β)  όσο  και  με  τις  εκτιμήσεις  του  κλάσματος  γονιμότητας.  Στην  Εικόνα  1Β
αναγράφονται τα αναπτυξιακά στάδια που εντοπίστηκαν κατά την ιστολογική παρατήρηση ενώ στην
Εικόνα 1Α φαίνεται η κατανομή συχνοτήτων μεγέθους και η ανάλυση των πολλαπλών κορυφών για το
ίδιο άτομο μαρίδας. Οι δύο μεταξύ τους ανεξάρτητες προσεγγίσεις έδειξαν τον ίδιο αριθμό ομάδων
ωοκυττάρων (n=5), o οποίος ήταν πολύ κοντινός με το εκτιμώμενο κλάσμα γονιμότητας (RF=4). Για το
λόγο αυτό,  στην Εικόνα 1Α αναγράφονται  και  τα διαδοχικά αναπτυξιακά στάδια της  κάθε ομάδας
σύμφωνα με το μέγεθος τους. 

H σύμπτωση των αποτελεσμάτων μεταξύ των τριών ανεξάρτητων προσεγγίσεων αντανακλάται
και στο εποχιακό πρότυπο του μέσου μηνιαίου αριθμού ομάδων ωοκυττάρων που υπολογίστηκαν με
τις τρεις μεθόδους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του αριθμού των ομάδων των ωοκυττάρων σε κάθε
μήνα  έδειξε  να  ακολουθεί  το  ίδιο  πρότυπο και  στις  τρεις  μεθόδους,  με  αξιοσημείωτη  την  πλήρη
συμφωνία των αποτελεσμάτων μεταξύ της ανάλυσης των πολλαπλών κορυφών και του RF (Εικόνα 1Γ).
H συμφωνία αυτή μεταξύ των αποτελεσμάτων δηλώνει και την ακρίβεια των μετρήσεων. 

Ο αριθμός των ομάδων φαίνεται να μειώνεται από το Φεβρουάριο έως το Μάϊο και μάλιστα η
πτώση αυτή γίνεται σταδιακά στους τέσσερις μήνες της μελέτης. Αν και η μείωση αυτή συνδέεται με το
καθορισμένο πρότυπο γονιμότητας, η συνύπαρξη καθ’ όλη την περίοδο της μελέτης πρώιμων (δηλ.
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νέο-εισαχθέντων)  ωοκυττάρων  στο  αρχικό  στάδιο  των  κυστιδίων  (CA1)  με  κενά  ωοθυλάκια  (POF)
(Εικόνα 1Δ),  συνάδει προς το ακαθόριστο πρότυπο γονιμότητας.  Αναφέρεται  ότι  ο πληθυσμός του
γκριζοσαύριδου του Ατλαντικού,  Trachurus trachurus,  που εφαρμόζει το ακαθόριστο πρότυπο, τείνει
να σταματάει την παραγωγή νέων ωοκυττάρων προς το τέλος της περιόδου ωοτοκίας, με αποτέλεσμα
την πτώση της ολικής γονιμότητας (Ganias  et al. 2017). Κάτι ανάλογο παρατηρούμε και στη μαρίδα
(Πίνακας Ι), όπου παρόλο που η σχετική γονιμότητα ομάδας παραμένει σταθερή μετά την έναρξη της
ωοτοκίας,  η  σχετική  ολική  γονιμότητα  φαίνεται  να  μειώνεται  κατά  τη  διάρκεια  των  μηνών.  Κατά
συνέπεια, σε ένα είδος όπως η μαρίδα με υψηλή συχνότητα ωοτοκίας (Karlou-Riga & Petza 2010), η
συνύπαρξη  αυτή  υποδεικνύει  τη  συνεχή  παραγωγή  ωοκυττάρων  κατά  την  περίοδο  ωοτοκίας,
υποστηρίζοντας έτσι την παρουσία του ακαθόριστου προτύπου γονιμότητας. Ετσι, η πτώση της ολικής
γονιμότητας που αποτελεί ένα από τα κλασσικά κριτήρια προσδιορισμού του προτύπου γονιμότητας
(Hunter et al. 1992), όχι μόνο θα πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή, αλλά να συνεξετάζεται και
με άλλα κριτήρια.

Εικόνα  1.  Α)  Διάγραμμα  συχνοτήτων  κατανομής  μεγεθών  ωοκυττάρων.  Απεικονίζεται  ο
διαχωρισμός των ομάδων των ωοκυττάρων (διάμετρο >150μm) με το πακέτο Rmixmod. Β) Ομάδες
ωοκυττάρων που διακρίθηκαν από τις ιστολογικές τομές (κλίμακα= 500μm),  CA1, πρώτο στάδιο
των κυστιδίων,  CA2 και  CA3, δεύτερο και τρίτο στάδιο των κυστιδίων, αντίστοιχα.  VTG1  και
VTG3,  πρώτο  και  τρίτο  στάδιο  λεκιθογένεσης,  αντίστοιχα.  Γ)  Διάγραμμα μέσου  όρου ομάδων
ωοκυττάρων  για  τους  μήνες  Φεβρουάριο-Μάϊο,  όπως  υπολογίστηκαν  με  τη  χρήση  των  τριών
μεθόδων. Δ) Ιστολογική απεικόνιση ωοθήκης που περιέχει κενά ωοθυλάκια (POFs) και ωοκύτταρα
στο πρώτο στάδιο των κυστιδίων (CA1).
Figure 1. A) Oocyte size frequency distribution plot  showing different oocyte modes as separated
using  Rmixmod  package.  B)  Different  ovarian  stages  indicated  from  histological  observations
(scale= 500μm), CA1, CA2 and CA3,  first,  second and third stage of cortical alveoli, respectively.
VTG1 and VTG3, first and third stage of vitellogenesis, respectively.  C)  Diagram of the mean
number  of  oocyte  modes  in  February-May,  as  estimated  following  the  three  methods.  D)
Histological observation of an ovary including postovulatory follicles (POFs) and oocytes which are
in the first stage of appearance of cortical alveoli (CA1).
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Διακυμάνσεις αναπαραγωγικών παραμέτρων του γαύρου Engraulis encrasicolus
(Linnaeus 1758) στο Βόρειο Αιγαίο

Κωνσταντίνος Μαρκάκης1, Ευδοξία Σχισμένου2, Στυλιανός Σωμαράκης3
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ABSTRACT
Konstantinos Markakis1, Eudoxia Schismenou2, Stylianos Somarakis3: Variability in
reproductive parameters of anchovy, Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1758) in the North
Aegean Sea
The European anchovy Engraulis encrasicolus (Linnaeus 1758) is an important fisheries resource in the
Mediterranean and the Hellenic Seas. The aim of the present study was to investigate certain
reproductive parameters of the species and their variability in the North Aegean Sea. Samples of adult
fish were collected during the peak of the spawning period in June-July 2014 and 2016. The number of
oocytes >300μm and their diameters were measured in Day-1 females (females that had spawned ~24
hours before capture) using the autodiametric method. Frequency distributions of oocyte diameters
were constructed and the mean diameter of the largest 20 oocytes (L20) in the ovary were calculated.
The size of the most advanced group of oocytes (L20) decreased with temperature and increased with
female size and food availability.
Keywords: Engraulis encrasicolus, autodiametric method, fecundity, North Aegean Sea

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ευρωπαϊκός γαύρος (Engraulis encrasicolus) είναι ένα από τα πιο κοινά και άφθονα είδη

μικρών πελαγικών ψαριών στη Μεσόγειο, ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας για την ελληνική αλιεία
(Stergiou et al. 1997, Somarakis et al. 2006). Η αναπαραγωγική περίοδος του είδους στην Ελλάδα
εκτείνεται, συνήθως, από το Μάϊο μέχρι το Σεπτέμβριο, με τη μέγιστη αναπαραγωγική δραστηριότητα
να παρατηρείται κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο (Somarakis et al. 2006, 2019).

Το πιο σημαντικό απόθεμα γαύρου στην Ελλάδα εντοπίζεται στο Βόρειο Αιγαίο (Somarakis et al.
2012). Η περιοχή εξάπλωσης του είναι ιδιαίτερα ετερογενής όσον αφορά στις περιβαλλοντικές
συνθήκες (παραγωγικότητα, ρεύματα, θερμοκρασία, αλατότητα), που οφείλεται κυρίως στη εισροή του
Νερού της Μαύρης θάλασσας (Isari et al. 2006). Κατά το παρελθόν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές
διακυμάνσεις στις αναπαραγωγικές παραμέτρους του αποθέματος (π.χ. γονιμότητα, συχνότητα
ωοτοκίας) τόσο τη δεκαετία του ΄90 (Somarakis 2005) όσο και του 2000 (Somarakis et al. 2012) οι
οποίες όμως δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος.

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήσαμε την αυτοδιαμετρική μέθοδο (autodiametric method -
Thorsen & Kjesbu 2001), όπως αυτή εξελίχθηκε για είδη με ελλειψοειδή αβγά (Schismenou et al. 2012),
για να μελετήσουμε τις διακυμάνσεις στο χώρο και στο χρόνο (ανάμεσα σε διαφορετικά έτη) στα
μεγέθη και τους αριθμούς των ωοκυττάρων του γαύρου στο Βόρειο Αιγαίο. Η τεχνική αυτή επιτρέπει
την ημι-αυτόματη και με μεγάλη ακρίβεια μέτρηση του αριθμού των ωοκυττάρων και της μέσης
διαμέτρου κάθε ωοκυττάρου σε δείγματα γοναδικού ιστού.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια δύο ερευνητικών ταξιδιών τον Ιούνιο-

Ιούλιο του 2014 και του 2016 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων
και περιλάμβανε συλλογή δειγμάτων μεσοζωοπλαγκτού, περιβαλλοντικών παραμέτρων και ενηλίκων
ατόμων γαύρου. Τα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν με το ερευνητικό σκάφος «ΦΙΛΙΑ» στο Βόρειο Αιγαίο
και συγκεκριμένα από την περιοχή της Λήμνου έως τον Στρυμονικό (East stratum) και από τον
Θερμαϊκό έως το Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο (West stratum).

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με χρήση μικρής πελαγικής τράτας τις πρώτες βραδινές
ώρες (22:00-01:00). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 14 σύρσεις το 2014 (East: 8, West: 6) και 12 το 2016
(East: 6, West: 6). Από τα ψάρια που συλλέγονταν σε κάθε σύρση, επιλέγονταν τυχαία ένα
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αντιπροσωπευτικό δείγμα ενήλικων ατόμων γαύρου (τουλάχιστον 50) που τοποθετούνταν άμεσα σε
παγωμένο θαλασσινό νερό (chilled sea water). Εν συνεχεία, από το δείγμα επιλέγονταν 20–25 θηλυκά,
αφαιρούνταν οι ωοθήκες τους και τοποθετούνταν σε διάλυμα φορμόλης (10%). Στο εργαστήριο, η
επεξεργασία των δειγμάτων περιλάμβανε μετρήσεις ολικού μήκους (TL, mm), ολικού βάρους χωρίς
ωοθήκες (TW, 0.01 g) και βάρους χωρίς εντόσθια (eviscerated weight, EW, 0.01 g). Οι γονάδες, αφού
ζυγίζονταν (GW, 0.001 g), παρέμεναν στην φορμόλη για ιστολογική ανάλυση και μέτρηση της
διαμέτρου των ωοκυττάρων. Για την εφαρμογή της αυτοδιαμετρικής μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν 35
θηλυκά κάθε έτος (2-3 άτομα ανά δείγμα), στα οποία η ιστολογική ανάλυση των ωοθηκών έδειξε ότι
περιείχαν μεταωορρηξιακά ωοθυλάκια μίας ημέρας (POF-1), δηλαδή ήταν θηλυκά που ωοτόκησαν 22-
26 ώρες πριν την σύλληψη τους, (θηλυκά Ημέρας-1, Somarakis et al. 2012). Μ’ αυτόν τον τρόπο
διασφαλίστηκε ότι όλα τα θηλυκά βρίσκονταν στο ίδιο στάδιο γοναδικής ανάπτυξης. Σε προζυγισμένα
υποδείγματα ωοθηκών μετρήθηκαν οι διάμετροι των ωοκυττάρων σε φωτογραφίες (ανάλυσης: 0.1596
pixels µm-1) που τραβήχτηκαν με κάμερα στερεωμένη σε στερεοσκόπιο με διερχόμενο φωτισμό. Τα
ωοκύτταρα μεγάλης διαμέτρου >300μm μετρήθηκαν ημιαυτόματα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/) συνδυασμένο με το ObjectJ (http://simon.bio.uva.nl/objectj/)
(Schismenou et al. 2012). Καταγράφηκε η μεγάλη (L) και η μικρή (S) διάμετρος των ωοκυττάρων και
υπολογίστηκε η μέση διάμετρος. Επίσης, εκτιμήθηκε ο μέσος όρος της διαμέτρου για τα 20 μεγαλύτερα
ωοκύτταρα ανά δείγμα ωοθήκης (L20).

Ο έλεγχος ύπαρξης διαφορών μεταξύ των ετών (2014 & 2016) και των υποπεριοχών (EAST &
WEST) στο μέγεθος (L20) και στον αριθμό των ωοκυττάρων >300μm ανά γραμμάριο ψαριού
πραγματοποιήθηκε με ανάλυση διακύμανσης (two-way ANOVA, Zar 2009). Στην περίπτωση που δεν
υπήρχε ομογένεια των διασπορών (Levene’s test, p<0.05) η εξαρτημένη μεταβλητή μετασχηματίστηκε
λογαριθμικά, ώστε να επιτευχθεί ομογένεια. Τέλος, το L20 σχετίστηκε με τη θερμοκρασία, το μέγεθος
των θηλυκών και τη βιομάζα του μεσοζωοπλακτού με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Και σ’ αυτή
την περίπτωση, οι δύο τελευταίες μεταβλητές χρειάστηκε να λογαριθμιθούν για να τηρούνται οι
παραδοχές της γραμμικής παλινδρόμησης (τυχαιότητα και ομοσκεδαστικότητα των υπολειπόμενων
σφαλμάτων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τις μετρήσεις της διαμέτρου δημιουργήθηκαν διαγράμματα της κατανομής των

ωοκυττάρων κατά μέγεθος για μεμονωμένα θηλυκά Ημέρας-1 (δηλ. άτομα που είχαν ωοτοκήσει την
προηγούμενη νύχτα). Στην Εικόνα 1 φαίνεται μια ενδεικτική κατανομή μεγεθών, με εμφανή τον υπό
εξέλιξη διαχωρισμό της ομάδας των ωοκυττάρων τα οποία στρατολογούνται στο στάδιο της
λεκιθογένεσης και της τελικής ωρίμανσης (mean size >380 μm, advanced batch).

Εικόνα 1. Ενδεικτικό ιστόγραμμα του
μεγέθους των ωοκυττάρων σε θηλυκό
Ημέρας-1 στο οποίο διακρίνεται η πιο
προωθημένη ομάδα ωοκυττάρων.
Figure 1. Indicative histogram of
oocyte sizes in a Day-1 female showing
the advanced batch of oocytes.

H ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η μέση διάμετρος των είκοσι μεγαλύτερων ωοκυττάρων στη
γονάδα (L20) διέφερε σημαντικά τόσο μεταξύ των ετών όσο και των περιοχών. Συγκεκριμένα, η L20
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη το 2016 σε σχέση με το 2014 και σημαντικά μεγαλύτερη στην ανατολική
περιοχή (EAST) σε σχέση με τη δυτική (WEST). Όσον αφορά στο σχετικό αριθμό ωοκυττάρων >300μm
(ανά g σωματικού βάρους), δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ετών και μεταξύ των
περιοχών (Πίνακας 1, Εικόνα 2).
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (F-ratios) για τον έλεγχο της επίδρασης του
έτους (YEAR) και της περιοχής (STRATUM) στη μέση διάμετρο των 20 μεγαλύτερων ωοκυττάρων
της ωοθήκης και στον σχετικό αριθμό ωοκυττάρων με μεγάλη διάμετρο >300μm.
Table 1. Results of the analysis of variance (F-ratios) to test the effect of YEAR and STRATUM on
the average diameter of the 20 largest oocytes in the ovary and on the relative number of oocytes
with long diameter >300μm.

Parameter YEAR STRATUM YEAR×STRATUM
Average diameter of leading cohort 7.69** 26.05*** 0.26
Relative number of oocytes (>300 μm) 0.90 0.01 0.29

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Εικόνα 2. Διαγράμματα αλληλεπίδρασης (με διορθωμένα κατά Bonferroni διαστήματα
εμπιστοσύνης) για την επίδραση του έτους (YEAR) και της περιοχής (STRATUM): (a) στη μέση
διάμετρο των 20 μεγαλύτερων ωοκυττάρων (L20, μm) και (b) στο σχετικό αριθμό ωοκυττάρων με
μεγάλη διάμετρο > 300μm.
Figure 2. Interaction plots (with Bonferroni-corrected confidence intervals) for the effect of YEAR
and STRATUM: (a) on the average diameter of the 20 largest oocytes in the ovary (L20, μm) and (b)
the relative number of oocytes with long diameter >300 μm.

Προκειμένου να προσδιορισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των ωοκυττάρων
της προωθημένης ομάδας (L20), εξετάστηκε, με μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης, η επίδραση
παραμέτρων όπως η βιομάζα του μεσοζωοπλαγκτού, η επιφανειακή θερμοκρασία και το μέγεθος των
ψαριών. Το μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης για τον έλεγχο των παραγόντων που επηρεάζουν το
μέγεθος ωοκυττάρων της προωθημένης ομάδας (L20) ήταν σημαντικό και προσαρμόστηκε
ικανοποιητικά στα δεδομένα (F=13.23, r2adj.=0.410, p<0.0001, n=70), με τους συντελεστές του να
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Το μέγεθος των ψαριών καθώς και η διαθεσιμότητα τροφής (βιομάζα
μεσοζωοπλαγκτού) επιδρούν θετικά στο μέγεθος των ωοκυττάρων, ενώ η επιφανειακή θερμοκρασία
επιδρά αρνητικά.

Πίνακας 2. Συντελεστές πολλαπλής παλινδρόμησης της μέσης διαμέτρου των 20 μεγαλύτερων
ωοκυττάρων στην ωοθήκη (L20) σε σχέση με τη βιομάζα μεσοζωοπλαγκτού, την επιφανειακή
θερμοκρασία και το ολικό μήκος του ψαριού.
Table 2. Multiple regression coefficients for the relationship of average diameter of the 20 largest
oocytes in the ovary (L20) on mesozooplakton biomass, surface temperature and total fish length.

Parameter SE t p
CONSTANT 263.36 119.40 2.206 0.031

log(mesozooplankton biomass), mg m-2 17.44 8.55 2.041 0.045
Temperature (5m), oC -4.18 1.07 -3.918 <0.001
log(Total length), mm 48.39 22.78 2.125 0.037

Η αυτοδιαμετρική μέθοδος (Thorsen & Kjesbu 2001) επιτρέπει τη γρήγορη και με μεγάλη
ακρίβεια μέτρηση των διαμέτρων μεγάλου αριθμού ωοκυττάρων, και σε είδη με ελλειψοειδή αβγά
μετά τη τροποποίησή της από τους Schismenou et al. (2012). Οι κατανομές συχνοτήτων της μέσης
διαμέτρου των ωοκυττάρων σε θηλυκά Ημέρας-1 έδειξαν ότι η επόμενη ομάδα (batch) ωοκυττάρων
που θα ολοκληρώσει την ανάπτυξη (θα ωριμάσει και θα απελευθερωθεί) αρχίζει ήδη να διακρίνεται
στις κατανομές συχνοτήτων 24 ώρες μετά την ωοτοκία. Η ανάπτυξη των ωοκυττάρων στον Ευρωπαϊκό
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γαύρο κατά την περίοδο ωοτοκίας είναι συνεπώς πολύ γρήγορη, όπως έχει παρατηρηθεί και στο
Βισκαϊκό κόλπο (Uriarte et al. 2012), όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με την
ανατολική Μεσόγειο αλλά η συχνότητα ωοτοκίας είναι εξίσου μεγάλη (ωοτοκία κάθε 2-4 μέρες).

Τα μεγαλύτερα ωοκύτταρα των ατόμων Ημέρας-1 βρίσκονται στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης
(περίπου 24 ώρες μετά την ωοτοκία) και συνεπώς το μέσο μέγεθός τους (L20) αντανακλά το μέγεθος
που αναλογικά θα έχουν τα ωοκύτταρα αυτά κατά την τελική ωρίμανση και απελευθέρωσή τους, όταν
δηλαδή γίνουν αβγά. Η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης έδειξε ότι το L20 μειώνεται με τη
θερμοκρασία και αυξάνεται με το μέγεθος των γεννητόρων και τη διαθεσιμότητα τροφής, παράγοντες
που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το μέγεθος των αβγών.

Γενικά, τα ψάρια εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις στο μέγεθος αβγών που συνήθως
αποδίδονται στο μέγεθος ή την ηλικία των γεννητόρων και τη θερμοκρασία. Οι Imai & Tanaka (1987)
έδειξαν πειραματικά ότι το μέγεθος αβγού στο Engraulis japonicus μειώνεται με την αύξηση της
θερμοκρασiας. Άλλα πειραματικά δεδομένα στο ίδιο είδος (Kawaguchi et al. 1990) δείχνουν ότι το
μέγεθος του αβγού μειώνεται με τη αύξηση της θερμοκρασίας, επηρεάζεται όμως (ανεξάρτητα) κι από
τη διατροφική κατάσταση των ενηλίκων. Άλλες μελέτες (Chambers & Leggett 1996) δείχνουν ότι το
μέγεθος του αβγού επηρεάζεται από το μέγεθος των γεννητόρων, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και
κυμαίνεται ανάλογα με την ηλικία των γεννητόρων.
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ABSTRACT
Anastasia  Papadopoulou1,  Lazaros  Tsiridis2,  Christina  Papadopoulou3,  Manos  Koutrakis4:
Monitoring and detection of ship traffic using the Sentinel-1 synthetic aperture radar: a new
fisheries monitoring system.
This paper studies the monitoring of ships based on Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar (SAR) remote
sensing data in the North Aegean Sea. Using the European Space Agency (ESA) Sentinel Application
Platform (SNAP) a daily Sentinel-1 ship detection image was produced based on specific processing
methods. These initial results indicate that Sentinel-1 remote sensor enables the detection of many
vessel types-included fishing vessels- and suggest that this study can produce useful marine traffic data
for the marine surveillance.
Keywords: Sentinel-1, SAR, ship detection, marine traffic, vessel, fisheries

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η θαλάσσια επισκόπηση όσον αφορά στην ανίχνευση και παρακολούθηση των πλοίων μπορεί

να  πραγματοποιηθεί  με  διαφορετικές  μεθοδολογίες.  Το  Αυτόματο  Σύστημα  Αναγνώρισης  (AIS-
Automatic Identification System)  παρέχει  συνεχή  πληροφόρηση  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  για  την
θαλάσσια κυκλοφορία των πλοίων.  Το Σύστημα Παρακολούθησης Πλοίων (VMS-  Vessel Monitoring
System),  το  οποίο  αποτελεί  δορυφορικό  σύστημα  παρακολούθησης  παρέχει  δεδομένα  σε  συνεχή
χρονικά διαστήματα για την τοποθεσία, την πορεία και την ταχύτητα των πλοίων. Τα δύο προηγούμενα
συστήματα παρακολούθησης προαπαιτούν τη διάθεση συστημάτων εντοπισμού (ραντάρ, κάμερες κα)
ενώ σε  αντίθεση δορυφόροι νέας γενιάς μπορούν να εντοπίσουν ένα πλοίο απουσίας συστήματος
εντοπισμού πάνω σε αυτό. 

Ο  Sentinel-1  αποτελεί  ένα  καινοτόμο  δορυφόρο  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  EU΄s
Copernicus Earth Observation που φέρει ένα ραντάρ συνθετικής διάτρησης (Synthetic Aperture Radar-
SAR). Πρόκειται για ένα ραντάρ ιδανικό για την ανίχνευση των πλοίων και ένα δυνητικά ισχυρό όργανο
για την θαλάσσια επιτήρηση σε παγκόσμια εμβέλεια (Greidanus & Santamaria 2014). Χαρακτηριστικό
είναι πως πλοία μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους διαφόρων τύπων (αλιευτικών και όχι μόνο)
μπορούν να ανιχνευτούν επιτυχώς από τον Sentinel-1 εξαιτίας της χωρικής, χρονικής και φασματικής
του ανάλυσης.  Στην Έλλάδα η παρακολούθηση και  ανίχνευση των  αλιευτικών  σκαφών μικρού και
μεσαίου  μεγέθους  κρίνεται  ιδιαίτερα  αναγκαία  και  σημαντική  αφού  σύμφωνα  με  το  Κοινοτικό
Αλιευτικό Μητρώο του 2019 μόλις το 25% διαθέτει διεθνές σύστημα ραδιοσυχνοτήτων ενώ το ποσοστό
του στόλου που διαθέτει VMS είναι μόλις 7%.  Έπίσης πλοία που βρίσκονται παράνομα στο θαλάσσιο
χώρο μπορούν να ανιχνευτούν χωρίς να υπάγονται στα πλαίσια ενός συστήματος εντοπισμού. Έικόνες
προερχόμενες  από  ραντάρ  συνθετικής  διάτρησης  αποτελούν  στις  μέρες  μας  κυρίαρχο  εργαλείο
αναφοράς όσον αφορά στην ανίχνευση των πλοίων, ενώ πλήθος εργασιών χρησιμοποιούν δεδομένα
από ραντάρ συνθετικής διάτρησης για την ανίχνευση των πλοίων (Atteia &  Collins 2013,  Chaturvedi
2019, Graziano et al. 2016, Negula et al. 2016, Snapir et al. 2019). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρακολούθηση και ανίχνευση της κυκλοφορίας των
πλοίων  χρησιμοποιώντας  δεδομένα  του  ραντάρ  συνθετικής  διάτρησης  Sentinel-1  με  στόχο  την
παρακολούθηση της αλιείας στο θαλάσσιο χώρο. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Δορυφορικά  δεδομένα  Sentinel-1  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  ανίχνευση  των  πλοίων  στην

περιοχή του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η έρευνα αυτή ήταν 26
Μαΐου  2019.  Η  χωρική  ανάλυση  των  Sentinel-1  δεδομένων  είναι  20m.  Τα  δεδομένα  Sentinel-1
αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της εναλλαγής ιντερφερόμενου πλάτους (Interferometric Wide -IW), με
επίπεδο επεξεργασίας VV + VH διπλής πόλωσης, ανίχνευσης εδάφους (Ground Range Detected -GRD).
Τα προϊόντα ανίχνευσης εδάφους  επιπέδου-1, αποτελούνται από συγκεντρωμένα δεδομένα SAR που
έχουν ανιχνευθεί και εξεταστεί πολλαπλά και προβάλλονται σε γειωμένο εύρος χρησιμοποιώντας το
μοντέλο  ελλειψοειδούς  γης.  Η  επεξεργασία  και  ανάλυση  της  δορυφορικής  εικόνας  Sentinel-1
πραγματοποιήθηκε  με  τη  Sentinel Πλατφόρμα Έφαρμογής  (Sentinel Application Platform-  SNAP),  η
οποία διατίθεται μέσω του ιστοτόπου της ESA  https://step.esa.int/main/toolboxes/snap/). Τα βήματα
επεξεργασίας  που  ακολουθήθηκαν  ήταν:  επεξεργασία  της  τροχιάς  (orbit processing),  μάσκα
διανύσματος (vector masking),  μάσκα ξηράς-θάλασσας (land-sea mask),  βαθμονόμηση (calibration),
προσαρμογή ορίων (adaptive thresholding) ,  διάκριση αντικειμένου (object discrimination).  Kατά τη
διαδικασία της επεξεργασίας της τροχιάς, ενημερώθηκαν τα δεδομένα τροχιάς με τις  ανανεωμένες
πληροφορίες  της  δορυφορικής  θέσης  και  ταχύτητας  που  παρέχονται  μεταγενέστερα  από  την
ημερομηνία λήψης του αρχείου  Sentinel-1. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε μάσκα για το διαχωρισμό της
ξηράς και της θάλασσας (vector masking, land-sea mask) ώστε να αποφευχθεί ανίχνευση λανθασμένων
στόχων  στη  ξηρά. Στο  επόμενο  βήμα  εφαρμόστηκε  η  ραδιομετρική  βαθμονόμηση,  η  οποία  είναι
απαραίτητη  ώστε  οι  τιμές  των  εικονοστοιχείων  (pixels)  να  αντιπροσωπεύουν  πραγματικά  την
αντανάκλαση του ραντάρ της ανακλώσας επιφάνειας και να μπορούν τελικά να χρησιμοποιηθούν για
την ποσοτική χρήση των δεδομένων SAR. Με την εφαρμογή της προσαρμογής των ορίων επιτυγχάνεται
η  εμφάνιση  των  στόχων  να  είναι  ορατοί  σε  παρατηρούμενο  φόντο.  Τέλος  κατά  τη  διάκριση
αντικειμένου ορίστηκαν τα ελάχιστα και μέγιστα όρια ώστε να αποφευχθούν λανθασμένοι στόχοι στην
εικόνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής φαίνονται στις Έικόνες 1-2. Τα πιθανά σημεία ύπαρξης

πλοίου απεικονίζονται με κύκλους,  ενώ η ύπαρξη πλοίου επιβεβαιώνεται με την μαύρου χρώματος
τελεία μέσα στο κύκλο.

Με την έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε ανίχνευση πλοίων με τη χρήση του ραντάρ συνθετικής
διάτρησης  Sentinel-1  και  συνεπώς  με  τη  χρήση  της  δορυφορικής  τηλεπισκόπισης.  Η  χρήση
δορυφορικών δεδομένων αποτελεί ένα ουσιώδες εργαλείο για τον εντοπισμό πλοίων στη θάλασσα. Τα
πλοία διαφορετικής κλάσης μήκους είναι εφικτό να εντοπιστούν εύκολα από τους δορυφόρους  SAR
λόγω της υψηλής τους χωρικής ανάλυσης και ανεξαρτήτως της ύπαρξης φωτός ή σύννεφων. Παρόμοιες
εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί για τον εντοπισμό πλοίων με τη χρήση SAR δεδομένων. Οι Snapir et
al. 2019,  διαχώρισαν  αλιευτικά  από  μη  αλιευτικά  σκάφη  στη  Βόρεια  Θάλασσα  χρησιμοποιώντας
δεδομένα SAR. Πιο αναλυτικά, οι Snapir et al. 2019, εφάρμοσαν τη μη γραμμική μέθοδο ταξινόμησης
'Τυχαία Δάση' ('Random Forests', RF) σε δεδομένα του ραντάρ συνθετικής διάτρησης Sentinel-1 για την
απομόνωση αλιευτικών  σκαφών.  Πριν  την  εφαρμογή της  μεθόδου ταξινόμησης 'Τυχαία Δάση'  στα
δεδομένα του Sentinel-1, προηγήθηκε η δοκιμή της μεθόδου πάνω σε δεδομένα AIS για την ταξινόμηση
των σκαφών σε αλιευτικά και μη αλιευτικά με βάση  τη γεωγραφική τους θέση (γεωγραφικό μήκος,
γεωγραφικό πλάτος), το μήκος τους, την απόσταση τους από την πλησιέστερη ακτή και εάν πρόκειται
για μέτρηση το πρωί ή το απόγευμα και στη συνέχεια η μέθοδος εφαρμόστηκε στα δεδομένα του
Sentinel-1 για τον προσδιορισμό των αλιευτικών σκαφών. Η ακρίβεια της μεθοδολογίας των Snapir et
al. 2019 σε σύνολα δεδομένων με ρεαλιστικές αναλογίες δείγματος (12,6% αλιευτικά σκάφη, 87,4% μη
αλιευτικά σκάφη), ανέρχεται στο 91% όσον αφορά τη συνολική ταξινόμηση σε αλιευτικά σκάφη ή μη
αλιευτικά σκάφη ενώ η ακρίβεια της κλάσης των αλιευτικών σκαφών είναι μόνο 58%. Οι Meng et al.
2009 και  Pieralice et al.  2014, ανέπτυξαν έναν νέο αλγόριθμο βασισμένο σε  SAR δεδομένα για την
ανίχνευση πλοίων στο θαλάσσιο χώρο ενώ οι Tello et al. 2006, δημιούργησαν ένα αυτόματο σύστημα
παρακολούθησης  πλοίων με  μονές και  πολυδιάστατες  εικόνες  SAR.  Η  ανίχνευση πλοίων μέσω της
δορυφορικής τηλεπισκόπισης αποτελεί ένα από τα 'προκλητικά' θέματα έρευνας τόσο στο τομέα της
δορυφορικής τηλεπισκόπισης όσο και της αλιείας και έτσι ο συνδυασμός αυτών των δυο επιστημών
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός νέου συστήματος παρακολούθησης της αλιείας παγκοσμίως.
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Εικόνα 1: Sentinel-1 δεδομένα στις 26 Μαΐου 2019. Οι κύκλοι απεικονίζουν πιθανές θέσεις πλοίων.
Οι μαύρες τελείες μέσα στους κύκλους είναι πλοία.
Figure 1:  Sentinel-1  data on 26May 2019.  The cycles show possible positions of ships. Black dots
into the cycles are ships.

Εικόνα 2: Sentinel-1 δεδομένα στις 26 Μαΐου 2019 σε μεγέθυνση στην περιοχή του Κόλπου της
Καβάλας και  της νήσου της Θάσου. Οι κύκλοι απεικονίζουν πιθανές θέσεις  πλοίων.  Οι μαύρες
τελείες μέσα στους κύκλους είναι πλοία.
Figure 2: Sentinel-1 data on 26May 2019 zoom in to the gulf of Kavala and Thasos island. The
cycles show possible positions of ships. Black dots into the cycles are ships.
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ABSTRACT 
Katerina  Sofoulaki1,2,  Ioanna  Kalantzi2,  Athanasios  Machias3,  Christina  Zeri2,  Maria
Mastoraki4,  Stavros  Chatzifotis4,  Kyriaki  Mylona2,  Spiros  A.  Pergantis1,  Manolis  Tsapakis2:
Metals in sardine and anchovy: public health risks and benefits, factors that influence metal
concentrations in tissues, bioindicators to assess metal pollution in coastal waters
Concentrations of  several  metals and elements were determined in anchovy (Engraulis  encrasicolus,
Linnaeus 1758) and sardine (Sardina pilchardus, Walbaum 1792) so as to assess public health risks and
nutritional benefits, to examine factors that may influence metal concentrations in their tissues such as
site, species, size and proximate composition and to assess their use as bioindicator species of metal
pollution. Risk assessment parameters indicated mostly safe consumption and great benefits due to
their  high  content of  essential  elements.  Statistical  analysis  revealed both  species-  and site-specific
differences in metal levels while significant correlations suggest that higher concentrations of most of
the metals studied can be associated with greater protein and ash content, lower lipid content and
smaller  size  (weight,  length).  Sardine  and  anchovy  can  be  evaluated  as  appropriate  and  reliable
bioindicator species of marine metal pollution as they met the respective assessment criteria.
Keywords: Metals, Greek coastal areas, health risks and benefits, bioindicators, proximate composition,
size

EΙΣΑΓΩΓΗ
Τα  μέταλλα  θεωρούνται  από  τους  πιο  επικίνδυνους  περιβαλλοντικούς  ρύπους  στο  υδάτινο

περιβάλλον λόγω της μη βιοαποικοδομήσιμης φύσης τους, της τοξικότητας και της δυνατότητάς τους
να συσσωρεύονται στο ίζημα και τους θαλάσσιους οργανισμούς, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται στον
άνθρωπο  μέσω  της  τροφικής  αλυσίδας  (Zhou  et  al.  2008,  Sofoulaki  et  al.  2018).  Η  μακροχρόνια
κατανάλωση ψαριών επιβαρυμένων με τοξικά μέταλλα (πχ As,  Hg,  Pb,  Cd)  μπορεί  να οδηγήσει  σε
πλήθος προβλημάτων υγείας όμως τα ψάρια παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι μιας ισορροπημένης
διατροφής  λόγω  των  σημαντικότατων  οφελών  που  παρέχουν  στον  άνθρωπο  (Copat  et  al.  2018,
Sofoulaki  et  al.  2019).  Οπότε κρίνεται αναγκαία η συνεκτίμηση των κινδύνων και  των οφελών που
προκύπτουν  από  την  κατανάλωσή  τους.  Τα  επίπεδα  των  μετάλλων  στους  ιστούς  των  ψαριών
εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που χρήζουν διερεύνησης (Sofoulaki et al. 2018).

Η εκτίμηση της ρύπανσης από μέταλλα είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα διατήρησης ή
αποκατάστασης  της  υγείας  και  της  βιωσιμότητας  των  θαλάσσιων  οικοσυστημάτων.  Βιοδείκτες
ονομάζονται  οι  οργανισμοί  που  χρησιμοποιούνται  για  την  παρακολούθηση  της  κατάστασης  των
οικοσυστημάτων: παρέχουν ποσοτικά δεδομένα της παρουσίας ρυπογόνων ουσιών (Maulvault  et al.
2015)  και  της  προέλευσής τους  (φυσικής  ή  ανθρωπογενούς)  (Zhou  et  al.  2008)  και  επιτρέπουν τη
διεξαγωγή χωρικών και χρονικών συγκρίσεων των επιπέδων της ρύπανσης και κυρίως της επίδρασής
της στο οικοσύστημα (Li et al. 2010). 

Στην εργασία αυτή μελετάται η παρουσία 26 μετάλλων και στοιχείων (Li, Na, Mg, P, Ca, V, Mn,
Fe,  Co,  Ni,  Cu,  Zn,  Ga,  As,  Se,  Rb,  Sr,  Mo,  Pd,  Cd,  Cs,  Ba,  Hg,  Tl,  Pb,  U),  τόσο  τοξικών,  όσο  και
απαραίτητων, σε σαρδέλες και γαύρους από παράκτιες περιοχές του Ελλαδικού χώρου με διαφορετικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά  και  διαφορετικό βαθμό ανθρωπογενούς επιβάρυνσης με σκοπό να
εκτιμηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και τα οφέλη για την δημόσια υγεία, να διερευνηθούν παράγοντες που
επηρεάζουν  τα  επίπεδα  των  μετάλλων  στους  ιστούς  τους  (επίδραση  περιβάλλοντος,  είδους  του
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εξεταζόμενου ψαριού,  σύστασης των ιστών, μεγέθους)  και  να διερευνηθεί  εάν τα είδη αυτά είναι
κατάλληλα για  να  χρησιμοποιηθούν  ως  βιοδείκτες  για  την εκτίμηση της  ρύπανσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος από μέταλλα.

Ο γαύρος και η σαρδέλα επιλέχθηκαν για τους παραπάνω σκοπούς επειδή (α) αποτελούν είδη
ευρείας κατανάλωσης, (β) εμφανίζουν ευρύτατη γεωγραφική κατανομή, (γ)  είναι διαθέσιμα όλη τη
διάρκεια της χρονιάς σε μεγάλες ποσότητες και (δ) λόγω των χαρακτηριστικών τους, που τα καθιστούν
ιδιαίτερα  ευαίσθητα  σε  περιβαλλοντικές  αλλαγές,  όπως  η  υψηλή  κινητικότητα,  η  μικρή
μεταναστευτικότητα, ο μικρός χρόνος ζωής, η ικανότητα συσσώρευσης μετάλλων σε μεγάλο βαθμό, η
ενδιάμεση θέση που κατέχουν στην τροφική αλυσίδα,  λόγω της οποίας ελέγχουν την αφθονία των
θηρευτών τους και του μεσοζωοπλαγκτού που αποτελεί την τροφή τους (Nunes et al. 2015, Karachle &
Stergiou 2013, Martin et al. 2008, Sofoulaki et al. 2018).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συνολικά  180 δείγματα  σαρδέλας  και  γαύρου (15  ανά είδος και  περιοχή)  συλλέχθηκαν  στα

πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων από τον Κόλπο Ελευσίνας, τον
Θερμαϊκό,  τον Αμβρακικό,  τον Στρυμονικό Κόλπο, το Θρακικό Πέλαγος και το Στενό Αρτεμισίου.  Οι
συγκεντρώσεις  των  ανόργανων  μεταλλικών  στοιχείων  στα  ψάρια  μετρήθηκαν  με  τη  χρήση
Φασματομετρίας Μάζας – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP–MS). Ολόκληρο το βρώσιμο μέρος
από  κάθε  ψάρι  (δέρμα,  σάρκα  και  οστά  εκτός  του  κεφαλιού  και  της  ουράς)  συμπεριλήφθηκε.
Μετρήθηκαν υγρασία,  πρωτεΐνες, λίπος και τέφρα. Τα πρωτόκολλα παρουσιάζονται αναλυτικά από
τους Sofoulaki et al. (2018). 

Εγινε στατιστική ανάλυση (nMDS, ANOSIM, ANOVA, Kruskal-Wallis, Spearman Rank Correlations,
PCA) για την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα των μετάλλων στους ιστούς
(περιοχή, είδος, μέγεθος, σύσταση). Για την εκτίμηση των κινδύνων και οφελών για τη δημόσια υγεία
εξετάστηκε  μια  σειρά  παραμέτρων  (Safety  Standards,  EDI,  MSCA,  HQ,  MPI,  επικινδυνότητα
καρκινογένεσης λόγω αρσενικού, ισορροπία Se-Hg, NRVs). Οι παραπάνω παράμετροι παρουσιάζονται
αναλυτικά από τους Sofoulaki et al. (2019). Για να διερευνηθεί εάν η σαρδέλα και ο γαύρος αποτελούν
κατάλληλους βιοδείκτες για την εκτίμηση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από μέταλλα
έγινε έλεγχος σχετικών κριτηρίων που έχουν διατυπωθεί βιβλιογραφικά, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα
για τοπικές πηγές ρύπανσης και έγινε σύγκριση με μετρήσεις συγκεντρώσεων μετάλλων σε θαλασσινό
νερό με χρήση δεδομένων από το δίκτυο παρακολούθησης παράκτιων Ελληνικών Υδάτων βάση της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό (WFD).  Η αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης και η
κατάταξη  των  πιέσεων  (φυσικών  και  ανθρωπογενών)  που  χρησιμοποιήθηκε  για  κάθε  τοποθεσία
βασίζεται σε αποτελέσματα των Simboura et al. (2016) και Pavlidou et al. (2015).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Οι τιμές μιας πληθώρας παραμέτρων και ορίων θεσπισμένων από διεθνείς και εθνικές αρχές,

παρείχαν ενδείξεις ασφαλούς κατανάλωσης. Εβδομαδιαία κατανάλωση 480,76 g σαρδέλας και γαύρου
από τις υπό μελέτη περιοχές (ακόμα και τις πιο ρυπασμένες) επιφέρουν ελάχιστους κινδύνους (λόγω
των αυξημένων επιπέδων απαραίτητων μετάλλων, όπως ο Fe και ο Zn σε μερικές περιπτώσεις), αλλά
μεγάλα οφέλη όσον αφορά την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών Mg, Fe, Cu, Zn, Mo, Ca, P, Se.
Επιβεβαιώνεται  το  συμπέρασμα  αρκετών  άλλων  μελετών  ότι  τα  οφέλη  μιας  δίαιτας  πλούσιας  σε
θαλασσινά, υπερτερούν κατά πολύ των κινδύνων (Hoekstra et al. 2013, Sofoulaki et al. 2019).

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι τα επίπεδα των μετάλλων στους ιστούς
καθορίζονται  τόσο  από  το  είδος  όσο  και  από  το  περιβάλλον  διαβίωσης  των  ψαριών.  Ενδεικτικά
παρατίθενται απεικονίσεις nMDS στις Εικόνες 1 και 2. Οι επιδράσεις του είδους και του περιβάλλοντος
στη  συγκέντρωση  μετάλλων  συνυπάρχουν,  χωρίς  να  επισκιάζουν  ή  να  εξηγούν  η  μία  την  άλλη.
Σημαντικά μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα περισσότερα μέταλλα παρατηρήθηκαν στο γαύρο σε σχέση
με τη σαρδέλα σε κάθε περιοχή. Οι διαφορές αυτές μπορούν να αποδοθούν στη στατιστικά σημαντικά
διαφορετική  σύσταση  και  μέγεθος  του  κάθε  είδους,  ενώ  άλλοι  παράγοντες  δεν  μπορούν  να
αποκλειστούν (π.χ. η διαφορετική διατροφή, η διαφορετική φάση του αναπαραγωγικού κύκλου). Οι
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις των συγκεντρώσεων των μετάλλων με τις παραμέτρους σύστασης
των ιστών (λίπος, πρωτεΐνες, τέφρα) και του μεγέθους (βάρος, μήκος) υποδεικνύουν ότι υψηλότερα
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επίπεδα  μετάλλων  μπορούν  να  σχετιστούν  με  υψηλότερα  επίπεδα  πρωτεϊνών  και  τέφρας,  αλλά
χαμηλότερα επίπεδα λίπους και μικρότερο μέγεθος ψαριού (Sofoulaki et al. 2018).

Εικόνα  1.  Απεικόνιση  nMDS  (ανάλυση  πολυδιάστατης  κλιμάκωσης)  της  κατανομής  των
συγκεντρώσεων μετάλλων σε σαρδέλα και γαύρο από μία περισσότερο επιβαρυμένη από μέταλλα
περιοχή (Κόλπος Ελευσίνας) και μία λιγότερο επιβαρυμένη (Θρακικό Πέλαγος). Οι συγκεντρώσεις
στους ιστούς σαρδέλας συμβολίζονται  με (●)  και  γαύρου με (○).  Τα σημεία σε κοντινές θέσεις
αντιστοιχούν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις. Σαρδέλα και γαύρος διαφοροποιούνται έντονα μεταξύ
τους και στις δύο περιοχές. 
Figure 1. nMDS ordination plots of metal distribution in sardine and anchovy from a site with
higher metal pollution levels (Elefsina Gulf) and a site with lower metal pollution levels (Thracian
Sea). Metal concentrations in sardine are marked with (●) and in anchovy with (○). Graph points
which  are  close  correspond  to  similar  metal  concentrations.  Sardine  and  anchovy  are  clearly
separated from each other in both sites.

Εικόνα  2.  Απεικόνιση  nMDS  (ανάλυση  πολυδιάστατης  κλιμάκωσης)  της  κατανομής  των
συγκεντρώσεων μετάλλων σε σαρδέλα και γαύρο από όλες τις  περιοχές.  Οι συγκεντρώσεις στα
ψάρια συμβολίζονται με (▲) στον Θερμαϊκό Κόλπο, με (■) στον Στρυμονικό Κόλπο, με (○) στο
Θρακικό Πέλαγος, με (●) στον Κόλπο Ελευσίνας, με (∆) στο Στενό Αρτεμισίου και με (*)  στον
Αμβρακικό  Κόλπο.  Οι  περιοχές  διαφοροποιούνται  έντονα  μεταξύ  τους  και  στα  δύο  είδη  (  ―
Κόλπος Ελευσίνας,    Αμβρακικός Κόλπος,     Στενό Αρτεμισίου,  ─ • ─  Θερμαϊκός Κόλπος,  ─˖˖˖ ‒ ‒
•• ─  Στρυμονικός Κόλπος & Θρακικό Πέλαγος).
Figure 2. nMDS ordination plots of metal distribution in sardine and anchovy from all sites. Metal
concentrations in fish are marked with (▲) in Thermaikos Gulf, (■) in Strymonian Gulf, (○) in
Thracian Sea, (●) in Elefsina Gulf, (∆) in Artemisium Straits, (*) in Amvrakikos Gulf. All sites are
clearly separated from each other in both species ( ―  Elefsina Gulf,    Amvrakikos Gulf,   ˖˖˖ ‒ ‒
Artemisium Straits,  ─ • ─  Thermaikos Gulf,  ─ •• ─  Strymonian Gulf & Thracian Sea).
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Στατιστικά σημαντικά διαφορετικά ρυπαντικά φορτία ανιχνεύτηκαν σε κάθε περιοχή συγκριτικά
με τις υπόλοιπες (στο ίδιο είδος), ωστόσο υψηλότερες συγκεντρώσεις σε όλες τις περιοχές φαίνεται να
έχουν  τα  απαραίτητα  θρεπτικά  συστατικά  Na,  P,  Ca,  Mg,  Fe  και  Zn.  Στον  Κόλπο  Ελευσίνας  και
δευτερευόντως στον Θερμαϊκό, σημειώθηκαν οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων ανάμεσα στις
περιοχές και στα δύο είδη. Ο Θερμαϊκός και ο Κόλπος Ελευσίνας είναι οι μόνες από τις εξεταζόμενες
περιοχές  που παρουσιάζουν  τόσο ευρύ φάσμα πιέσεων (έντονα αστικό  περιβάλλον,  βιομηχανικές,
λιμενικές δραστηριότητες, γεωργικά λύματα) (Simboura  et al.  2016, Pavlidou  et al.  2015).  Η έντονη
ανθρωπογενής επιβάρυνση αποτυπώνεται επίσης σε στοιχεία που παρουσίασαν μέγιστα (π.χ., Pb, Cu,
Hg, As στον Σαρωνικό και Cd, Ni, P στον Θερμαϊκό). Στις υπόλοιπες περιοχές οι πιέσεις αφορούν κυρίως
γεωργικές δραστηριότητες και αυτό αποτυπώνεται στα λίγα ή πολύ λίγα μέγιστα που σημειώθηκαν
στην  κάθε  περιοχή,  ενώ  κάποιες  υψηλές  συγκεντρώσεις  μετάλλων  πιθανό  να  είναι  φυσικής
προέλευσης, παρά να οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Παρόλο που βιβλιογραφικά δεν
υπάρχουν πολλές αναφορές για τη χρήση της σαρδέλας ή του γαύρου ως βιοδεικτών, διαπιστώθηκε ότι
προσέφεραν ολοκληρωμένη απεικόνιση  του ρυπαντικού φορτίου  κάθε περιοχής  από  μέταλλα  που
συνάδει  με  τις  τοπικές  πηγές  ρύπανσης  και  αποτύπωσαν  με  σαφήνεια  τις  διαφορές  ανάμεσα  σε
περιοχές.  Επίσης,  βρέθηκαν  θετικές  συσχετίσεις  των  συγκεντρώσεων  μετάλλων  στο  γαύρο  και  τη
σαρδέλα με τις μετρήσεις στο θαλασσινό νερό και ικανοποιήθηκαν μια σειρά από επιπλέον κριτήρια
αξιολόγησης. Οπότε ο γαύρος και η σαρδέλα μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστοι βιοδείκτες για την
εκτίμηση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από μέταλλα.
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ABSTRACT
Vasileia  Aletra,  Ioannis  Keramidas,  Paraskevi  Papadopoulou,  Maria  Makri,  Konstantinos
Michailidis, Donna Dimarchopoulou, Androniki Pardalou, Athanassios Tsikliras: Fishing gears
and main catches of the coastal fishing fleet in Alonissos Island.
The fishing gears  and main  catches of  the small-scale  coastal  fishing fleet  of  Alonissos  Island were
recorded in all ports and shelters of the island in summer 2017. Eight main fishing gears were identified
of which trammel nets and bottom longliners were the gears used by the majority of fishers. Eighteen
(18) métiers were identified as the combination of gear specifications, target species, season and area of
fishing.  The  main  targeted  species  of  gillnets  (five  métiers)  were  blackspot  seabream (Pagellus
bogaraveo)  and  European  hake  (Merluccius  merluccius),  while trammel  nets  (four  métiers)  mostly
targeted  surmullet  (Mullus  surmuletus)  and  scorpionfish  (Scorpaena  spp.).  Finally,  the  main  target
species of longlines (four métiers) were swordfish (Xiphias gladius) and European hake. The métiers of
the coastal fisheries in Alonissos show 40% overlap with regards to species targeted.
Keywords: métiers, Alonissos, coastal fisheries, fisheries management.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μεσογειακή αλιεία είναι πολυ-ειδική και πραγματοποιείται από πολυάριθμο αλιευτικό στόλο που
αποτελείται κυρίως από μικρά παράκτια αλιευτικά σκάφη και από μικρότερο αριθμό σκαφών μέσης
αλιείας (μηχανότρατες και γρι-γρί), ενώ απουσιάζουν οι μεγάλης κλίμακας βιομηχανοποιημένοι στόλοι
(Lloret & Font 2013). Ο ελληνικός επαγγελματικός αλιευτικός στόλος, αποτελείται από περίπου 15000
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, η πλειονότητα των οποίων (περίπου 14500), είναι μικρά παράκτια
αλιευτικά  σκάφη  (Keramidas et al. 2018)  που  χρησιμοποιούν  κυρίως  δίχτυα  και  παραγάδια.  Αυτό
καθιστά την παράκτια αλιεία ως τον αλιευτικό κλάδο με τη μεγαλύτερη αλιευτική δραστηριότητα και
κοινωνικο-οικονομική σημασία, κάτι που ισχύει και παγκοσμίως (Pauly & MacLean 2003).

Στις ελληνικές θάλασσες, οι εκφορτώσεις ανά είδος του συνόλου των σκαφών της παράκτιας
αλιείας  άρχισαν  να  καταγράφονται  επίσημα  στην  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  συνεπώς  και  στις
διεθνείς βάσεις δεδομένων μόλις το 2016, ενώ μέχρι τότε η καταγραφή περιοριζόταν στα παράκτια
σκάφη  με  ιπποδύναμη  μεγαλύτερη  από  20  ΗΡ  που  αντιστοιχεί  περίπου  στο  30%  των  σκαφών
(Moutopoulos et al. 2016). Εκτός από τις εκφορτώσεις, η καταγραφή του αλιευτικού στόλου και της
αλιευτικής προσπάθειας είναι  απαραίτητα δεδομένα για την εκτίμηση της πίεσης που δέχονται  τα
αλιευτικά  αποθέματα  (Στεργίου  &  Τσίκληρας  2015).  Επιπλέον,  η  αναγνώριση  των  ενασχολήσεων
(métier) αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της πολυπλοκότητας της παράκτιας αλιείας
και αποτελεί την πρώτη φάση για τη χάραξη στρατηγικών διαχείρισής της (Salas &  Gaertner 2004,
Τζανάτος 2006), ενώ μπορει να αποκαλύψει ενασχολήσεις τοπικού χαρακτήρα με ιστορικό ενδιαφέρον.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγραφεί ο αλιευτικός στόλος και τα εργαλεία που
χρησιμοποιούν  οι  ψαράδες  που  δραστηριοποιούνται  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Αλοννήσου,  που
αποτελεί μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΕΘΠΑΒΣ), καθώς και
τα κυριότερα είδη στόχοι ανά εργαλείο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το  καλοκαίρι  του  2017  (Ιούλιος-Αύγουστος),  πραγματοποιήθηκε  λεπτομερής  καταγραφή  του
αλιευτικού στόλου και  των εργαλείων  που χρησιμοποιούνται  από  τους  παράκτιους  ψαράδες στην
Αλόννησο με επιτόπιες επισκέψεις στις περιοχές Πατητήρι, Βότση, Ρουσούμ Γιαλό, Καλαμάκια, Στενή
Βάλα και Ορμο Γέρακα. Μετρήθηκε ο αριθμός των σκαφών, καταγράφηκαν τα νηολόγια και, για κάθε
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σκάφος, σημειώθηκαν τα εργαλεία που εντοπίσθηκαν πάνω σε αυτό (δίχτυα, παραγάδια, παγίδες και
άλλα) αλλά και αυτά που χρησιμοποιούνται τις υπόλοιπες εποχές του έτους μετά από συνέντευξη με
τους  ψαράδες.  Καταγράφηκαν  τα  χαρακτηριστικά  των  σκαφών  και  των  αλιευτικών  εργαλείων  και
δηλώθηκαν τα είδη που στοχεύουν οι ψαράδες με κάθε αλιευτικό εργαλείο ανά εποχή και περιοχή.
Συνολικά, από τα 51 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη που καταγράφηκαν στα λιμάνια και αλιευτικά
καταφύγια της Αλοννήσου έγινε καταγραφή των αλιευτικών εργαλείων και των χαρακτηριστικών τους,
των εποχών αλιείας και των κυριότερων αλιευμάτων σε 42 παράκτια σκάφη. Τα δίχτυα διακρίθηκαν σε
απλάδια και μανωμένα και σε συνδυασμό απλαδιών και μανωμένων σε μια αλιευτική εξόρμηση. Στα
δίχτυα καταγράφηκε το ύψος (σε μέτρα, m) και το μήκος (σε μέτρα, m) του αλιευτικού εργαλείου
καθώς και το μέγεθος ανοίγματος του ματιού μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο (σε χιλιοστά, mm). Για
τα αγκιστρωτά εργαλεία (παραγάδια, συρτή, καθετή) καταγράφηκε το μέγεθος (Νο) και ο αριθμός των
αγκιστριών και τα δολώματα που χρησιμοποιούνται, ενώ για τις παγίδες ο τύπος και ο αριθμός τους.
Σημαντικές πληροφορίες που συλλέχθηκαν στις επιτόπιες καταγραφές του στόλου, αφορούν στο εύρος
βάθους αλιείας (σε μέτρα, m), την αλιευτική προσπάθεια (σε ώρες ανά ημέρα και σε ημέρες ανά έτος)
και τις περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε η αλιεία, καθώς επίσης και τις εποχικές αλλαγές που
πραγματοποιούν οι ψαράδες σε είδη στόχους και αλιευτικά εργαλεία (αναφέρονται αναλυτικά στο
Tsikliras et al. 2018). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην Αλόννησο καταγράφηκαν συνολικά 51 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη από τα οποία τα 48 ήταν
παράκτια σκάφη και τα τρία μηχανότρατες. Στα 42 παράκτια σκάφη (82%) στα οποία ήταν εφικτή η
καταγραφή  των  αλιευτικών  εργαλείων  και  χαρακτηριστικών  τους,  καταγράφηκε  η  χρήση  οκτώ
διαφορετικών αλιευτικών εργαλείων (απλάδια δίχτυα, μανωμένα δίχτυα, απόχη, παραγάδια βυθού,
παρασυρόμενα παραγάδια, καθετή, συρτή, κλωβοί) και εννέα συνδυασμών τους δηλαδή ταυτόχρονη
χρήση δύο ή παραπάνω αλιευτικών εργαλείων. Από το σύνολο των σκαφών που καταγράφηκαν, το
43%  χρησιμοποιεί  αποκλειστικά  διχτυωτά  εργαλεία,  το  31%  αποκλειστικά  παραγάδια,  το  24%
συνδυασμούς αλιευτικών εργαλείων, ενώ μόνο ένα σκάφος (2%), χρησιμοποιεί αποκλειστικά παγίδες
(κλωβούς).  Τα  επιμέρους  εργαλεία  που χρησιμοποιήθηκαν  περισσότερο  ήταν τα μανωμένα δίχτυα
(29% των σκαφών),  ακολουθούμενα από τα παραγάδια βυθού (26% των σκαφών).  Οσον αφορά τα
βασικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, το άνοιγμα του ματιού των διχτυών (από κόμπο σε
κόμπο),  είχε  εύρος  από  22 έως 115 mm για τα  απλάδια  δίχτυα,  και  από 22  έως  110 mm για  το
εσωτερικό δίχτυ των μανωμένων διχτυών. Για τα παραγάδια βυθού το εύρος μεγέθους των αγκιστριών
βρέθηκε από Νο 10 έως Νο 14 mm, ενώ καταγράφηκε και μια περίπτωση χρήσης αγκιστριού No 6. Στα
παρασυρόμενα παραγάδια τα μεγέθη των αγκιστριών ήταν μικρότερα του No 7, ενώ τα αγκίστρια στις
συρτές ήταν No 13. 

Από  τις  επιτόπιες  καταγραφές  και  τις  καταγραφές  των  χαρακτηριστικών  του  παράκτιου
αλιευτικού στόλου της Αλοννήσου, βρέθηκε ότι στην περιοχή του ΕΘΠΑΒΣ παρατηρούνται συνολικά 18
ενασχολήσεις, οι οποίες προκύπτουν από τους συνδυασμούς ειδών στόχων, αλιευτικών εργαλείων και
εποχής αλιείας (Πίνακας 1). Στα απλάδια δίχτυα οι ενασχολήσεις ήταν πέντε: 36 mm (G1) για την αλιεία
του μπακαλιάρου (Merluccius merluccius), 80 mm (G2) για την αλιεία της συναγρίδας (Dentex dentex)
και  του  φαγγριού  (Pagrus  pagrus),  110  έως  115  mm (G3)  για  την  αλιεία  του  αστακού  (Palinurus
elephas), 22 έως 26 mm (G4) για την αλιεία του κολιού (Scomber colias) και της γώπας (Boops boops)
και 30 έως 34 mm (G5) για την αλιεία του μελανουριού (Oblada melanura). Ωστόσο οι συλλήψεις δεν
ταυτίζονταν πάντα με τους στόχους. Τα κύρια αλιεύματα σε απλάδια με μικρότερο μέγεθος ματιού (36
mm, G1) ήταν o κεφαλάς (Pagellus bogaraveo), ο οποίος στην περιοχή ονομάζεται μουσμούλι, η γώπα
και ο μπακαλιάρος. Στα απλάδια με ενδιάμεσο μέγεθος ματιού (80 mm, G2) κυριάρχησαν οι βάτοι
(Raja spp.) και οι σκορπίνες (Scorpaena spp.), ενώ στα απλάδια με μεγαλύτερο μέγεθος ματιού (110-
115 mm, G3) τα κύρια είδη στις συλλήψεις ήταν ο αστακός, οι σκορπίνες και οι σαλούβαρδοι (Phycis
spp.).  Αλλα  είδη  αλιεύονται  σε  μικρότερες  ποσότητες,  όπως  η συναγρίδα,  ο  τσαούσης  (Dentex
gibbosus), ο βλάχος (Polyprion americanus) και το σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus) τα οποία έχουν
υψηλή εμπορική αξία (Πίνακας Ι).

Στα μανωμένα δίχτυα οι ενασχολήσεις ήταν τέσσερεις: με μεγέθη ματιού 22, 24 και 32 mm (Tr1,
μπαρμπουνόδιχτα)  με  στόχο  μπαρμπούνι  (Mullus  surmuletus)  και  σκορπίνες  (Scorpaena spp.),  με
μεγέθη ματιού 40, 50, και 60 mm (Tr2) κυρίως για την αλιεία σκορπίνων, αλλά και ροφού, σφυρίδας,
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και στήρας (Epinephelus spp.), με μέγεθος ματιού 100 και 110 mm (Τr3) για την αλιεία αστακού και 24
mm (Τr4) για την αλιεία μελανουριού και γώπας.  Οι συλλήψεις του Tr1 αποτελούνταν κυρίως από
μπαρμπούνι, γώπα και σκορπίνες, στις συλλήψεις του Tr2, κυριαρχούσαν οι σκορπίνες, ο αστακός και
το φαγγρί, και, τέλος, το αποκλειστικό αλίευμα στις συλλήψεις του Τr3 ήταν ο αστακός (Πίνακας Ι). 

Τα παραγάδια (τέσσερεις ενασχολήσεις) είχαν μέγεθος αγκιστριού 1 έως 8 (LLD, παρασυρόμενα
παραγάδια και  LL1, παραγάδια αφρού) για την αλιεία του ξιφία (Xiphias gladius), παλαμίδας (Sarda
sarda) και τοννοειδών (Thunnus spp.), 6 (LL2, παραγάδια βυθού) για την αλιεία του μπακαλιάρου και
10 έως 14 (LL3, παραγάδια βυθού) για την αλιεία φαγγριού, σκαθαριού καθώς και σαργών, κακαρέλων
και σπάρων (Diplodus spp.). Οι συλλήψεις των παραγαδιών με αγκίστρι Νο 6 αποτελούνταν κυρίως από
μπακαλιάρο, σκορπίνες και σαλούβαρδους, ενώ αυτές των παραγαδιών με αγκίστρια Νο 10-14, που
χρησιμοποιούνται όλον τον χρόνο για φαγγρί, σκαθάρι και σαλούβαρδους (Πίνακας Ι).

Πίνακας  I: Κύριες ενασχολήσεις και είδη-στόχοι, εύρος βάθους αλιείας (m) και αλιευτική περίοδος
των σκαφών παράκτιας αλιείας στην Αλόννησο (G: απλάδι, Tr: μανωμένο, LL: παραγάδι, A: καθετή,
N: απόχη, Τ: συρτή). Τα είδη που αλιεύονται περισσότερο παρουσιάζονται με έντονα γράμματα.
Table I: Main  métiers and target species, gears, fishing depth (m) and fishing season of the coastal
fisheries in Alonissos Island (G: gillnets, Tr: trammel-nets, LL: longlines, A: jig, Ν: handnet). The main
species caught are in bold.

Κωδ. Είδη στόχοι Βάθος αλιείας Αλιευτική περίοδος

G1 Merluccius merluccius, Pagellus acarne 
Polyprion americanus, Scorpaena spp.

360-570 Ολο το έτος
κυρίως Αύγουστο-Ιανουάριο

G2 Dentex dentex, Pagrus pagrus
Scorpaena spp. 

40 Απρίλιος-Αύγουστος

G3 Palinurus elephas
Scorpaena spp.

20-40 Απρίλιος-Αύγουστος

G4 Scomber colias, Boops boops
Trachurus spp. 

- Δεκέμβριος-Μάρτιος

G5 Oblada melanura
Boops boops

18-22 Νοέμβριος-Φεβρουάριος,Μάιος

Tr1 Mullus surmuletus, Scorpaena spp. 
Serranus cabrilla, Serranus scriba, Spicara maena

20-30 Ολο το έτος
κυρίως Απρίλιο-Οκτώβριο

Tr2 Scorpaena spp., Epinephelus spp. 
Serranus scriba, Spicara maena, Phycis spp. 

20-30 Μάρτιος-Αύγουστος

Tr3 Palinurus elephas
Scorpaena spp. Pagrus pagrus, Phycis spp. 

54-72 Απρίλιος-15 Αυγούστου

Τr4 Oblada melanura, Boops boops 18-22 Οκτώβριος-Μάιος

N Belone belone - Αύγουστος-Οκτώβριος

LLD Xiphias gladius Επιφανειακά Ολο το έτος
κυρίως Σεπτέμβριο-Αύγουστο

LL1 Thunnus spp. Sarda sarda Επιφανειακά Σεπτέμβριος-Ιανουάριος

LL2 Merluccius merluccius
Scorpaena spp., Phycis spp.

300 Ολο το έτος

LL3 Pagrus pagrus
Spondyliosoma cantharus, Diplodus spp.

2-63 Ολο το έτος
κυρίως Απρίλιο-Αύγουστο

Pot Palinurus elephas, Nephrops norvegicus - Καλοκαίρι

A Loligo vulgaris - Καλοκαίρι

T1 Oblada melanura - Καλοκαίρι

T2 Thunnus spp., Sarda sarda Επιφανειακά Σεπτέμβριος-Ιανουάριος

Η καθετή-καλαμαριέρα (A) χρησιμοποιείται για την αλιεία του καλαμαριού (Loligo vulgaris), η
συρτή με μέγεθος αγκιστριού 13 (T1) για την αλιεία του μελανουριού και η συρτή με χρήση σαλαγκιάς
(Τ2) για την αλιεία μικρών τοννοειδών, ερυθρού τόννου (Thunnus thynnus) και μακρύπτερου τόννου
(Thunnus  alalunga).  Τέλος,  οι  παγίδες  (Pot)  αξιοποιούνται  για  την  αλιεία  του  αστακού  και  της
καραβίδας (Nephrops norvegicus) ενώ η αλιεία με απόχη (N) και παράλληλη χρήση φωτισμού για την
αλιεία της επιπελαγικής ζαργάνας (Belone belone) (Πίνακας Ι). 

Συνολικά καταγράφηκαν περίπου 66 είδη (ή ομάδες ειδών σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η
αναγνώριση σε επίπεδο είδους και η καταγραφή έγινε σε επίπεδο γένους) που αλιεύονται (ως είδη
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στόχοι και ως παραλιεύματα) από τον παράκτιο αλιευτικό στόλο της Αλοννήσου, τα κυριότερα από τα
οποία  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  Ι.  Τα  είδη  αυτά,  που  ανήκουν  σε  37  οικογένειες,  ήταν  στην
πλειονότητά  τους  ψάρια  (61  είδη:  53  οστεϊχθύες  και  8  χονδριχθύες),  ενώ  καταγράφηκαν  επίσης
κεφαλόποδα (3 είδη) και καρκινοειδή (2 είδη). Το αλιευτικό εργαλείο που αλιεύει τα περισσότερα είδη
ήταν τα μανωμένα δίχτυα (48 είδη ή ομάδες ειδών) ακολουθούμενο από τα απλάδια (19 είδη ή ομάδες
ειδών), τα παραγάδια (17 είδη ή ομάδες ειδών) και τη συρτή/καθετή (4 είδη).

Παρατηρήθηκε υψηλή αλληλεπικάλυψη στους στόχους των ενασχολήσεων καθώς περίπου το
40%  των  ειδών  αποτελούσαν  στόχο  περισσότερων της  μιας  ενασχολήσεων με  τις  σκορπίνες,  τους
σαλούβαρδους και το φαγγρί να στοχεύονται ή να παραλιεύονται από τουλάχιστον 5. Τα υπόλοιπα
είδη στα οποία παρατηρήθηκε αλληλεπικάλυψη στοχεύονται από 2 έως 3 ενασχολήσεις. Φαίνεται δε,
ότι ο μπακαλιάρος, που είναι το πιο έντονα αλιευμένο είδος σε ολόκληρο το βόρειο Αιγαίο, καθώς
αλιεύεται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, με την ίδια ένταση και από τουλάχιστον τρείς ενασχολήσεις
(Παρδαλού & Τσίκληρας 2015), στην Αλόννησο δεν αλιεύεται τόσο έντονα. Η Αλόννησος σε σχέση με
τις υπόλοιπες περιοχές του βορείου Αιγαίου διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με τα είδη-στόχους των
παράκτιων ψαράδων καθώς απουσιάζουν βασικά είδη όπως η γλώσσα και η σουπιά (Παρδαλού &
Τσίκληρας 2015).

Συνοψίζοντας, οι συλλήψεις της παράκτιας αλιείας της Αλοννήσου είναι ετερογενείς και ποικίλες
όπως και της ελληνικής παράκτιας αλιείας συνολικά (Stergiou et al. 2007α,β),  ενώ υπάρχει μεγάλη
αλληλεπικάλυψη των ειδών που αλιεύονται και παραλιεύονται ανά εργαλείο, κάτι που έχει αναφερθεί
και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας (Τζανάτος 2006).  Η αποτύπωση των τοπικών ενασχολήσεων σε
απομονωμένες νησιωτικές περιοχές παρουσιάζει ιδιαίτερο αλιευτικό ενδιαφέρον και είναι απαραίτητη
για τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων, ειδικά σε πεδία όπου επιτρέπεται μόνο η παράκτια αλιεία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε τη «Mom/Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας» και το
Ιδρυμα Θάλασσα για τη χρηματοδότηση της έρευνας,  τον Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΑΒΣ για την
παροχή άδειας συλλογής δεδομένων στο πάρκο και τους ψαράδες της περιοχής για τη συνεργασία.
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Πεδία ανάθρεψης του Λεσσεψιανού μετανάστη Siganus luridus (Rüppell, 1829) στον
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ABSTRACT
Alexandros Lymperidis1, Costas Dounas2: Nursery grounds for the lessepsian migrant Siganus
luridus (Rüppell, 1829) in Elounda cove
The continuous and rapid expansion of the allochthonous species Siganus luridus towards the western
and northern coasts of the Mediterranean Sea and its current impact on marine biodiversity and coastal
ecosystem  services  (mainly  due  to  its  over-grazing  behavior  and  competition  with  indigenous
herbivores), has classified this species in the "black list" of Invasive Alien Species (IAS). The present study
is focusing for the first time on the nursery areas of  S. luridus in the Mediterranean Sea. An intensive
underwater visual observation and population monitoring took place from June 2017 to January 2018.
Results  indicated  that  surface water  temperature  can  have  a  significant  effect  on the  time of  first
settlement,  the  duration  of  residing  and  finally  the  departure  of  the  species’  juveniles  from  the
shallower sublittoral zone along the rocky coasts of Elounda bay. It  is also suggested that substrate
structural  complexity  attracts  dense  juvenile  aggregations,  as  it  provides  shelter  from  extreme
hydrodynamic conditions and predation.
Keywords: rabbitfish, nursery grounds, settlement, microhabitats

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν πως η εισβολή των φυτοφάγων ειδών  Siganus luridus και  Siganus
rivulatus επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  στο  τροφικό  πλέγμα,  τη  βιοποικιλότητα  και  τη  δομή  των
μακροφυτικών  συναθροίσεων  στο  ανώτερο  τμήμα  της  βραχώδους  υποπαραλιακής  ζώνης  της

Ανατολικής Μεσογείου  (Vergés et al. 2014). Στις επιπτώσεις της συνεχούς εξάπλωσης του είδους  S.
luridus στην Μεσόγειο  θάλασσα,  αναφέρονται  η  μείωση  της  συνολικής  πρωτογενούς  παραγωγής
μακροφυτικής βιομάζας και η μειωμένη ικανότητα αποθήκευσης οργανικού άνθρακα στην παράκτια
ζώνη, η διατάραξη του κύκλου ζωής διαφόρων παράκτιων οργανισμών και της οικολογικής ισορροπίας
του παράκτιου οικοσυστήματος.  Επιπλέον,  ο  ανταγωνισμός του είδους σε  σχέση με  τα αυτόχθονα
φυτοφάγα ψάρια  προς διεκδίκηση  χώρου και  τροφικών  πόρων επιφέρει  μείωση των  αποθεμάτων
διάφορων  εμπορικών  ειδών  σε  περιοχές  όπου  παλαιότερα  κατέγραφαν  υψηλές  συγκεντρώσεις

(Katsanevakis et al. 2014).
Στον κύκλο ζωής των βενθικών ψαριών, η φάση της εγκατάστασης (settlement) αποτελεί ένα

πολύ κρίσιμο στάδιο για την επιβίωση των νεαρών ατόμων και την ανανέωση του αποθέματος που
ακολουθεί. Η φάση αυτή ορίζεται ως το πρώτο βήμα για τη μετάβαση από το πελαγικό στάδιο (ως
ιχθυοπλαγκτόν) στα βενθικά ενδιαιτήματα (ως ιχθύδια) όπου θα παραμείνουν για το υπόλοιπο της
ζωής τους, με τελικό προορισμό την στρατολόγηση των νεαρών ατόμων στο απόθεμα (μετακίνηση στα
ενδιαιτήματα των ενηλίκων πληθυσμών για αναπαραγωγή και συνέχιση του κύκλου ζωής) (Levin 1994).
Κατά  το  παρελθόν,  πολλοί  ερευνητές  έχουν  επισημάνει  την  άμεση  ανάγκη  για  εμβάθυνση  της
επιστημονικής έρευνας στους μηχανισμούς εξάπλωσης και διασποράς του S. luridus στα πρώτα στάδια
του κύκλου ζωής του είδους (Azzurro et al. 2017). Η παρούσα μελέτη αναφέρεται για πρώτη φορά στα
πεδία ανάθρεψης (nursery habitats) του είδους στην Μεσόγειο θάλασσα. Σκοπός της μελέτης είναι: α)
να  διερευνηθούν  τα  πρότυπα  εγκατάστασης  των  ιχθυδίων  του  είδους  και  η  πιθανή  σύνδεση  της
ιδιαίτερα  σημαντικής  αυτής  φάσης  για  τον  κύκλο  ζωής  του  είδους  -  με  τη  διακύμανση  της
θερμοκρασίας και β) η επίδραση της δομικής πολυπλοκότητας του ενδιαιτήματος εγκατάστασης στην
αφθονία των πληθυσμών που φιλοξενεί.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η περιοχή δειγματοληψίας εντοπίζεται στις βόρειο-ανατολικές ακτές της Κρήτης και συγκεκριμένα στο
ΝΑ τμήμα του όρμου της Ελούντας.  Το υπόστρωμα της υπό μελέτη περιοχής αποτελείται κατά βάση
από  κροκάλες, ογκόλιθους και συνεχή βράχια (ενιαίο σκληρό υπόστρωμα) η επιφάνεια των οποίων
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καλύπτεται από διαπλάσεις φαιοφυκών, όπως τα είδη Padina pavonica και Cystoseira sp. Στα βαθύτερα
σημεία παρατηρούνται αποθέσεις κινητού υποστρώματος, κυρίως αμμοϊλύς, που καλύπτονται εν μέρει
με διάσπαρτες συστάδες του θαλάσσιου αγγειόσπερμου  Cymodocea nodosa.  Στην παράκτια περιοχή
μεταξύ  των  γεωγραφικών  συντεταγμένων  35°15'34.18"Ν  -  25°44'13.38"Ε  και  35°15'38.16"Ν  -
25°44'15.66"Ε, κατά τη διάρκεια μιας προκαταρκτικής μελέτης, εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν
δύο γειτονικά  τμήματα ακτής  με  σημαντικές  διαφορές  στην κλίση  του υποστρώματος,  την  δομική
πολυπλοκότητα και την τραχύτητα, κάτι που οδήγησε στην αρχική υπόθεση ότι το συγκεκριμένο τμήμα
της ακτής ενδεχομένως συντίθεται από δύο διαφορετικούς οικοτόπους. Ως εκ τούτου, σε αυτά τα δύο
τμήματα χωρομετρήθηκαν δύο ζώνες μήκους 60 m και πλάτους 2,5 m, η μία σχεδόν σε συνέχεια της
άλλης και σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων μεταξύ τους (Obura 2014, Imbert & Bonhomme 2014).

Εξαιτίας  των  γεωμορφολογικών  χαρακτηριστικών  της  περιοχής  ως  βέλτιστη  τεχνική
δειγματοληψίας επιλέχθηκε η Browser Video Transect (Pelletier et al. 2011). Η επαναληψιμότητα των
παρατηρήσεων ορίστηκε ως 3 επαναλήψεις / διατομή κατά τη διάρκεια της ημέρας, σταθερά μεταξύ
11 π.μ. και 3 μ.μ. καθ’ όλη την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.

Κατά  τη  μετέπειτα  ανάλυση  του  δειγματοληπτικού  οπτικού  υλικού  στο  εργαστήριο,
κατεγράφησαν σε φύλλο Excel o αριθμός και το ολικό μήκος των ιχθυδίων όλων των παρατηρούμενων
ομάδων (κοπαδιών) κάθε διατομής καθώς και η διάκρισή τους σε κλάσεις μεγέθους. H δειγματοληψία
διήρκησε από τον Ιούνιο του 2017 ως τον Φεβρουάριο του 2018. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη
διάρκεια της προκαταρκτικής μελέτης (Ιούνιος 2017) το είδος S. luridus ήταν παρόν μονάχα ως ενήλικα
άτομα (>15 cm TL). Το κύριο πρόγραμμα οπτικής καταγραφής ξεκίνησε με την πρώτη καταγραφή των
ιχθυδίων  (έναρξη  εγκατάστασης  -  αρχές  Ιουλίου  2017)  και  έλαβε  τέλος  με  την  ολοκλήρωση  της
αποχώρησης των ιχθυδίων (αρχές Ιανουαρίου 2018). Οι επισκέψεις στο πεδίο έλαβαν μέρος όσο πιο
συχνά αυτό ήταν εφικτό (σε απόσταση τουλάχιστον μιας εβδομάδας η μία από την άλλη) και πάντα
υπό τις ίδιες καιρικές συνθήκες και απέδωσαν ένα σύνολο 63 δειγματοληψιών (60 αποδοτικές) μέσα
από 23 επισκέψεις στο πεδίο, σε ένα συνολικό χρονικό διάστημα 223 ημερών.

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SPSS, ελέγχθηκε αρχικά αν
η  κατανομή  των  δεδομένων της  μέσης  αφθονίας  και  της  θερμοκρασίας  των  επιφανειακών  νερών
(δορυφορικά  δεδομένα  από  Copernicus  Marine  Environment  Monitoring  Service -  CMEMS)  είναι
κανονική, χρησιμοποιώντας το κριτήριο του μη παραμετρικού ελέγχου των Shapiro – Wilk. Εξετάστηκε,
τέλος, η πιθανή ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ αυτών των μεταβλητών με την εφαρμογή του τεστ Pearson
Correlation Coefficient.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, καταμετρήθηκαν συνολικά 34.533 ιχθύδια του είδους  S.  luridus μέσα
από 63 δειγματοληψίες οι οποίες απέδωσαν περισσότερες από 20 ώρες οπτικού υλικού, ψηφιακού
μεγέθους της τάξης των 276 GB.

Εικόνα 1:Χρονική μεταβολή της θερμοκρασίας επιφανειακών υδάτων της Ελούντας και των μέσων
τιμών αφθονίας των ιχθυδίων
Figure 1:Temporal change in Elounda’s surface water temperature and average juvenile abundance

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας, η πρώτη εγκατάσταση των ιχθυδίων  S.
luridus έλαβε  μέρος  κατά  το  μήνα  Ιούλιο  του  2017  όταν  η  επιφανειακή  θερμοκρασία  του  νερού
βρίσκεται  στους  26οC.  Η  περίοδος  εγκατάστασης  των  ιχθυδίων  φαίνεται  να  διαρκεί  έως  και  τον
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Οκτώβριο του ίδιου έτους όταν και καταγράφηκε η έναρξη της χρονικής περιόδου αποχώρησης του
πληθυσμού και ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 22 οC (Εικόνα 1).

Εικόνα  2:  Χρονική  μεταβολή  των  μέσων  τιμών  αφθονίας  των  ιχθυδίων  για  κάθε  ημέρα
δειγματοληψίας
Figure 2: Time change in average juvenile abundance values for each sampling day

Επιπλέον, κατά τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών των μέσων συγκεντρώσεων των
υπό μελέτη πληθυσμών και  της θερμοκρασίας του επιφανειακού νερού, ο συντελεστής συσχέτισης
Pearson δείχνει πως όσο μειώνεται η θερμοκρασία τόσο μειώνεται και η μέση πυκνότητα των ιχθυδίων
στον όρμο της Ελούντας (Sig<0,05). Η πλήρης αποχώρηση τους συμπίπτει με τιμές θερμοκρασίας νερού
της τάξης των 16οC που παρατηρήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου 2018 (Εικόνα 1 και 2).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνας,  τα ιχθύδια παρουσίασαν μια καθαρή
προτίμηση  παραμονής  στον  οικότοπο  Α  (60%  της  συνολικής  αφθονίας  περίπου),  ο  οποίος
χαρακτηρίζεται από σημαντικά υψηλότερο επίπεδο δομικής πολυπλοκότητας σε σχέση με τη δεύτερη
δειγματοληπτική μονάδα (οικότοπος Β – 40% της συνολικής αφθονίας περίπου) (Εικόνα 3). 

Εικόνα 3: Αριθμός Ατόμων Κοπαδιών (%)
Figure 3: Number of shoal individuals (%)

Σε ότι αφορά το μέγεθος των επί μέρους συναθροίσεων εντός του πληθυσμού, οι περισσότερες
καταγραφές δείχνουν τα ιχθύδια να σχηματίζουν κοπάδια  των 11-30 ατόμων (29% των συνολικών
καταγραφών), ενώ τα κοπάδια με 3-10 άτομα όπως και η παρουσία μοναχικών ατόμων (1 με 2 άτομα)
σημείωσαν επίσης σημαντικές καταγραφές (27% και 24% αντίστοιχα) (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Ολικό μήκος ιχθυδίων (%)
Figure 4: Total length of juveniles (%)

Σχετικά  με  το  μέγεθος  των  ατόμων και  στις  δύο  δειγματοληπτικές  μονάδες  κυριάρχησαν  οι
ενδιάμεσες κλάσεις μεγέθους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας τα ιχθύδια απαντούσαν κυρίως σε
μεγέθη μεταξύ 31-50mm (TL).
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Τα  αποτελέσματα  του  εντατικού  προγράμματος  υποβρύχιας  οπτικής  παρατήρησης  και
καταγραφής  των  πληθυσμών  του  είδους  ανέδειξαν  την  ισχυρή  επίδραση  της  θερμοκρασίας  των
επιφανειακών υδάτων στο χρόνο της πρώτης εγκατάστασης, παραμονής και αποχώρησης των ιχθυδίων
του  είδους  S.  luridus σε  ενδιαιτήματα  σκληρού  υποστρώματος,  στον  όρμο  της  Ελούντας.  Η
θερμοκρασία  φαίνεται  πράγματι  να  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  σημαντικούς  παράγοντες  που
ρυθμίζουν το μέγεθος και τη σύνθεση των πληθυσμών των θαλάσσιων ψαριών κατά τη διάρκεια των
πρώτων σταδίων του κύκλου ζωής τους (Laurel  et al. 2014). Εχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και μικρές
διακυμάνσεις στη θερμοκρασία μπορεί να επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στον ρυθμό ανάπτυξης
των  ιχθυονυμφών άρα και  στη  χρονική  διάρκεια  του  ιχθυοπλαγκτονικού  σταδίου  (O’Connor  et  al.
2007), στην έκθεσή τους στους θηρευτές (Atkinson 1996) και τελικά στη μετάβαση από το στάδιο της
ιχθυονύμφης σε αυτό του εγκαταστημένου ιχθυδίου στα πεδία ανάθρεψης (Green & Fisher 2004). 

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται για πρώτη φορά η επιλεκτική προτίμηση των ιχθυδίων
του είδους  S.  luridus για εγκατάσταση σε τμήματα του βραχώδους βυθού που εμφανίζουν μεγάλη
δομική  πολυπλοκότητα  και  απότομη  κλίση  (60%  της  συνολικής  αφθονίας  περίπου).  Η  δομική
πολυπλοκότητα  του  υποστρώματος  φαίνεται  να  αποτελεί  κύριο  και  καθοριστικό  παράγοντα
προσέλκυσης  των  ιχθυδίων,  παρέχοντας  καταφύγιο  από  τις  ακραίες  υδροδυναμικές  συνθήκες  και
δυνατότητα αποφυγής των θηρευτών (Turner et al. 1991). Τέλος, το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια
της έρευνας τα ιχθύδια απαντούν κυρίως σε μεγέθη μεταξύ 31-50mm (TL) θα πρέπει να απεικονίζει ένα
συνεχή ρυθμό εγκατάστασης νέων ατόμων και ενδεχομένως μια βαθμιαία αύξηση του ρυθμού φυσικής
θνησιμότητας ή/και  του ρυθμού αποχώρησης (μετανάστευση) των μεγαλύτερων σε  ηλικία κατά τη
διάρκεια παρουσίας τους στην περιοχή μελέτης.
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ABSTRACT
Androniki Pardalou, Ioannis Keramidas, Maria Makri, Donna Dimarchopoulou, Athanassios
Tsikliras: Catches and size-at-catch fluctuations in Alonissos (1985-2018)
The present study aims to record the catch per unit of effort (CPUE) and somatic length of the main
species exploited by the small scale coastal fishery in the National Marine Park of Alonissos-Northern
Sporades, and compare the results with similar data that were recorded 10 and 30 years ago. The
results showed an overall decrease of the CPUE since 2007, regardless of the seasonal fluctuations,
which vary greatly according to the fishing gear used, and a decline in mean lengths of the main
targeted species. Bluefin tuna (Thunnus thynnus), albacore (Thunnus alalunga) and bogue (Boops
boops) remained the most abundant species of the total catches throughout the study period. The
estimation of length-based indicators, showed a generally decreasing trend, which indicates fisheries
overexploitation in the broader area, part of which is attributed to recreational fishing and to illegal
unreported unregulated fishery.
Keywords: Fishing gear, Catch per Unit of Effort, Alonissos

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και οι περιοχές με μόνιμες αλιευτικές απαγορεύσεις

είναι ευεργετικές για την προστασία της βιομάζας και του σωματικού μεγέθους των θαλάσσιων
πληθυσμών και δυνητικά ενισχύουν την αλιευτική δραστηριότητα σε κοντινές περιοχές αφού
λειτουργούν ως δεξαμενές προστασίας του αναπαραγωγικού δυναμικού και συνεχούς τροφοδότησης
νεαρών ατόμων στους εκμεταλλευόμενους πληθυσμούς (Dimarchopoulou et al. 2018). Το Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαλάσσια πάρκα στη
Μεσόγειο, αποτελεί μια θαλάσσια περιοχή τεράστιας οικολογικής σημασίας και, παρά το γεγονός ότι
δεν θεσμοθετήθηκε με σκοπό την αλιευτική διαχείριση, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην
προστασία των αλιευόμενων πληθυσμών της περιοχής. Το πάρκο χωρίζεται σε ζώνες προστασίας με
ολοκληρωτική απαγόρευση αλιείας μόνο στον πυρήνα του πάρκου, ενώ οι υπόλοιπες ζώνες υπόκεινται
σε διαφορετική αλιευτική πίεση με τα συρόμενα εργαλεία να απαγορεύονται πλέον σε ολόκληρη την
έκταση του πάρκου.

Επειδή το πάρκο προσελκύει αλιευτικά σκάφη από άλλα λιμάνια και επειδή η παράνομη
(ερασιτεχνική και επαγγελματική) αλιεία είναι διαδεδομένη στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου
(Tsikliras et al. 2018) χρησιμοποιήσαμε δύο μεθόδους για την εκτίμηση της επίδρασης της αλιευτικής
πίεσης στα αποθέματα της περιοχής, τις συλλήψεις ανά μονάδα προσπάθειας (Catch Per Unit of Effort,
CPUE) και τους δείκτες που βασίζονται στο σωματικό μέγεθος των ειδών (Greenstreet & Rogers 2006).
Οι συλλήψεις ανά μονάδα προσπάθειας είναι δείκτης αφθονίας ενός αποθέματος που χρησιμοποιείται
συχνά για την εκτίμηση της επίδρασης της αλιείας στους οργανισμούς (Myers & Worm 2003). Επίσης,
το σωματικό μήκος των ψαριών θεωρείται καλός δείκτης της κατάστασης ενός πληθυσμού καθώς η
εντατική αλιευτική εκμετάλλευση αφαιρεί επιλεκτικά τα μεγαλύτερα σε μήκος και ηλικία άτομα
(Tsikliras & Polymeros 2014) με αποτέλεσμα τη μείωση του σωματικού μεγέθους και τη συρρίκνωση
του θαλάσσιου τροφικού πλέγματος (Stergiou & Tsikliras 2011).

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η CPUE και το μέσο σωματικό μήκος ανά εργαλείο για την
περίοδο 2017-2018 και γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα δεδομένα που είναι
διαθέσιμα σε δυο παλαιότερες δημοσιεύσεις που αφορούν τις περιόδους 1985-1992 (FAO 2015) και
2006-2007 (MOm 2009).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι συλλήψεις ανά μονάδα προσπάθειας (CPUE) υπολογίστηκαν ανά αλιευτικό εργαλείο και

σκάφος σε μηνιαία βάση και εποχικά για την περίοδο Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018. Πραγματοποιήθηκαν
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134 δειγματοληψίες σε 29 από τα 45 σκάφη της Αλοννήσου στις οποίες καταγράφηκε η σύνθεση και
ποσότητα (kg) τους αλιεύματος ανά είδος, ενώ παράλληλα μετρήθηκε και το ολικό μήκος (mm) στα
ψάρια και το μήκος κεφαλοθώρακα (mm) στα καρκινοειδή που αλιεύθηκαν (Τsikliras et al. 2018). Ως
συνολική CPUE χρησιμοποιήθηκε η ποσότητα σε κιλά ανά σκάφος ανά ημέρα (kg/σκάφος/ημέρα) και
ως επιμέρους CPUE (ανά εργαλείο) η ποσότητα σε κιλά (kg) ανά 100 μέτρα διχτυού (στα μανωμένα και
απλάδια δίχτυα) και ανά 100 αγκίστρια (στα παραγάδια) ανά σκάφος ανά ημέρα αλιείας. Οι
συγκεκριμένες επιλογές έγιναν για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με τα παλιότερα δεδομένα.

Για την εκτίμηση της δομής των πληθυσμών με βάση το σωματικό μήκος, χρησιμοποιήθηκαν
τρεις δείκτες που σχετίζονται με την ηλικιακή και κατά μήκος σύνθεση ενός πληθυσμού και μπορούν να
δώσουν πληροφορίες για την επίδραση της αλιευτικής εκμετάλλευσης σε ένα απόθεμα
(Dimarchopoulou et al. 2018). Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν (α) Το ποσοστό των ατόμων με
μήκος μεγαλύτερο από τα 2/3 του μέγιστου μήκους LMAX (L2/3), (β) το 95% εκατοστημόριο της
κατανομής των μηκών (L0.95), (γ) ο δείκτης LMAX/LSUPREME, όπου LMAX είναι το μήκος του μεγαλύτερου
ατόμου που βρέθηκε στην περιοχή και LSUPREME το μεγαλύτερο μήκος που έχει ποτέ αναφερθεί για το
είδος στη Μεσόγειο. Οι τιμές LSUPREME για κάθε απόθεμα ελήφθησαν από τη FishBase (Froese & Pauly
2018) και περιορίστηκαν στη μεσογειακή εξάπλωση των ειδών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μέση CPUE (kg/σκάφος/ημέρα) ήταν 39 kg για το 2017 και 38 kg για το 2018 (Εικόνα 1), ενώ η

συνολική CPUE κυμάνθηκε από 1 έως 250 kg ανά σκάφος ανά ημέρα. Οι πολύ υψηλές τιμές συνολικής
CPUE (150 και 250 kg/σκάφος/ημέρα) αφορούν σε αλιεία ξιφία (Xiphias gladius Linnaeus, 1758,
swordfish) με παραγάδια τους φθινοπωρινούς μήνες. Υψηλή συνολική CPUE (>100 kg/σκάφος/ημέρα)
συγκέντρωσαν επίσης και τα σκάφη που ψάρευαν γώπα (Boops boops) με δίχτυα το φθινόπωρο και τον
χειμώνα. Γενικά, η συνολική CPUE ήταν χαμηλότερη το καλοκαίρι για τα δίχτυα, γεγονός το οποίο
αποδίδεται στην αλιεία του αστακού [Palinurus elephas (Fabricius, 1787), common spiny lobster] που
αλιεύεται σε σχετικά μικρές ποσότητες αλλά είναι το αλίευμα με την υψηλότερη τιμή πώλησης ανά
κιλό. Παρατηρήθηκε μεγάλο εύρος στις τιμές CPUE για τα παραγάδια, που οφείλεται στην αλιεία του
ερυθρού τόννου [Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758), Atlantic blue fin tuna], του μακρύπτερου τόννου
[Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788), albacore] και της παλαμίδας [Sarda sarda (Bloch, 1793), Atlantic
bonito] σε υψηλές ποσότητες το φθινόπωρο (έως 16 kg ανά 100 αγκίστρια/σκάφος/ημέρα), ενώ τις
υπόλοιπες εποχές τα παραγάδια στοχεύουν σε μεγάλα παραβενθικά ψάρια όπως το φαγγρί [Pagrus
pagrus (Linnaeus, 1758), red porgy] και το σκαθάρι (Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758), black
seabream], με χαμηλότερες τιμές CPUE (Αλετρά et al. 2019).

Το χρονικό διάστημα 1985-1992, η συνολική CPUE ανά σκάφος ανά ημέρα κυμάνθηκε από 17
kg/σκάφος/ημέρα το 1986 έως 28 kg/σκάφος/ημέρα το 1989 (Εικόνα 1). Ο ερυθρός τόννος, ο
μακρύπτερος τόννος και η γώπα ήδη από τη δεκαετία 1980 κυριαρχούσαν στις συλλήψεις μαζί με το
σκαθάρι, το μελανούρι [Oblada melanura (Linnaeus, 1758), saddled seabream], το μπαρμπούνι (Mullus
surmuletus Linnaeus, 1758, surmullet)], την κουτσομούρα (Mullus barbatus Linnaeus, 1758, red mullet)]
και τον αστακό (FAO 2015). Ο αστακός ήταν και τότε το είδος με την υψηλότερη τιμή ανά κιλό και
ακολουθούσαν το σκαθάρι, το μελανούρι, το μπαρμπούνι και η κουτσομούρα (FAO 2015).

Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και για την περίοδο 2006-2008 με τη γώπα (33.5%), τον
μακρύπτερο τόννο (24.2%) και τον ερυθρό τόννο (13.2%) να κυριαρχούν στις συλλήψεις (MOm 2009). Ο
αστακός εξακολουθεί να είναι ο κύριος στόχος της παράκτιας αλιείας με μανωμένα δίχτυα με μικρό
ποσοστό όμως στις συλλήψεις 6.7% και ακολουθούν ο μπακαλιάρος [Merluccius merluccius (Linnaeus,
1758), european hake] και το φαγγρί με μικρότερα ποσοστά (MOm 2009). Το μπαρμπούνι, το σκαθάρι
και το μελανούρι είναι λιγότερο άφθονα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (MOm 2009).
Παρατηρήθηκε υπερδιπλασιασμός της συνολικής CPUE (kg/σκάφος/ημέρα) σε σχέση με την περίοδο
1985-1992 (Εικόνα 1) που πιθανώς να σχετίζεται με τη θεσμοθέτηση του πάρκου ή με τη γενικότερη
ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας και την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής τη δεκαετία 1990. Ως προς
τα αλιευτικά εργαλεία, η υψηλότερη CPUE για τα δίχτυα (μανωμένα) παρατηρήθηκε τους χειμερινούς
μήνες με περίπου 1.50 kg ανά 100m διχτυού/σκάφος/ημέρα και η χαμηλότερη τους καλοκαιρινούς με
0.50 kg ανά 100m διχτυού/σκάφος/ημέρα (MOm 2009, Εικόνα 1). Στα παραγάδια τα αποτελέσματα
ήταν παρόμοια με υψηλότερη CPUE τους χειμερινούς και εαρινούς μήνες με περίπου 1.80 kg ανά 100
αγκίστρια/σκάφος/ημέρα και η χαμηλότερη τους καλοκαιρινούς με 0.60 kg ανά 100
αγκίστρια/σκάφος/ημέρα (MOm 2009, Εικόνα 1).
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Παρατηρείται υποδιπλασιασμός της συνολικής CPUE (kg/σκάφος/ημέρα) που καταγράφηκε την
περίοδο 2017-2018 σε σχέση με τα παλιότερα δεδομένα 2006-2008 (Εικόνα 1) κάτι που επιβεβαιώνεται
και από τους ίδιους τους ψαράδες που αναφέρουν ότι αλιεύουν λιγότερα κιλά ανά ημέρα αλιείας. Η
συνολική CPUE διατηρείται ακόμη σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με 30 χρόνια πριν (περίοδος 1985-
1992). Ωστόσο, η απόλυτη σύγκριση των τριών συνόλων δεδομένων δεν είναι δυνατή γιατί, ενώ
χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια εργαλεία, το δειγματοληπτικό σχέδιο ήταν διαφορετικό, εφαρμόστηκε
διαφορετική στατιστική ανάλυση και πιθανώς να υπάρχουν και αλλαγές στην αλιευτική ικανότητα των
σκαφών, τη συλληπτικότητα των εργαλείων και τη νομοθεσία στο διάστημα των 30 ετών που
μεσολάβησε.

Όσον αφορά τα μήκη, τα
μέγιστα μήκη (LMAX) που
παρατηρήθηκαν στα περισσότερα
είδη ψαριών στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας ήταν σχετικά
κοντά στο μέγιστο μήκος που έχει
αναφερθεί ιστορικά (LSUPREME) για
κάθε ένα από αυτά (Πίνακας Ι).
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
αλιεία στην περιοχή βασίζεται κατά
κύριο λόγο σε επιλεκτικά αλιευτικά
εργαλεία (όπως τα δίχτυα και τα
παραγάδια). Συνεπώς, η αναλογία
LMAX/LSUPREME είναι υψηλότερη σε
σχέση με άλλες έρευνες στις οποίες
έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα
από μη επιλεκτικά εργαλεία όπως η
τράτα βυθού (Dimarchopoulou et al.
2018). Εξαίρεση αποτέλεσε ο
μπακαλιάρος του οποίου η αλιεία
σε ολόκληρη τη Μεσόγειο
βασίζεται κατά κύριο λόγο στα
μικρά σε μέγεθος άτομα και το
προσφυγάκι [Micromesistius
poutassou (Risso, 1827), blue
whiting], για το οποία η αναλογία
LMAX/LSUPREME ήταν χαμηλότερη από
0.5.

Για τον λόγο αυτό,
συγκρίθηκαν τα δεδομένα από την παρούσα εργασία με προηγούμενες μελέτες στην περιοχή στις
οποίες είχαν συλλεγεί αντίστοιχα δεδομένα (Πίνακας Ι). Η σύγκριση κατέστη εφικτή μόνο για τα
εμπορικά είδη που ήταν κοινά και στις δύο μελέτες. Για τρία από τα εμπορικά είδη (γώπα, μπαρμπούνι
και φαγγρί), παρατηρείται μείωση στο LMAX από το 2007 που ξεπερνά το 20% στο μπαρμπούνι (Πίνακας
Ι). Ανάλογη μείωση εμφανίζει και η αναλογία LMAX/LSUPREME για τα είδη αυτά. Αυτό το αποτέλεσμα είναι
μια ξεκάθαρη ένδειξη υπέρμετρης αφαίρεσης από το οικοσύστημα οργανισμών που δεν προλαβαίνουν
να φτάσουν στο μήκος που έφταναν παλιότερα. Αντίστοιχες ενδείξεις υπάρχουν και για τα είδη που
στοχεύονται από τον επαγγελματικό στόλο και ταυτόχρονα αλιεύονται ανεξέλεγκτα από τους
ερασιτέχνες όπως η συναγρίδα [Dentex dentex (Linnaeus, 1758), common dentex], ο ροφός
[Epinephelus marginatus (Lowe, 1834), dusky grouper], ενώ ο τσαούσης [Dentex gibbosus (Rafinesque,
1810), pink dentex] και το σκαθάρι, είδη με μεγάλη εμπορική αξία που και αυτά στοχεύονται από
επαγγελματίες και ερασιτέχνες, εμφανίζουν επίσης χαμηλή αναλογία LMAX/LSUPREME υποδεικνύοντας ότι
αλιεύονται σε μικρό μέγεθος και δεν προλαβαίνουν να μεγαλώσουν.

Συμπερασματικά, παρά τις αλιευτικές απαγορεύσεις τα περισσότερα αλιευτικά αποθέματα
στην περιοχή μελέτης φαίνεται ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με 10 χρόνια πριν κάτι που
πιθανώς οφείλεται στην παράνομη επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία εντός της προστατευόμενης
περιοχής και της εντατικής αλιείας στα όρια του πάρκου. Ωστόσο, κάποια από αυτά διατηρούν ακόμη

Εικόνα 1. Σύγκριση των τιμών CPUE με προηγούμενες έρευνες
ανά σκάφος (kg/σκάφος/ημέρα) και αλιευτικό εργαλείο
(δίχτυα: kg/1000 m διχτυού/ημέρα, παραγάδια: kg/1000
αγκίστρια/ημέρα).
Figure 1. Comparison of CPUE rates of the present study with
previous studies per vessel (kg/vessel/day) and gear (nets:
kg/1000 m net/day, long-lines: kg/1000 hook/day).
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μια ικανοποιητική ηλικιακή δομή αφού ψαρεύονται σε αρκετά μεγάλα μεγέθη σε σχέση με άλλες
περιοχές, κάτι που οφείλεται στην προστατευόμενη περιοχή και τις σχετικές αλιευτικές απαγορεύσεις
που είναι ευεργετικές (Dimarchopoulou et al. 2018). Ακόμη και αυτά όμως έχουν μειωθεί σε σωματικό
μέγεθος τα τελευταία 10-15 χρόνια.

Πίνακας Ι. Το ποσοστό των ατόμων με μήκος μεγαλύτερο από τα 2/3 του μέγιστου μήκους σώματος
(L2/3), το 95% εκατοστημόριο της κατά μήκος σύνθεσης (L0.95), και ο λόγος LMAX/LSUPREME για τα
κυριότερα είδη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα.
Table I. The percentage of individuals with total body length greater than the 2/3 of LMAX (L2/3), the
95% percentile of the length composition (LO.95), and the LMAX/LSUPREME ratio for the main species of the
study for which there were available data.

LΜΑΧ

(2007)
LΜΑΧ

(2017)
LSUPREME L2/3 L0.95 LMAX /LSUPREME

(2007)
LMAX /LSUPREME

(2017)
Fishes

Boops boops 28.0 24.6 36 16 (60%) 18.6 0.78 0.68
Trachurus spp. - 37.1 40 - - - 0.93
Trachinus draco - 41.3 53 - - - 0.78
Merluccius merluccius - 43.4 80 29 (37%) 39.3 - 0.44
Sphyraena sphyraena - 86.3 165 - - - 0.52
Mullus surmuletus 32.0 25.7 35 17 (22%) 21.8 0.91 0.73
Μullus barbatus - 19.4 30 13 (91%) 20.8 - 0.65
Micromesistius poutassou - 14.9 34 10 (100%) 24.7 - 0.44
Pagellus erythrinus - 25.3 43 - - - 0.58
Spondyliosoma cantharus - 31.2 60 - - - 0.52
Pagrus pagrus 65.0 59.3 91 - - 0.71 0.65
Dentex gibbosus - 33.8 90 - - - 0.38
Muraena helena - 83.8 134 - - - 0.63
Crustaceans

Palinurus elephas 13.0 10.9 20 - - 0.65 0.55
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ABSTRACT
Georgia Papantoniou, Evgenia Lefkaditou, Konstantinos Tsagarakis: Trophic guilds of fishes in
Saronikos gulf
The Marine Strategy Framework Directive (MSFD) requires the assessment of the environmental status of
European marine waters using, among others, food web indices including trophic guilds as criteria elements.
The objective of the present work was to define trophic guilds concerning the fishes of Saronikos gulf, a
large embayment of the Aegean Sea of great societal importance, under the pressure of multiple
anthropogenic stressors. In order to do so, diet data of 130 osteichthyes were compiled from the literature
and subsequently analyzed with multivariate analyses. Five trophic guilds were identified in Saronikos gulf:
mesopelagic and small pelagic zooplanktivores, benthic and pelagic carnivores with preference for fish,
benthic and pelagic fish preying on macrozooplankton and fish, benthic fish preying on benthic crustaceans
and benthic fish with preference for polychaetes. The results presented herein apart from their potential
use as criteria elements for the MSFD may also serve as functional groups for the development of ecosystem
models such as Ecopath with Ecosim.
Keywords: diet, trophic guilds, Saronikos gulf

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ομαδοποίηση ειδών σε λειτουργικές ομάδες βάσει των τροφικών τους συνηθειών έχει

αναγνωριστεί ως μια χρήσιμη μέθοδος τόσο για την αποτύπωση σύνθετων διεργασιών στα οικοσυστήματα
όσο και για την δημιουργία βιοδεικτών σχετιζόμενων με τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων στη λειτουργία τους (Rombouts et al. 2013). Για αυτόν τον λόγο η Oδηγία-Πλαίσιο για την
Θαλάσσια Στρατηγική (Ο.Π.Θ.Σ.) 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που στοχεύει στην
αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, έχει συμπεριλάβει στα χαρακτηριστικά
περιγραφής των οικοσυστημάτων τα τροφικά πλέγματα (D4), δομικό στοιχείο των οποίων αποτελούν οι
τροφικές ομάδες. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη επικαιροποίηση της οδηγίας - Commission Decision
(EU) 2017/848 - τα κράτη-μέλη καλούνται να καταρτίσουν καταλόγους τροφικών ομάδων που θα
καλύπτουν επαρκώς τα τροφικά επίπεδα του θαλάσσιου τροφικού πλέγματος για κάθε γεωγραφική
υποπεριοχή μελέτης. Βασικός στόχος της παρούσας μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήματα -
ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ» του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (EΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), είναι να προσδιοριστούν οι κύριες
τροφικές λειτουργικές ομάδες οστεϊχθύων στον Σαρωνικό κόλπο, ένα θαλάσσιο οικοσύστημα που
προσφέρει πλήθος υπηρεσιών και αγαθά ενώ ταυτόχρονα δέχεται δυσμενείς επιδράσεις ενός μεγάλου
εύρους ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η παρούσα μελέτη βασίζεται, όσον αφορά στη σύνθεση των
οστεϊχθύων, στις χρονοσειρές δεδομένων από το πρόγραμμα MEDITS και σε βιβλιογραφικά δεδομένα για
τις τροφικές συνήθειες και τα μέγιστα μήκη των ψαριών. Οι εν λόγω τροφικές ομάδες ενδεχομένως
χρησιμεύσουν τόσο στον προσδιορισμό των κριτηρίων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά περιγραφής
των τροφικών πλεγμάτων, όσο και ως πιθανές λειτουργικές ομάδες για την κατασκευή οικοσυστημικών
μοντέλων όπως το Ecopath with Ecosim (EwE) (Pauly et al. 2000) για τη διερεύνηση των άμεσων και
έμμεσων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών, του περιβάλλοντος και των ανθρωπογενών
δραστηριοτήτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Η καταγραφή της ιχθυοπανίδας στον Σαρωνικό πραγματοποιείται από το 1994 μέσω του
προγράμματος "Μεσογειακή Δειγματοληψία με Τράτα Βυθού" (MEDITS, Bertrand et al. 2002) που από το
2003 αποτελεί Δράση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) του EΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,
στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση αλιευτικές σύρσεις με πειραματική τράτα
βυθού σε 11-13 προεπιλεγμένους σταθμούς κατανεμημένους σε ζώνες βάθους που οριοθετούνται από τις
ισοβαθείς των 50, 100, 200 και 500 μέτρων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν την περίοδο 1998 έως 2016 στον Σαρωνικό κόλπο
έχουν καταγραφεί συνολικά 130 είδη οστεϊχθύων. Στα εν λόγω είδη τα μικρά και μεσαία κλάσματα
μεγέθους της πελαγικής κοινότητας αντιπροσωπεύονται επαρκώς ενώ παρατηρούνται ελλείψεις στην
αντιπροσώπευση των μεγαλύτερων κλασμάτων. Για όλα τα είδη συλλέχθηκαν βιβλιογραφικά δεδομένα
δίαιτας σε μορφή κατά βάρος συμμετοχής (w%) της εκάστοτε λείας στο συνολικό στομαχικό περιεχόμενο
καθώς και μέγιστου μήκους (Lmax), επιλέγοντας την πληροφορία από την περιοχή μελέτης ή κοντινές
περιοχές. Προκειμένου να αναδειχθούν οι τροφικές ομάδες τα δεδομένα των στομαχικών περιεχομένων
των ψαριών οργανώθηκαν σε πίνακα, μετασχηματίστηκαν κατάλληλα (τετραγωνική ρίζα) σύμφωνα με τους
French et al. (2013) και εν συνεχεία εφαρμόστηκε ανάλυση ομαδοποίησης (cluster analysis)
χρησιμοποιώντας την μέθοδο Bray-Curtis και ποσοστιαίες αποστάσεις. Στις ομάδες που προέκυψαν
εφαρμόστηκε ανάλυση SIMPER προκειμένου να υπολογιστεί η ομοιότητα στις τροφικές συνήθειες των
ομάδων με το λογισμικό Primer v6. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που παίζει το μέγεθος
των οργανισμών στον καθορισμό των τροφικών αλληλεπιδράσεων και στην δομή των θαλάσσιων τροφικών
πλεγμάτων (Fischer et al. 2010), υπολογίστηκε για κάθε τροφική ομάδα το μέσο μέγιστο μήκος (Lmax) ενώ η
σύγκριση ανάμεσα στις τροφικές ομάδες έγινε με τον έλεγχο Kruskal-Wallis και το λογισμικό
STATGRAPHICS Centurion XV.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μετά από προεπεξεργασία των δεδομένων 6 είδη αποκλείστηκαν από περαιτέρω ανάλυση καθώς

η δίαιτά τους σύμφωνα με την βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε αποτελούταν αποκλειστικά από έναν
τύπο λείας. Τα είδη αυτά είναι τα Sarpa salpa (Linnaeus, 1758), σάλπα, Siganus luridus (Rupell, 1829),
αγριόσαλπα και Siganus rivulatus Forsskål & Niebuhr, 1775, γερμανός, τα οποία είναι αποκλειστικά
φυτοφάγα, το Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758), grey gurnard, το οποίο τρέφεται αποκλειστικά με
γαρίδες και τα Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758), ξιφιάκι και Symphurus ligulatus (Cocco, 1844),
elongate tonguesole, τα οποία τρέφονται αποκλειστικά με βενθικά μακροασπόνδυλα.

Η ανάλυση ομαδοποίησης ανέδειξε πέντε ομάδες ψαριών με διαφορετικές τροφικές συνήθειες
(Εικ. 1Α). Η πρώτη τροφική ομάδα (ΤΟ1) αποτελείται από μεσοπελαγικά και μικρά πελαγικά ψάρια, στη
σύνθεση των λειών των οποίων οι πλαγκτικοί οργανισμοί συνιστούν το 91,56% (Πίνακας Ι). Τα
σημαντικότερα εμπορικά είδη σε αυτή την τροφική ομάδα, ήταν το Spicara smaris (Linnaeus, 1758), μαρίδα
και το Scomber colias Gmelin, 1789, κολιός. Η ΤΟ1 παρουσιάζει μεγάλη ομοιογένεια στις τροφικές
συνήθειες των μελών της (60,96%) (Πίνακας Ι) αλλά και το μικρότερο μέσο μέγιστο μήκος μεταξύ των
τροφικών ομάδων (Εικ. 1Β), χαρακτηριστικό που συμβάλει σημαντικά (p<0,0005) στον διαχωρισμό της από
την δεύτερη τροφική ομάδα (ΤΟ2). Στην δεύτερη τροφική ομάδα (ΤΟ2) συγκαταλέγονται τα μεγαλύτερα
βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη, μεταξύ άλλων και το Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758),
μπακαλιάρος, η βασική λεία των οποίων ήταν τα ψάρια (67,26%) και οι γαρίδες (14,7%). Η τρίτη τροφική
ομάδα (ΤΟ3), στην οποία ομαδοποιήθηκαν μικρά πελαγικά, συμπεριλαμβανομένων των Engraulis
encrasicolus (Linnaeus, 1758), γαύρος και Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), σαρδέλα, βενθοπελαγικά
είδη συμπεριλαμβανομένου του Boops boops (Linnaeus, 1758), γόπα και βενθικά είδη με βασική λεία το
μακροζωοπλαγκτό (43,14%) και τα ψάρια (15,57%), ήταν η πιο ετερογενής σε σχέση με τις υπόλοιπες με
μέση ομοιότητα 45,87%. Την τέταρτη (ΤΟ4) και πέμπτη τροφική ομάδα (ΤΟ5) συνιστούν κυρίως
βενθοπελαγικά ψάρια ανάλογου εύρους μηκών και περισσότερο εξαρτημένα από τον βυθό για τη
διατροφή τους με βασική λεία τα βενθικά καρκινοειδή (75,96%) και τους πολύχαιτους αντιστοίχως
(56,18%). Τα σημαντικότερα από εμπορική άποψη ψάρια στην ΤΟ5 είναι τα Mullus surmuletus Linnaeus,
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1758, μπαρμπούνι, Mullus barbatus Linnaeus, 1758, κουτσομούρα και Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758),
λυθρίνι.

Εικ. 1: A) Ανάλυση ομαδοποίησης με βάση τα δεδομένα δίαιτας 125 ειδών οστεϊχθύων του Σαρωνικού
κόλπου σε επίπεδο 35% ομοιότητας και B) θηκογράμματα μέγιστων μηκών (Lmax, cm) για κάθε ΤΟ.
ΤΟ1-5: τροφική ομάδα 1-5.
Fig. 1: Α) Cluster analysis of the diet composition of 125 fish species recorded in Saronikos gulf
grouped in functional groups (TO) at 35% similarity level and Β) box-plots of maximum length (Lmax,
cm) of each TO. TO1-5: trophic group 1-5.
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Πίνακας Ι. SIMPER ανάλυση των τροφικών συνηθειών των λειτουργικών ομάδων που προέκυψαν από
την ανάλυση ομαδοποίησης.
Table Ι. SIMPER analysis of the diet preferences of the five trophic groups derived from the cluster
analysis.
Τροφική ομάδα Μέση

ομοιότητα (%)
Λεία Μέση

συνεισφορά (%)
Αθροιστικό ποσοστό

ομοιότητας (%)
Τροφική ομάδα 1 60,96 Ζωοπλαγκτό

Μακροζωοπλαγκτό
82,43
9,13

82,43
91,56

Τροφική ομάδα 2 54,35 Ψάρια
Γαρίδες
Καβούρια
Βενθικά καρκινοειδή

67,26
14,7
6,67
4,92

67,26
81,96
88,63
93,54

Τροφική ομάδα 3 45,87 Μακροζωοπλαγκτό
Ψάρια
Καβούρια
Γαρίδες
Βενθικά καρκινοειδή
Ζωοπλαγκτό

43,14
15,57
11,86
8,97
8,31
6,37

43,14
58,71
70,57
79,55
87,85
94,23

Τροφική ομάδα 4 53,57 Βενθικά καρκινοειδή
Βενθικά ασπόνδυλα
Ψάρια

75,96
8,39
6,98

82,43
84,33
91,33

Τροφική ομάδα 5 46,83 Πολύχαιτοι
Βενθικά ασπόνδυλα
Βενθικά καρκινοειδή
Καβούρια

56,18
23,15
10,27
7,62

56,18
79,33
89,6
97,22

Με εξαίρεση την ΤΟ1 που χαρακτηρίστηκε αποκλειστικά από πελαγικά και μεσοπελαγικά είδη, η
ομαδοποίηση των ειδών στον Σαρωνικό κόλπο δεν διαχώρισε σαφώς τα πελαγικά από τα βενθικά είδη,
καθώς πολλές ομάδες βενθικών και βενθοπελαγικών ψαριών ειδικά στα νεαρά στάδια τους τρέφονται με
μεσο- και μακροζωοπλαγκτό με αποτέλεσμα να προκύπτουν μικτές τροφικές ομάδες, αναδεικνύοντας την
συνδεσιμότητα μεταξύ του πελαγικού και βενθικού συστήματος. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας δεν
βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τροφικές ομάδες που έχουν προσδιοριστεί για τα ψάρια της
Μεσογείου από τους Stergiou & Karpouzi (2002) γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στις διαφορετικές
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν, στα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή
των δεδομένων της δίαιτας των ψαριών καθώς και στην χωρική ετερογένεια που χαρακτηρίζει τις τροφικές
ομάδες των ιχθύων στη Μεσόγειο.
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Προκαταρκτική εκτίμηση ηλικίας και παραμέτρων αύξησης εκφορτώσεων
Ευρωπαϊκής σαρδέλας (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792) στο ΒΑ Αιγαίο 

Κωνσταντίνα Οφρυδοπούλου1, Παρασκευή Παπαδοπούλου1, Αργύριος Σαπουνίδης1,
Μάνος Κουτράκης1
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ABSTRACT
Konstantina  Ofridopoulou1,  Paraskevi  Papadopoulou1,  Argyris  Sapounidis1,  Manos
Koutrakis1:  Preliminary  age  estimation  and  growth  parameters  of  Sardina  pilchardus
(Walbaum, 1792) landings in the NE Aegean Sea.
Sardina pilchardus is a small  pelagic species abundantly distributed from the Atlantic Ocean to the
North  Sea  and  Senegal,  throughout  most  of  the  Mediterranean  Sea.  It  is  of  high  commercial
importance, being  mostly  targeted  by purse  seine  fisheries  across  its  distribution  area.  For  the
purposes of this study, S. pilchardus was sampled in NE Aegean Sea during the period September to
December 2017. The morphometric and aging characteristics were analyzed via different methods in
order to determine the growth and age of  the sampled landings in the region of discussion. The
equation that describes the LWR is Lt = 171,024*(1-e-0,3775*(Age-2.9511)), where R2 = 49,7% and Standard
Error of Est. = 9,16901. The calculations resulted in no significant difference between the sexes for the
LWR and the estimated values for L∞ was 171,02 mm, for t0 -2.951 y and for the growth parameter (K)
0,375 y-1.
Key words: S. pilchardus, age determination, otolith, growth parameters, LWR

EΙΣΑΓΩΓΗ
Η Έυρωπαϊκή σαρδέλα (Sardina pilchardus,  Walbaum, 1792) είναι μικρό πελαγικό ψάρι με

σημαντικό ρόλο στη σύνθεση των παράκτιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου, καθώς αποτελεί έναν
από  τους  σημαντικότερους  διαβιβαστές  ενέργειας  των  θαλάσσιων  τροφικών  αλυσίδων,  όντας  ο
ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του ιχθυοπλαγκτού και των ανώτερων τροφικών επιπέδων. Στη Μεσόγειο
θάλασσα η εμπορική της αξία είναι μέτρια, αποτελεί όμως το 15-20% του συνολικού θαλάσσιου
εμπορικού αλιεύματος (Tsikliras & Koutrakis 2013). Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του  GFCM
(General Fisheries Commission for the Mediterranean) για την τριετία 2014-2016, τα μικρά πελαγικά
αποτελούν  το  49%  του  συνολικού  αλιεύματος  της  Μεσογείου  με  την  Έυρωπαϊκή  σαρδέλα  να
καταλαμβάνει το 16% του ποσοστού αυτού. Ο συνδυασμός των παραπάνω δείχνει ότι το είδος αυτό
έχει μεγάλη αλιευτική σημασία για την περιοχή αυτή. 

Το Αιγαίο Πέλαγος είναι τμήμα της Μεσογείου με μεγάλη ποικιλότητα σε μικρό-περιβάλλοντα
που  δημιουργούνται  εξαιτίας  των  ιδιαίτερων  γεωλογικών  και  κλιματικών  συνθηκών  που  το
χαρακτηρίζουν. Η ροή υδάτων χαμηλής αλατότητας από τη Μαύρη Θάλασσα προς το Βόρειο τμήμα
του μέσω του Στενού των Δαρδανελίων ενισχύει την τοπική παραγωγικότητα και την επακόλουθη
υδρολογική και βιολογική πολυπλοκότητα (Somarakis & Nikolioudakis 2007). Έπομένως το ΒΑ Αιγαίο
Πέλαγος  εμφανίζει  μεγάλη  αφθονία  και   εξάπλωση των  πληθυσμών της  Έυρωπαϊκής  σαρδέλας,
κατατάσσοντάς την στα κυριότερα αλιεύματα της μέσης αλιείας (γρι-γρι) για την ευρύτερη περιοχή.

Η  εκτίμηση  της  σύνθεσης  των  πληθυσμών  της  Έυρωπαϊκής  σαρδέλας  (μέσω  του
προσδιορισμού των παραμέτρων αύξησης και  της  ηλικίας  των εκφορτώσεων)  είναι  ένα χρήσιμο
εργαλείο για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την εξασφάλιση της αλιευτικής
ικανότητας της περιοχής για το είδος. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την ενδεικτική αξιολόγηση
τυχαιοποιημένου δείγματος της εμπορικής αλιείας ευρωπαϊκής σαρδέλας στο ΒΑ Αιγαίο μέσω της
επεξεργασίας  δειγμάτων  από  εκφορτώσεις  της  εμπορικής  αλιείας.  Η  περίοδος  δειγματοληψίας
περιορίζεται στο τελευταίο τετράμηνο του έτους 2017 (ταυτίζεται με την έναρξη του ΈΠΣΑΔ (Έθνικό
Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων) 2017-2019, στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιείται
η εν λόγω μελέτη με επόμενο βήμα την ενσωμάτωση δεδομένων από τη συνολική διάρκεια του
προγράμματος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η περιοχή συλλογής του δείγματος είναι το ΒΑ τμήμα του Αιγαίου Πελάγους (GSA 22).  Tο

δείγμα που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία προέκυψε από 10 βιολογικές δειγματοληψίες που
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πραγματοποιήθηκαν  στην  περιοχή  μελέτης  το  τρίτο  τετράμηνο  του  έτους  2017  (Σεπτέμβριος –
Δεκέμβριος) στα πλαίσια του έργου ΈΠΣΑΔ 2017-2019. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν είτε
επί σκάφους είτε σε σημεία εκφόρτωσης με τυχαίο δειγματοληπτικό τρόπο ώστε να αποτυπωθεί
όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά η σύνθεση του αλιεύματος όσον αφορά το μήκος και την

ηλικία  (Carbonara & Follesa 2019). Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 230
άτομα για τη σχέση μήκους – βάρους (10% από αλιευτικό εργαλείο στάσιμο απλάδι δίχτυ – GNS και
90% από γρι-γρι  –  PS),  ενώ για 212 από αυτά συλλέχθηκαν και  οι  τοξοειδείς  ωτόλιθοι  από τον
λαβύρινθο  του  εσωτερικού  αυτιού  του  ψαριού  για  τον  υπολογισμό  της  ηλικίας  (18  άτομα  δεν
λήφθηκαν υπόψιν λόγω δυσκολίας ανάγνωσης της ηλικίας τους). Το εύρος μήκους των ψαριών ήταν
από 106 έως 169  mm ενώ το εύρος βάρους από 8,85 έως 38,67  gr. Η βιολογική επεξεργασία του
δείγματος και ο προσδιορισμός της ηλικίας έγινε σύμφωνα με την έκθεση του ICES WKARAS (2011)
και  του  FAO  (Carbonara  &  Follesa  2019).  Η  1η Ιανουαρίου  λήφθηκε  υπόψιν  σαν  θεωρητική
ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία που συμφωνεί με τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου
του είδους (Ganias et al. 2007, Stratoudakis et al. 2007). 

Η εκτίμηση της σχέσης LWR έγινε από τη λογαριθμημένη μορφή της εξίσωσης W = aTL b,
logW=loga+b(logTL), όπου W είναι το βάρος των ψαριών (σε gr), TL είναι το ολικό μήκος (σε mm), a
είναι η σταθερά και b η κλίση της εξίσωσης (Le Cren 1951). Οι συντελεστές a και b σχετίζονται με την
μορφή του σώματος και την σωματική αύξηση και εκτιμήθηκαν από τη γραμμική παλινδρόμηση των
ελαχίστων τετραγώνων. Η παράμετρος b συγκρίθηκε με τη θεωρητική τιμή 3 η οποία περιγράφει
ισομετρική αύξηση (Le Cren 1951) με ανάλυση Students t-test (Sokal & Rohlf 1987). Σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία (Froese et al. 2011) θα πρέπει να αναφέρονται τα ελάχιστα και μέγιστα μήκη και βάρη
που χρησιμοποιήθηκαν, τα όρια εμπιστοσύνης, καθώς και το μέγεθος του δείγματος. Οποιαδήποτε
σχέση παλινδρόμησης μήκους-βάρους  έχει  ορθή πρόβλεψη μόνο μέσα στα όρια των τιμών που
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της.

Ο  ρυθμός  ανάπτυξης  και  οι  παράμετροι  αύξησης  υπολογίστηκαν  από  το  μοντέλο  von
Bertalanffy, με τη χρήση της εξίσωσης Lt = L∞ (1 – e -K (t-to)), με Lt το συνολικό μήκος της σαρδέλας στην
ηλικία t και L∞ το ασυμπτωτικό μήκος. Η παράμετρος K (σε έτη-1) είναι ο συντελεστής ανάπτυξης (ή
ρυθμός με τον οποίο το  ψάρι πλησιάζει το L∞ του πληθυσμού από το μήκος «γέννησης») και το to (σε
έτη) η υποθετική ηλικία στην οποία το ψάρι θα είχε μηδενικό μήκος. Για την εκτίμηση της ευρωστίας
του δείγματος  χρησιμοποιήθηκε  ο  δείκτης  Fulton,  καθώς είναι  ανεξάρτητος της  σχέσης μήκους-
βάρους σε αντίθεση με δείκτες που χρησιμοποιούν το συντελεστή b, ο οποίος εξαρτάται από όλους
τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τη  σχέση  μήκους-βάρους  και  είναι  επιρρεπής  σε  τυχόν
περιορισμούς  της  δειγματοληψίας  (πχ.  περιορισμένο εύρος μηκών που συλλαμβάνονται) (Ricker
1975). Ο υπολογισμός του δείκτη ευρωστίας Fulton (φ΄) έγινε με τη χρήση της εξίσωσης: φ´ = Log10K +
2Log10 L∞. 

Για τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα R statistics (version 3.5.1) για
τη σχέση μήκους – βάρους, ενώ για τις παραμέτρους αύξησης το StatGraphics Centurion XVI.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά  την  ανάγνωση  των  ωτολίθων  για  τον  προσδιορισμό  της  ηλικίας  των  ατόμων  του

δείγματος οι ηλικιακές ομάδες που σχηματίστηκαν δεν ξεπέρασαν τα τρία έτη. Σε αντίθεση με τα
αποθέματα του Ατλαντικού, όπου καταγράφονται ηλικίες έως και 14 ετών (Silva et al. 2008), στο
Αιγαίο το είδος φαίνεται να μην ξεπερνάει τα 4 έτη (Antonakakis et al. 2011).

Η σχέση μήκους – βάρους παρουσιάζεται στον Πίνακα I χωριστά για κάθε φύλο, καθώς και για
το σύνολο των ατόμων. Τα πιο μεγάλα σε μέγεθος άτομα του υπό μελέτη δείγματος για το έτος 2017
ήταν τα θηλυκά άτομα, με  αμελητέα διαφορά, η οποία πιθανόν να οφείλεται  στην ταύτιση της
περιόδου δειγματοληψιών με την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου του είδους. Πιο αναλυτικά,
από  τον  στατιστικό  έλεγχο των δεδομένων αυτών  προκύπτει  ότι  τα  άτομα των δύο  φύλων του
πληθυσμού (θηλυκά/αρσενικά)  δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ως προς την ανάπτυξη (F =
2170,48  και  p <  2*10-16).  Το  γεγονός  αυτό  δείχνει  ότι  το  είδος  ακολουθεί  ένα  ενιαίο  πρότυπο
ανάπτυξης, επομένως το φύλο δεν επηρεάζει την αύξηση τους. Η απεικόνιση της συσχέτισης του
μήκους με το βάρος γίνεται στην εικόνα 1 (α, β και γ). Οι τιμές της παραμέτρου b είναι μεγαλύτερες
της  τιμής  3  (Πίνακας  Ι)  και  διαφέρουν  στατιστικά  σημαντικά  από  αυτή  (p<0,1),  επομένως  ο
πληθυσμός χαρακτηρίζεται από θετική αλλομετρική αύξηση για τα θηλυκά, τα αρσενικά και φυσικά
το σύνολο  του πληθυσμού (Le  Cren  1951).  Οι  παρατηρήσεις  των  τιμών  της  παρούσας εργασίας
έρχονται  σε  συμφωνία  με  αυτές  που  υπάρχουν  αναρτημένες  στη  βάση  της  FishBase
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(www.fishbase.org) για την περιοχή του Αιγαίου, αν και υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για
μικρότερη αύξηση βάρους για τα αρσενικά σε σχέση με τα θηλυκά, καθώς αυξάνουν το μήκος και η
ηλικία (αρνητική αλλομετρική αύξηση).

Πίνακας Ι: Σχέση μήκους - βάρους  S.pilchardus για θηλυκά (Female), τα αρσενικά (Male) και
σύνολο ατόμων του δείγματος (Total) του έτους 2017 στο ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος.
Table  Ι: S.pilchardus  Length  -  Weight  Relationship  for  female,  male  and  total  sampled
individuals, for 2017 in the NA Aegean.

Ν TLMin TLMax TWMin TWMax a b
95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

p-value R2

Female 122 106 169 8,85 38,67 -5,33 3,11 2,92-3,30 4,10*10-61 0,8972
Male 108 106 165 9,53 33,80 -5,13 3,02 2,84-3,19 1,42*10-58 0,9150
Total 230 106 169 8,85 38,67 -5,24 3,07 2,94-3,20 1,17*10-118 0,9049

Εικόνα 1: Σχέση μήκους - βάρους δείγματος αρσενικών (Α), θηλυκών (Β) και συνόλου ατόμων
(Γ) S.pilchardus στο ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος, το 2017.
Figure 1: Length - Weight Relationship for S.pilchardus sampled females (Α), males (Β) and total
individuals (Γ) for the NA Aegean, in 2017.

Η εξίσωση της συσχέτισης του ολικού μήκους με την ηλικία για το δείγμα S.pilchardus όπως
υπολογίστηκε στην παρούσα εργασία περιγράφεται τελικά από τη σχέση:  Lt = 171,024*(1-e-0,3775*(Age-

2.9511)). Οι παράμετροι της παραπάνω σχέσης που συνδέει το ολικό μήκος με την ηλικία συσχετίζονται
θετικά (R2 = 49,7% και Standard Error of Est. = 9,16901). Οι παράμετροι αύξησης υπολογίστηκαν από
την von Bertalanffy. Το ασυμπτωτικό μήκος (L∞) 171,02 mm, η θεωρητική ηλικία μηδενικού μήκους
(t0) -2.951 y και ο ρυθμός αύξησης (K) 0,375 y-1 παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα II. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η von Bertalanffy έχει καλύτερη εφαρμογή σε μηνιαίες μετρήσεις για την ηλικία και
δεδομένα από μεγαλύτερο χρονικό εύρος, επομένως θα οδηγήσει σε πιο σαφή συμπεράσματα σε
επόμενη μελέτη που θα περιλαμβάνει συλλεχθέντα στοιχεία για τις χρονιές 2017-2019.

Πίνακας  II:  Παράμετροι L∞ (TL,  mm),  K  (year-1),  t0 (year)  της  εξίσωσης  ανάπτυξης  von
Bertalanffy και του παράγοντα ανάπτυξης φ΄ για το δείγμα S. pilchardus στο ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος.
Table II: Parameters L∞ (TL, mm), K (year-1), t0 (year) of the von Bertalanffy growth equation
and growth index φ´ for sampled S. pilchardus in NE Aegean Sea.
Von Bertalanffy

Parameters
Estimate Asymptotic

Standard Error
Asymptotic

Confidence Lower
95 %

Interval Upper

L∞ 171,02 16,82 137,87 204,18

Κ 0,375 0,160 0,060 0,689

t0 -2,951 0,890 -4,705 -1,197

φ΄ 4,04

Στην εργασία των Erdogan  et al. (2010) εξετάζεται δείγμα από εκφορτώσεις γρι-γρι για τη
χρονιά 2005-2006 από άλλη περιοχή του ΒΑ Αιγαίου (Αδραμυττηνός Κόλπος,  Τουρκία)  με χρήση
επίσης της εξίσωσης von Bertalanffy. Το L∞ εμφανίζεται σαφώς μικρότερο (152,3mm) γεγονός που
εξηγείται αν λάβουμε υπόψιν ότι αν και οι ακραίες τιμές του βάρους για τις δυο εργασίες μοιάζουν,
το μέγιστο μήκος που βρίσκουν είναι 143 mm (ενώ για την παρούσα εργασία Lmax = 169). Αντίστοιχα,
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αν και οι ηλικίες των ψαριών και για τις δυο εργασίες είναι από 0 έως 3 ετών, οι παράμετροι που
υπολογίστηκαν είναι  K = 0,47 και  to = -1,2 παρατηρείται δηλαδή μία υψηλότερη τιμή του ρυθμού
αύξησης Κ και ταυτόχρονα μία χαμηλότερη του ασυμπτωτικού μήκους L∞. 

Οι Tsikliras & Koutrakis (2013) έλεγξαν ένα μεγάλο δείγμα από την διετία 2000-2002 για την
ίδια  περιοχή  και  χρησιμοποιώντας  την  αντίστοιχη  εξίσωση ξεχωριστά  για  τα  δύο  φύλα,  βρήκαν
L∞=172,1 mm, Κ=0,53 y-1 και t0=-1,28 y για τα θηλυκά, ενώ για τα αρσενικά L∞=165,9 mm, Κ=0,65 y-1

και t0=-1,22 y. Tο μέγιστο μήκος L∞ που θα φτάσει θεωρητικά το ψάρι μπορεί να θεωρηθεί παρόμοιο
στις δύο εργασίες, ο ρυθμός αύξησης Κ εμφανίζεται σαφώς μικρότερος στην παρούσα εργασία, ενώ
ο χρόνος στον οποίο το ψάρι  θα είχε μηδενικό μήκος t0  υπερδιπλάσιος.  Η διαφοροποίηση αυτή
μεταξύ  των  αποτελεσμάτων  των  δύο  εργασιών  μπορεί  να  οφείλεται  είτε  σε  περιβαλλοντικούς
παράγοντες  όπως  τις  διαφορετικές  περιβαλλοντικές  συνθήκες  που  επικρατούσαν  στα  πεδία
ανάπτυξης των πληθυσμών και την ποιότητα και ποσότητα της διαθέσιμης τροφής των πληθυσμών
είτε  στο  γεγονός  ότι  η  συγκεκριμένη  εργασία  αφορά  μόνο  προκαταρκτικά  αποτελέσματα  και
βασίζεται σε μικρό αριθμό δείγματος με μικρή χρονική διασπορά. Τέλος, οι αναλύσεις που έκαναν
τους οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ηλικιακά ο πληθυσμός στην περιοχή φτάνει περίπου τα πέντε
έτη.

Οι τιμές των παραμέτρων αύξησης που υπολογίστηκαν στην παρούσα έρευνα, με βάση τα
μέσα  παρατηρούμενα  μήκη  ανά  ηλικία,  βρίσκονται  εντός  του  εύρους  τιμών  της  σχετικής
βιβλιογραφίας, αλλά και εντός γενικότερα του εύρους της FishBase. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Έθνικό Πρόγραμμα Συλλογής

Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019». Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΈΠΑΛΘ 2017-2020 με
ανάδοχο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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ABSTRACT
Emmanouil Bardanis1, Dimitra Maragoudaki2, Michail Paspatis3, Ioannis Batjakas4: Subsidized
withdrawal of professional fishing vessels in the Prefecture of Lesvos during the period 1989-
2015
The European Union and the Hellenic Republic have started to provide financial support to fishermen
who want to stop their fishing activity. In this study, 309 destroyed vessels were examined from the
island of Lesvos, Limnos and Agios Efstrastios. The variabilities which were checked were: the number of
destroyed vessels per year, the vessel’s material, total length, age, the engine’s power and the amount
of the financial support. To sum up, the destroyed vessels were mainly manufactured from wood (93%)
and were shorter than 10.01 m. The majority of the vessels were 10 to 40 years old. Additionally, the
power of the engine of the 58% of the vessels was less than 25kW.  The financial support of 69% of the
fishermen  was  less  than  25,000  €.  Eighty-four  (84)  owners  of  the  destroyed  vessels  still  work  as
fishermen.
Keywords: E.U., Fishing vessel decommissioning, Lesvos prefecture, Aegean Sea

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από το 1989  ξεκίνησαν οι  διαλύσεις  των αλιευτικών  σκαφών με  πλήρη  επιδότηση από την

Ευρωπαϊκή  Ενωση  και  την  Ελληνική  Δημοκρατία.  Τα  σκάφη  για  να  ενταχθούν  στα  προγράμματα
επιδοτήσεων  έπρεπε  να  είναι  τουλάχιστον  10  ετών  και  να  έχουν  τουλάχιστον  75  μέρες  ενεργής
αλιευτικής δραστηριότητας τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την ημέρα της αίτησης για ένταξη στο
πρόγραμμα επιδότησης. Η μελέτη διενεργήθηκε με στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Τμήμα Αλιείας
Λέσβου και εξετάζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών που τέθηκαν σε καθεστώς απόσυρσης
με οικονομική ενίσχυση  στα νησιά της  Λέσβου,  Λήμνου και  του Αγίου Ευστράτιου (πρώην Νομός
Λέσβου).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Από το ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Αλιείας του νομού Λέσβου εξάχθηκαν δεδομένα για τα

αλιευτικά  σκάφη  τα  οποία  συμμετείχαν  σε  κοινοτικό  πρόγραμμα  επιδότησης  και  διαλύθηκαν.  Οι
μεταβλητές που ελέγχθηκαν ήταν: αριθμός διαλυμένων σκαφών ανά έτος, υλικό κατασκευής σκάφους,
ολικό μήκος σκάφους, ηλικία σκάφους κατά τη διάλυση του, η ισχύς κινητήρα σκάφους και το ύψος της
επιδότησης που δόθηκε. Τέλος εξετάστηκαν πόσοι αλιείς που διέλυσαν τα σκάφη τους συνέχισαν να
ασκούν  το  επάγγελμα  του  αλιέα  είτε  με  άλλο  σκάφος  το  οποίο  διέθεταν  είτε  με  αγορά  νέου.  Η
επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα  Microsoft Excel™.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών που διαλύθηκαν με επιδότηση από το 1989 έως το 2015

ανέρχεται σε 309. Από την Εικόνα 1 παρατηρείται ότι υπάρχουν έτη με ελάχιστες διαλύσεις και έτη με
πολλές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι αλιείς έκαναν αίτηση για διάλυση στην αρχή
του  εκάστοτε  ενεργού  προγράμματος  και  οι  διαλύσεις  πραγματοποιούνταν  προς  το  τέλος  του
προγράμματος. Από τα 1989 έως το 2007 παρατηρείται μείωση των διαλύσεων με την πάροδο του
χρόνου. Πιθανόν ιδιοκτήτες σκαφών μεγάλης ηλικίας ή  αλιείς που πλέον επιθυμούσαν να τερματίσουν
το  επάγγελμα  τους  εκμεταλλεύτηκαν  τα  επιδοτούμενα  προγράμματα.  Την  περίοδο  2011  με  2012
εμφανίζεται μία ελαφρά αύξηση στις διαλύσεις δεδομένης της τάσης για μείωση των προηγούμενων
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ετών.  Ενδεχομένως περισσότεροι  αλιείς  διέλυσαν τα σκάφη τους ώστε  να αποκτήσουν οικονομικά
κεφάλαια και να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση.

Εικόνα 1: Αριθμός διαλυμένων αλιευτικών σκαφών ανά έτος.
Figure 1: Number of destroyed fishing vessels per year.

Τα περισσότερα σκάφη που διαλύθηκαν με επιδότηση (το 93%) ήταν ξύλινα, ενώ πολύ λιγότερα
(το 6%) ήταν πλαστικά και μόλις το 1% ήταν φτιαγμένα από μέταλλο. Η μεγάλη συμμετοχή των ξύλινων
σκαφών πιθανόν να οφείλεται  στα εξής:  1)  αποτελούν τη πλειοψηφία των σκαφών του ελληνικού
αλιευτικού  στόλου,  2)  είναι  μεγαλύτερης  ηλικίας  κατά  μέσο  όρο  σε  σχέση  με  τα  πλαστικά  και
μεταλλικά σκάφη και 3) απαιτούν πιο δαπανηρή και χρονοβόρα συντήρηση σε σχέση με τα σκάφη που
είναι  κατασκευασμένα από μέταλλο ή  πλαστικό.  Τα ξύλινα συχνά κινδυνεύουν από σκουλήκια  και
δίθυρα  μαλάκια  τα  οποία  καταστρέφουν  το  κήτος  ή  καθιστούν  την  συντήρηση  τους  εξαιρετικά
δαπανηρή.  

Εικόνα 2: Κατανομή του ολικού μήκους των διαλυμένων αλιευτικών σκαφών.
Figure 2: Distribution of the total length of destroyed fishing vessels.
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 Στην Εικόνα 2 απεικονίζονται οι σχετικές συχνότητες των μηκών των διαλυμένων σκαφών κατά
τα δύο τελευταία προγράμματα χωριστά (2000-2006 και 2007-2013) και για τα συνολικά διαλυμένα
σκάφη (1989-2015). Η μεγάλη πλειοψηφία των διαλυμένων σκαφών είχε μήκος από 5 έως 10 μέτρα
κάτι  που ισχύει  και  με  τον  υπόλοιπο ελληνικό  στόλο.  Αν  από το  διάγραμμα εξαιρεθούν τα μέσης
αλιείας  σκάφη  τότε  η  κατανομή  μπορεί  να  θεωρηθεί  κανονική.  Ακόμα  παρατηρείται  ότι  στο
πρόγραμμα 2007-13 διαλύθηκαν αναλογικά περισσότερα σκάφη άνω των 10 μέτρων σε σχέση με το
πρώτο πρόγραμμα.

Από την Εικόνα 3 φαίνεται ότι το 75% των διαλυμένων σκαφών ήταν από 10 έως και 40 ετών.
Ακόμα παρατηρείται ότι στο πρόγραμμα 2000-6 διαλύθηκαν αναλογικά περισσότερα σκάφη από 10
έως και 30 ετών ενώ στο πρόγραμμα 2007-13 τα διαλυμένα σκάφη ήταν αναλογικά περισσότερα για τις
ηλικίες από 31 ετών και άνω.

Εικόνα 3: Κατανομή της ηλικίας των διαλυμένων αλιευτικών σκαφών.
Figure 3: The distribution of the destroyed fishing vessels’ age.

  Γενικά το 58% των διαλυμένων σκαφών είχε κινητήρα με ισχύ έως 25,00 kW. Ακόμα παρατηρείται ότι
το 17% έφερε κινητήρα 25,01 έως 50,00 kW  και το 15% κινητήρα 50,01 έως 75,00 kW. 

  Το 69% των επιδοτήσεων ήταν έως 25.000€  ενώ στο 26% δόθηκαν επιδοτήσεις από 50.000€
έως 100.000€.  

Ακόμα παρατηρήθηκε ότι οι 84 αλιείς από τους 309 που διέλυσαν τα σκάφη τους συνέχισαν την
αλιεία. Από αυτούς το 71% των αλιέων κατείχε και άλλο σκάφος με το οποίο συνέχισαν να εργάζονται,
ενώ το υπόλοιπο 29% προέβη σε αγορά  νέου σκάφους (Εικόνα 4). 

Εικόνα 4: Πως οι αλιείς συνέχισαν την αλιευτική τους δραστηριότητα;
Figure 4: How the fishermen continued their fishing activity?
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Οι περισσότεροι αλιείς (225) λόγω σωματικής και ψυχικής κούρασης διέλυσαν τα σκάφη τους
για την εύρεση ενός ασφαλέστερου επαγγέλματος. Η ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω των αλιέων,
παραμένει κάτοχος ενός υψηλού ποσοστού του ενεργού στόλου, είτε λόγω των χαμηλών συντάξεων,
είτε  έλλειψης  διάδοχου  αλιέα,  είτε  της  άρνησης  τους  να  αφήσουν  τη  θάλασσα.   Επιπλέον,  η
αποζημίωση  για  τη  διάλυση  ενός  επαγγελματικού  σκάφους  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  από  την
αγοραστική αξία του,  η οποία αυξάνεται  ακόμα περισσότερο καθώς ο ψαράς μπορεί  να πουλήσει
ανεξάρτητα τη μηχανή και τα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους.  Ετσι, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να
αξιοποιηθεί πλέον από την οικογένεια το επαγγελματικό σκάφος,  επωφελούνται είτε οι ίδιοι οι αλιείς
είτε τα τέκνα τους από τα χρήματα της επιδότησης.  Οι ηλικιωμένοι αλιείς προτιμούν να αρκεστούν σε
ένα μικρότερο, συνήθως πλαστικό σκάφος, για να συνεχίσουν να αλιεύουν, καθώς η συντήρηση  ενός
μεγάλου αλιευτικού, ειδικότερα ξύλινου, είναι ασύμφορη για όποιον δεν είναι σε θέση να αλιεύει
συστηματικά.

Τέλος εγείρεται ένα ερώτημα: η διάλυση είναι  ο μοναδικός τρόπος μείωσης του αλιευτικού
στόλου; Τα ξύλινα παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική ναυτική
παράδοση (Παναγιωτάκης,  2003) συνεπώς η διάλυσή τους μειώνει  την πολιτιστική  κληρονομιά της
χώρας. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι η μετατροπή των παραδοσιακών αλιευτικών σε
τουριστικά  σκάφη  μέσω  επιδοτούμενων  προγραμμάτων.  Κατά  αυτόν  τον  τρόπο  η  πολιτιστική
κληρονομιά διασώζεται, ο αλιευτικός στόλος ελαττώνεται, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας για
τους αλιείς αλλά και για τους νέους ενώ παράλληλα τα οικονομικά κεφάλαια που θα δαπανηθούν
μπορεί να είναι μικρότερα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παναγιωτάκης  Γ  (2003)  Η  απόσυρση  της  αλιευτικής  μας  παράδοσης.  11ο Πανελλήνιο  Συνέδριο
Ιχθυολόγων, σελ. 299-302
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Μια πρώτη εκτίμηση στις σχέσεις μήκους βάρους των ολοθουρίων Holothuria
(Holothuria) tubulosa (Gmelin, 1791) και Holothuria (Roweothuria) poli (Delle Chiaje,

1824) του κόλπου Γέρας Λέσβου

Εμμανουήλ Μπαρδάνης1, Άννα Μπαρδάνη2, Ιωάννης Μπατζάκας3
1Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Μυτιλήνη Λέσβου 81100 – mbardanis@outlook.com.gr

2Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Καρλόβασι Σάμου 83200 – sas18104@sas.aegean.gr
3Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Μυτιλήνη Λέσβου 81100 – jbatzakas@marine.aegean.gr

ABSTRACT
Emmanouil Bardanis, Anna Bardani, Ioannis Batjakas: A first estimate on length-weight
relationships of the sea cucumbers Holothuria tubulosa (Gmelin, 1791) and Holothuria poli
(Delle Chiaje, 1824) of Gera Gulf, Lesvos Island
Holothuroids are traditionally harvested in Asia. But through the years some stocks have decreased or c
ollapsed. The Aegean Sea is a new, well promising, fishing field for those species. However, there is not
enough knowledge about holothuroids of Greece. The aim of this study is to identify the length-weight r
elations of H. tubulosa and H. poli from Gera Gulf on Lesvos Island. For this purpose 301 individuals of H.
tubulosa and 294 of H. poli were harvested via free-diving from sandy bottom of 2 to 5 m depth. The pa
rameters which are recorded are the total in situ length (L), the length after the stress of harvesting (Lst)
and the total weight (W) of each organism. Some common descriptive statistic values of the studied par
ameters of both species are presented. The data showed an average length change of -33% and -37% for
H. tubulosa and H. poli respectively which was caused by the harvesting stress. Finally, statistically acce
pted results were estimated between total in situ length (L) and total weight (W) (R2=0.75) and between
total in situ length (L) and total stressed length (Lst) (R2=0.62) only for the H. poli individuals.
Keywords: sea cucumbers, length-weight relation, Aegean Sea

ΕΙΣΑΓΩΓΩΓΗ
Τα ολοθουροειδή αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της ασιατικής γαστρονομίας και

φαρμακολογίας (Toral-Granda et al. 2008). Τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός, αλλά και το βιοτικό
επίπεδο των χωρών της Άπω Ανατολής έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα η ζήτηση σε αυτούς τους
οργανισμούς να έχει αυξηθεί (Lovatelli et al.2004). Η Μεσόγειος Θάλασσα και συνεπώς το Αιγαίο
πέλαγος αποτελούν μερικά από τα νέα πεδία για εντατική αλιεία ολοθουροειδών. Όμως οι ελλιπείς
γνώσεις σχετικά με τη βιολογία τους και τη δυναμική των πληθυσμών τους σε συνδυασμό με το
ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την διαχείριση της αλιείας των
ολοθουροειδών στην Μεσόγειο (González-Wangüemert et al.2018) και στην Ελλάδα (Kazanidis et
al.2014). Τα ολοθούρια κατά την διαδικασία της αλίευσης τους υπόκεινται σε stress. Σαν ένα πρώτο
μέτρο για την αντιμετώπισή του από τους οργανισμούς είναι η συρρίκνωση του σώματός τους (Ruppert
et al. 2004). Αυτή η αντίδραση καθιστά την μέτρηση του ολικού μήκους του ατόμου που είχε στο πεδίο
(in situ) εξαιρετικά δύσκολη για τα αλιευμένα ολοθούρια επάνω σε σκάφος ή σε χερσαίες
εγκαταστάσεις (Lovatelli et al. 2004). Συνοψίζοντας, στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση
πιθανών σχέσεων μεταξύ ολικού και σε κατάσταση stress μήκους καθώς και του σωματικού βάρους.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα είδη H. tubulosa και H. poli επιλέχτηκαν καθώς ήταν τα πιο άφθονα στον κόλπο Γέρας

(Bardanis et al. 2018). Πιο συγκεκριμένα τα άτομα των δύο ειδών (περίπου 300 για κάθε είδος)
προέρχονται από την θέση «Λακέρδα» (39˚ 04’ 39,40” Β 26˚ 31’ 44,12” Α) του κόλπου της Γέρας από
βάθος 3 με 5m το 2017. Ο βυθός στην περιοχή είναι αμμώδης με λίγες κροκάλες. Στο πεδίο, δύτες με
εύκαμπτη μετροταινία μέτρησαν το ολικό in situ μήκος του κάθε ατόμου(L) με προσοχή ώστε να μην
υπάρξει συρρίκνωση του σώματος του ολοθουρίου (Despalatovic et al. 2004). Έπειτα τα άτομα
αριθμούνταν και αλιεύονταν. Στη συνέχεια σε κατάσταση stress γίνονταν μέτρηση του ολικού μήκους
(Lst) με ιχθυόμετρο και μέτρηση του ολικού βάρους (W)με ζυγό ακριβείας για κάθε άτομο. Οι μετρήσεις
μήκους έγιναν με ακρίβεια 0,5 cm και οι μετρήσεις βάρους με ακρίβεια 1g. Η χρονική απόσταση μεταξύ
της μέτρησης του ολικού in situ μήκους και αυτού σε κατάσταση stress ήταν μεταξύ 30 και 60 λεπτών
της ώρας. Η ταυτοποίηση του είδους έγινε με βάση κλείδα που βασίζεται και στην μορφή των
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οσταρίων των ολοθουρίων (Σίνης 1977). Οι υποβρύχιες διεργασίες έγιναν με ελεύθερη κατάδυση.
Επιπλέον υπολογίστηκε η ποσοστιαία μεταβολή του in situ μήκους όταν το άτομο βρεθεί σε κατάσταση

stress βάση του τύπου: � = ��−�
�

× 100 % . Τέλος κατά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων

δημιουργήθηκαν απλά γραμμικά μοντέλα συσχέτισης των υπό μελέτη μεγεθών θεωρώντας το ολικό in
situ μήκος (L) ως ανεξάρτητη ενώ το ολικό βάρος (W) και το ολικό μήκος σε κατάσταση stress (Lst) ως
εξαρτημένες μεταβλητές. Μόνο για το μοντέλο συσχέτισης W και Lst το ολικό βάρος θεωρήθηκε ως
ανεξάρτητη μεταβλητή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το ολικό in situ μήκος των ατόμων του H. tubulosa κυμάνθηκε από 11cm έως 40cm και το μέσο

μήκος ήταν περίπου 29cm. Ενώ για το H. poli το εύρος του ολικού in situ μήκους ήταν από 11cm έως
29cm και το μέσο μήκος ήταν περίπου 19cm. Ακόμη τα άτομα του είδους H. tubulosa έχουν πιο μεγάλο
βάρος σε σχέση με το H. poli, για ίδιο μήκος σώματος. Συγκρίνοντας τα παρούσα αποτελέσματα από
τον κόλπο της Γέρας με αυτά μελέτης που διεξάχθηκε στον Παγασητικό κόλπο παρατηρούνται
παρόμοιες τιμές ολικού βάρους (W) και ολικού μήκους (L) για τα άτομα του είδους H. tubulosa και
στους δυο πληθυσμούς (Καζανίδης et al. 2009).

Πίνακας I: Τα συνηθέστερα στατιστικά αριθμητικά περιγραφικά μέτρα για τις διερευνούμενες παρ
αμέτρους των δύο ειδών.
Table I: Some common descriptive statistic values of the studied parameters of both species.
Είδος H. tubulosa H. poli
Μεταβλητή L (cm) Lst (cm) W (g) L (cm) Lst (cm) W (g)
min 11 10 83 11 7 49
1st Quadrant 24,50 16 179 16 10 72,5
Median 30 19 225 17,5 12 101
Mean 28,67 18,95 230,5 19,44 13,11 115,8
3rdQuadrant 33 22 277,5 23 16 157,5
max 40 29 473 29 22 236
SD 6,70 3,99 77,13 4,68 3,61 49,46
n 301 294

Όσων αφορά τις μεταβολές μήκους που οφείλονταν σε stress παρατηρήθηκε μείωση του ολικού
μήκος των ατόμων και των δύο ειδών με μέση μείωση 33% και 37% για τα είδη H. tubulosa και H. poli,
αντίστοιχα. Ακόμα φαίνεται ότι οι τιμές της μεταβολής του μήκους των ατόμων H. tubulosa έχουν
μεγαλύτερο εύρος και είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένες από αυτές του H. poli. Κάτι που πιθανώς
οφείλεται είτε σε διαφορετική αντίδραση των δύο ειδών έναντι του stress είτε στο μεγαλύτερο εύρος
του ολικού in situ μήκους των ατόμων του H. tubulosa που εξετάστηκαν.

Ε
ικόνα 1: Τα θηκογράμματα της μεταβολής του μήκους για τα δύο είδη.
Figure 1: Box plots of length difference for both species.
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Θετικές συσχετίσεις μεταξύ των παραμέτρων παρατηρήθηκαν και στα δύο είδη αλλά
καταγράφονται υψηλότερες τιμές R2 για το είδος H. poli. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μια καλή
(R2=0,76) συσχέτιση μεταξύ ολικού in situ μήκους (L) και του ολικού βάρους (W), μια σχετικά καλή
(R2=0,62) μεταξύ ολικού in situ μήκους (L) και ολικού μήκους σε κατάσταση stress (Lst) ενώ μεταξύ
ολικού βάρους (W) και ολικού μήκους σε κατάσταση stress (Lst) η τιμή R2 ήταν περίπου 0,51 για τα
άτομα του είδους H. poli. Οι συσχετίσεις για το H. tubulosa κυμάνθηκαν σε τιμές R2≤0,32. Οι χαμηλές
τιμές R2 για στις συσχετίσεις που εμπλέκεται το ολικό βάρος ίσως οφείλονται σε διάφορες στην
ποσότητα του περιεχομένου του γαστρεντερικού σωλήνα των ατόμων.

Εικόνα 2: Διαγραμματική απεικόνιση των γραμμικών μοντέλων συσχέτισης του ολικού in situ
μήκους (L) με το ολικό βάρος (W) και με το ολικό μήκος σε κατάσταση stress (Lst) για τα άτομα
του H. poli.
Figure 2: Diagrams of linear regression models of total in situ length (L) with the total weight (W)
and the total stress length (Lst) for the individuals of H. poli.

Ακόμα είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκαν άτομα ολικού in situ μήκους (L)
μικρότερα των 11cm για το H. tubulosa και άτομα των 7cm για το H. poli στο εύρος βαθών που
μελετήθηκε. Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει από αντίστοιχη μελέτη στην Γαλλία για τα δύο
εξεταζόμενα είδη (Francour 1989). Μία πιθανή εξήγηση αυτής της παρατήρησης θα μπορούσε να είναι
ότι επειδή τα ενήλικα άτομα μετακινούνται στα ρηχά νερά, με εξογκώματα στον πυθμένα για
αναπαραγωγή (Ocaña & Sánchez Tocino 2005) οι προνύμφες των ολοθουρίων να επικάθονται στη ρηχή
(<2m) ζώνη του κόλπου. Επίσης, οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην μελετώμενη περιοχή (Σουκισιάν
2007) κατά την περίοδο αναπαραγωγής (Despalatovic et al. 2004) να συμβάλουν και αυτοί στην
μετακίνηση των προνυμφών στη ρηχή (<2m) ζώνη του κόλπου.

Εν κατακλείδι, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω μελέτη των πληθυσμών ολοθουρίων του κόλπου
Γέρας ώστε να επιτευχθεί μια αειφόρα διαχείριση των αποθεμάτων με δεδομένη την αύξηση των
αλιευμένων ποσοτήτων ολοθουρίων σύμφωνα με την νέα νομοθεσία.
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Εποχιακή διαφοροποίηση της μεγαπανίδας στην παράκτια ζώνη Λιτοχώρου Πιερίας
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ABSTRACT 
Ioannis  Dimitriadis1,  Konstantinos  Efthimiadis1,  Pinelopi  Voulgaridou2,  Antonis  Dafnakis2,
Argyris Kallianiotis1:  Seasonal  comparison of megafaunal species assemblages in a coastal
zone off Litochoro Pieria, Greece
A series of samplings took place during the first year of a monitoring study for the artificial reef in
Litochoro, Pieria.  The  aim of  this  study  was  to  record  the  macrofauna  in  the  coastal  zone  and  to
compare the species  assemblages in  different  seasons.  So  far,  three seasonal  samplings  have been
carried out using a bottom trawl (autumn 2018, spring and summer 2019). In total, 51 species were
recorded, in particular, 42 fishes, 4 cephalopods and 5 crustaceans. Analysis of Bray-Curtis similarities
showed that spring and autumn were more similar in terms of  species composition and abundance
compared to summer. Furthermore, the calculation of several diversity indices showed that, although
there were different species assemblages in the different seasons, they were all characterized by low
dominance/high evenness and similar diversity between seasons. SIMPER analysis showed that the main
species contributing to the dissimilarities between seasons included species with significant commercial
value (Farfantepenaeus aztecus, Chelidonichthys lucerna, Solea solea and Pomatomus saltatrix).
Keywords: artificial reefs, megafauna, seasonal variability, diversity 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα  παράκτια  οικοσυστήματα  χαρακτηρίζονται  από  υψηλή  βιοποικιλότητα,  παρόλο  που

εκτίθενται σε υψηλές ανθρωπογενείς πιέσεις. Το σχετικά μικρό βάθος των παράκτιων οικοσυστημάτων
αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  στη  δημιουργία,  τη  δομή  και  τη  σύνθεση  των  βιοκοινοτήτων
(Peristeraki et al.  2017). Λόγω της σημασίας τους, τα συγκεκριμένα οικοσυστήματα προστατεύονται
από μια σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνητοί ύφαλοι (Τ.Υ.) είναι
μια μορφή προστασίας της παράκτιας ζώνης, καθώς παρέχουν ένα επιπλέον κρίσιμο ενδιαίτημα, το
οποίο αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος και οδηγεί σε αύξηση της αφθονίας και της
πυκνότητας των θαλάσσιων ζώντων οργανισμών, κυρίως μέσω της αύξησης του ρυθμού αύξησης και
επιβίωσης των νεαρών ατόμων (Fabi  et al. 2002;  Jensen 2002).  Επιπλέον,  οι Τ.Υ.  συμβάλλουν στην
αποφυγή φαινομένων διάβρωσης της παρακείμενης παράκτιας ζώνης. 

Η παράκτια ζώνη που εξετάζει η παρούσα εργασία βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή από το
Λιμάνι Λιτοχώρου μέχρι την Πλάκα Πιερίας. Στην παρούσα εργασία συγκρίνεται η αφθονία των ειδών
των  πρώτων  εποχιακών  δειγματοληψιών  οι  οποίες  υλοποιήθηκαν  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος
παρακολούθησης του Τ.Υ. που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης. Ο σκοπός της εργασίας είναι να
διερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των εποχών και να εκτιμηθεί η σύνθεση των μεγαπανιδικών
συναθροίσεων και η ποικιλότητά τους.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Πραγματοποιήθηκαν τρεις εποχιακές δειγματοληψίες με τράτα βυθού το φθινόπωρο του 2018,

την  άνοιξη  και  το  καλοκαίρι  του  2019.  Οι  δειγματοληψίες  πραγματοποιήθηκαν  σε  επιλεγμένες
διαδρομές αλιείας με μέσο βάθος 28 m. Σε κάθε δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σύρση της τράτας
παράλληλα  στην  ακτή  διάρκειας  μισής  ώρας.  Ο  συνολικός  αριθμός  ατόμων του  κάθε  είδους  που
καταγράφηκε, ανάχθηκε σε  km2 με βάση την επιφάνεια σάρωσης της τράτας. Για τη σύγκριση των
τριών εποχών, χρησιμοποιήθηκαν οι αφθονίες, εκφρασμένες σε άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, οι
οποίες αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο PRIMER 6. Ο πίνακας των ομοιοτήτων (triangular similarity
matrix)  μεταξύ  των  εποχών  υπολογίστηκε  βάσει  του  δείκτη  ομοιότητας  Bray-Curtis  έπειτα  από
μετασχηματισμό  της  αρχικής  αφθονίας  των  ειδών  με  την  τέταρτη  ρίζα.  Επίσης,  υπολογίστηκαν  οι
δείκτες ποικιλότητας  Shannon (H’),  Pielou (J’),  Margalef (d) και  Simpson (1-Λ) για να διερευνηθεί αν
υπάρχει κάποιο κυρίαρχο είδος. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση SIMPER (Similarity

175

mailto:gdimitriadis@inale.gr


percentages) για να καθοριστεί ποια ήταν τα κύρια είδη που ευθύνονται για την ανομοιότητα των
εποχών (Clarke 1993). 

Πίνακας I. Παρουσία ειδών ανά εποχή και αφθονία: (+) < 500 άτομα /km2, (++) < 1000 άτομα /km2 
και (+++) > 1000 άτομα/km2. Aut.: φθινόπωρο. Spr.: άνοιξη. Sum.: καλοκαίρι.
Table I. Presence of species per season and abundance: (+) < 500 ind./km2, (++) < 1000 ind./km2 and
(+++) > 1000 ind./km2.

Species Aut. Spr. Sum. Species Aut. Spr. Sum.

Alloteuthis media (+) (+) (+) Pagellus bogaraveo (+)
(++
+)

Alosa fallax (+) (+)  Pagellus erythrinus (+++) (+++)
(++
+)

Arnoglossus laterna (+++) (++) (+++) Penaeus kerathurus (+) (+++)
(++
+)

Arnoglossus thori (+) Pomatomus saltatrix (+) (+)

Boops boops (+) (+)  Raja miraletus (+)

Cepola macrophthalma (+) (+) (+) Leucoraja naevus (+)

Citharus linguatula (+) (+) (++) Sardina pilchardus (+) (+) (+)

Conger conger (+)  Scomber colias (+) (+)

Dentex dentex (+) (+) (++) Scorpaena notata (++) (+) (+)

Dentex gibbosus (++) (+) (+) Scorpaena porcus (+)

Diplodus annularis (+++) (+++) (+++) Sepia officinalis (++) (+) (+)

Diplodus vulgaris (+)  Serranus cabrilla (+) (+) (+)

Eledone moschata (+) (+) (+) Serranus hepatus (+) (+)

Farfantepenaeus aztecus (+) (+) Solea solea (+) (+)

Gobius niger (+) (+) Sparus aurata (+) (++) (+)

Goneplax rhomboides (+) Sphyraena sphyraena (+++)

Illex coindetti (+) (+) Spicara flexuosa (++) (+) (+)

Liocarcinus depurator (+++) (+) (+) Squilla mantis (+) (+) (++)

Loligo vulgaris (++) (+) (+) Tetronarce nobiliana (+)

Lophius budegassa (+) (+) (+) Trachinus draco (+)

Medorippe lanata (+) Trachurus mediterraneus (++) (++) (+)

Merluccius merluccius (+) (+) Chelidonichthys lucerna (+)

Mullus barbatus (+++) (+++) (+++) Trisopterus capelanus (+)

Mullus surmuletus (+)  Uranoscopus scaber (+) (+)

Octopus vulgaris (+) (+)  Zeus faber (+)

Pagellus acarne (+++) (+)      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην περιοχή μελέτης αλιεύθηκαν 51 είδη οργανισμών και  συγκεκριμένα 42 ιχθείς,  τέσσερα

κεφαλόποδα και πέντε καρκινοειδή. Η συνολική καταγεγραμμένη αφθονία (αριθμός ατόμων) για κάθε
εποχή  ήταν  65180/km2 το  φθινόπωρο,  72880  άτομα/km2  την  άνοιξη  και  57120  άτομα  /km2 το
καλοκαίρι.  Η μέση αφθονία και  στις  τρεις  εποχές ήταν 1276 άτομα /km2.  Ο  Πίνακας  I δείχνει  την
παρουσία και την αφθονία  των ειδών ανά εποχή. Από τα 51 είδη, τα 15 καταγράφηκαν μόνο σε μία
εποχή,  τα 14 σε  δύο εποχές ενώ 22 είδη καταγράφηκαν σε  όλες  τις  εποχές.  Από τα 22 είδη που
καταγράφηκαν  σε  όλες  τις  δειγματοληψίες  τα  πέντε  με  την  υψηλότερη  συνολική  αφθονία
χαρακτηρίζονται  ως  υψηλής  εμπορικής  αξίας  και  ήταν  τα  Mullus barbatus (82773/km2),  Pagellus
erythrinus (58398/km2), Diplodus annularis (12462/km2),  Penaeus kerathurus (3886/km2) και Trachurus
mediterraneus (2220/km2). Τα περισσότερα είδη εμφάνισαν αφθονία μικρότερη από 500 άτομα/km2.
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Στον  Πίνακα  II παρουσιάζονται  οι  δείκτες  ποικιλότητας,  ο  συνολικός  αριθμός  ειδών  και  η
συνολική  τους  αφθονία  ανά  εποχή.  Οπως  παρατηρείται,  οι  δείκτες  δεν  εμφάνισαν  σημαντικές
διαφοροποιήσεις. Με βάση τους δείκτες αυτούς φαίνεται να υπάρχει παρόμοια ισοκατανομή ειδών
(evenness) μεταξύ των εποχών. Ως εκ τούτου, παρόλο που εμφανίζεται διαφορετική σύνθεση ειδών
ανά εποχή (Πίνακας I), δεν φαίνεται κάποιο είδος να κυριαρχεί ώστε να διαφοροποιηθεί η ποικιλότητα
κάποιου εποχιακού δείγματος.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ομοιότητας μεταξύ των εποχών έδειξαν ότι, οι 3 εποχές είχαν
ομοιότητα σχεδόν 68%, ενώ η υψηλότερη ομοιότητα καταγράφηκε μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης
(71,8%). Αντίστοιχα, καλοκαίρι και άνοιξη είχαν ομοιότητα 70,5%, ενώ καλοκαίρι και φθινόπωρο 67,5%.

 
Πίνακας II. Δείκτες ποικιλότητας. Aut.: φθινόπωρο. Spr.: άνοιξη. Sum.: καλοκαίρι. 
Table II. Diversity indices.

Πίνακας III. Κύρια είδη υπεύθυνα για την ανομοιότητα των εποχών. Av.Abund: μέση αφθονία. 
Contr%: ποσοστό συνεισφοράς. Cum%: αθροιστικό ποσοστό συνεισφοράς. 
Table III. Major species contribute the dissimilarity of the seasons.

Species Av.Abund Av.Abund Contr% Cum.%

Aut. vs Spr. Group Aut. Group Spr.   

Sphyraena sphyraena 7,09 0 7,79 7,79

Farfantepenaeus aztecus 3,96 0 4,36 12,14

Chelidonichthys lucerna 3,96 0 4,36 16,5

Pagellus bogaraveo 3,58 0 3,94 20,44

Scorpaena porcus 3,58 0 3,94 24,37

Diplodus vulgaris 3,42 0 3,76 28,13

Solea solea 3,42 0 3,76 31,89

Illex coindetti 0 3,39 3,72 35,61

Aut. vs Sum. Group Aut. Group Sum.   

Sphyraena sphyraena 7,09 0 6,45 6,45

Pagellus acarne 5,86 0 5,33 11,78

Boops boops 3,96 0 3,61 15,39

Chelidonichthys lucerna 3,96 0 3,61 19

Trisopterus capelanus 0 3,92 3,57 22,57

Pomatomus saltatrix 3,85 0 3,5 26,07

Uranoscopus scaber 3,72 0 3,39 29,46

Arnoglossus thori 0 3,65 3,32 32,78

Serranus hepatus 0 3,65 3,32 36,09

Spr. vs Sum. Group Spr. Group Sum.   

Pagellus bogaraveo 0 6,43 7,38 7,38

Boops boops 4,03 0 4,62 12

Gobius niger 0 3,92 4,5 16,5

Trisopterus capelanus 0 3,92 4,5 20,99

Arnoglossus thori 0 3,65 4,18 25,18

Medorippe lanata 0 3,29 3,78 28,96

 Marg. (d) Pielou (J') Shan. (H') Simp. (1-Λ) Αρ. Ειδών

Aut. 7,486 0,974 3,592 0,969 40

Spr. 6,881 0,958 3,404 0,96 35

Sum. 6,544 0,971 3,423 0,963 34
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Solea solea 0 3,29 3,78 32,74

Arnoglossus laterna 5,35 8,56 3,68 36,42

Από την ανάλυση SIMPER υπολογίστηκε ο βαθμός συνεισφοράς των ειδών στη διαφοροποίηση
μεταξύ  εποχών.  Τα  είδη  που  συνεισφέραν  περισσότερο  στην  ανομοιότητα  μεταξύ  εποχών
παρουσιάζονται  στον  Πίνακα III και  ο υψηλός αριθμός τους οφείλεται  κυρίως στην εμφάνιση του
είδους σε μία από τις δύο εποχές της σύγκρισης. 

Στον παραπάνω Πίνακα παρατηρείται ότι είδη με σημαντική εμπορική αξία επηρεάζουν έντονα
την ανομοιότητα μεταξύ εποχών. Τα συγκεκριμένα είδη είναι στόχος για πολλά αλιευτικά εργαλεία της
παράκτιας και μέσης επαγγελματικής αλιείας (F. aztecus, C. lucerna, S. solea, P. saltatrix κ.α.), ενώ είναι
εν δυνάμει στόχος και των ερασιτεχνών ψαράδων στην παράκτια ζώνη (B. boops, D. vulgaris, G. niger
κ.α.).  Ωστόσο  είναι  πιθανόν,  το  ποσοστό  συνεισφοράς  στην  ανομοιότητα  να  οφείλεται  είτε  σε
περιστασιακά είδη που τυχαία αλιεύτηκαν είτε σε είδη που δεν αλιεύτηκαν σε κάποια/ες εποχιακή/ές
δειγματοληψίες και αναμένεται να καταγραφούν στις επόμενες εποχιακές δειγματοληψίες καθώς είναι
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής (S. porcus, I. coindetti, U scaber κ.α.).

Συνοψίζοντας,  στην  παρούσα εργασία  χρησιμοποιήθηκαν  δεδομένα από μια παράκτια  ζώνη
εντός της οποίας βρίσκεται ένας Τ.Υ. με ένα καθεστώς προστασίας και αναμένονταν να παρουσιάσει
υψηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με μια μη προστατευόμενη περιοχή (Arculeo et al. 1990).  Η
παραγωγικότητα και η ποικιλότητα της παράκτιας ζώνης κρίνεται υψηλή, καθώς τρεις σύρσεις μισής
ώρας  αλίευσαν  51  διαφορετικά  είδη  με  συνολική  αφθονία  195181  άτομα/km2.  Τα  είδη  με  την
μεγαλύτερη αφθονία συμπεριλαμβάνουν κάποια είδη με υψηλή εμπορική αξία. Οι εποχές είχαν υψηλό
ποσοστό ομοιότητας συναθροίσεων και υπήρχε υψηλή ισοκατανομή ειδών. Παρόλο που το ποσοστό
ανομοιότητας μεταξύ των εποχών ήταν μικρό, παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στην παρουσία των ειδών
που  πιθανόν  να  οφείλονταν  σε  πρότυπα  που  χαρακτηρίζονται  από  βιοτικούς  παράγοντες  όπως  η
περίοδος αναπαραγωγής ή  σε  αβιοτικούς  παράγοντες  όπως η  θερμοκρασία του νερού (Fabi et al.
1994). Ωστόσο, τα είδη που όριζαν την διαφοροποίηση ήταν επίσης σημαντικής εμπορικής αξίας, με
αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να οριστεί μια εποχικότητα στην αλιευτική δραστηριότητα της περιοχής,
καθώς έχει αποδειχθεί ότι η προστασία μια περιοχής μπορεί να αλλάξει την δομή της βιοκοινότητας
και κατ’ επέκταση το καθεστώς κατά το οποίο θα αλιεύεται (Speed et al. 2019).    

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δειγματοληψιών ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εξέταση
και άλλων ζωνών βάθους, κάτι που θα προσφέρει περαιτέρω χρήσιμα συμπεράσματα για την επίδραση
στις συναθροίσεις και την ένταση της αλιευτικής πίεσης στην ευρύτερη περιοχή.   Η ορθολογιστική
διαχείριση του Τ.Υ. που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης αποτελεί εχέγγυο βιώσιμης ανάπτυξης
τόσο από περιβαλλοντική όσο και κοινωνικο-οικονομική σκοπιά στη συγκεκριμένη περιοχή. 
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Επίδραση δύο ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα:
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ABSTRACT
Irini  Tsikopoulou1, Chris  J.  Smith2,  Nadia  Papadopoulou3,  Manolis  Tsapakis4,  Ioannis
Karakassis5: Effects of two human activities on the benthic ecosystem: revisiting sampling
sites after 20 years

Τwo types of long-term anthropogenic impacts on the benthic ecosystem have been investigated
after a 20-year period.  The first  concerned the indirect  effects  of  aquaculture  in a semi-closed bay
(Cephalonia, Ionian Sea) where a relatively large fish farm has been operating since 1982. In this case,
the chronic release of nutrients could cause a shift in local primary productivity and an increase in the
sedimentation of organic material at a large spatial scale. However, macrofaunal communities have not
shown deterioration, indicated that processes involved in nutrient consumption and transfer are highly
effective in such an oligotrophic environment. In the second case, changes in the benthic community on
a traditional fishing ground were addressed. An improvement in diversity metrics and ecological quality
status were also detected and along with the decrease in fishing effort that was recorded during the
study period could be linked to the Greek economic crisis.

Keywords: ecological status, aquaculture, trawling, benthic ecosystem, long-term effects

EΙΣΑΓΩΓΗ
H αλιεία αποτελεί μία από τις κύριες μορφές εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων παγκοσμίως

(Jennings  &  Kaiser  1998).  Αυτό  σε  συνδυασμό  με  τη  συνεχή  αύξηση  του  ανθρώπινου  πληθυσμού

(Duarte  et al. 2009) καθιστά τις ιχθυοκαλλιέργειες έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς

της  παγκόσμιας  οικονομίας  (FAO  2015).  Τόσο  η  αλιεία  όσο  και  η  ιχθυοκαλλιέργεια  έχουν
περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  στο  θαλάσσιο  οικοσύστημα.  Η  αλιεία με  τράτα επηρεάζει  ένα μεγάλο

ποσοστό της υφαλοκρηπίδας (Eigaard et al. 2017). Παρότι αυτή η μέθοδος αλιείας θεωρείται ένας από

τους πιο επιβλαβείς παράγοντες διατάραξης για τα ενδιαιτήματα του πυθμένα της θάλασσας (Jennings

& Kaiser 1998), οι επιπτώσεις της είναι αρκετά ποικιλόμορφες (Eigaard et al. 2016). Η διαφοροποίηση
αυτή  εξαρτάται  από  τη  χωρική  και  χρονική  κατανομή  της  αλιευτικής  προσπάθειας  και  από  τα

χαρακτηριστικά του εκάστοτε περιβάλλοντος στο οποίο οι επιπτώσεις αυτές επιδρούν  (Hiddink  et al.

2017).  Αντιστοίχως,  γνωστές  είναι  και  οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  των  υδατοκαλλιεργειών.  Οι
επιπτώσεις αυτές εκτείνονται σε τοπικό επίπεδο τόσο στο βενθικό όσο και στο πελαγικό οικοσύστημα

(Kalantzi & Karakassis 2006, Pitta et al. 2006). 
Ωστόσο, οι προαναφερθείσες επιπτώσεις συνήθως μελετώνται σε μικρή χρονική διάρκεια αλλά

και χωρική κλίμακα. Επομένως στις περιπτώσεις που οι μεγάλες χρονοσειρές δεδομένων απουσιάζουν,
τα ιστορικά δεδομένα βιοποικιλότητας από διαφορετικές χρονικές στιγμές αποτελούν χρήσιμα σημεία
αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών αλλαγών στο οικοσύστημα και  επιπλέον συνεισφέρουν στην

κατανόηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα (Griffin

2017). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της αλιείας με τράτα και
της ιχθυοκαλλιέργειας σε ένα παραδοσιακό αλιευτικό πεδίο και σε ένα μικρό και προστατευμένο από
την  ανοιχτή  θάλασσα  κόλπο,  αντίστοιχα,  έπειτα  από  20  χρόνια.  Και  στις  δύο  περιπτώσεις
χρησιμοποιήθηκε  ένα  περιεκτικό  σύνολο  δεδομένων  με  καταγραφές  βενθικής  μακροπανίδας  από
διαφορετικές  χρονικές  περιόδους  στη  διάρκεια  20  ετών.  Στόχος  της  σύγκρισης  των  ιστορικών
δεδομένων  βιοποικιλότητας  με  τα  σύγχρονα  ήταν  να  εκτιμηθούν  οι  αλλαγές:  (α)  στους  δείκτες
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ποικιλότητας της βενθικής κοινότητας και (β) στην οικολογική ποιότητα του βένθους.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η περιοχή μελέτης των επιπτώσεων της αλιείας  με τράτα βρίσκεται  βόρεια του  Kόλπου του

Ηρακλείου  στην  Κρήτη,  όπου  εκτείνεται  μία  ζώνη  αλιείας  με  τη  χρήση  συρόμενων  εργαλείων  με
κατεύθυνση  από  ανατολικά  προς  δυτικά  και  βάθος  περίπου  200m.  Οι  δύο  από  τους  σταθμούς
δειγματοληψίας είναι εκτεθειμένοι στην αλιεία (treatment in) και οι υπόλοιποι αποτελούν σταθμούς
ελέγχου και βρίσκονται βόρεια και νότια της ζώνης αλιείας (treatment out). Δείγματα συλλέχθηκαν από
αυτούς  τους  σταθμούς  στην  αρχή  (11/2013)  και  στο  τέλος  της  αλιευτικής  περιόδου  (4/2014)  και

συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα (11/1995 και 4/1996) (Smith et al. 2000).
Οι  έμμεσες  επιδράσεις  της  ιχθυοκαλλιέργειας  στο  βενθικό  οικοσύστημα  μελετήθηκαν  στον

Kόλπο του Αργοστολίου, όπου λειτουργεί μια μεγάλη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας από το 1982. Δύο
εγκαταστάσεις  ιχθυοκλωβών βρίσκονται  σε διαφορετικά  σημεία του προστατευόμενου ημίκλειστου
κόλπου συνδεδεμένου με  την ανοιχτή θάλασσα μέσω ενός στενού ανοίγματος (<3  χλμ.)  στο νότιο
τμήμα. Τα θαλάσσια ρεύματα κινούνται  από το νότο στο βορρά κατά μήκος της ανατολικής ακτής
επηρεαζόμενα  από  τους  νότιους  ανέμους.  Η  περιοχή  δειγματοληψίας  βρίσκεται  στο  κέντρο  του
κόλπου, σε βάθος 20  m, σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χλμ. από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.
Δείγματα από την περιοχή αυτή συλλέχθηκαν την άνοιξη του 2014 και 2015 και συγκρίθηκαν με τα

αντίστοιχα  ιστορικά  δεδομένα  μακροπανίδας  από  το  1996  και  το  2001  (Karakassis  et  al. 2000,

Karakassis unpublished data).
Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  έγινε  ανάλυση  της  μακροπανιδικής  κοινότητας  σε  επίπεδο  είδους,

μέτρηση γεωχημικών  μεταβλητών  (θερμοκρασία,  οργανικό  υλικό,  χλωροφύλλη  α,  οξειδοαναγωγικό
δυναμικό) και υπολογισμός του δείκτη οικολογικής κατάστασης  BQI-family (Benthic Quality Index at

family level)  (Dimitriou  et al. 2012). Η ανάλυση διασποράς (ANOVA) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο
στατιστικά  σημαντικών  διαφορών  ανάμεσα  στις  χρονικές  περιόδους.  Τέλος,  στην  περίπτωση  της
αλιείας  με  τράτα  έγινε  και  εκτίμηση  της  αλιευτικής  δραστηριότητας  στην  περιοχή  (δεδομένα
συστημάτων παρακολούθησης σκαφών -VMS- εκφορτώσεις και αριθμός σκαφών).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συγκρίνοντας τις βενθικές κοινότητες σε ένα παραδοσιακό αλιευτικό πεδίο μετά από περίπου 20

έτη παρατηρήθηκε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στον αριθμό των ειδών, στην αφθονία και στις
τιμές του δείκτη  BQI-family (Εικ. 1). Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των ετών καταγράφηκαν στους
σταθμούς  που  βρίσκονται  εντός  της  ζώνης  αλιείας,  ενδεικτικό  πιθανής  αλλαγής  στην  αλιευτική
δραστηριότητα  στον  Kόλπο  του  Ηρακλείου,  καθώς  η  περιοχή  θεωρείται  ανεπηρέαστη  από  άλλες
ανθρώπινες δραστηριότητες και οι περιβαλλοντικές μεταβλητές δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντική
διαφορά με το χρόνο. Η πυκνότητα των βενθικών ειδών (συνολική αφθονία ανά δείγμα) θεωρείται

καλός δείκτης της αλιευτικής πίεσης στο βενθικό οικοσύστημα (Gislason et al. 2017). Συγκεκριμένα, οι
αλλαγές στον αριθμό των οργανισμών που καταγράφονται σε ένα σταθμό μπορεί να αποδοθούν στην
αυξημένη  θνησιμότητα  που  προκαλεί  η  χρήση  συρόμενων  αλιευτικών  εργαλείων.  Αντιστρόφως,  η
αύξηση στη συνολική αφθονία και την οικολογική ποιότητα σχετίζονται με τη μείωση της αλιευτικής
πίεσης στην περιοχή το  διάστημα αυτό,  που είχε  ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της βενθικής
κοινότητας.  Πράγματι,  τόσο  οι  εκφορτώσεις  όσο  και  ο  αριθμός  των  μηχανότρατων  παρουσιάζουν
φθίνουσα τάση κατά τη διάρκεια της περιόδου δειγματοληψίας ενώ το ίδιο  προκύπτει  και από τα
δεδομένα του VMS (Εικ. 2) και χρονικά συμπίπτει με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Στη δεύτερη περίπτωση ο αυξανόμενος ρυθμός παραγωγής του ιχθυοτροφείου (από 900 σε
1500 τόνους ιχθύων ανά έτος), σε έναν κόλπο με σχετικά χαμηλό ρυθμό ανανέωσης του νερού, δε
φαίνεται να προκάλεσε μη αναστρέψιμες αλλαγές (shifts) στη συνολική τροφική του κατάσταση. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι παρά την συνεχή απελευθέρωση θρεπτικών από τις ιχθυοκαλλιέργειες, η
βενθική  κοινότητα  στο  κέντρο  του  κόλπου  δεν  παρουσίασε  σημάδια  υποβάθμισης  καμία  χρονική
στιγμή.  Αντίθετα,  υπήρξε  μια  μικρή  αύξηση  στη  βενθική  ποικιλότητα  και  στις  τιμές  του  δείκτη
οικολογικής κατάστασης (Εικ.  3).  Επομένως,  ενώ ο  Kόλπος του Αργοστολίου θα μπορούσε να είναι
ιδιαίτερα  ευάλωτος  στην  υποβάθμιση  της  οικολογικής  ποιότητας  του  λόγω  της  ιχθυοκαλλιέργειας
αφού πρόκειται για ένα αρκετά κλειστό κόλπο με λεπτόκοκκα ιζήματα, παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το
βενθικό περιβάλλον που δεν βρίσκεται υπό την άμεση επίδραση της ιχθυομονάδας δεν έδειξε κάποιο
σημάδι αλλοίωσης υποδηλώνει ότι οι διεργασίες που σχετίζονται με την κατανάλωση των θρεπτικών
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και τη μεταφορά τους στα ανώτερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές

σε τέτοια ολιγοτροφικά περιβάλλοντα (Dimitriou et al. 2015).

Εικ. 1. Επίδραση της αλιείας με τράτα (a) στον αριθμό ειδών, (b) στην αφθονία και (c) στις τιμές
του δείκτη οικολογικής κατάστασης (BQI-family) εντός (μαύρες ράβδοι) και εκτός (γκρι ράβδοι)
της  ζώνης  αλιείας  για  τα  έτη  1996  και  2014.  Στατιστικά  σημαντικές  διαφορές  μεταξύ  των
παραγόντων έτος (year), εποχή (season) και αλιεία (treatment) παρουσιάζονται στον πίνακα.
Fig. 1. Trawling effect in (a) average number of species, (b) total abundance, and (c) BQI-family
score per sampling unit between 1996 and 2014 in the trawled area (black bars) and in the adjacent
reference  area  (grey  bars).  Statistically  significant  differences  among  factors  year,  season  and
treatment (trawled or control) are indicated in the table.

Εικ. 2 a) Αλιευτική προσπάθεια από το 2009 έως το 2014 με βάση τα δεδομένα VMS και b) αριθμός
αλιευτικών σκαφών με βενθική τράτα και εκφορτώσεις τρατών στο Ηράκλειο από το 1996 έως το
2014.
Fig. 2. a) Fishing effort from 2009 to 2014 according to VMS data and b) number of boats and
fishing production in tons from 1996 to 2014 in Heraklion.
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Εικ. 3. Αλλαγές (a) στη ποικιλότητα και (b) την οικολογική κατάσταση στο κόλπο του Αργοστολίου
από το 1996 έως το  2015.  Η διακεκομμένη γραμμή συμβολίζει  τα όρια της  καλής οικολογικής
κατάστασης σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο  για τα Ύδατα.  Στατιστικά σημαντικές διαφορές
παρουσιάζονται στον πίνακα.
Fig. 3. Changes in (a) species richness and (b) BQI-family scores in Argostoli bay during 1996-2015.
Horizontal dash line indicates the boundary of good ecological status used in the context of the
Water Framework Directive. Statistically significant differences are indicated in the table.
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ABSTRACT
Maria kosmarikou, Siapatis Apostolos: Composition and abundance of meso-zooplankton 
communities in the Maliakos gulf 

Zooplankton  communities  constitute  the  intermediary  ring  between  the  producers  and
consumers  of  bigger  order,  such  as  the  planktivorous  fishes.  A  grid  of  7  plankton  stations  was
sampled, using a 60-cm WP2 net with a mesh-size of 0.200 mm, with vertical tows,  during three
plankton surveys carried out in Maliakos Gulf in February, May and August 2015. Concerning to the
study of zooplankton composition, the most abundant taxa were Copepods. However, in February
there was a big number of Siphonophorae, in May the most abundant taxa except from Copepods
were  Larvacea  and  in  August,  Cladoceras  had  the  greatest  abundance  values.  In  addition,
environmental parameters were recorded, using a CTD sensor. Zooplankton assemblages had a clear
seasonal character (winter, spring, and summer assemblages). It was also examined the correlation of
the distribution of mesozooplankton to a pray or predator role.
Keywords: Aegean Sea, factors, interaction, prey, predator

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τον  Margalef (1964), ο ρόλος του ζωοπλαγκτού, στο τροφικό πλέγμα μιας
παράκτιας μεσογειακής περιοχής είναι πολύ σημαντικός καθώς συμμετέχει ως ενδιάμεσος κρίκος
μεταξύ του μικρο- μακρο- ζωοπλαγκτού και των πλαγκτονοφάγων ιχθύων, καθορίζοντας τη ροή του
άνθρακα  στην  υδάτινη  στήλη  (Neumann-Leitão  et al 1999). Η  δομή  και  η  δυναμική  του
μεσοζωοπλαγκτού είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυσικών, χημικών και
βιολογικών παραγόντων (Daly & Smith, 1993). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η
ερμηνεία  της  κατανομής  του  μεσοζωοπλαγκτού  στην  περιοχή  του  Μαλιακού,  η  συσχέτιση  της
κατανομής  του  με  διάφορους  αβιοτικούς  παράγοντες  (θερμοκρασία,  αλατότητα,  απόσταση  από
ακτή) καθώς και η συσχέτιση της κατανομής του μεσοζωοπλαγκτού σε ρόλο θηράματος ή θηρευτή. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το υλικό που εξετάστηκε προέρχεται

από  δειγματοληψίες  πλαγκτού  που
πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, Μάιο
και  Αύγουστο  του  2015,  σε  ένα  δίκτυο  7
σταθμών στον Μαλιακό κόλπο (Εικονα 1). Η
συλλογή των δειγμάτων έγινε με δίχτυ τύπου
WP2, διάμετρο 60cm και με άνοιγμα ματιού
διχτιού 200μm. Η σύρση έγινε κάθετα από το
βυθό  μέχρι  την  επιφάνεια  της  θάλασσας.
Κατά τη διάρκεια της  σύρσης καταγράφηκε
το  γεωγραφικό  στίγμα,  το  βάθος  του
σταθμού, το βάθος σύρσης, η ημερομηνία, η
ώρα, και ο όγκος νερού που εισήλθε σ δίχτυ
με τη χρήση ροόμετρου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ωκεανογραφικών δεδομένων
(θερμοκρασία,  αλατότητα),  στους  ίδιους  σταθμούς,  με  τη  χρήση  CTD.  Μετά  το  πέρας  της
δειγματοληψίας τα δείγματα διατηρήθηκαν σε διάλυμα φορμόλης 4% μέσα σε πλαστικά δοχεία. Η
αναγνώριση  και  ταξινόμηση  του  υλικού  πραγματοποιήθηκε  στον  Τομέα  Ζωολογίας  -  Θαλάσσιας
Βιολογίας,  του  τμήματος  Βιολογίας  του  ΕΚΠΑ.  Ακολούθησε  ποσοτικός  προσδιορισμός  (αφθονία
ατόμων ανά 10 μ³ νερού) του μεσοζωοπλαγκτού για τα δείγματα που συλλέχθηκαν. Τέλος, έγινε ο
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Εικόνα 1: Χάρτης περιοχής μελέτης με σταθμούς 
δειγματοληψίας
Figure 1: Study area map with sampling stations

183

mailto:stefanos@hcmr.gr
mailto:maria.kosm@yahoo.gr
mailto:siapatis@hcmr.gr


διαχωρισμός των ατόμων που αναγνωρίστηκαν σε θηρευτές και θηράματα.
Εγιναν πολυμεταβλητές αναλύσεις με χρήση του λογισμικού PRIMER-E v6 (Clarke & Corley

2006). Χρησιμοποιήθηκαν ταξινομικές ομάδες με παρουσία σε περισσότερους από ένα σταθμό, ενώ
οι τιμές αφθονίας μετασχηματίστηκαν σε λογαριθμικές log(x+1) προκειμένου να μειωθεί η επίδραση
των πιο άφθονων ομάδων. Οι αναλύσεις έγιναν βάσει πίνακα ομοιοτήτων (Bray & Curtis 1957).  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα ωκεανογραφικά δεδομένα, δεν υπήρξε μεγάλη διακύμανση στην αλατότητα

τους μήνες Μάιο, Αύγουστο και Φεβρουάριο, αφού και τους 3 μήνες οι τιμές ήταν περίπου 36 psu,
σε αντίθεση με τη θερμοκρασία η οποία ήταν κατά μέσο όρο τον Φεβρουάριο 12°C, τον Μάιο 19°C,
και τον Αύγουστο 27°C. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης στον Μαλιακό κόλπο, υπάρχουν
οργανισμοί οι οποίοι είναι πιο άφθονοι σε μια εκ των τριών εποχών της δειγματοληψίας και αυτό
πιθανώς οφείλεται στην περίοδο αναπαραγωγής τόσο των ίδιων των ατόμων όσο και των θηρευτών
τους αλλά και στα αποθέματα τροφής τους  (Πίνακας 1).  Ετσι,  παρατηρήθηκε ότι η πιο άφθονη
ταξινομική ομάδα και στις 3 εποχές ήταν τα Κωπήποδα. Επίσης, τον Φεβρουάριο παρατηρήθηκαν
μεγάλες τιμές αφθονίας της ταξινομικής ομάδας των Σιφωνοφόρων. Τον μήνα Μάιο ως δεύτερη πιο
άφθονη  ομάδα  μετά  τα  Κωπήποδα  καταγράφθηκαν  οι  Κωπηλάτες.  Τέλος,  τον  Αύγουστο  η  πιο
άφθονη  ταξινομική  ομάδα  έναντι  των  άλλων  δύο  μηνών  ήταν  τα  Κλαδοκεραιωτά  με  κύριο
εκπρόσωπο το Penilia avirostris. 

Σύμφωνα με το κλαδόγραμμα όλων των σταθμών (Εικόνα 2, αριστερά), παρατηρείται μια
ομαδοποίηση των σταθμών ανάλογα με  την εποχή (Φεβρουάριος,  Μάιος,  Αύγουστος),  το  οποίο
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχε σαφής εποχιακός διαχωρισμός τόσο στην σύνθεση όσο και στην
αφθονία  των ταξινομικών  ομάδων που βρέθηκαν στους  σταθμούς αυτούς.  Εξαίρεση αποτελεί  ο
σταθμός 1 του μήνα Φεβρουαρίου, ο οποίος δεν συμπίπτει με καμία από τις υπόλοιπες ομάδες. 

Από τα 35 taxa τα οποία βρέθηκαν και αναγνωρίστηκαν, ο ρόλος του θηρευτή ανήκε στα 20,
ενώ θηράματα ήταν 15 από αυτά. Οσον  αφορά  όμως  το  κλαδόγραμμα  των  οργανισμών
ομαδοποιημένων ως θηρευτές ή θηράματα (Εικόνα 2, δεξιά), παρατηρείται ότι έχουν δημιουργηθεί
2 ομάδες με υψηλό βαθμό ομοιότητας (≈60%).  Από τις ομάδες οργανισμών που ανήκουν στην 1η

ομάδα  (Μέδουσες,  Χαιτόγναθοι,  Τροχοφόρες  προνύμφες  Πολυχαίτων,  προνύμγες  Φορωνίδιων,
ολοπλαγκτονικά  Γαστερόποδα,  προνύμφες  Δίθυρων  Μαλακίων,  Σιφωνοφόρα)  οι  θηρευτές  είναι
περισσότεροι έναντι των θηραμάτων. Στη 2η ομάδα (Κωπηλάτες, Ναύπλιοι, Κωπήποδα μικρα, μεγάλα
και μεσαία, Κλαδοκεραιωτά) συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο με τα θηράματα να είναι περισσότερα
από τους θηρευτές. Το γεγονός μπορεί να δώσει μια εξήγηση στις αυξομειώσεις του αριθμού των
ατόμων  ανά  εποχή  (μεγάλος  αριθμός  λείας,  άρα  περισσότερη  τροφή για  τους  θηρευτές  και  το
αντίστροφο).  Επίσης  σημαντική  είναι  η  παρουσία  των  αυγών και  Ιχθυονυμφών μαζί  προνύμφες
Βραχίουρων και Μακρόουρων Δεκαπόδων καθώς και προνύμφες Εχινοδέρμων. Ολες οι παραπάνω
ομάδες  οργανισμών είναι  πιο  άφθονες  το  μήνα  Μάιο.  Τον  μήνα  αυτό  καταγράφηκαν  αυγά  και
Ιχθυονύμφες τόσο από είδη που αναπαράγονται κατά τους χειμερινούς μήνες, όσο και είδη που
αναπαράγονται  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες.  Στη  Μεσόγειο  τα  περισσότερα  είδη  ψαριών
αναπαράγονται τέλος άνοιξης/αρχή καλοκαιριού (Tsikliras  et al. 2010).  Φαίνεται η αναπαραγωγή
των ενηλίκων πληθυσμών να έχει συγχρονισθεί με την καλοκαιρινή ζωοπλαγκτονική άνθιση η οποία
ακολουθεί την ανοιξιάτικη έκρηξη φυτοπλαγκτού. Τα είδη που αναπαράγονται κατά τη διάρκεια του
τέλους  άνοιξης/αρχή  καλοκαιριού  φαίνεται  να  ευεργετούνται  αφού  οι  υψηλές  συγκεντρώσεις
μικροζωοπλαγκτού (όπως Ναύπλιοι Κωπηπόδων, Κλαδοκεραιωτά) χρησιμεύουν ως δυνητικές τροφές
στην καλή επιβίωση των Ιχθυονυμφών τους. Επίσης οι υψηλές τιμές θερμοκρασίας των θαλασσίων
μαζών ευνοούν την γρήγορη ανάπτυξη των κρίσιμων πρώτων σταδίων των ψαριών (από το αυγό έως
Ιχθύδιο) και της μείωση του κινδύνου θήρευσής τους από διάφορους θηρευτές. 

Ισχυρές  παροχές  νερού  από  ποτάμια  κατά  τη  διάρκεια  της  έναρξης  του  καλοκαιριού
ακολουθείται από μία στρωμάτωση των νερών λόγω της θέρμανση των επιφανειακών νερών από
την αύξηση της διάρκειας της ημέρας και αύξησης της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας. Η δημιουργία
του θερμοκλινούς εμποδίζει την ανάμιξη των νερών και η ποσότητα των θρεπτικών στα επιφανειακά
στρώματα αρχίζουν να εξαντλούνται. Η μόνη πηγή παροχής θρεπτικών στα επιφανειακά στρώματα
μπορεί να γίνει από εκβολές ποταμών.
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Πίνακας 1: Συνολική και μέση αφθονία (άτομα/10μ³) των μεσοζωοπλαγκτονικών ομάδων στο 
Μαλιακό κόλπο.
Table 1: Total and average abundance (individuals/10m³) of mesozooplankton groups in the 
Maliakos gulf.

     

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

sum Avg sum avg sum Avg

Κωπήποδα (μικρά) 467,10 66,73 229,41 32,77 119,33 17,04

Κωπήποδα (μεσαία) 2114,30 302,04 2855,43 407,91 2046,67 292,38

κωπήποδα (μεγάλα) 201,70 28,81 150,78 21,54 93,57 13,37

Ναύπλιοι κωπηπόδων 114,02 16,29 115,01 16,42 111,46 15,92

Τρηματοφόρα 0,98 0,14 0 0 0 0

Χαιτόγναθοι 57,21 8,17 29,09 4,15 35,58 5,08

Ευφαυσεώδη 1,176 0,17 7,27 1,039 10,41 1,49

Σιφωνοφόρα 518,59 74,08 123,06 17,58 8,45 1,21

Σιφωνοφόρα (καλυκοφόρα) 0,39 0,05 0 0 0 0

Αμφίποδα 46,98 6,71 4,52 0,64 17,69 2,52

Κλαδοκεραιωτά 73,13 10,45 63,49 9,07 447,24 63,89

Κλαδοκεραιωτά (Penilia avirostris) 0 0 0 0 166,71 23,81

Κλαδοκεραιωτά (Podon) 48,95 6,99 7,27 1,04 0 0

Κλαδοκεραιωτά (Evadne) 0,78 0,11 0 0 0 0

Πρωτόζωα 14,35 2,05 1,96 0,28 0 0

Αυγά καρκινοειδών 12,38 1,77 0 0 0 0

Μέδουσες 45,80 6,54 28,30 4,04 46,39 6,63

Ανθομέδουμες 0,19 0,03 0 0 0 0

Κωπηλάτες 89,44 12,78 248,09 35,44 131,52 18,78

Προνύμφες πολυχαίτων 26,53 3,79 6,88 0,98 5,30 0,76
Τροχοφόρες προνύμφες 
πολυχαίτων 198,16 28,31 9,82 1,40 29,49 4,21

Προνύμφες δίθυρων μαλακίων 116,38 16,62 120,51 17,21 20,24 2,89

Ολοπλαγκτονικά γαστερόποδα 68,02 9,71 77,26 11,04 43,64 6,23
Προνύμφες βραχίουρων 
δεκαπόδων 15,33 2,19 41,67 5,95 23,79 3,39
Προνύμφες μακρόουρων 
δεκαπόδων 10,42 1,49 26,54 3,79 25,95 3,71

Δεσμομυάρια 0,78 0,11 0,59 0,08 0,79 0,11

Προνύμφες εχινοδέρμων 1,57 0,22 7,27 1,04 0 0

Αυγά εχινοειδών 1,77 0,25 1,77 0,25 0 0

Προνύμφες φορωνίδιων 52,88 7,55 14,15 2,02 11,20 1,60

Προνύμφες οφιουροειδών 2,16 0,30 11,20 1,60 40,89 5,84

Αυγά κωπηπόδων 19,65 2,80 2,75 0,39 0,58 0,08

Οστρακώδη 0,98 0,14 0 0 18,87 2,69

Κυκλομυάρια 0 0 0,59 0,08 0 0

Αυγά ιχθύων 2,55 0,36 24,97 3,56 13,56 1,94

Ιχθυονύμφες 1,77 0,25 11,20 1,601 3,93 0,56

ΣΥΝΟΛΟ 4326,49 618,07 4220,92 602,99 3473,30 496,18
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Εικόνα  2:  (επάνω)  Κλαδόγραμμα βαθμού ομοιότητας των  σταθμών τους  μήνες  Φεβρουάριο,
Μάιο και Άυγουστο, (κάτω) Κλαδόγραμμα οργανισμών σε ρόλο θηρευτή-θηράματος 

Figure 2: (top) Cluster of degrees of similarity of sampling stations in February, May and 
August, (bottom) Cluster of organisms as predator or prey
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Μελέτη της φλεγμονώδους αντίδρασης μετά από ενδοπεριτοναϊκό εμβολιασμό
με εμπορικά εμβόλια στο εκτρεφόμενο λαβράκι Dicentrarchus labrax (L. 1758) 
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ABSTRACT 
Efthimios  Spinos,  Vasileios  Bakopoulos:  Study  of  the  inflammatory  reaction  following
intraperitoneal  vaccination with commercial  vaccines  in farmed sea bass  Dicentrarchus
labrax (L. 1758).
Two  commercial  vaccines  that  protect  fish  against  the  diseases  caused  by  Listonella (Vibrio)
anguillarum (La) and Photobacterium damselae subsp. piscicida (Phdp). One vaccine contained an oily
adjuvant (AJ) and induced local reactions at the site of the peritoneal cavity that was delivered while
the second vaccine did not contain an oily adjuvant (AV) and only caused a mild local inflammatory
response. Histological  examination of  samples  of  the abdominal  cavity  of  vaccinated fish with  AJ
showed that the initial local aseptic inflammation remained for some time after vaccination when the
vaccination  was  done  in  the  summer  and  winter  but  no  significant  effect  on  the  survival  or
development of  the fish,  whereas the AV vaccine,  except for early  local  mild erythema and mild
leukocyte reaction, does not cause any visible damage to the tissues. 

Keywords: Vaccination, oil-adjuvanted vaccines, Sea bass, abdominal reactions. 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Μελετήθηκαν  δύο  εμπορικά  εμβόλια  που προστατεύουν  σημαντικά  τα  ψάρια  έναντι  των

λοιμώξεων με La και Phdp. Χρησιμοποιήθηκαν δύο εμπορικά εμβόλια από τα οποία το ένα περιείχε
ελαιώδες ανοσοενισχυτικό (AJ)  και  το άλλο χωρίς  ανοσοενισχυτικό (υδατικό  AV)  και  φαίνεται το
πρώτο  να  προσφέρει  μεγαλύτερη  προστασία  σε  σχέση  με  το  δεύτερο  (Spinos et al. 2017).  Η
αποτελεσματικότητα  των  ανοσοενισχυμένων  εμβολίων  οφείλεται  στη  διέγερση  μη  ειδικών
ανοσολογικών παραγόντων, την έντονη προσέλκυση διαφόρων τύπων λευκοκυττάρων στην περιοχή
όπου το εμβόλιο έχει εγχυθεί μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και την αργή απελευθέρωση αντιγόνων
για μεγαλύτερες περιόδους (Afonso et al. 2005,  Mutoloki et al. 2008).  Πιο συγκεκριμένα, μετά από
την έγχυση εμβολίου με ελαιώδες ανοσοενισχυτικό υπάρχει μια οξεία απόκριση λευκοκυττάρων που
χαρακτηρίζεται από μια πρώιμη (24-48h) κινητοποίηση ουδετερόφιλων και μακροφάγων, αλλά δεν
παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές σε άλλα λευκοκύτταρα. Αργότερα, σημειώνεται μια σταθερή
αύξηση στα λεμφοκύτταρα, μικρά λευκοκύτταρα και εωσινόφιλα και μια υψηλή συγκέντρωση στα
ουδετερόφιλα και στα μακροφάγα, η οποία διατηρείται για 1-2 μήνες (Afonso et al. 2005).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  22/7/2013  έως  7/7/2014  χρησιμοποιήθηκαν  για  τον

εμβολιασμό λαβρακιού δύο εμπορικά εμβόλια (AJ, AV), τα οποία είναι διδύναμα, δηλαδή περιέχουν
αντιγόνα από δύο διαφορετικούς παθογόνους μικροοργανισμούς το  La (ορότυπος Ο1) και το Phdp
και  χρησιμοποιούνται  για  την  ενεργητική  προστασία  των  ψαριών  από  τη  δονακίωση  και  τη
φωτοβακτηριδίαση  που  προκαλούνται  από  αυτούς.  Ψάρια  μεγέθους  30-40g τα  οποία  είχαν
εμβολιαστεί με τα δύο εμβόλια συμμετείχαν σε 5 πειραματικές μολύνσεις με La Ο1 τις ημέρες 54, 96,
163, 230 και 306 μετά τον εμβολιασμό και σε 4 πειραματικές μολύνσεις με Phdp τις ημέρες 82, 142,
209 και 287 μετά τον εμβολιασμό (Spinos et al. 2017). Σε όλα τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν στα
πειράματα  έγινε  ανατομία,  μακροσκοπικός  και  μικροσκοπικός  έλεγχος  για  την  αναζήτηση
συμφύσεων  και  του  είδους  των  φλεγμονωδών  αντιδράσεων  ως  αποτέλεσμα  του  εμβολιασμού.
Επιπλέον  των  παραπάνω  εμβολιασμών  και  προκειμένου  να  μελετηθεί  και  τεκμηριωθεί  η
δραστικότητα των εμβολιασμών όταν αυτοί πραγματοποιούνται το χειμώνα με την θερμοκρασία του
νερού σε χαμηλές τιμές, στις 30/1/2014 λαβράκια εμβολιάσθηκαν με το εμβόλιο  AJW. Το εμβόλιο
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AJW είναι  το  εμβόλιο  AJ αλλά  επειδή  χορηγήθηκε  κατά  την  χειμερινή  πειραματική  διαδικασία
ονομάστηκε AJW. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για να μελετηθεί κατά πόσο τα ψάρια που
εμβολιάζονται τον χειμώνα είναι προστατευμένα από βακτηριακές ασθένειες τους ανοιξιάτικους και
καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού (μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης
ασθενειών), καθώς και η διάρκεια ανοσίας τους. Η συγκεκριμένη μελέτη διήρκησε 316 ημέρες και ο
εμβολιασμός  ονομάστηκε  «χειμερινός  εμβολιασμός»  και  σ’αυτό  το  χρονικό  διάστημα  έγινε
παρακολούθηση της τοπικής αντίδρασης τις ημέρες 28, 42, 70, 99, 127 και 163 από τον εμβολιασμό.
Ακολούθησε  μακροσκοπικός  και  μικροσκοπικός  έλεγχος  για  την  αναζήτηση  συμφύσεων  και  του
είδους των φλεγμονωδών αντιδράσεων σε σχέση με το χρόνο, της ομάδας που εμβολιάσθηκε με το
εμπορικό εμβόλιο AJW. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κατά  τη  διάρκεια  της  μελέτης  εκτιμήθηκε  η  κατάσταση  της  κοιλιακής  κοιλότητας  των

εμβολιασμένων ψαριών και η μακροσκοπική παρατήρηση των ψαριών που εμβολιάσθηκαν με το
υδατοδιαλυτό εμβόλιο AV δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε ήπιες αντιδράσεις στην κοιλιακή κοιλότητα.
Στην  κοιλιακή  κοιλότητα  των  ψαριών  που  εμβολιάστηκαν  με  το  AJ,  το  οποίο  περιέχει
ανοσοενισχυτικό  ορυκτέλαιο,  παρατηρήθηκαν  περισσότερο  ανεπτυγμένες  φλεγμονώδεις
αντιδράσεις με τη δημιουργία άσηπτων κοκκιωμάτων στο περισπλαχνικό λίπος και ήπιας μορφής
συμφύσεων στην κοιλιακή κοιλότητα. Τα κοκκιώματα ήταν σφαιρικά, με χρώμα υπόλευκο, κόκκινο,
μπεζ ή καφέ, η διάμετρός τους κυμαινόταν μεταξύ 0,3 και 1,2  cm και ήταν στην επιφάνεια του
λιπώδους  ιστού  που  περιβάλλει  το  έντερο.  Αυτές  οι  αλλοιώσεις  χαρακτηρίζονται  ως  άσηπτη
φλεγμονώδης  αντίδραση  κοκκιωματώδους  τύπου  (Spinos 2019).  Παρακάτω  στον  πίνακα  1
συγκρίνονται οι αλλοιώσεις που προκλήθηκαν από τον εμβολιασμό στα ψάρια που εμβολιάστηκαν
με  AJ,  με  AV  και  με  AJW.  Φαίνεται  ότι  τα  ψάρια  που  έχουν  εμβολιαστεί  με  AJ  (θερινός
εμβολιασμός) και AJW (χειμερινός εμβολιασμός) δείχνουν κοκκιώματα που εμφανίζονται μετά τον
εμβολιασμό των ψαριών και εξαπλώνονται σε όλη την κοιλιακή περιοχή (βέλη). Οπως προκύπτει
από τις εικόνες στον πίνακα 1, τα κοκκιώματα στα ψάρια που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο AJ,
αφομοιώνονται όσο περνάει ο χρόνος από τον εμβολιασμό (Spinos 2019).

Πίνακας  1.  Η  κατάσταση  της  κοιλιακής  κοιλότητας  των  ψαριών  και  οι  ημέρες  μετά  τον
εμβολιασμό. Στήλη 2: εμβολιασμένα ψάρια με AJ, Στήλη 4: εμβολιασμένα ψάρια με AV, Στήλη
6:  εμβολιασμένα  ψάρια  με  AJW κατά  τον  χειμερινό  εμβολιασμό.  Τα  βέλη  δείχνουν  τις
αντιδράσεις στην κοιλιακή περιοχή των ψαριών από τα εμβόλια. 
Table 1. The condition of the abdominal cavity of the fish and the days after vaccination. Column
2: fish vaccinated with AJ, Column 4: fish vaccinated with AV, Column 6: fish vaccinated with
AJW during winter vaccination. The arrows show reactions in the abdominal area of the fish
from the vaccines. 

Ημέρες
μετά τον

Εμβο-
λιασμό

Εμβόλιο AJ

Ημέρες
μετά τον

Εμβο-
λιασμό

Εμβόλιο AV

Ημέρες
μετά τον

Εμβο-
λιασμό

Εμβόλιο AJW

7 7 28

47 39 42
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112 104 70

162 154 99

290 282 127

356 348 163

Στα  ψάρια  που  εμβολιάστηκαν  με  το  ανοσοενισχυμένο  εμβόλιο,  επτά  ημέρες  μετά  τον
εμβολιασμό, εμφανίστηκαν υπόλευκα μαλακά κοκκιώματα στο σημείο της έγχυσης του εμβολίου με
μέγεθος που κυμαίνεται  από λίγα χιλιοστά έως 1  cm,  αναπτύχθηκε δηλαδή μια κοκκιωματώδης
φλεγμονή η οποία έχει διαπιστωθεί μικροσκοπικά και σε προηγούμενες μελέτες (Afonso et al. 2005),
καθώς  επίσης  και  εμφανές  ερύθημα  στο  λίπος  που  περιβάλλει  το  έντερο.  Παρόμοιο  ερύθημα
παρατηρήθηκε  στα  ψάρια  που  εμβολιάστηκαν  με  το  υδατοδιαλυτό  εμβόλιο.  Ψάρια  που
εμβολιάστηκαν  με  το  εμβόλιο  AJ,  εμφάνισαν  σε  47  ημέρες  μετά  τον  εμβολιασμό  οζίδια  που
κυμαίνονται από 1-10mm με χρώμα που κυμαίνεται από μπεζ έως ανοιχτό καφέ στο κοιλιακό λίπος,
ενώ τα ψάρια που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο AV εμφάνισαν μόνο ερύθημα. Δείγματα της ομάδας
εμβολιασμένων ψαριών με AJ, 112 ημέρες μετά τον εμβολιασμό έδειξαν καλά σχηματισμένα οζίδια
που κυμαίνονταν σε μέγεθος από μερικά χιλιοστά έως 40  mm, είχαν μπεζ χρώμα και σκληρότερη
υφή,  ενώ  στην  ομάδα  AV,  104  ημέρες  μετά  τον  εμβολιασμό  συνεχίστηκε  το  τοπικό  ερύθημα.
Δείγματα από τις ημέρες 162 και 290 μετά τον εμβολιασμό της ομάδας εμβολιασμένων ψαριών με
AJ έδειξαν επίπεδες επιφάνειες  και  οζίδια,  με  την ίδια υφή όπως και  προηγουμένως,  καστανού
χρώματος που κυμαίνονται σε μέγεθος από μερικά χιλιοστά έως 40 mm. Η τελευταία δειγματοληψία
356  ημέρες  μετά  τον  εμβολιασμό,  έδειξε  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  αντιδράσεων του  ιστού
εξαφανίστηκαν,  με  τις  περιστασιακές  1-2  επίπεδες  καφέ  περιοχές  να  έχουν  μόλις  λίγα  χιλιοστά
μέγεθος, ενώ παρατηρήθηκαν κατά καιρούς καφέ κοκκιώματα 30 mm, τα οποία είναι απομονωμένα
γύρω από τον λιπώδη ιστό. Ηπιες ή καθόλου συμφύσεις παρατηρήθηκαν μακροσκοπικά σε όλες τις
περιπτώσεις  στα  ψάρια  που  εμβολιάστηκαν  με  AJ.  Αντίθετα,  δεν  παρατηρήθηκαν  ιστικές
αντιδράσεις  σε  όλα  τα  δείγματα  που  συλλέχθηκαν  από  τα  ψάρια  που  εμβολιάστηκαν  με  το
υδατοδιαλυτό εμβόλιο AV 162 ημέρες μετά τον εμβολιασμό (Spinos 2019). 

Μικροσκοπικά  το  ανοσοενισχυτικό  ορυκτέλαιο  που  ενσωματώνεται  στο  εμβόλιο  AJ,
προκάλεσε μια έντονη έλξη των λευκοκυττάρων και τον σχηματισμό άσηπτων κοκκιωμάτων στην
κοιλιακή  κοιλότητα,  η  οποία  προκαλεί  καφέ  μικρές  κηλίδες  ή  μικρά  καφέ  οζίδια  (εικόνα  1).  Η
ιστολογική εξέταση δειγμάτων της κοιλιακής κοιλότητας έδειξε ότι όταν παρέμενε έντονη φλεγμονή
(για  περίπου  3  μήνες  μετά  τον  εμβολιασμό),  (πίνακας  1)  προκαλούνταν  συμφύσεις  μεταξύ  της
περιοχής του σχηματισμού κοκκιωμάτων και των παρακείμενων ιστών, αλλά αυτό δεν προκάλεσε
καμία σημαντική επίδραση στην επιβίωση ή στην ανάπτυξη των ψαριών. Το υδατοδιαλυτό εμβόλιο,
εκτός από ένα πρώιμο ήπιο ερύθημα και μια ήπια προσέλκυση λευκοκυττάρων, δεν προκαλεί καμία
σημαντική εμφανή βλάβη στους ιστούς (εικόνα 1) (Spinos et al. 2017).
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Εικόνα  1.  Μικροσκοπικά  ευρήματα  δειγμάτων  ιστών  κοιλιακής  κοιλότητας  από  ιχθύες  που
εμβολιάστηκαν Α:  με το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, Β: με το
υδατικό εμβόλιο 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
Figure 1. Microscopic findings of abdominal cavity tissue samples from fish vaccinated A: with
the adjuvanted  vaccine  28  days  post-vaccination,  B:  with the  aqueous vaccine  30 days post-
vaccination.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  η έντονη φλεγμονώδης απόκριση που προκαλείται  από το
ανοσοενισχυμένο ελαιώδες εμβόλιο, ήταν επωφελής και σχετίζεται με την καλύτερη απόδοση της
εμβολιασμένης ομάδας με  AJ,  έναντι μολύνσεων με τα δύο παθογόνα.  Τέλος φαίνεται  ότι  στα
ψάρια που εμβολιάσθηκαν με AJ την 162η ημέρα να μην έχουν αφομοιωθεί τα κοκκιώματα (είναι
μικρότερα την 270η ημέρα μετά τον εμβολιασμό), ενώ στα ψάρια που εμβολιάσθηκαν τον χειμώνα
με το εμβόλιο AJW εμφανίζονται την 163η ημέρα πολύ μικρότερα κοκκιώματα. Από τα κοκκιώματα
υποβαθμίζεται  η ποιότητα του προϊόντος και  επηρεάζεται  αρνητικά η  ευζωία των ψαριών που
εμβολιάζονται.
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ABSTRACT
Niki Milatou, Sakellari Aikaterini, Manos Dassenakis, Helen Miliou, Persefoni Megalofonou:
Biochemical composition and mercury concentrations in muscle tissue of reared bluefin tuna
in the eastern Mediterranean 
The main objectives of this study were (a) to determine the mercury concentrations in muscle tissue of
Atlantic bluefin tuna reared in sea cages and to ascertain whether these concentrations exceed the
maximum levels  defined by  the European Commission  Decision and  (b)  to  detect  the relationships
between the Hg concentration and the biochemical composition (water, lipid, protein and ash). A total
of  260 bluefin tuna, ranging from 141 to 295 cm in length and from 56 to 540 kg in weight,  were
sampled from a tuna farm in the Ionian Sea. The proximate analysis of muscle tissue from the caudal
area was carried out in pooled samples.  Lipid content ranged from 15.3 to 35.2%, protein content from
13.4 to 22.9%, water content from 46.0 to 64.1% and ash content from 0.7 to 1.3 %. Significant positive
correlations between Hg concentration and protein, moisture and ash contents were found, whereas
there was a strong negative correlation between Hg concentration and lipid content. The lipid content in
farmed (18-month rearing) specimens was much higher than that in fattened (6-month rearing) ones,
whereas the protein content in fattened specimens was much higher than that in farmed ones. The
higher the rearing period, the lower the Hg concentrations and the higher the lipid content in muscle
tissue of bluefin tuna.

Keywords:  Thunnus  thynnus, biochemical  composition, mercury  concentration,  muscle  tissue,
aquaculture, Mediterranean Sea

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ερυθρός τόννος (Thunnus thynnus,  Linnaeus 1758) αποτελεί σημαντικό εμπορικό είδος των

πελαγικών οικοσυστημάτων του Ατλαντικού και της Μεσογείου (Fromentin & Powers 2005, Mylonas et
al. 2010). Η αλιεία τόννου έχει γίνει ιδιαίτερα κερδοφόρα, καθώς οι αγορές sushi-sashimi της Ιαπωνίας
αυξάνουν τη ζήτηση για ψάρια υψηλής θρεπτικής αξίας (Mylonas et al. 2010). Η εμπορική του τιμή
εξαρτάται άμεσα από την περιεκτικότητα σε λίπος. Τα ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, όπως
ο ερυθρός τόννος, θεωρούνται ευεργετικά για την υγεία επειδή περιέχουν υψηλά επίπεδα ωμέγα-3
λιπαρών οξέων (EPA, 20:5n-3 και DHA, 22:6n-3) (Daviglus et al. 2002). 

Εντούτοις, οι μεγάλοι θηρευτές, όπως ο ερυθρός τόννος, βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής
αλυσίδας  κι  ως  εκ  τούτου  δυνητικά  συσσωρεύουν  μεγάλες  ποσότητες  ανόργανων  και  οργανικών
ρύπων. Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου είναι τόσο υψηλές σε ορισμένα είδη τόννου που η κατανάλωσή
τους μπορεί  να αποτελέσει  κίνδυνο  για  την ανθρώπινη υγεία (Burger et al.  2005).  H συνιστώμενη
μέγιστη επιτρεπτή τιμή για τον  Hg καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 629/2008 (EU 2008a) και
ορίζεται για τα αλιευτικά προϊόντα στα 0,5  mg/kg w.w., με εξαίρεση ορισμένα είδη που ανήκουν σε
υψηλό τροφικό επίπεδο, όπως οι καρχαρίες, τα τοννοειδή και ο ξιφίας που γι` αυτά ορίζεται στο 1
mg/kg w.w. 

Παρόλο που η εκτροφή του ερυθρού τόννου έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια
στη  Μεσόγειο  Θάλασσα,  ελάχιστες  εργασίες  έχουν  εξετάσει  τις  σχέσεις  μεταξύ  των  επιπέδων
συγκέντρωσης του Hg και της βιοχημικής σύστασης εκτρεφόμενων ατόμων (Vizzini et al.  2010, Özden
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et al.  2018). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις του  Hg στη
σάρκα εκτρεφόμενων ατόμων και να μελετηθούν οι συσχετίσεις των επιπέδων συγκέντρωσης του Hg
με τη βιοχημική σύσταση και τον χρόνο παραμονής του ερυθρού τόννου στους κλωβούς. Επιπλέον, να
διερευνηθεί εάν οι συγκεντρώσεις του  Hg υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή
Ενωση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική μονάδα εκτροφής ερυθρού τόννου στο

Ιόνιο Πέλαγος, τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά τα έτη 2010 και 2011. Σε 260
άτομα ερυθρού τόννου μετρήθηκε το μεσουραίο μήκος (FL) στο πλησιέστερο cm, το ολικό βάρος (RW)
στο  πλησιέστερο  kg και  συλλέχθηκε  δείγμα  μυϊκού  ιστού  από  την  περιοχή  της  ουράς  για τον
προσδιορισμό της βιοχημικής σύστασης και των συγκεντρώσεων υδραργύρου (Hg). Τα 260 δείγματα
ομαδοποιήθηκαν ανά κλάση μεγέθους και περίοδο εκτροφής (6 ή 18 μήνες) και αναλύθηκαν ως 30
ομαδοποιημένα δείγματα. Οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό της βιοχημικής σύστασης του μυϊκού
ιστού,  από  την  περιοχή  της  ουράς,  πραγματοποιήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  μεθόδους  της  Ενωσης
Επίσημων Αναλυτικών Χημικών (AOAC 1998).  Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό της υγρασίας τα
δείγματα  μυϊκού  ιστού  ξηράνθηκαν  σε  κλίβανο  (Binder,  Γερμανία)  στους  110ο C για  24h.  Για  τον
προσδιορισμό  της  τέφρας τα δείγματα μυϊκού  ιστού αποτεφρώθηκαν  (Thermolyne 62700  Furnace,
ΗΠΑ) στους 530-560ο C για 24h. Τα δείγματα ζυγίστηκαν με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων και από τη
διαφορά βάρους πριν και μετά την αποξήρανση ή αποτέφρωση υπολογίστηκε το ποσοστό υγρασίας και
τέφρας κάθε δείγματος. Για τον προσδιορισμό των ολικών λιπιδίων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Folch
et al.  (1957), τροποποιημένη κατάλληλα για τους ιστούς ζωικών οργανισμών και κυρίως ψαριών. Η
τροποποίηση  έγκειται  στη  φυγοκέντρηση  αντί  για  διήθηση  του  αρχικού  ομογενοποιήματος
προκειμένου  να  διαχωριστούν  οι  υδρόφιλες  από  τις  υδρόφοβες  ουσίες.  Η  τροποποίηση  αυτή
προβλέπεται  στη  μέθοδο και  απαιτεί  την  προσθήκη  μεθανόλης στο  αρχικό  ομογενοποίημα για τη
μείωση του ειδικού του βάρους. Για τον προσδιορισμό  των αζωτούχων ενώσεων χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος Kjeldahl (1883). Η ποσότητα αυτή πολλαπλασιασμένη επί 6,25 δίνει την περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες. Τέλος, ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων Hg μετά την προκατεργασία των δειγμάτων: α)
λυοφιλίωση  και  β)  όξινη  χώνευση σύμφωνα με  τη  μέθοδο  USEPA 245,6  έγινε  με  Φασματομετρία
Ατομικής Απορρόφησης με γεννήτρια υδριδίων (Varian,  SpectrAA-200). Για τον έλεγχο της ακρίβειας
των  μετρήσεων  χρησιμοποιήθηκαν  Πιστοποιημένα  Υλικά  Αναφοράς  (Certified Reference Material,
CRM): α) μυϊκός ιστός καρχαρία  DORM-2 (National Research Council of Canada,  NRCC) και β) μυϊκός
ιστός τόννου  IAEA-436 (International Atomic Energy Agency,  IAEA NUCLEUS). Για κάθε δείγμα έγιναν
δύο ή τρεις επαναλήψεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το μεσουραίο μήκος των 260 εκτρεφόμενων ερυθρών τόννων κυμάνθηκε από 141 έως 295 cm,

με μέση τιμή 213 cm ± 35 και το ολικό τους βάρος από 56 έως 540 kg, με μέση τιμή 213 kg ± 99. Οι
συγκεντρώσεις του Hg κυμάνθηκαν από 0,49 έως 1,60 mg/kg w.w., με μέση τιμή 0,87 mg/kg ± 0,30. Η
ακρίβεια  προσδιορισμού  των  συγκεντρώσεων  Hg ήταν  πολύ  υψηλή,  98%.  Το  43%  των  δειγμάτων
μυϊκού ιστού του ερυθρού τόννου περιείχαν  Hg πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο (1  mg/kg
w.w.) σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οσον αφορά, τη μέση συγκέντρωση Hg
στον μυϊκό ιστό των ατόμων ερυθρού τόννου που εκτράφηκαν 6 μήνες ήταν σημαντικά μεγαλύτερη
(P=0,0000) απ` αυτή των ατόμων που εκτράφηκαν 18 μήνες, με μέσες τιμές 0,95 ± 0,30 και 0,74  ± 0,24,
αντίστοιχα. Φαίνεται ότι η μεγαλύτερη περίοδος εκτροφής συμβάλλει στη μείωση των συγκεντρώσεων
Hg στον μυϊκό ιστό. Το ίδιο απέδειξαν και οι Nakao et al. (2007) μελετώντας τις συγκεντρώσεις Hg στον
τόννο,  Thunnus orientalis (Temminck &  Schlegel 1844). Η βιοχημική σύσταση (% νωπού βάρους) των
260 εκτρεφόμενων ερυθρών τόννων δίνεται στον Πίνακα I. Οι συσχετίσεις των επιπέδων συγκέντρωσης
του Hg με τη βιοχημική σύσταση και τον χρόνο παραμονής τους στους κλωβούς δίνονται στις Εικόνες 1
και  2. H υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος στα εκτρεφόμενα άτομα ερυθρού τόννου αποδόθηκε στη
διατροφή τους που ήταν πλούσια σε λιπαρά ψάρια, όπως ρέγγα (Clupea harengus,  Linnaeus 1758),
σαρδέλα (Sardina pilchardus,  Walbaum 1792) και σκουμπρί (Scomber scombrus,  Linnaeus 1758) και
στην περιορισμένη κινητικότητά τους στους κλωβούς. 
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Πίνακας Ι: Βιοχημική σύσταση (%) μυϊκού ιστού 260 εκτρεφόμενων ατόμων ερυθρού τόννου, 
Thunnus thynnus, στην ανατολική Μεσόγειο (2010-2011).
Table I: Biochemical composition (%) in muscle tissue of 260 reared bluefin tuna, Thunnus 
thynnus, in the eastern Mediterranean (2010-2011).

Βιοχημική σύσταση Μ.Σ Τ.Α Ελάχιστο Μέγιστο

Πρωτεΐνες 18,05 2,02 13,37 20,93
Ολικό λίπος 24,47 4,47 15,33 35,17
Υγρασία 54,66 3,79 45,98 64,13
Τέφρα 0,85 0,14 0,66 1,25

Μ.Σ, μέση τιμή; Τ.Α, τυπική απόκλιση

Οι αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές θετικές συσχετίσεις
μεταξύ  των  συγκεντρώσεων  Hg και  των  πρωτεϊνών,  της  υγρασίας  και  της  τέφρας,  ενώ στατιστικά
σημαντική  αρνητική  συσχέτιση  μεταξύ  των  συγκεντρώσεων  Hg και  του  ολικού  λίπους  (Εικόνα  1).
Αντίστοιχα, οι Balshaw et al. (2008) παρατήρησαν ότι οι συγκεντρώσεις του Hg σε νωπούς ιστούς του
νότιου  ερυθρού  τόννου (Thunnus maccoyii,  Castelnau 1872)  μειώθηκαν  με  την  αύξηση  του
περιεχόμενου  λίπους.  Τα  χαμηλά  επίπεδα  Hg στον  μυϊκό  ιστό  εκτρεφόμενου  τόννου  αποδίδονται
συχνά στην υψηλή περιεκτικότητα του σε λιπίδια (Balshaw et al. 2008,  Ross & Edwards 2015,  Kumar
2018). Οι  Nakao et al. (2007)  ανέφεραν  ότι  το  71  -  89%  του  Hg βρίσκεται  στις  πρωτεΐνες  του
σαρκοπλάσματος  και  των  μυϊκών  ινών.  Γενικά,  πιστεύεται  ότι  ο  Hg δεσμεύεται  ισχυρά  με
σουλφυδρύλια ή θειόλες (SH-υδροθειομάδα) που περιέχονται σε πρωτεΐνες (π.χ.  μεταλλοθειονίνες)
(Annibaldi et al. 2019).

Στα άτομα ερυθρού τόννου που εκτράφηκαν 18 μήνες βρέθηκε υψηλότερο ποσοστό λίπους
(P=0,0000) και χαμηλότερο ποσοστό πρωτεϊνών (P=0,0000) απ` αυτό των ατόμων που εκτράφηκαν 6
μήνες  (Εικόνα  2).  Οπως  αναμενόταν  η  αύξηση  του  χρόνου  παραμονής  στους  κλωβούς  είχε  ως
αποτέλεσμα την αύξηση του λίπους στον μυϊκό ιστό.

Εικόνα 1: Συσχετίσεις των συγκεντρώσεων Hg (mg/kg, w.w.) και της βιοχημικής σύστασης των  
εκτρεφόμενων ατόμων ερυθρού τόννου, Thunnus thynnus (n=260).
Figure 1: Relationships between Hg (mg/kg, w.w.) concentrations and biochemical composition of 
reared bluefin tuna, Thunnus thynnus (n=260).
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Εικόνα 2: Θηκόγραμμα του ολικού λίπους και των πρωτεϊνών των ατόμων ερυθρού τόννου, 
Thunnus thynnus, ανά περίοδο εκτροφής (6 μήνες, n=144; 18 μήνες,  n=116).
Figure 2: Box and Whisker plot of total lipids and proteins of bluefin tuna, Thunnus thynnus, per 
rearing period (6 months, n=144; 18 months, n=116).
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ABSTRACT
Evangelos Konstantinidis1,2, Costas Perdikaris1, Christos Batzios3, Basile Michaelidis2, 
Konstantinos Ganias2: Surveying marine fish cage-farming sector in Thesprotia: trends and 
prospects.  
Marine fish farming is important for Greece, as it annually produces around 117,000 tons and provides
approximately 12,000 direct and indirect jobs. In NW Greece, cage farming in Thesprotia Regional Unit
represents approximately 8% of the national production for sea bream and sea bass. The current work
presents data referring to years 2002, 2007, 2012 and 2017, which are related to the number of farms,
licensed production capacities, surface of leased sites, net cage surfaces, cage typology and employees.
The maturity and intensification of the sector is particularly reflected on the continuous replacement of
small  wooden  and  metal  cages  by  circular  plastic  cages  with  circumference  up  to  120  m  and  on
technological  advances.  Accordingly,  performance  indices  calculated related  to  the  number  of
employees and leased surfaces and, finally, an estimation of the production cycle cost breakdown (%) of
a market-size fish of sea bream/sea bass, were calculated.

Keywords: Marine fish farming, cage typology, Thesprotia, performance indices, production cost 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα παράγει  περίπου 117.000 τόνους ετησίως και

παρέχει περίπου 12.000 θέσεις εργασίας σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές
(ΣΕΘ  2018).  Η  περίπτωση  της  Θεσπρωτίας  (ΒΔ  Ελλάδα),  αποτελεί  χαρακτηριστικό  παράδειγμα της
εξέλιξης του κλάδου. Συγκεκριμένα ο κλάδος αυτός ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με την
εγκατάσταση  μικρής  μονάδας  στον  Ορμο  της  Ηγουμενίτσας  με  ξύλινους  κλωβούς  και  γόνο
προερχόμενο από ιχθυογεννητικό σταθμό (ΙΧΣ) της Κεφαλονιάς (Φρέντζος 2019). Στη συνέχεια, μικρές
μονάδες εγκαταστάθηκαν στον ίδιο όρμο και στο γειτονικό Ορμο Βάλτου. Κατόπιν, στα τέλη της ίδιας
δεκαετίας, αναπτύχθηκε ένας ΙΧΣ και λίγες -αρχικά- μικρές μονάδες στη Λωρίδα Σαγιάδας, στα σύνορα
με την Αλβανία. Κατά την επόμενη δεκαετία (1990), ακολούθησε η εγκατάσταση σημαντικού αριθμού
μονάδων στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα η περιοχή της Θεσπρωτίας να παράγει σήμερα το 8% της
εθνικής παραγωγής τσιπούρας (Sparus auratus, L.) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax, L.), καθώς και
μικρές  ποσότητες  «νέων»  ειδών  όπως  ο  κρανιός  (Argyrosomus regius,  Asso 1801),  το  φαγγρί  του
Ειρηνικού (Pagrus major,  Temminck &  Schlegel 1843) και παλαιότερα το μυτάκι (Diplodus puntazzo,
Walbaum 1792). Πλέον, η περιοχή κατατάσσεται ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα ιχθυοκαλλιεργητικά
κέντρα της Ελλάδας. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση του κλάδου της θαλάσσιας
ιχθυοκαλλιέργειας  στη  Θεσπρωτία,  μέσω  της  εξέλιξης  της  τυπολογίας  των  ιχθυοκλωβών  και  της
παραγωγής, της ενσωμάτωσης τεχνολογικών/βιοτεχνολογικών εφαρμογών και τέλος την εκτίμηση των
δεικτών αποδοτικότητας/εντατικοποίησης για το έτος 2017.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η περιοχή μελέτης είναι η περιοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ειδικότερα ο Ορμος Ηγουμενίτσας, ο

Ορμος Βάλτου και η Λωρίδα Σαγιάδας. Τα δεδομένα προήλθαν από το αρχείο του Τμήματος Αλιείας
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και από επιτόπιες επισκέψεις στις μονάδες. Αυτά αφορούν στα έτη 2002,
2007, 2012 και 2017 και αναφέρονται σε: α) αριθμό μονάδων, β) συνολική εγκεκριμένη δυναμικότητα,

1196



γ) τύπο, αριθμό και επιφάνεια ιχθυοκλωβών και δ) αριθμό εργαζομένων (για το 2017). Αναφορικά με
τις τεχνολογικές και βιοτεχνολογικές εξελίξεις, αυτές αποτυπώθηκαν κατά τους επιτόπιους ελέγχους,
σε συνδυασμό και με τα επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού των μονάδων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο μεγαλύτερος αριθμός των μονάδων για την περίοδο 2002-2017 στη Θεσπρωτία ανήλθε σε 27

και παρατηρούνται τα έτη 2007-2012. Στη συνέχεια, μέσω άμεσων εξαγοράσεων, συγχωνεύσεων και
ενοποιήσεων, ο συνολικός αριθμός τους περιορίστηκε σε 22, οι οποίες ανήκουν σε 19 εταιρείες. Οι
μονάδες εκτροφής είναι κυρίως συγκεντρωμένες στη Λωρίδα Σαγιάδας (18 από τις 22 μονάδες).

Το  2002  η  μισθωμένη  επιφάνεια  των  περισσότερων  μονάδων  κυμαινόταν,  από  10  ως  20
στρέμματα.  Συγκεκριμένα,  11  από  τις  18  μονάδες  έκτρεφαν  τσιπούρα-λαβράκι  σε  μισθωμένη
επιφάνεια 10 στρεμμάτων. Στο διάστημα 2002-2007, ενεργοποιήθηκαν οι άδειες που είχαν χορηγηθεί
(έως το έτος 2000) για εκτροφή «νέων» ειδών, ενώ μετεγκαταστάθηκαν μονάδες από άλλες περιοχές
στη Θεσπρωτία. Ετσι, κατά το 2007, η συνολική μισθωμένη επιφάνεια διπλασιάστηκε (σε σύγκριση με
το 2002)  στα 480 στρέμματα, κάτι  που διατηρήθηκε έως το  2017.  Η συνολική ετήσια εγκεκριμένη
δυναμικότητα τριπλασιάστηκε κατά την ίδια περίοδο (Εικόνα 1). Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί
ότι  η  συνολική  μισθωμένη  επιφάνεια  των  μονάδων  ιχθυοκαλλιέργειας  στη  Θεσπρωτία  (467,4
στρέμματα), είναι συγκρίσιμη με την επιφάνεια του αεροδρομίου της Κέρκυρας το οποίο έχει έκταση
470  στρέμματα,  αντανακλώντας  το  μειωμένο  περιβαλλοντικό  αποτύπωμα  της  δραστηριότητας,
αναφορικά με χωρικές απαιτήσεις.

Εικόνα 1: Συνολική εγκεκριμένη δυναμικότητα και συνολική μισθωμένη έκταση μονάδων.
Figure 1: Total annual licensed production capacity and leased marine area of marine fish farms.

Μετά  το  2002  και  κατ’  αντιστοιχία  προς  τη  μισθωμένη  έκταση,  η  συνολική  επιφάνεια  των
ιχθυοκλωβών, υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση 254%). Ο αριθμός των ιχθυοκλωβών παρουσίασε αυξητικές
τάσεις έως το 2012. Στην συνέχεια όμως και έως το 2017 ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 14% (Εικόνα
2). 

Εικόνα 2: Συνολικός αριθμός των ιχθυοκλωβών και της επιφάνειας τους (2002-2017).
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Figure 2: Total number of cages and their net surface (2002-2017).

 Αυτό οφείλεται  στην αντικατάσταση των μικρών ξύλινων και  μεταλλικών ιχθυοκλωβών από
πλαστικούς με περίμετρο ως και 120 μ. (Εικόνα 3). Η αντικατάσταση αυτή δεν επηρέασε αρνητικά την
αδειοδοτημένη δυναμικότητα, η οποία, αντίθετα, αυξήθηκε κατά 14% στην ίδια περίοδο (Εικόνα 1).

Εικόνα 3: Τυπολογία των ιχθυοκλωβών στη Θεσπρωτία (2002-2017). Π: περίμετρος. Πολύ μικροί
κλωβοί: ως 36 τ.μ. Μικροί κλωβοί: 37-100 τ.μ. Μεσαίοι κλωβοί: 101-144 τ.μ. Μεγάλοι κυκλικοί
κλωβοί: > 60μ. περίμετρο. 
Figure 3:  Typology of fish  cages used in Thesprotia  (2002-2017). C: circumference.  Very small
cages: up to 36 m2; Small cages: 37-100 m2; Medium cages: 101-144 m2; Big circular cages: >60 m
circumference.

H παραγωγή  σε  τόνους  ανά  μισθωμένη  επιφάνεια,  αυξήθηκε  κατά  την  περίοδο  2002-2017
(2002: 13,15 τόνοι, 2007: 12,25 τόνοι, 2012: 16,26 τόνοι, 2017: 19,28 τόνοι). Με τον συνολικό αριθμό
εργαζομένων κατά το 2017 να ανέρχεται στους 250,  η συνολική παραγωγικότητα ανήλθε σε 36,01
τόνους ανά εργαζόμενο. Επίσης, η αναλογία εργαζόμενοι προς μισθωμένη έκταση υπολογίστηκε σε
1,87. Κατά συνέπεια, μια τυπική μονάδα 500 τόνων σε 20 στρέμματα, απαιτεί 11-14 εργαζόμενους.

Η  ανάλυση  κόστους  παραγωγής  (%)  για  μια  τυπική  μονάδα  500  τόνων  το  2017  ανά  κιλό
εμπορικού μεγέθους,  εκτιμήθηκε σε:  57,41% (τροφές),  18,23% (γόνος),  8,20% (λειτουργικά),  6,83%
(συσκευασία), 4,56% (εμβολιασμοί, αντιβιοτικά), 2,28% (αποσβέσεις), 1,88% (καύσιμα, ηλεκτρικό και
νερό), 0,38% (συντήρηση) και 0,23% (δάνεια). Σε απόλυτη τιμή, το κόστος παραγωγής, εκτιμήθηκε σε
4,39 € ανά κιλό. Συνολικά, ο κλάδος σε τοπικό επίπεδο (με τον ΙΧΣ και την μονάδα προπάχυνσης), έχει
εκτιμηθεί ότι συνεισφέρει στο ΑΕΠ της Θεσπρωτίας με 60.000.000 € περίπου (Kapantagakis et al. 2018).

Οι  βασικές  τεχνολογικές  και  βιοτεχνολογικές  εξελίξεις/εφαρμογές  που  καταγράφονται  στον
κλάδο, αποτυπώνονται συνοπτικά στο ακόλουθο Πίνακα Ι και ακολουθούν στενά τη συνολική εξέλιξη
του κλάδου σε εθνικό επίπεδο (Theodorou et al. 2015). 

Πίνακας  Ι:  Τεχνολογικές/βιοτεχνολογικές  εφαρμογές  στη  θαλάσσια  ιχθυοκαλλιέργεια  στη
Θεσπρωτία.
Table 1: Technological/biotechnological applications in marine fish farming in Thesprotia.

Τεχνολογικές Βιοτεχνολογικές

Διχτυοκλωβοί: χρήση διχτυών τύπου dyneema και D-nets. Θεραπεία/προφύλαξη: 
ευρεία χρήση εμβολίων 
για Photobacterium 
damselae var. piscicida) 
και Vibrio anguillarum 

Σχεδίες/σκάφη: ευρεία χρήση σχεδιών με γερανό για εξαλίευση, αλλαγή
διχτυών, τάισμα, επισκευές, μετακίνηση κλωβών, κλπ.

Χορήγηση και διαχείριση τροφής: τάισμα με το χέρι μόνο στο γόνο. Στα
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μεγαλύτερα μεγέθη, με μηχανικά μέσα (κανονάκια) από σκάφη/σχεδίες.
Το  FCR,  από  2,5  με  τη  χρήση  σύμπηκτων,  μειώθηκε  με  τη  χρήση
εξωθημένων ιχθυτροφών (extruded) σε 2,0.

(λαβράκι και τσιπούρα) 
καθώς και Nodavirus 
(λαβράκι). Χρήση 
εμβολιαστικών μηχανών.
Αντιπαρασιτικοί 
παράγοντες μέσω της 
τροφής σε λαβράκι. 
Λουτρά φορμόλης 
(τσιπούρα και λαβράκι) 
και μειωμένη χρήση 
αντιβιοτικών.

Ηλεκτρονικός  εξοπλισμός:  συστήματα  παρακολούθησης  (κάμερες  &
ραντάρ)  και  απομακρυσμένη  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  για
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Λογισμικά  Η/Υ:  ειδικά  σχεδιασμένα  λογισμικά  για  τη  διαχείριση  του
ζωικού κεφαλαίου, της τροφής, του σχεδιασμού, της ιχνηλασιμότητας, της
ανάλυσης κόστους και της πρόγνωσης στην ανάπτυξη του ψαριών.

Διαλογή: Χρήση αυτόματων διαλογέων με φωτοκύτταρα

Περιβαλλοντική διαχείριση: ανακύκλωση πλαστικών σάκων ιχθυοτροφών
και παλετών. Αποτέφρωση νεκρών ψαριών ή συλλογή για επεξεργασία
υποπροϊόντων.

Σύσταση τροφών: Αποκλειστική χρήση εξωθημένων σύμπηκτων, μερική υποκατάσταση ιχθυάλευρου
με  φυτικές  ή  μη  πρώτες  ύλες,  (π.χ.  σογιάλευρο,  καλαμποκάλευρο,  γαριδάλευρο,  πτεράλευρο,
αιματάλευρο, μονοκυτταρικές πρωτεΐνες), χρήση ισορροπιστών του προφίλ των αμινοξέων,  χρήση
προμιγμάτων βιταμινών/μεταλλικών στοιχείων και καροτενοειδών.

Συσκευασία: συσκευασία σε τρία μεγάλα συσκευαστήρια (HACCP και ISO).

Η ιστορική εξέλιξη του κλάδου της θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στη Θεσπρωτία παρουσιάζει
ιδιαίτερη  δυναμική,  αντανακλώντας  μια  δραστηριότητα  σε  φάση  παραγωγικής  και  τεχνολογικής
ωριμότητας  (π.χ.  τυπολογία  κλωβών,  τεχνολογικές  εφαρμογές,  δείκτες  αποδοτικότητας).  Παρά  τα
προβλήματα  που  άπτονται  γραφειοκρατικών  και  αδειοδοτικών  αγκυλώσεων  (Frentzos 2013)  και
μείωσης  των  περιθωρίων  κέρδους,  η  περιοχή  έχει  σοβαρά  πλεονεκτήματα  ώστε  να  εξελιχθεί  σε
πρωταρχικό ιχθυοκαλλιεργητικό κέντρο (π.χ. διεθνής λιμένας, Εγνατία οδός, μικρή απόσταση από ΙΧΣ,
απουσία  συγκρούσεων  χρήσης  γης,  παρουσία  σύγχρονων  συσκευαστηρίων,  εγκατάσταση  κέντρου
αποθήκευσης  και  διανομής  (logistics),  αναμενόμενη  θεσμοθέτηση  Π.Ο.Α.Υ.  με  τελικό  παραγωγικό
στόχο  τους  25.000  τόνους).  Για  την  κάλυψη  των  μελλοντικών  αναγκών,  θα  απαιτηθούν  νέοι  ΙΧΣ,
μονάδες  προπάχυνσης,  πάχυνσης,  χερσαίες  εγκαταστάσεις  υποστήριξης  των  μονάδων  και  νέα
συσκευαστήρια. Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι τοπικές και
αναστρέψιμες  (χαμηλής  περιβαλλοντικής  επίπτωσης;  Volpe et al.  2013),  αποτελεί  αναγκαιότητα  η
αξιοποίηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών (π.χ. εναλλακτικές πρώτες ύλες για τις ιχθυοτροφές,
βιολογική  ιχθυοκαλλιέργεια,  πολυτροφική  ιχθυοκαλλιέργεια),  με  στόχο  τη  διατήρηση  της
βιοποικιλότητας, την περιβαλλοντική αειφορία και τη βελτίωση της εικόνα του κλάδου (Perdikaris et al.
2016).
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ABSTRACT
Evangelos  Konstantinidis1,2,  Costas  Perdikaris1,  Christos  Batzios3,  Basile  Michaelidis2,
Konstantinos Ganias2:  Life cycle assessment of packaging plant for fresh farmed fish (NW
Greece) and scenarios to reduce environmental impacts.
The growing significance of fish farming has raised concerns over environmental issues. Particularly, the
absence of  such data  for  the packaging stage of  farmed sea bream and sea bass  is  evident in  the
literature. Within this context, the application of Life Cycle Assessment (LCA) method may offer a fresh
insight  into  the  relation  between  the  use  of  inputs,  processes,  final  product  and  by-products  to
environmental impact indicators. The application of LCA to a packaging plant in NW Greece, showed
that  electricity  and  the  use  of  pallets  and  polystyrene  packaging  boxes  contributed  significantly  to
environmental  impacts.  Accordingly,  the application  of  three alternative  scenarios  (i.e.  use  of  solar
energy, recycling of the polystyrene boxes and the combination of solar energy use with recycling of all
packaging  materials)  led  to  drastic  reduction  of  the  environmental  footprint.  Conclusively,  the  LCA
approach may serve as a valuable managerial and strategic planning tool for the fish packaging sector.

Keywords: LCA, aquaculture, packaging plant, seabream-seabass, recycling, renewable energy sources.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο  κλάδος  της  θαλάσσιας  ιχθυοκαλλιέργειας  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικός  για  την  Ελλάδα,  με

ετήσια  παραγωγή που ανέρχεται στους 117.000 τόνους (ΣΕΘ, 2018). Σχεδόν το σύνολο του τελικού
προϊόντος, συσκευάζεται σε εγκεκριμένα και πιστοποιημένα συσκευαστήρια. Εντούτοις, το ζήτημα των
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων κατά  το  στάδιο  της  συσκευασίας  δεν  έχει  επαρκώς  μελετηθεί.  Είναι
ενδεικτικό, ότι δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη επιστημονική εργασία αναφορικά με τα εκτρεφόμενα
Μεσογειακά είδη ιχθύων. 

Σύμφωνα  με  τις  αρχές  του  ISO (International Organization for Standardization,  Γενεύη)  της
οικογένειας  14040-14044,  η  αξιολόγηση  του  κύκλου  ζωής  (ΑΚΖ  –  Life cycle assessment/LCA)  ενός
προϊόντος αποτελεί́ μία τεχνική́ εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με ένα
προϊόν, μια διεργασία ή μία δραστηριότητα από την αφετηρία (πρώτες ύλες) μέχρι και το τέλος της
ζωής  ενός  προϊόντος  (ανακύκλωση) (ISO 2006  a,b).  Η  συγκεκριμένη  τεχνική  προσδιορίζει  και
ποσοτικοποιεί  την ενέργεια που απαιτείται και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
ενός προϊόντος, καθώς και τις εκροές που προκύπτουν από όλες τις διαδικασίες και επιβαρύνουν το
περιβάλλον. 

Η δομή́ και οι απαιτήσεις της ΑΚΖ, όπως ορίζονται από τα ανωτέρω πρότυπα ISO, περιγράφονται
σε  τέσσερα  στάδια:  α)  στον  ορισμό  του  σκοπού  και  του  πλαισίου  της  μελέτης,  
β)  στην  απογραφική  ανάλυση  του  κύκλου  ζωής  (Life  Cycle  Inventory  Analysis),  γ)  στην  ανάλυση
επιπτώσεων του κύκλου ζωής (Life Cycle Impact Assessment) και δ) στην ερμηνεία της ανάλυσης. Τα
δεδομένα της συλλογής (πόρων και εκροών) συναθροίζονται ποσοτικά́ για ολόκληρο τον κύκλο ζωής,
ταξινομούνται  και  εκφράζονται  σε  συγκεκριμένες  κατηγορίες  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  (π.χ.
κλιματική αλλαγή, ευτροφισμός, οικοτοξικότητα, κ.λπ). 

Η  παρούσα  εργασία  έχει  διττό  στόχο:  α)  την  αξιολόγηση του  κύκλου  ζωής  στο  στάδιο  της
συσκευασίας τσιπούρας (Sparus auratus L.) και λαβρακιού (Dicentrarchus labrax L.) με τον συμβατικό
τρόπο και β) την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,
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με αντικατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας από ενέργεια που προέρχεται από φωτοβολταϊκά στοιχεία,
με  ανακύκλωση  αποκλειστικά  του  υλικού  των  κιβωτίων  διογκωμένης  πολυστερίνης  (φελιζόλ)  και,
τέλος, με συνδυασμό χρήσης ηλιακής ενέργειας και πλήρους ανακύκλωσης του συνόλου των υλικών
συσκευασίας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα δεδομένα για την ΑΚΖ, συλλέχθηκαν σε συσκευαστήριο νωπών εκτρεφόμενων ιχθύων στην

ΒΔ Ελλάδα και αφορούν ετήσια παραγωγή (συσκευασία) 3.500 τόνων ιχθύων, συνολικά. Συλλέχθηκαν
στοιχεία που αφορούν στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, πόσιμου νερού, υλικών συσκευασίας,
είδους και απόστασης μεταφορικών μέσων με αναγωγή στη συσκευασία ενός τόνου συσκευασμένων
ιχθύων και  των δύο  ειδών,  από  την  είσοδο στο  συσκευαστήριο ως  και  την  παράδοση στο Μπάρι
(Ιταλία). Επιπλέον, μετρήθηκαν οι τιμές του βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD5) και του χημικά
απαιτούμενου οξυγόνου (COD) στις ισοθερμικές δεξαμενές εξαλίευσης («βούτες») των ψαριών κατά
την άφιξή τους στο συσκευαστήριο. Για την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων και τον υπολογισμό
της ΑΚΖ, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SimaPro (ver. 8.3.2, PreConsultans). Η μέθοδος επεξεργασίας
των δεδομένων ήταν η ReCiPe Midpoint (E) V1.10, οι βάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της EcoInvent,
ενώ δεν λήφθηκαν υπόψη οι επιβαρύνσεις από την κατασκευή του συσκευαστηρίου, καθώς ο χρόνος
ζωής τους, υπερβαίνει τα 5 έτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η  συμβατική  λειτουργία  της  συσκευασίας  ενός  τόνου  ψαριού  (με  μέσο  βάρος  έως  500  g),

απαιτεί  91,74  KW ηλεκτρικής  ενέργειας,  2,004  ευρω-παλέτες,  28,49  Kg διογκωμένης πολυστερίνης
(EPS), 0,944 m3 γλυκού νερού, 9,5 tkm (τονο-χιλιόμετρα) για τη μεταφορά με φορτηγό και 195 tNmiles
(τονο-ναυτικά μίλια) για τη μεταφορά με πλοίο και μικρές, αλλά με συμμετοχή στις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις,  ποσότητες  από  τα  υπόλοιπα  υλικά  συσκευασίας  (1,002  kg πολυαιθυλένιο  χαμηλής
πυκνότητας,  0,168 kg πολυεστέρας, 0,597 kg πολυπροπυλένιο, 0.251 kg χαρτοπολτός).

Η  μεγαλύτερη  περιβαλλοντική  επιβάρυνση  από  τη  διαδικασία  συσκευασίας,  αποδίδεται
ιεραρχικά στην παραγωγή/κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, στο υλικό των παλετών
(ξύλο) και στην κατασκευή/χρήση διογκωμένης πολυστερίνης των ιχθυοκιβωτίων (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1: Αξιολόγηση κύκλου ζωής συσκευασμένου εκτρεφόμενου ψαριού με συμβατικό τρόπο.
Figure 1: Life cycle assessment of packaged farmed fish with the conventional method.
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Για  παράδειγμα,  η  επιβάρυνση  που  προέρχεται  από  την  παραγωγή  και  χρήση  ηλεκτρικής
ενέργειας  στις  κατηγορίες  ευτροφισμός  εσωτερικών  και  θαλάσσιων  υδάτων,  τοξικότητα,
οικοτοξικότητα, οικοτοξικότητα εσωτερικών και  θαλάσσιων υδάτων και εξάντληση υδατικών πόρων
υπερβαίνει  το  70%.  Αντίστοιχα,  στις  κατηγορίες  κατάληψη  γεωργικής  και  αστικής  γης,  μεταβολή
φυσικού τοπίου και εξάντληση μεταλλευμάτων, η επιβάρυνση που προέρχεται από την κατασκευή και
χρήση των παλετών υπερβαίνει το 65%. Για την περίπτωση των φελιζόλ, η κατασκευή και χρήση τους
επιβαρύνει τις κατηγορίες εξάντληση ορυκτών πόρων, κλιματική αλλαγή και φωτοχημική οξείδωση σε
επίπεδα 40-53,5%. 

Εστιάζοντας  στους  προαναφερόμενους  κύριους  παράγοντες  των  περιβαλλοντικών
επιβαρύνσεων (ενέργεια, παλέτα και φελιζόλ), η συγκριτική απεικόνιση των σεναρίων περιορισμού με
ανακύκλωση  των  φελιζόλ,  μέσω  της  χρήσης  ηλιακής  ενέργειας  σε  συνδυασμό  χρήσης  ηλιακής
ενέργειας, καθώς και ανακύκλωσης του συνόλου των υλικών συσκευασίας, εμφανίζεται στην Εικόνα 2. 

Εικόνα 2:  Σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη συσκευασία εκτρεφόμενου ψαριού
με συμβατικό τρόπο, με χρήση ηλιακής ενέργειας, με ανακύκλωση των φελιζόλ και με συνδυασμό
χρήσης ηλιακής ενέργειας και ανακύκλωσης του συνόλου των υλικών συσκευασίας.
Figure 2:  Comparison of environmental impacts from conventional packaging method of farmed
fish, with solar energy use, with polystyrene box recycling and with a combination of solar energy
use and recycling of the entire packaging material.

Από  την  ανακύκλωση  του  υλικού  των  ιχθυοκιβωτίων  προκύπτει  σχεδόν  μηδενισμός  της
επίπτωσης στις  κατηγορίες  οικοτοξικότητα και  οικοτοξικότητα εσωτερικών  υδάτων και  μείωση των
επιβαρύνσεων στην κατηγορία κλιματική αλλαγή (κατά 44%). Οι επιπτώσεις από την αντικατάσταση
της ενέργειας που προέρχεται  από το  δίκτυο  με  ηλιακή ενέργεια,  είναι  σημαντικά  μειωμένες στις
περισσότερες κατηγορίες,  πλην της  κατάληψης γεωργικής  και  αστικής γης και  της  εξάντλησης των
μεταλλευμάτων (εξαιτίας  κυρίως  των  αναγκών σε  πυρίτιο  για  την  κατασκευή των  φωτοβολταϊκών
πάνελ). Από όλα τα τρία εξεταζόμενα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας του συσκευαστηρίου, αυτό της
συνδυαστικής  χρήσης  ηλιακής  ενέργειας  και  ανακύκλωσης  του συνόλου των  υλικών  συσκευασίας,
οδήγησε  σε  δραστική  μείωση  (άνω  του  85%)  της  περιβαλλοντικής  επιβάρυνσης  στις  κατηγορίες
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κλιματική  αλλαγή,  ευτροφισμός  εσωτερικών  υδάτων,  τοξικότητα,  οικοτοξικότητα,  οικοτοξικότητα
εσωτερικών και θαλασσίων υδάτων. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες όξινη βροχή,
δημιουργία σωματιδίων, ιονίζουσα ακτινοβολία και εξάντληση υδατικών πόρων, η οποία ανήλθε στο
50%. Αντίθετα, διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητη η επίπτωση στις κατηγορίες κατάληψη γεωργικής και
αστικής γης και εξάντληση μεταλλευμάτων κυρίως εξαιτίας, και σε αυτό το σενάριο, της χρήσης των
φωτοβολταϊκών πάνελ.   

  Από τα ανωτέρω εξεταζόμενα σενάρια, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η χρήση φωτοβολταϊκών
πάνελ  ή  άλλων  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  μπορεί  να  συμβάλλει  θεαματικά  στη  μείωση  του
περιβαλλοντικού  αποτυπώματος  στα  συσκευαστήρια  εκτρεφόμενων  ιχθύων.  Αναφορικά  με  τις
παλέτες,  υπάρχει  η  δυνατότητα  είτε  ανακύκλωσης  είτε  προμήθειας  επαναχρησιμοποιούμενων
πλαστικών παλετών. Για την περίπτωση των φελιζόλ και γενικά των υλικών συσκευασίας, έχει προταθεί
η  χρήση  βιοδιασπώμενων  ιχθυοκιβωτίων  με  βάση  τη  χιτοσάνη,  καθώς  και  αντικατάσταση  των
πλαστικών  φιλμ  από  τα  ίδια  υλικά  (Siracusa  et  al.  2008,  Laceta  et  al. 2013).  Κατά  συνέπεια,  ο
σχεδιασμός των ιχθυοκιβωτίων θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον το κόστος, τον
χρόνο  ζωής,  την  ασφάλεια  του  προϊόντος  ή  την  πρακτικότητα,  αλλά  και  την  περιβαλλοντική
βιωσιμότητα (Leceta et al. 2013, Zampori & Dotelli 2014). 

Από την παρούσα εφαρμογή της μεθόδου ΑΚΖ σε συσκευαστήριο νωπών εκτρεφόμενων ιχθύων,
αναδείχθηκε  η  αξία  της  ως  εργαλείο  ανάλυσης,  εκτίμησης  και  λήψης  αποφάσεων,  στα  πλαίσια
στρατηγικού και  διαχειριστικού σχεδιασμού, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την επίπτωση της χρήσης
πόρων,  μεθόδων  και  υλικών  σε  περιβαλλοντικά  κρίσιμες  παραμέτρους/παράγοντες.  Η  συγκριτική
αξιολόγηση περιβαλλοντικά φιλικών σεναρίων, σε σχέση με τη συμβατική παραγωγική λειτουργία σε
ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος ή της διαδικασίας, μπορεί να οδηγήσει σε εφικτές λύσεις με
στόχο τόσο την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων (González-García et al. 2009) όσο και δυνητικά τη
μείωση του λειτουργικού κόστους.
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Επίδραση του εμβολιασμού στην σωματική ανάπτυξη εμβολιασμένων
πληθυσμών εκτρεφόμενου λαβρακιού Dicentrarchus labrax (L. 1758) με δύο

εμπορικά εμβόλια 
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ABSTRACT 
Efthimios Spinos, Katselis George, Vasileios Bakopoulos: Effect of vaccination on growth of
vaccinated  farmed  sea  bass Dicentrarchus  labrax (L.  1758)  populations  with  two
commercial vaccines.
This  study  investigated  the  development  of  fish  that  had  been  vaccinated  with  two commercial
vaccines that protect them against infections with  Listonella (Vibrio) anguillarum serotypes O1 and
Photobacterium damsela subsp.  piscicida (Phdp),  as  compared  to  the  control  group.  The  two
commercial vaccines (Alphaject 2000 and Aquavac) studied do not cause mortality or a significant
effect on the development and survival of vaccinated fish, while fish intake is not affected by the
vaccination process. The results showed that the vaccinated fish were found to have reached a higher
average weight and showed better growth than control fish.

Keywords: aquaculture, sea bass, vaccines, control fish 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Η εκτροφή του λαβρακιού ασκείται εντατικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις (εκκολαπτήρια και

προ-πάχυνση) και σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς (πάχυνση). Η εντατικοποίηση της εκτροφής υδρόβιων
οργανισμών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων παθογόνων μικροοργανισμών των ψαριών και στην
πρόκληση  διαφόρων  ιογενών,  βακτηριακών  και  παρασιτικών  ασθενειών.  Οι  πιο  σημαντικές
βακτηριακές  ασθένειες  είναι  η  δονακίωση  και  η  φωτοβακτηριδίαση  που  προκαλούνται  από  τα
βακτήρια  L. (Vibrio) anguillarum και  Phdp,  αντίστοιχα.  Από  την  πρώτη  περιγραφή  τους  σε
προσβεβλημένα ψάρια και τα δύο παθογόνα έχουν γίνει ενδημικά στο θαλάσσιο περιβάλλον και
επηρεάζουν  τόσο  άγρια  όσο  και  εκτρεφόμενα  ψάρια,  κάνοντας  αδύνατη  την  εφαρμογή
οποιουδήποτε προγράμματος εξάλειψης. Από τα εκτρεφόμενα ψάρια, κυρίως το λαβράκι φαίνεται
να είναι πολύ πιο ευαίσθητο από την τσιπούρα και στα δύο παθογόνα, προστατεύεται δε σε κάποιο
βαθμό  με  τον  εμβολιασμό  και  γενικά  με  τη  λήψη  μέτρων  υγιεινής  και  ορθολογική  διαχείριση
(Athanassopoulou & Bitchava 2010). 

Ο  σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  μελέτη  της  ανάπτυξης  ψαριών  τα  οποία
εμβολιάστηκαν με δύο εμπορικά εμβόλια τα οποία τα προστατεύουν έναντι των λοιμώξεων από L.
anguillarum και Phdp, σε σύγκριση με ομάδα ανεμβολίαστων ψαριών (control).  Τα δύο εμπορικά
εμβόλια  που  χρησιμοποιήθηκαν  είναι  το  ελαιώδες  ανοσοενισχυμένο  (Alphaject  2000)  και  το
υδατοδιαλυτό  (Aquavac).  Το  εμβόλιο  Alphaject  2000,  είναι  μία  νέα  σύνθεση  εμβολίου  για
ενδοπεριτοναϊκό (ip)  εμβολιασμό,  το οποίο περιέχει  αδρανοποιημένα βακτήρια με  φορμόλη του
είδους L. (Vibrio) anguillarum (ορότυπος Ο1) και Phdp σε ποσότητα 2x109 κύτταρα/ml συνολικά και
περιέχει ως ανοσοενισχυτικό ορυκτό έλαιο. Το εμβόλιο Aquavac, είναι ένα υδατικό εναιώρηµα που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εμβάπτιση όσο και σε ενδοπεριτοναϊκό (ip) εμβολιασμό. Περιέχει
αδρανοποιημένα βακτήρια με φορμόλη του είδους L. (Vibrio) anguillαrum (ορότυπος 01) και Phdp σε
2X109 κύτταρα/ml στο σύνολο και είναι ένα υδατικό διάλυμα χωρίς ανοσοενισχυτικό. Η συνιστώμενη
δόση ενέσιμου διαλύματος ανά άτομο και για τα δύο εμβόλια είναι 100 μl ή 0,1ml. (Spinos E., 2019). 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η μελέτη ξεκίνησε στα μέσα της άνοιξης του 2013 με την εισαγωγή στην πάχυνση γόνου

λαβρακιού 203.974 ατόμων, με μέσο βάρος 2,30-3,05 g και διήρκησε μέχρι το καλοκαίρι του 2014.
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Το σύνολο του πληθυσμού των ψαριών χωρίστηκε σχεδόν ισομερώς σε 6 κλωβούς. Ολα τα ψάρια
ακολούθησαν τη διαδικασία παραγωγής της μονάδας. Στη συνέχεια, στο τέλος Ιουλίου και στις αρχές
Αυγούστου έγιναν οι εμβολιασμοί, αφού χωρίστηκαν οι 6 κλωβοί του μελετώμενου πληθυσμού σε
δύο παρτίδες μεγέθους ψαριών,  αποτελούμενη η κάθε μία από 3 κλωβούς,  μεσαίου και  μικρού
μεγέθους. Δύο κλωβοί εμβολιάστηκαν με το εμπορικό εμβόλιο Alphaject 2000, δύο κλωβοί με το
εμπορικό εμβόλιο Aquavac και δύο κλωβοί που περιείχαν μη εμβολιασμένα ψάρια χρησίμευσαν ως
αρνητικοί  μάρτυρες.  Την  παρτίδα  μεσαίου  μεγέθους  ψαριών  αποτελούσαν  κλωβοί  με  ψάρια
εμβολιασμένα με το εμβόλιο Alphaject 2000, με το εμβόλιο Aquavac και ένας κλωβός μάρτυρας και
αντίστοιχα την παρτίδα μικρού μεγέθους ψαριών αποτελούσαν κλωβοί με ψάρια εμβολιασμένα με
το εμβόλιο Alphaject 2000, με το εμβόλιο Aquavac και ένας κλωβός μάρτυρας. 

Τα δεδομένα βασίσθηκαν σε μεγάλο αριθμό ψαριών των μελετώμενων παρτίδων τα οποία
ζυγίζονταν ομαδικά και σε ψάρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα αποτελεσματικότητας
των εμβολίων στα οποία έγινε καταγραφή του βάρους τους για να μελετηθεί η ανάπτυξή τους. Το
μέσο βάρος ψαριών υπολογίσθηκε από τον τύπο:

Οπου: :μέσο βάρος των ψαριών, i: o αριθμός της ομάδας, : το άθροισμα των βαρών όλων
των ατόμων και Nj: Αριθμός των ατόμων.

Για  τη στατιστική  ανάλυση των μέσων βαρών των ψαριών χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση
συνδιακύμανσης (ANCOVA), η οποία είναι ένας συνδυασμός ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και
ανάλυσης παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα ΑΝΟVΑ προσαρμόστηκαν σύμφωνα με την γραμμική
σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και της συμμεταβλητής. Ως εκ τούτου, έγινε προσπάθεια
να  μειωθεί  η  διακύμανση  μέσα στις  ομάδες  (όρος  σφάλματος),  η  οποία  οφείλεται  στην  τυχαία
δειγματοληψία,  αφαιρώντας  την  επίδραση  των  συμμεταβλητών.  Τα  ερευνητικά  ερωτήματα
απαντήθηκαν από ANCOVA και είναι τα ίδια με εκείνα της ANOVA (δηλαδή κύρια αποτελέσματα των
ανεξάρτητων μεταβλητών επί τον εξαρτώμενο παράγοντα αλληλεπίδρασης), αλλά και λαμβάνοντας
υπόψη  την  γραμμική  συσχέτιση  μεταξύ  του  συμπαράγοντα  και  της  εξαρτημένης  μεταβλητής
(Cochran & Cox 1953, Zar 2010). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα δύο εμπορικά εμβόλια (Alphaject 2000 και Aquavac) που μελετήθηκαν δεν προκαλούν

θνησιμότητα ή σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και την επιβίωση των εμβολιασμένων ψαριών.
Επίσης παρατηρήθηκε ότι  η πρόσληψη τροφής των ψαριών δεν επηρεάζεται  από τη διαδικασία
εμβολιασμού ούτε και από το σημείο έγχυσης του εμβολίου. Τα εμβολιασμένα ψάρια βρέθηκε ότι
έφτασαν σε υψηλότερο μέσο βάρος, σε σύγκριση με τα ψάρια μάρτυρες (Σχήματα 1 και 2), κάτι το
οποίο έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες (Viale et al. 2006, Gravningen et al. 2008). Εξάλλου,
οι  Good et al.  (2016)  περιγράφουν σε  μελέτη τους  ότι  τα  εμβολιασμένα ψάρια είχαν καλύτερη
αύξηση του σωματικού τους βάρους σε σύγκριση με τα ψάρια μάρτυρες. Οι Gravningen et al. (2008),
σε  πειράματα  εμβολιασμού  που  διεξήγαγαν  σε  μαγιάτικο  (Seriola  quinqueradiata)  κατά  της
φωτοβακτηριδίασης  στο  πεδίο,  διαπίστωσαν  μεταβατική  μείωση  του  βάρους  των  ψαριών  σε
εμβολιασμένες ομάδες έως τις 10 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Ωστόσο, στις 15 εβδομάδες, το
μέσο βάρος της εμβολιασμένης ομάδας ήταν σημαντικά υψηλότερο από αυτό της ομάδας ελέγχου.
Σύμφωνα με τους Roberts (2001) και Richards (1980), καταγράφηκε σημαντική διαφορά στην αύξηση
του βάρους σώματος μόνο στα ανοσοποιημένα ψάρια που εκτρέφονταν στη θάλασσα σε σύγκριση
με  τους  μάρτυρες.  Περαιτέρω,  καταγράφηκε  μια  καλύτερη  «γενική  κατάσταση»  των
ανοσοποιημένων ψαριών και τουλάχιστον 10% υψηλότερη παραγωγή. 

Από τα ψάρια που χρησιμοποιήθηκαν, τόσο στα μικρού όσο και στα μεσαίου μεγέθους,
είναι προφανές ότι οι ομάδες μάρτυρας (control) έχουν μειωμένη ανάπτυξη σε σχέση με τα ψάρια
των  εμβολιασμένων  ομάδων.  Το  1ο γράφημα  του  Σχήματος  1  δείχνει  τα  μέσα  βάρη  όλων  των
μεσαίου μεγέθους ψαριών, ενώ το 2ο γράφημα δείχνει τα μέσα βάρη όλων των μικρού μεγέθους
ψαριών που καταγράφηκαν. Η γραφική παράσταση του Σχήματος 2 ενσωματώνει τα βάρη όλων των
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ψαριών (μεσαίου και μικρού μεγέθους).  Η στατιστική ανάλυση (ANCOVA) των μέσων βαρών της
ομάδας 

Γραμμές τάσης:             Alphaject 2000            Aquavac             Control

Σχήμα 1. Γραφήματα του μέσου βάρους μεσαίου και μικρού μεγέθους ψαριών.
Figure 1. Graphs of average weight of medium and small fish.

Γραμμές τάσης:             Alphaject 2000            Aquavac             Control

Σχήμα 2. Γράφημα με τη μέση τιμή του μέσου βάρους όλων των ομάδων ψαριών.
Figure 2. Graph with the average value of the average weight of all fish groups.
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μεσαίου μεγέθους [(Alphaject 2000 1, Aquavac 1, Control 1), είναι: (ANCOVA) df = 5,705, F = 894.25,
p = 0.000)]  και  έδειξε ότι  η κάθε ομάδα των ψαριών είναι  διακριτή.  Η ίδια στατιστική διαφορά
παρατηρήθηκε για τις μικρού μεγέθους ομάδες ψαριών [(Alphaject 2000 2 Aquavac 2, Control 2) και
είναι: (ANCOVA), df = 5,689, F = 491.88, p = 0,000)]. Τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση
όλων των δεδομένων [(Alphaject 2000, Aquavac, Control), είναι: (ANCOVA df = 5,1400, F = 1224, p =
0.000)] και πάλι είχε ως αποτέλεσμα ότι τα βάρη των ψαριών σε κάθε ομάδα ήταν διαφορετικά, με
τα ψάρια μάρτυρες να φτάνουν σε μικρότερο βάρος σε σύγκριση με τις εμβολιασμένες ομάδες. Η
στατιστική ανάλυση (ANCOVA) των δεδομένων βάρους έδειξε ότι τα μέσα βάρη των ψαριών σε κάθε
ομάδα ήταν διαφορετική, με τα ψάρια ελέγχου (control) να φθάνουν το χαμηλότερο μέσο βάρος
(232,5 ± 7,5) σε σύγκριση με τις εμβολιασμένες ομάδες (Alphaject 2000: 242,5 ± 22,5, Aquavac: 252,5
± 22,5). 

Στο πρώτο γράφημα του σχήματος 1,  που αφορά στο μέσο βάρος της ομάδας μεσαίου
μεγέθους  ψαριών,  παρατηρείται  από  τις  γραμμές  τάσεις  ανάπτυξης  των  εμβολιασμένων και  μη
ψαριών,  ότι  τα  εμβολιασμένα  ψάρια  έχουν  καλύτερη  ανάπτυξη  από  τα  μη  εμβολιασμένα.
Παρατηρείται επίσης ότι τα εμβολιασμένα ψάρια με το εμβόλιο Alphaject 2000 έχουν λίγο καλύτερη
ανάπτυξη από τα εμβολιασμένα με το εμβόλιο Aquavac. Στο δεύτερο γράφημα του σχήματος 1, που
αφορά στο μέσο βάρος της ομάδας μικρού μεγέθους ψαριών, παρατηρείται από τις γραμμές τάσεις
ανάπτυξης  των  εμβολιασμένων  και  μη  ψαριών,  ότι  τα  εμβολιασμένα  ψάρια  έχουν  καλύτερη
ανάπτυξη από τα μη εμβολιασμένα. Παρατηρείται επίσης ότι τα εμβολιασμένα ψάρια και με τα δύο
εμβόλια έχουν την ίδια περίπου γραμμή τάσης ανάπτυξης. Στο γράφημα του σχήματος 2, που αφορά
στη  μέση  τιμή  του  μέσου  βάρους  όλων  των  ομάδων  μεγέθους  ψαριών,  παρατηρείται  από  τις
γραμμές τάσεις ανάπτυξης των εμβολιασμένων και μη ψαριών, ότι τα εμβολιασμένα ψάρια έχουν
σαφώς καλύτερη ανάπτυξη από τα μη εμβολιασμένα, με τα εμβολιασμένα ψάρια και με τα δύο
εμβόλια να έχουν την ίδια περίπου γραμμή τάσης ανάπτυξης.

Συμπερασματικά  από  τα  αποτελέσματα  και  τα  δεδομένα  ανάπτυξης  φαίνεται  ότι  τα
εμβολιασμένα ψάρια που συμμετείχαν στα πειράματα εμφάνισαν καλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με
τα ψάρια μάρτυρες (control). Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι τα εμβολιασμένα ψάρια είναι γενικά
πιο ανθεκτικά,  σε ασθένειες και παράγοντες καταπόνησης (στρες) που εμποδίζουν την σωματική
τους ανάπτυξη, σε σχέση με τα μη εμβολιασμένα.
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Επιδιόρθωση της αιματικής λόρδωσης στην τσιπούρα (Sparus aurata L.)
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ABSTRACT
Stefanos  Fragkoulis1,  Alice  Printzi1,  George  Geladakis1,  Nikos  Katribouzas2,  George
Koumoundouros1: Recovery of haemal lordosis in Gilthead seabream (Sparus aurata L.)
Haemal lordosis is an abnormality of the vertebral column that can reach high prevalence and severity
degree, with significant effects on the body shape of the fish. In the present paper, we show that haemal
lordosis  recovers  during  the  on-growing  period  of  gilthead  seabream.  Conducting  the  experimental
procedure, 290 seabream juveniles were tagged electronically and examined periodically for the presence
of haemal lordosis.  The results indicated that approximately 50% of the tagged fish that showed lordotic
external morphology at the beginning of the experiment tend to recover and have normal phenotype at the
end of the experimental procedure. No significant differences were observed by geometric morphometric
analysis between the fish with recovered normal phenotype and the fish with normal phenotype since the
beginning of the on-growing period. This is the first evidence for the recovery of haemal lordosis in reared
fish.
Keywords: Skeletal deformities, body shape, geometric morphometry, reared fish

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αιματική λόρδωση είναι μια σκελετική παραμόρφωση των εκτρεφόμενων πληθυσμών. Πρόκειται

για μια συχνή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης με έντονη διακύμανση που μπορεί να επηρεάσει το
σχήμα του σώματος των ψαριών ανάλογα με την ένταση εμφάνισής της (Sfakianakis et al. 2006b). Στο
φαγκρί  (Pagrus major)  η αιματική λόρδωση είναι  συνέπεια της έντονης κολυμβητικής δραστηριότητας
(Kihara et al. 2002). Ωστόσο έχει φανεί ότι ελέγχοντας την κολυμβητική ένταση των ιχθυδίων μπορεί να
μην  επιλυθεί  πλήρως  το  πρόβλημα  καθώς  εμπλέκονται  και  άλλοι  παράγοντες  όπως  η  θερμοκρασία
ανάπτυξης  (Sfakianakis et al. 2006a,  Georgakopoulou et al. 2010),  τα  επίπεδα  ρετινοϊκού  οξέος  στη
διατροφή (Sfakianakis et al. 2006a) και το γενετικό υπόβαθρο (Bardon et al. 2009). Στην παρούσα εργασία
μελετήσαμε την εξέλιξη της αιματικής λόρδωσης κατά την περίοδο αύξησης ιχθυδίων τσιπούρας (Sparus
aurata L).  Η  παρακολούθηση  της  παραμόρφωσης  ήταν  εφικτή  τόσο  σε  ατομικό  επίπεδο  όσο  και  σε
επίπεδο πληθυσμού των ιχθυδίων μετά από την ηλεκτρονική επισήμανσή τους. Επιπλέον μελετήθηκε η
επίδραση της αιματικής λόρδωσης στο σχήμα του σώματος των ψαριών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Για την εξέλιξη της αιματικής λόρδωσης επιλέχτηκαν 140 άτομα που είχαν λορδωτική εξωτερική

μορφολογία  και  150  άτομα  με  φυσιολογική  (Εικόνα  1).  Η  κατηγοριοποίηση  βασίστηκε  στη  ραχιαία
μετατόπιση του ουραίου μίσχου. Τα άτομα επισημάνθηκαν ηλεκτρονικά (FDX-B,  Trovan Ltd,  USA), ενώ η
εξωτερική τους μορφολογία εξεταζόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να φτάσουν στο εμπορεύσιμο
μέγεθος (262 ± 14  mm SL). Με βάση την εξέλιξη της εξωτερικής τους μορφολογίας, 126 ενήλικα άτομα
επιλέχτηκαν για ακτινογραφίες προκειμένου να συγκριθεί η εσωτερική τους ανατομία με την εξωτερική
μορφολογία.  Η  ανάλυση  του  σχήματος  του  σώματος  έγινε  σε  ψηφιακές  φωτογραφίες  των
αναισθητοποιημένων ατόμων, με τη μέθοδο της γεωμετρικής μορφομετρίας και ανάλυση 14 οροσήμων
(Fragkoulis et al. submitted). Στην ανάλυση περιλαμβάνονταν όλα τα ακτινογραφημένα ενήλικα άτομα με
βελτιωμένο φαινότυπο, τα άτομα με λορδωτικό φαινότυπο και είκοσι πέντε φυσιολογικά.
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Εικόνα  1. Ιχθύδια τσιπούρας στην αρχή του πειράματος (1dpt,  day post-tagging) με (Α) φυσιολογικό
και (Β) λορδωτικό φαινότυπο. Οι κλίμακες ισούται με 1 cm.
Figure 1. Sea bream juveniles at 1dpt (day post-tagging) with (A) normal and (B) lordotic phenotype.
Scale bars are equal to 1 cm.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την εξατομικευμένη παρακολούθηση των λορδωτικών ατόμων φάνηκε ότι το 20,7% εμφάνισαν

φυσιολογικό φαινότυπο στις 77 dpt (days post-tagging, ημέρες μετά το μαρκάρισμα), ενώ ως το τέλος του
πειράματος (434 dpt) το ποσοστό αυξήθηκε στο 43,6% (Εικόνα 2Α).

Εικόνα 2. A. Εξέλιξη της εξωτερικής μορφολογίας των αρχικά λορδωτικών ιχθυδίων κατά την περίοδο
της εκτροφής.  B. Ακτινογραφική κατηγοριοποίηση των αρχικά λορδωτικών ατόμων στο τέλος του
πειράματος  (434  days post-tagging).  N-Rec,  άτομα  με  φυσιολογική  εξωτερική  μορφολογία.  Un,
Uncertain, άτομα με αβέβαιη εξωτερική μορφολογία. L, άτομα με λορδωτική εξωτερική μορφολογία.
Figure 2.  A.  Evolution  of  the  external  morphology  of  the  initially  lordotic  juveniles  at  tagging
throughout the on-growing period. B. Radiographic categorization of  the initially  lordotic fish at the
end of the trial (434 days post-tagging). N-Rec, fish with normal external morphology, Un, Uncertain,
fish with uncertain external morphology. L, fish with lordotic external morphology.

Το  26,8%  των  ατόμων  με  επιδιορθωμένο  εξωτερικό  φαινότυπο,  είχαν  απολύτως  φυσιολογική
σπονδυλική  στήλη  (14,6%  Εικόνα  2Β,  Εικόνα  3Α),  είτε  ελαφριές  παραμορφώσεις  στα  κέντρα  των
σπονδύλων (12,2% Εικόνα 2Β, Εικόνα3Β). Το 48,8% των ατόμων με επιδιορθωμένη εξωτερική μορφολογία
είχαν λόρδωση ελαφριάς έντασης (Εικόνα 2Β, Εικόνα 3Γ), ενώ το 24,4% εμφάνισε μια αντίρροπη κύφωση
πρόσθια της λόρδωσης (Εικόνα 2Β, Εικόνα 3Δ). Το 72,7% των αρχικά λορδωτικών ατόμων που εμφάνισαν
αβέβαιη εξωτερική μορφολογία στο τέλος του πειράματος (434  dpt),  είχαν λόρδωση σοβαρής έντασης
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(Εικόνα  2Β,  Εικόνα  3Ε).  Ολα  τα  άτομα  με  λορδωτική  εξωτερική  μορφολογία  είχαν  και  ακτινογραφικά
λόρδωση σοβαρής έντασης (Εικόνα 2Β, Εικόνα 3ΣΤ).

Εικόνα 3. Αιματική λόρδωση ποικίλης έντασης σε τσιπούρες στo τέλος του πειράματος (434 days post-
tagging).  Α.  Φυσιολογικό  άτομο.  Β.  Άτομο  με  ελαφριές  παραμορφώσεις  στο  σπόνδυλο  Γ.  Άτομο
φυσιολογικής εξωτερικής μορφολογίας και λόρδωση ελαφριάς έντασης. Δ. Άτομο με κύφωση πρόσθια
της λόρδωσης. E. Άτομο αβέβαιης εξωτερικής μορφολογίας και λόρδωση σοβαρής έντασης. ΣΤ. Άτομο
με λορδωτική εξωτερική μορφολογία και λόρδωση σοβαρής έντασης. Οι κλίμακες ισούται με 5 cm.
Figure 3. Haemal lordosis of variant severity in seabream at 434  dpt (days post-tagging). A. Normal
fish.  B.  Fish  with  minor  vertebrae  abnormalities.  C.  Fish  with  light  internal  lordosis  and normal
external phenotype. D. Fish with kyphosis prior to lordosis. E. Fish with severe internal lordosis and
uncertain external phenotype. F. Fish with severe internal lordosis and lordotic external phenotype.
Scale bars are equal to 5 cm.

Από  την  ανάλυση  των  κανονικών  μεταβλητών  φάνηκε  ότι  δεν  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική
διαφορά μεταξύ των ατόμων με επιδιορθωμένη εξωτερική μορφολογία και των φυσιολογικών (Εικόνα 4).
Στην πρώτη κανονική  μεταβλητή (CV1,  εξηγεί  το  85,8% της διακύμανσης)  διαχωρίστηκαν τα άτομα με
λορδωτική  εξωτερική  μορφολογία  (Lordotic)  από  τα  φυσιολογικά  άτομα  (Normal)  και  τα  άτομα  με
επιδιορθωμένη εξωτερική μορφολογία (N-Rec*, N-Rec K-L) (Wilks λ=0,155, p<0,001, Εικόνα 4).

Στην  παρούσα  εργασία  δείξαμε  ότι  η  εξωτερική  μορφολογία  λορδωτικών  ιχθυδίων  τσιπούρας
επιδιορθώνεται  πλήρως  κατά  τη  περίοδο  της  πάχυνσης.  Αυτό  επιβεβαιώθηκε  τόσο  από  το  ατομικό
μαρκάρισμα λορδωτικών ψαριών (Εικόνα 2Α), όσο και από τις ακτινογραφίες στο τέλος του πειράματος
(Εικόνα 3). Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται επιδιόρθωση αιματικής λόρδωσης σε ιχθύες. Ενδέχεται η
επιδιόρθωση της αιματικής λόρδωσης να οφείλεται στην προσαρμογή των ιχθυδίων μετά τη μεταφορά
τους στα κλουβιά, όπου οι ταχύτητες των ρευμάτων είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις δεξαμενές και πιο
συγκεκριμένα στην προσαρμογή των αναπτυσσόμενων σπονδύλων στο νέο περιβάλλον. Ειδικά για είδη
που πωλούνται  ολόκληρα είναι σημαντική η συσχέτιση της εξωτερικής μορφολογίας με την εσωτερική
ανατομία όσον αφορά στην ποιότητα των εκτρεφόμενων ιχθύων. Τα ευρήματα της παρούσας εργασίας
μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  τον  ποιοτικό  έλεγχο  των  ιχθυδίων,  με  βάση  την  επίδραση  των
δυσπλασιών στον εξωτερικό φαινότυπο των ιχθύων.
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Εικόνα 4. Κατανομή των μέσων τιμών (mean±SD) των ατόμων της τελευταίας δειγματοληψίας (434
days post-tagging) με βελτιωμένη φυσιολογική (N-Rec*,  N-Rec K-L), φυσιολογική από την αρχή του
πειράματος  (1dpt,  Normal)  ή  λορδωτική  (Lordotic)  εξωτερική  μορφολογία  κατά  μήκος  των  δυο
πρώτων κανονικών μεταβλητών (CV1,  CV2).  Στις παρενθέσεις δίνονται τα ποσοστά της συνολικής
φαινοτυπικής  διακύμανσης  που  εξηγούνται  από  κάθε  κανονική  μεταβλητή.  Τα  πλέγματα
παραμόρφωσης (Χ1) δείχνουν την αλλαγή στο σχήμα του σώματος κατά μήκος του CV1 άξονα. 
Figure 4. Distribution of the fish at the end of the trial (434 days post-tagging) with recovered (N-Rec*,
N-Rec K-L), normal since the beginning (1dpt, Normal), or lordotic  (Lordotic)  external morphology
along  the  axes  of  the  canonical  variate  analysis  (CV1,  CV2).  Numbers  in  brackets  represent  the
percentage of the shape variance explained by each canonical axis. Spline diagrams (X1) demonstrate
body shape differences along CV1.
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ABSTRACT 
Efthimios Spinos, Argyrios Gerakis, & Vasileios Bakopoulos: Management of fish farms rela-
tive to disease outbreaks among sea bass and sea bream.
Fish net changes and preventive vaccinations are two management measures that ostensibly promote
fish hygiene and reduce fish mortality in aquaculture units. We analyzed five years of data from two
aquaculture units in the Argostoli Gulf of Cephalonia. The time series included monthly mortality rates
of sea bass and sea bream, monthly frequency of fish net changes and the incidence of preventive vacci -
nations.  We  found  a  weak  negative  correlation  between  mortality  rate  and  frequency  of  fish  net
changes which implies that frequent net changes are beneficial, yet this is not a management measure
that can be unequivocally defended based on these data. As far as the efficacy of vaccinations, we could
not reach a conclusion because in several cases vaccinations were followed by disease outbreaks result -
ing in significant mortality.
Keywords: Aquaculture, Argostoli Gulf, Cephalonia, fish nets, vaccination.

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις πλωτές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας πρέπει να λαμβάνονται μέτρα κατά την διαχείριση των

υποδομών για να αποφεύγεται η καταπόνηση των εκτρεφόμενων ψαριών, όπως ο εμπλουτισμός του
ζωικού κεφαλαίου σε κατάλληλες πυκνότητες, ανάλογα με την περιοχή, η επιλογή του κατάλληλου
είδους ψαριού και της μεθόδου εκτροφής, το σωστό τάϊσμα των ψαριών χωρίς να γίνεται σπατάλη
της τροφής, ελαφριά αναισθησία κατά την διάρκεια χειρισμών, διασφάλιση της καλύτερης δυνατής
ποιότητας νερού εντός των κλωβών, η συντήρηση των κλωβών, των αλυσίδων, των αγκυρών και όλου
του  βοηθητικού  εξοπλισμού  και  ο  τακτικός  καθαρισμός  των  διχτυών.  Οι  αλλαγές  διχτυών  στις
μονάδες  ιχθυοκαλλιέργειας  προκειμένου  να  καθαριστούν  από  προσκολλημένους  φυτικούς  και
ζωικούς  οργανισμούς  για  να  ξαναχρησιμοποιηθούν,  είναι  μία  πολύ  σημαντική  διαχειριστική
διαδικασία.  Τα  ψάρια  όταν  γίνονται  αλλαγές  διχτυών  καταπονούνται,  δεν  τρέφονται  σωστά  και
εμφανίζονται  μικρά  ποσοστά  θνησιμότητας.  Σημαντική  είναι  επίσης  η  καταγραφή  και  η
παρακολούθηση των κυριότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων στις μονάδες εκτροφής, ο τακτικός
έλεγχος  των  καλλιεργούμενων  πληθυσμών  των  ψαριών  για  τον  εντοπισμό  τυχόν  ενδείξεων
ασθενειών, η πρόληψη των ασθενειών με εμβολιασμούς, η θεραπεία των ασθενών ψαριών και η
άμεση απομάκρυνση των νεκρών ψαριών. Τέλος σημαντική είναι η υδρανάπαυση των κλωβών όταν
υφίσταται  περιβαλλοντική  επιβάρυνση στις  μονάδες εκτροφής (Cladas 1999).  Σε  περιπτώσεις  που
ούτε το βάθος ούτε η ταχύτητα των ρευμάτων συμβάλλουν στην βελτίωση της διαχείρισης μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας, προτείνεται η αποκατάσταση των περιοχών εκτροφής με περιοδική εγκατάλειψή
τους (υδρανάπαυση), κάτι το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία διαχείρισης για βιώσιμη
εκτροφή ψαριών (Carrolla et al. 2003).

Η  προσκόλληση  και  ανάπτυξη  φυτικών  και  ζωικών  (ασπόνδυλων)  οργανισμών  στα  δίχτυα
ιχθυοκλωβών, έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της απρόσκοπτης διέλευσης των ρευμάτων του
νερού με αποτέλεσμα την μείωση της ανανέωσης του νερού στον κλωβό, κάτι το οποίο οδηγεί στη
μείωση της συγκέντρωσης του διαθέσιμου διαλυμένου οξυγόνου (D.O.) για τα εκτρεφόμενα ψάρια. Η
μείωση επίσης της ανανέωσης του νερού των κλωβών οδηγεί σε αύξηση των συγκεντρώσεων του
διοξειδίου  του  άνθρακα  (CO2)  και  της  αμμωνίας  (NH3)  εντός  του  κλωβού  και  σε  αύξηση  της
πιθανότητας  προσβολής  από  παθογόνους  μικροοργανισμούς  λόγω  καταπόνησης,  λόγω  ελλιπούς
απομάκρυνσης  μεταβολιτών και  αποβλήτων και  άλλων ρύπων και  λόγω πιθανότητας διατήρησης
παθογόνων  μικροοργανισμών  και  παρασίτων  από  τους  προσκολλημένους  οργανισμούς.  Η  χρήση
αντιρρυπαντικών  παραγόντων  είναι  κοινή  για  τη  μείωση  του  προβλήματος,  αλλά  οι
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ιχθυοκαλλιεργητές αποφεύγουν γενικά την αντιρρυπαντική προστασία στους πλωτούς κλωβούς στους
εκτρέφονται νεαρά ψάρια, καθώς είναι πιο ευαίσθητα σε τέτοιους παράγοντες. Οταν είναι καθαροί οι
ιχθυοκλωβοί  που  χρησιμοποιούνται  για  νεαρά  ψάρια  δεν  είναι  απαραίτητη  η  εφαρμογή
αντιρρυπαντικών παραγόντων, ειδικά όταν η ιχθυοφόρτιση ανά μονάδα όγκου νερού είναι χαμηλή.
Επομένως  είναι  απαραίτητες  οι  συχνές  αλλαγές  των  διχτυών  των  πλωτών  κλωβών  στις
ιχθυοκαλλιέργειες τους πιο ζεστούς μήνες του έτους και κυρίως το καλοκαίρι (Makridis et al. 2017). 

Εχοντας ήδη τεκμηριώσει  τη  σχέση μεταξύ  έξαρσης  ασθενειών και  αβιοτικών  παραγόντων
όπως θερμοκρασία και αλατότητα (Spinos et al. 2018), αποπειραθήκαμε τη συσχέτιση μεταξύ έξαρσης
ασθενειών και διαχειριστικών μέτρων σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Στον  Κόλπο  Αργοστολίου  Κεφαλονιάς  δραστηριοποιούνται  συνολικά  τρεις  μονάδες,  με

συστοιχίες ιχθυοκλωβών οι οποίες είναι τοποθετημένες στο μεσο-ανατολικό τμήμα του Κόλπου. Στην
περιοχή  μελετήθηκαν  δύο  μονάδες  ιχθυοκαλλιέργειας,  Νότια  (Α)  και  Βόρεια  (Β).  Η  Α  μονάδα
αποτελείται  από τρία πάρκα με  70 κλωβούς,  ενώ η Β  μονάδα αποτελείται  από τρία πάρκα με  45
κλωβούς. Οι δύο μονάδες που μελετήθηκαν εκτός από τον διαφορετικό αριθμό των κλωβών, έχουν
διαφορές στην δυναμικότητα, στα υδρολογικά χαρακτηριστικά και στη βυθομετρία τους (Spinos 2019).
Στις μονάδες εκτρέφονται τα είδη λαβράκι (Dicentrarchus labrax), τσιπούρα (Sparus aurata) και κρανιός
(Argyrosomus regius).  Συλλέχθηκαν  για  το  χρονικό  διάστημα  2011–2015  στοιχεία  θνησιμότητας
εξαιτίας  τριών  ασθενειών  που  προσβάλλουν  το  λαβράκι,  οι  οποίες  είναι  η  δονακίωση,  η
φωτοβακτηριδίαση  και  η  ιογενής  εγκεφαλοπάθεια-αμφιβληστροειδοπάθεια  και  μια  ασθένεια  που
προσβάλλει  κυρίως  την  τσιπούρα και  είναι  το  χειμερινό  σύνδρομο.  Τα  δεδομένα  διαχείρισης  που
συλλέχθηκαν  ήταν  η  μηνιαία  συχνότητα  αλλαγής  διχτυών  και  η  εφαρμογή  εμβολιασμών.  Για  την
αντικειμενική σύγκριση των χρονοσειρών των μεταβλητών συνιστάται να αφαιρείται η μακροπρόθεσμη
τάση  που  μπορεί  να  υπεισέρχεται  στα  δεδομένα.  Ενας  τρόπος  για  να  αφαιρεθεί  η  τάση  είναι  η
απεικόνιση των πρώτων διαφορών, δηλαδή της μεταβολής της κάθε μεταβλητής από τον ένα μήνα
στον επόμενο (Hyndman & Athanasopoulos 2018).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον  Πίνακα  Ι  παρουσιάζονται  τα  δεδομένα  που  αφορούν  την  εμφάνιση  ασθενειών  και  τη

μηνιαία θνησιμότητα κατά την περίοδο μελέτης. Οι εμβολιασμοί εκτελούνταν εντατικά κατά τα έτη
2011–2013  μετά  την  εμφάνιση  ασθενειών  με  διδύναμα  εμβόλια  έναντι  της  δονακίωσης  και  της
φωτοβακτηριδίασης,  ενώ κατά  τα  έτη  2014-2015  εκτελούνταν  εμβολιασμοί  με  εμβόλια  έναντι  της
ιογενούς εγκεφαλοπάθειας-αμφιβληστροειδοπάθειας και με εμβόλια έναντι είτε της δονακίωσης είτε
της φωτοβακτηριδίασης. 

Πίνακας Ι: Εμφάνιση ασθενειών σε δύο μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Κόλπο του Αργοστολίου. 
Table Ι: Disease outbreaks in two fish farms in the Argostoli Gulf. 

Α/Α Ημερομηνία Ασθένεια % Μηνιαία Θνησιμότητα

Mονάδα A Mονάδα B

1 6/2011–8/2011 Φωτοβακτηριδίαση 7,00 3,30

2 3/2012 Χειμερινό Σύνδρομο 3,50 0,05

3 6/2012–7/2012 Φωτοβακτηριδίαση 8,00 1,00

4
13/9/2012–
30/11/2012

Ιογενής εγκεφαλοπάθεια
αμφ/πάθεια

32,00 4,00

5 1/2013 Χειμερινό Σύνδρομο 7,00 0,07

6 7/2013 Φωτοβακτηριδίαση-Δονακίωση 15,00 7,00

7 1/9/2013–7/11/2013
Ιογενής εγκεφαλοπάθεια

αμφ/πάθεια
10,00 2,00

8 3/2014 Χειμερινό Σύνδρομο 2,00 0,03

9 7/2014 Φωτοβακτηριδίαση-Δονακίωση 7,00 3,00

10
17/10/2014–
15/12/2014

Ιογενής εγκεφαλοπάθεια
αμφ/πάθεια

11,00 4,50
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11 1/2015–5/2015 Δονακίωση 1,50 1,80

12 14/8/2015–9/11/2015 Ιογενής εγκεφαλοπάθεια
αμφ/πάθεια-Φωτοβακτηριδίαση

17,70 4,80

Σχήμα 1: Χρονοσειρές με (α) πρώτες διαφορές (μεταβολές από τον ένα μήνα στον επόμενο) μηνιαίας
θνησιμότητας και αλλαγών διχτυών στη μονάδα Α, (β) πρώτες διαφορές μηνιαίας θνησιμότητας
και  αλλαγών  διχτυών  στη  μονάδα  Β,  (γ)  μηνιαία  θνησιμότητα  και  διενέργεια  προληπτικών
εμβολιασμών στη μονάδα Α και (δ) μηνιαία θνησιμότητα και διενέργεια προληπτικών εμβολιασμών
στη μονάδα Β. 
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Figure 1: Time series of (a) first differences (changes from one month to the next) of monthly mor-
tality and fish net changes at operation A, (b) first differences of monthly mortality and fish net
changes at operation B, (c) monthly mortality and vaccinations at operation A, and (d) monthly
mortality and vaccinations at operation B.

Οσον αφορά τη σχέση μεταξύ θνησιμότητας και αλλαγών διχτυών, από μια προκαταρκτική
εξέταση των χρονοσειρών δεδομένων δεν προκύπτει κάποιο συμπέρασμα, άλλο από το ότι και οι δύο
μεταβλητές εμφανίζουν ελαφρά αυξητική τάση με τον χρόνο και στις δύο θέσεις, η οποία εμποδίζει την
αντικειμενική σύγκριση των δύο μεταβλητών. Ενας τρόπος για να αφαιρεθεί η τάση είναι η απεικόνιση
των πρώτων διαφορών, δηλαδή της μεταβολής της κάθε μεταβλητής από τον ένα μήνα στον επόμενο
[Σχήμα  1(α)  και  1(β)].  Ούτε  από  αυτή  την  απεικόνιση  προκύπτει  κάποια  συσχέτιση,  καθότι  είναι
προφανές ότι σε πολλές περιπτώσεις μεταβολής στη συχνότητα αλλαγών διχτυών, η θνησιμότητα είτε
δεν μεταβάλλεται είτε μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή στη συχνότητα αλλαγής
διχτυών. Η στατιστική συσχέτιση μεταξύ των πρώτων διαφορών των δύο μεταβλητών είναι αρνητική
μεν, όπως ήταν αναμενόμενο, πλην όμως αδύναμη (συντελεστής Pearson r = –0,06 για τη θέση Α και –
0,24 για τη θέση Β). Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η συχνή αλλαγή των διχτυών είναι μεν επωφελής
αλλά δεν είναι ένα διαχειριστικό μέτρο που μπορεί κανείς να το υπερασπιστεί εύκολα με βάση τη
συγκεκριμένη χρονοσειρά.

Στο  Σχήμα  1(γ)  και  1(δ)  απεικονίζεται  η  χρονοσειρά  των  μετρήσεων  θνησιμότητας  εξαιτίας
ασθενειών ταυτόχρονα με τους εμβολιασμούς στις δύο θέσεις. Η διενέργεια εμβολιασμού παίρνει την
τιμή 1 αν σε εκείνον τον μήνα υπήρξε έστω και μια ημέρα εμβολιασμού, διαφορετικά παίρνει την τιμή
0. Στη θέση Α παρατηρούμε ότι στις έξι από τις 12 εξάρσεις ασθενειών ο εμβολιασμός ακολουθεί την
εμφάνιση της ασθένειας, σε πέντε προηγείται, ενώ σε μία δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Συνεπώς, από τη
συγκεκριμένη χρονοσειρά δεν προκύπτουν συμπεράσματα ως προς τη σκοπιμότητα του εμβολιασμού,
τουλάχιστον  με  τον  τρόπο  που  εφαρμόζεται  στη  συγκεκριμένη  θέση.  Αντίθετα,  κατά  την  περίοδο
13/9/2012–30/11/2012  παρατηρήθηκε  το  μέγιστο  της  θνησιμότητας  (32%),  παρά  τη  διενέργεια
προληπτικών εμβολιασμών. Στη θέση Β παρατηρούμε ότι στις δύο από τις εννέα εξάρσεις ασθενειών ο
εμβολιασμός ακολουθεί την εμφάνιση της ασθένειας, σε μία προηγείται, σε δύο ταυτίζεται, ενώ σε
τέσσερις δεν εφαρμόστηκε καθόλου. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η θνησιμότητα στη θέση Β ήταν
χαμηλότερη από ό,τι στη θέση Α, συνεπώς και η ανάγκη για εμβολιασμούς μικρότερη.
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ABSTRACT
George Geladakis1, Stylianos Somarakis2, George Koumoundouros1: Differences in otolith shape
and  fluctuating  asymmetry  between  reared  and  wild  Gilthead  seabream  (Sparus  aurata
Linnaeus, 1758)
Otolith  shape  and  otolith  fluctuating  asymmetry  were  studied  in  wild  and  reared  Gilthead  sea  bream
(Sparus aurata) from the Ionian Sea. Elliptic Fourier coefficients (harmonics) were generated and compared
between wild and reared individuals using permutational analysis of variance (PERMANOVA) as well as a
canonical analysis of principal coordinates (CAP).  Four univariate morphological descriptors and the first
amplitudes of harmonics were estimated and the variance of signed differences (L i-Ri) for each otolith pair
was compared between groups.  Results revealed significant differences in otolith shape and fluctuating
asymmetry between reared and wild fish. 
Keywords: Elliptic Fourier analysis, bilateral asymmetry, Gilthead seabream, aquaculture 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ωτόλιθοι είναι ασβεστολιθικές δομές που αναπτύσσονται στο ακουστικό κυστίδιο των ψαριών

με κύριο ρόλο στη λειτουργία της ακοής, της ισορροπίας και της επιτάχυνσης. Το σχήμα των ωτολίθων
προκύπτει  από  την  συνδυαστική  επίδραση  των  γενετικών  χαρακτηριστικών  και  του  περιβάλλοντος
ανάπτυξης  του  κάθε  ατόμου  (Cardinale et al. 2004).  Έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  στη  ταυτοποίηση
φυσικών αποθεμάτων ψαριών καθώς και  στη διάκριση μεταξύ εκτρεφόμενων και  άγριων ατόμων του
ίδιου είδους (Arechavala-Lopez et al. 2012). Η τυχαία μη συμμετρική αύξηση αμφίπλευρών δομών όπως οι
ωτόλιθοι  ονομάζεται κυμαινόμενη ασυμμετρία (FA) και  οφείλεται  στην αδυναμία του γονότυπου ενός
οργανισμού να διατηρήσει  την  ομοιόσταση του ενάντια στην επίδραση του περιβάλλοντος (Palmer  &
Strobeck 1986). Έίναι δείκτης περιβαλλοντικού στρες και η ένταση της εξαρτάται τόσο από τον τύπο και
την ένταση του στρεσογόνου παράγοντα που την προκαλεί  όσο και  από την λειτουργική σημασία της
δομής που την εμφανίζει (Palmer & Strobeck 1986). 

Μελέτες για την ύπαρξη διαφορών ως προς την ασυμμετρία αμφίπλευρων δομών μεταξύ άγριων
και  εκτρεφόμενων  ψαριών  έχουν  πραγματοποιηθεί,  όχι  όμως  σε  ωτόλιθους.  Στην  τσιπούρα  (Sparus
aurata),  ένα από τα  σημαντικότερα Μεσογειακά θαλάσσια  είδη τόσο  για  την  αλιεία όσο  και  για  την
ιχθυοκαλλιέργεια, έχουν παρατηρηθεί μαζικές δραπετεύσεις ατόμων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας με
αρκετές πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Toledo-guedes  et al. 2014). Η μακρά γενετική απομόνωση
και  οι  διαφορετικές  συνθήκες  διαβίωσης  των  εκτρεφόμενων  πληθυσμών,  έχουν  οδηγήσει  στην
διαφοροποίηση  τους  ως  προς  τη  γενετική  δομή,  τη  μορφολογία,  την  ικανότητα  επιβίωσης  και  την
ανθεκτικότητα σε ασθένειες, με αποτέλεσμα οι δραπετεύσεις ατόμων από μονάδες να δρουν αρνητικά
στην δομή των άγριων πληθυσμών (Arechavala-Lopez et al. 2013). Στη παρούσα εργασία εξετάζονται οι
διαφορές στο σχήμα και την κυμαινόμενη ασυμμετρία των ωτολίθων μεταξύ άγριων και εκτρεφόμενων
ατόμων τσιπούρας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Συνολικά  112 άτομα τσιπούρας  χρησιμοποιήθηκαν  στη συγκεκριμένη  μελέτη.  Τα 82 αλιεύτηκαν

κατά τη διάρκεια πειραματικής αλιείας με τράτα βυθού από το ερευνητικό σκάφος «ΦΙΛΙΑ» τα έτη 2014-
2015, ενώ τα 28 άτομα συλλέχθηκαν από μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην ίδια περιοχή. Ολα τα άτομα
μετρήθηκαν ως προς το τυπικό τους μήκος (standard length, SL) και το ολικό τους βάρος (total weight, TW)
(Πίνακας  1).  Από  το  κάθε  άτομο  αφαιρέθηκε  το  μεγάλο  ζεύγος  ωτολίθων  (sagittae).  Οι  ωτόλιθοι
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φωτογραφήθηκαν ατομικά με ψηφιακή κάμερα. Οι φωτογραφίες των ωτολίθων μετασχηματίστηκαν σε
δυαδικού  τύπου εικόνες  και  μετρήθηκαν  τέσσερις  μορφολογικοί  χαρακτήρες:  το  εμβαδόν (OS,  mm),  η
περίμετρος (OP, mm), το μέγιστο μήκος (OL, mm) και το μέγιστο πλάτος (OD, mm) μέσω του προγράμματος
ImageJ. Για την ανάλυση σχήματος, έγινε εξαγωγή των περιγραμμάτων των φωτογραφιών των ωτολίθων
και  πραγματοποιήθηκε  ανάλυση  ελλειπτικής  Fourier μέσω  του  πακέτου  ‘shapeR’  (Libungan  &  Palsson
2015).  Από  την  ανάλυση  προέκυψαν  12  αρμονικές,  οι  οποίες  περιγράφουν  το  98.5%  της  συνολικής
σχηματικής διαμόρφωσης για κάθε ωτόλιθο. Γα τον έλεγχο των διαφορών σχήματος μεταξύ των ομάδων
εφαρμόστηκε μη παραμετρική ανάλυση διακύμανσης (PERMANOVA, Anderson 2001). Για τη διάκριση των
ομάδων  στον  πολυπαραγοντικό  χώρο  εφαρμόστηκε  ανάλυση  κύριων  συντεταγμένων  (CAP analysis,
Anderson &  Willis 2003).  Οι  αναλύσεις  αυτές  πραγματοποιήθηκαν  με  το  πρόγραμμα  PRIMER-E  v.6  &
PERMANOVA add-on (Clarke & Gorley 2006). Για την οπτική απεικόνιση της διακύμανσης του σχήματος των
ωτολίθων,  αναπαραστάθηκε  η  μέση  σχηματική  διαμόρφωση  για  την  κάθε  ομάδα.  Η  κυμαινόμενη
ασυμμετρία (FA) για κάθε ζεύγος ωτολίθων εκτιμήθηκε για τους 4 μορφολογικούς χαρακτήρες και για τις
πρώτες αρμονικές Fourier οι οποίες περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε περιγράμματος (high
amplitudes harmonics). Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης (FA1), δηλαδή η διακύμανση της
διαφοράς  μεταξύ  αριστερού  και  δεξιού  ωτόλιθου,  var(R i-Li),  ή,  var[(Ri-Li)/((Ri+Li)/2))],  αφαιρώντας  την
επίδραση του μεγέθους όπου αυτό χρειαζόταν (Palmer & Strobeck 1986). Για την εκτίμηση των διαφορών
στο δείκτη ασυμμετρίας μεταξύ των ομάδων χρησιμοποιήθηκε το Bartlett’s test (Palmer & Strobeck 1986)
μέσω του προγράμματος STATISTICA 7.

Πίνακας 1.  Προέλευση ψαριών,  έτος  και  μήνας δειγματοληψίας,  αριθμός ατόμων (n),  μέσο τυπικό
μήκος (SL±SD, cm), μέσο ολικό βάρος (TW±SD, g), n Left, n Right & n L-R pairs: αριθμός αριστερών,
δεξιών και ζευγών ωτολίθων που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις.
Table 1: Fish origin, year and month of sampling, number of fish (n), average standard length (SL±SD,
cm), average total weight (TW±SD, g). n Left, n Right & n L-R pairs: number of left, right & pairs of
otoliths used in the analyses.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η σύγκριση του σχήματος των ωτολίθων μεταξύ των άγριων ατόμων των δύο ετών δεν έδειξε κάποια

σημαντική  διαφοροποίηση,  τόσο  για  την  αριστερή  όσο  και  για  την  δεξιά  πλευρά  (PERMANOVA;  Left:
p>0.05; Right: p>0.05). Έξετάζοντας τις διαφορές στο σχήμα των ωτολίθων των ατόμων με βάση την άγρια ή
εκτρεφόμενη προέλευση, η μη παραμετρική ανάλυση διακύμανσης (PERMANOVA) και η κανονική ανάλυση
κύριων  συντεταγμένων  (CAP)  έδειξαν  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  και  για  τους  δύο  ωτόλιθους
(PERMANOVA/CAP;  Left:  p<0.001;  Right:  p<0.001)  (Έικόνα  1).  Σύμφωνα  με  τις  εκτιμούμενες  μέσες
σχηματικές  διαμορφώσεις,  οι  ωτόλιθοι  των  εκτρεφόμενων  ψαριών  παρουσίασαν  συγκριτικά  μια
εγκόλπωση στο αριστερό άνω μέρος και μια μεγέθυνση στο δεξιό μέρος των ωτολίθων τους (Έικόνα 1). Η
επίδραση της προέλευσης των δειγμάτων στην κυμαινόμενη ασυμμετρία των ωτολίθων ήταν σημαντική
στη  πλειονότητα  των  χαρακτήρων  που  εξετάστηκαν,  με  τα  εκτρεφόμενα  ψάρια  να  παρουσιάζουν
μεγαλύτερη ασυμμετρία σε σχέση με τα άγρια (Έικόνα 2).

Origin Year Month n SL TW n
Left

n
Right

n L-R
pairs

wild 2014 October 45 17.2±1.8 132.7±43.8 44 43 42
wild 2015 May 37 17.8±1.9 142.2±44.7 31 29 27

reared 2016 April 28 21.4±0.7 252.0±26.4 27 28 27
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Εικόνα 1. Επίδραση της προέλευσης των ψαριών (reared/wild) στη κατανομή των ατόμων κατά μήκος
του πρώτου άξονα της  CAP. Τα περιγράμματα απεικονίζουν τις μέσες διαμορφώσεις σχήματος κάθε
ομάδας.
Figure 1. Effect of fish origin (reared/wild) on the frequency distribution of individuals along the first
CAP axis. The contours illustrate the mean shape configurations of each group.

Διαφορές στο σχήμα των ωτολίθων μεταξύ άγριων και εκτρεφόμενων ψαριών έχουν βρεθεί σε
διαφορετικά είδη όπως ο γάδος του Ατλαντικού (Gadus morhua Linnaeus, 1758) (Cardinale et al. 2004), η
τσιπούρα και το λαβράκι (Dicentrarchus  labrax  Linnaeus,  1758)  (Arechavala-Lopez  et  al. 2012).  Το
διαφορετικό περιβάλλον διαβίωσης (αβιοτικοί παράγοντες) καθώς και η εντατική παροχή τροφής μέσα στις
μονάδες εκτροφής διαφοροποιούν τους ρυθμούς αύξησης των ψαριών επιδρώντας και στους ρυθμούς
αύξησης των ωτολίθων και κατ’ επέκταση στο σχήμα τους (Cardinale et al. 2004). Η δυνατότητα διάκρισης
μεταξύ ομάδων αυξάνεται με την ένταση των διαφορών στους ρυθμούς αύξησης (Campana & Cassleman,
1993). Βραχυπρόθεσμα  επεισόδια  φυσιολογικού  στρες  κατά  την  πρώιμη  ανάπτυξη  των  ψαριών  (π.χ.
αλλαγή θερμοκρασίας)  μπορούν να επιδράσουν στα οντογενετικά τροχιακά ανάπτυξης των ωτολίθων με
αποτέλεσμα την εμφάνιση αλλαγών στο σχήμα των ωτολίθων (Vignon 2018). Η μακρά γενετική απομόνωση
και η ταυτόχρονη χρήση γόνου από διαφορετικές περιοχές μπορούν να μεταβάλουν τη γενετική σύσταση
των  εκτρεφόμενων  πληθυσμών  με  αποτέλεσμα  την  εμφάνιση  αλλαγών  στο  πρότυπο  ανάπτυξης  των
ωτολίθων και άρα και στο σχήμα τους (Arechavala-Lopez et al. 2012, Arechavala-Lopez et al. 2013).

Διαφορές  στην  FA αμφίπλευρων  δομών  έχουν  παρατηρηθεί  σε  πολλά  είδη  ψαριών  υπό  την
επίδραση  διαφορετικών  στρεσογόνων  παραγόντων  (Allenbach  2011).  Στη  φύση,  ωστόσο,  η  υψηλή
λειτουργική σημασία των ωτολίθων τους καθιστά δομές με μικρή αμφίπλευρη ασυμμετρία, ανεξάρτητα
από τις όποιες περιβαλλοντικές διαφορές (Fey & Hare 2008). Αντίθετα η αφθονία τροφής και η απουσία
θηρευτών σε συνθήκες καλλιέργειας ευνοούν την ανάπτυξη ασυμμετρίας.

Συμπερασματικά,  οι  ωτόλιθοι  αποτελούν  ένα  ικανό  μέσο  διάκρισης  μεταξύ  άγριων  και
εκτρεφόμενων  ψαριών  και  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  μεταξύ  άλλων  μεθόδων  στη  ταυτοποίηση
δραπετών ψαριών από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στα φυσικά αποθέματα.
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Εικόνα  2.  Σύγκριση  της  διακύμανσης  του  δείκτη  ασυμμετρίας  FA1  σύμφωνα  με  την  άγρια  ή
εκτρεφόμενη προέλευση των ψαριών.
Figure 2. Comparison of the variance of asymmetry index FA1 according to wild or reared fish origin.
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ABSTRACT
Alexis Conides, Katia Fangoudes, Dimitrios Klaoudatos, Theodoros Zoulias, Jose Perez and Pascal
Raux: Modern perception of social acceptance and corporate responsibility for marine
aquaculture in Greece
A nationwide research on the Internet was organized as part of the HORIZON2020 project titled MEDAID-
Mediterranean Aquaculture Integrated Development (727315-2) coordinated by the IAMZ-CIHEAM and
coordinated in Greece by the Hellenic Center for Marine Research (Dr. K. Mylonas. H.C.M.R.) based on a
structured questionnaire. Altogether, 279 questionnaires were collected. The majority of respondents agree
with the installation and operation of fish farms near the place of residence or vacations. The three main
reasons that the other respondents do not agree with are mainly environmental degradation, exclusion of
beach access and garbage. The majority of respondents believe that the law must be respected, that the
decision-making process should be a transparent process, that a process of conflict resolution should be in
place and that there is constant and detailed information. Regarding their self-assessment, the majority
considers that they are not able to participate and express an opinion.

Keywords: social acceptability, corporate responsibility, marine aquaculture, Greece

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κοινωνική αποδοχή είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ των στελεχών ενός
κλάδου, της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών αρχών και των εμπλεκομένων ομάδων και οργανώσεων
πολιτών και αφορά την συμφωνία πάνω στις προϋποθέσεις και διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να
ολοκληρωθεί ένα οποιοδήποτε έργο (βιομηχανική μονάδα, εγκατάσταση μιας ιχθυοκαλλιέργειας κ.λπ.). Η
ταχεία εξέλιξη της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας από το 1984 μέχρι σήμερα (έτος πρώτης στατιστικής
καταγραφής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας από την ΑΤΕ) συνοδεύτηκε από γεγονότα μη αποδοχής των
μονάδων από τις τοπικές κοινότητες και η οποία οδήγησε σε εξειδικευμένες διαδικασίες επιλογής χώρων
εγκατάστασης οι οποίοι να έχουν ελάχιστη ή μηδενική αλληλεπίδραση με τοπικά συμφέροντα πάσης
φύσεως. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συλλογή των απόψεων πολιτών/καταναλωτών αναφορικά
με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ώστε να εντοπιστούν και καταγραφούν οι
προϋποθέσεις κοινωνικής αποδοχής της ιχθυοκαλλιέργειας ως η βάση της κοινωνικής διαβούλευσης και
συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

1. Ερωτηματολόγια
Δομημένο ερωτηματολόγιο συντάχθηκε και διανεμήθηκε μέσω της πλατφόρμας Google Forms σε σειρά
αποδεκτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την προτροπή να κάνουν αναμετάδοση του μηνύματος σε
άλλους αποδέκτες του κύκλου τους (συγγενείς και γνωστοί). Η ιστοσελίδα του ερωτηματολογίου είναι η
https://forms.gle/DQ88Vwfi2DnrNQK58. Τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω του ερωτηματολογίου είναι
χωρισμένα σε 5 ομάδες:
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1. Γενικά προσωπικά στοιχεία (ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής, εισόδημα κ.λπ.) και στοιχεία
κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων (άγρια, καλλιεργούμενα κ.λπ.)

2. Την άποψή τους για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων στην περιοχή κατοικίας τους ή την
περιοχή παραθερισμού και τους λόγους εναντίωσης προς αυτό

3. Την κριτική τους για τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και τα προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας

4. Την άποψη τους για την δυνατότητα που έχουν ως κάτοικοι της περιοχής να μετέχουν στη λήψη
αποφάσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας

5. Την άποψή τους για τις κύριες συνιστώσες ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο σύμφωνα με τον Κανονισμό GDRP και δεν περιλάμβανε ερωτήσεις
λεπτομέρειας τέτοιες που είναι δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου που το απέστειλε. Επίσης η δικτυακή
πλατφόρμα δεν τηρεί αρχείο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ΙΡ.

2. Πεδίο εφαρμογής
Το πεδίο εφαρμογής της έρευνας είναι όλη η Ελλάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Τυπολογία της δειγματοληψίας
Συνολικά επεστράφησαν 279 πλήρη ερωτηματολόγια μέσω της δικτυακής πλατφόρμας (Εικόνα 1) μέχρι την
12η Σεπτεμβρίου 2019. Η συλλογή ερωτηματολογίων θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια του έργου (2021)
αλλά και μετά, μέσω και ΜΚΟ, με προσπάθεια να συλλεχθούν ερωτηματολόγια από περιοχές που δεν
έχουν καλυφθεί και περιοχές κοντά σε σημαντικές δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας. Στο τέλος θα γίνουν
αναλύσεις ανά νομό και όχι μόνο σε σύνολο χώρας.

2. Τυπολογία των συμμετεχόντων
Η τυπολογία των συμμετεχόντων στην έρευνα συνοψίζεται στην Εικόνα 2.

3. Αποτελέσματα κοινωνικής αποδοχής
Το 62.5% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων πλησίον του τόπου
κατοικίας ή παραθερισμού. Οι λόγοι που το υπόλοιπο 37.5% δεν συμφωνεί είναι κυρίως η αλλοίωση του
περιβάλλοντος (70.4%), ο αποκλεισμός πρόσβασης στην παραλία (60.9%) και τα σκουπίδια (40.9%). Άλλοι
λόγοι είναι τα έντονα φώτα, ο θόρυβος, η μυρωδιά, η παρεμπόδιση θαλάσσιων αθλημάτων, κυκλοφορία
βαρέων οχημάτων και το γεγονός ότι δεν προσφέρουν στην τοπική κοινωνία (το χαμηλότερο ποσοστό
6.1%). Η πλειοψηφία (72.6%) δέχεται να καταναλώσει προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας ενώ ένα ακόμα 18.8%
δέχεται να αγοράσει όταν δεν βρίσκει άλλο άγριο της αρεσκείας του. Αναφορικά με τη διαδικασία
αδειοδότησης των μονάδων, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό (απλά
μερικώς σημαντικό έως σημαντικό), την υποχρεωτική συμμετοχή πολιτών, οργανώσεων πολιτών/ΜΚΟ και
άλλων φορέων πλην της Κυβέρνησης. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι πρέπει να τηρούνται οι
νόμοι, η διαδικασία λήψης αποφάσεων να είναι μια ανοικτή και διαφανής διαδικασία, να υπάρχει
διαδικασία πρόληψης και αποφυγής συγκρούσεων με άλλες χρήσεις και να υφίσταται διαρκής και
λεπτομερής ενημέρωση. Αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση τους ως προς τη δυνατότητα προσωπικής τους
συμμετοχής στις διαδικασίες, η πλειονότητα θεωρεί ότι δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής και έκφρασης
γνώμης, δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων και δεν έχει τη δυνατότητα επιρροής
των αποφάσεων. Τέλος όσον αφορά της προτάσεις τους για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, αυτές
κατά πλειοψηφία είναι:

 να αυστηροποιηθεί η νομοθεσία και οι έλεγχοι
 να προτιμηθεί η εγκατάσταση μακριά από τις ακτές και να προαχθούν και άλλα συστήματα

καλλιέργειας (κλειστά κυκλώματα κ.λπ.)
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 να προαχθεί η οργανική ιχθυοκαλλιέργεια
 να ενισχυθεί η συνεργασία επιστημόνων και του κλάδου
 να αναπτυχθούν συστήματα πιστοποίησης

Η γενικότερη στροφή των καταναλωτών προς το καλλιεργούμενο ψάρι έχει παρατηρηθεί σε όλη την
Ευρώπη. Ομοίως και η στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με σήμανση ή προέλευση (EUMOFA 2017).
Στοιχεία που ελήφθησαν παράλληλα από ιδιοκτήτες μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέφεραν ότι τα βασικά
προβλήματα σε σχέση με την κοινωνική αποδοχή της ιχθυοκαλλιέργειας ήταν πραγματικά την πρώτη
περίοδο ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα (περίοδος 1984 έως 2004) αλλά δεν αναφέρονταν
σε όλη την επικράτεια καθώς υπήρχαν περιοχές υψηλής αποδοχής (Katranidis et al. 2003). Ήδη από τις
αρχές του 2000, η κυριότερη αιτία μη αποδοχής ήταν η άποψη ότι η ιχθυοκαλλιέργεια προκαλεί αλλοίωση
στο περιβάλλον και αυτό φαίνεται να ισχύει μέχρι σήμερα (μεγαλύτερο ποσοστό αιτιών, 70.4%, επίσης
Whitmarsh & Palmieri 2009, Ertör & Ortega-Cerdà 2015). Επίσης η κατάληψη παράκτιου χώρου και η
ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στο βυθό (βένθος) αποτελούν σημαντικούς προβληματισμούς. Ωστόσο
άλλοι προβληματισμοί, που υφίστανται ακόμα (πχ. περιβαλλοντικά θέματα), θεωρούνται πλέον ως
επιλύσιμοι κατόπιν έρευνας, εκπαίδευσης/ενσυνείδησης και αλλαγές στην νομοθεσία (όλα θεωρούνται ως
σημαντικά στην παρούσα έρευνα, Alexander et al. 2016).

Αττική 135
Κεντρική Ελλάδα 3
Κεντρική Μακεδονία 8
Κρήτη 3
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 3
Ήπειρος 3
Ιονίων Νήσων 2
Βόρειο Αιγαίο 0
Πελοπόννησος 3
Νότιο Αιγαίο 20
Θεσσαλία 7
Δυτική Ελλάδα 38
Δυτική Μακεδονία 0

Εικόνα 1. Κατανομή της προέλευσης των ερωτηματολογίων ανά περιφέρεια της χώρας. Η χρωματική
ένταση είναι ανάλογη του αριθμού των ερωτηματολογίων. Δεν ελήφθησαν ακόμα ερωτηματολόγια από τις
περιφέρειες με πράσινο χρώμα
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Εικόνα 2. Βασικά στοιχεία τυπολογίας ερωτώμενων: (Α) Ηλικία, (Β) Σπουδές, (Γ) Οικογενειακή κατάσταση,
(Δ) Φύλο, (Ε) Εισόδημα, (ΣΤ) Οικογενειακά βάρη
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Αναπτυξιακή πλαστικότητα της κολυμβητικής ικανότητας στην τσιπούρα Sparus
aurata (Linnaeus, 1758). Ο ρόλος της θερμοκρασίας κατά το αυτότροφο στάδιο

Χαρά Κουρκούτα1, Γεώργιος Γελαδάκης1, Αλίκη Πρίντζη1, Νίκος Μιτριζάκης2, Νίκος
Παπανδρουλάκης2, Γεώργιος Κουμουνδούρος1

1Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, xarakourkouta@hotmail.com, grad833@edu.biology.uoc.gr, alikipr95@gmail.com,
gkoumound@biology.uoc.gr

2 Hellenic Centre for Marine Research, Crete, nmitrizakis@hcmr.gr, npap@hcmr.gr

ABSTRACT
Chara Kourkouta1, George Geladakis1, Alice Printzi1, Nikos Mitrizakis2, Nikos Papandroulakis2,
George Koumoundouros1: Developmental plasticity of swimming performance in gilthead
seabream (Sparus aurata Linnaeus, 1758). The role of temperature during the embryonic
and yolk-sac larval period
The present study examined the effect of early developmental temperature on the swimming
performance of gilthead seabream metamorphosing larvae (18-19 mm total length, TL), in terms of
critical swimming speed (Ucrit). Seabream embryos were subjected to three developmental temperature
treatments (17, 20, 23οC) during the embryonic and yolk-sac larval period; subsequently, all larvae were
maintained under common thermal conditions (20οC) up to metamorphosis. The aerobic exercise
performance of sea bream larvae was significantly decreased as developmental temperature elevated
from 17 to 23οC (p<0.05, Kruskal-Wallis test). Geometric morphometric analysis revealed a significant
effect of the early temperature on body shape (p<0.05, CVA).
Keywords: phenotypic plasticity, temperature, aerobic swimming, morphology

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα ψάρια παρουσιάζουν μια θαυμαστή ικανότητα μόνιμων φαινοτυπικών τροποποιήσεων ως

απόκριση στις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους
(αναπτυξιακή πλαστικότητα). Μεταξύ των περιβαλλοντικών παραγόντων που έχουν εξετασθεί, η
θερμοκρασία ανάπτυξης έχει αποδειχθεί να επηρεάζει την πλαστικότητα πολλών χαρακτήρων όπως, η
κολυμβητική ικανότητα των ενήλικων ψαριών (Danio rerio, Dimitriadi et al. 2018), των ιχθυδίων
(Dicentrarchus labrax, Koumoundouros et al. 2009), το σχήμα του σώματος (Sparus aurata, Loizides et al.
2014), καθώς και η δομή των λευκών μυών (Sparus aurata, Garcia de la Serrana et al. 2012). Στόχος της
παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας κατά το εμβρυϊκό και λεκιθοφόρο
νυμφικό στάδιο στην κολυμβητική ικανότητα των μετέπειτα οντογενετικών σταδίων. Η επιλογή του υπό
εξέταση είδους, S. aurata, οφείλεται στον ευρύθερμο χαρακτήρα του, αλλά και στη σημασία του για τα
παράκτια οικοσυστήματα και τη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Αυγά τσιπούρας συλλέχθηκαν μετά από μαζική ωοτοκία στους 17οC. Ακολούθως

διαμοιράσθηκαν σε έξι πληθυσμούς, οι οποίοι ανά δύο υποβλήθηκαν σε διαφορετική θερμοκρασία (17,
20 και 23οC) από το στάδιο της επιβολής μέχρι την κατανάλωση των λεκιθικών αποθεμάτων. Μετά την
έναρξη της διατροφής όλοι οι πειραματικοί πληθυσμοί αναπτύχθηκαν σε κοινή θερμοκρασία (20οC). Η
επώαση των αυγών και εκτροφή των νυμφών έγινε σύμφωνα με τους Papandroulakis et al. (2001).

Για τη μελέτη της κολυμβητικής ικανότητας των ψαριών εκτιμήθηκε η κρίσιμη ταχύτητα
κολύμβησης (critical swimming speed Ucrit), κανονικοποιημένη ως προς το ολικό μήκος (total length, TL)
του σώματος (RUcrit, Koumoundouros et al. 2002). Οι κολυμβητικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν όταν
οι πειραματικοί πληθυσμοί έφτασαν στα 18-19 mm μέσο TL, ξεχωριστά για κάθε ψάρι. Ως θερμοκρασία
άσκησης επιλέχθηκε η θερμοκρασία διαβίωσης των νυμφών (20οC). Κατά τη διεξαγωγή των
πειραμάτων, τα ψάρια τοποθετούνταν για 10 min στο κανάλι κολύμβησης με ταχύτητα νερού ίση με 2
TL s-1. Έπειτα η ταχύτητα αυξανόταν κάθε 10 min κατά 1 TL s-1. Με τη λήξη της κολύμβησης λόγω
κόπωσης τα ψάρια υποβάλλονταν σε ευθανασία με υπερβολική δόση αναισθητικού MS-222 (100 mg L-
1). Κάθε ψάρι στη συνέχεια φωτογραφίζονταν σε στερεοσκόπιο για τη μέτρηση του TL, τον έλεγχο για
την ύπαρξη μορφο-ανατομικών ανωμαλιών και τη γεωμετρική μορφομετρική ανάλυση του σχήματος
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του σώματος (Εικόνα 1) (Loizides et al. 2014, Fragkoulis et al. 2017). Στα αποτελέσματα
συμπεριλήφθησαν μόνο άτομα με φυσιολογικό φαινότυπο.

Εικόνα 1: Τοποθέτηση οκτώ ομόλογων μορφομετρικών σημείων για την ανάλυση του σχήματος του
σώματος της τσιπούρας.
Figure 1: Localization of the eight landmarks used for the shape analysis of Gilthead seabream.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η θερμοκρασία ανάπτυξης κατά το εμβρυικό και λεκιθοφόρο

νυμφικό στάδιο επιδρά σημαντικά στην κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης (RUcrit) των μεταμορφούμενων
νυμφών (p<0,05 Kruskal-Wallis test). Οι νύμφες των 17οC επέδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη ταχύτητα
κολύμβησης (9,7±0,6 TL s-1) απ’ ότι οι νύμφες των 20οC (8,7±0,6 TL s-1) ή 23οC (8,8±0,7 TL s-1) (Εικόνα 2).
Το μέσο ολικό μήκος των ψαριών που ελέγχθηκαν ως προς την κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης
κυμάνθηκε από 18,4±1,8 έως 19,1±1,2 mm (±SD), χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων
(p>0,05, Kruskal-Wallis test).

Εικόνα 2: Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης (17, 20, 23oC) στην κρίσιμη ταχύτητα
κολύμβησης (RUcrit) των μεταμορφούμενων νυμφών τσιπούρας. Εντός των παρενθέσεων δίνεται το
μέγεθος του δείγματος.
Figure 2: Effect of developmental temperature (17, 20, 23oC) on the critical swimming speed (RUcrit)
of gilthead seabream. Numbers in brackets indicate the sample size.

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων της RUcrit αναλύθηκε το σχήμα του σώματος
των νυμφών. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια σημαντική επίδραση της θερμοκρασίας στο σχήμα του
σώματος των νυμφών κατά το στάδιο της μεταμόρφωσης (Canonical Variate Analysis, Wilk's λ=0,3780,
p<0,05) (Εικόνα 3). Το τετράγωνο των Mahalanobis αποστάσεων διέφερε σημαντικά μεταξύ της
ομάδας των 20οC και εκείνης των 23οC (p<0,05). Οι κύριες διαφορές του σχήματος εξηγήθηκαν από την
πρώτη κανονική μεταβλητή (CV1, 60,5% της παρατηρούμενης διακύμανσης), κατά μήκος της οποίας
διακρίθηκαν οι νύμφες των 20οC από εκείνες των 23οC. Το υπόλοιπο 39,5% της παρατηρούμενης
διακύμανσης του σχήματος του σώματος εκφράστηκε από τη δεύτερη κανονική μεταβλητή, κατά
μήκος της οποίας διακρίθηκε η ομάδα των 17oC από τις υπόλοιπες δύο (Εικόνα 3). Τα διαγράμματα
συνιστωσών δυνάμεων έδειξαν πως συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες δύο ομάδες ψαριών (20, 23oC), η
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ομάδα με την μεγαλύτερη κολυμβητική ικανότητα (17oC) χαρακτηρίσθηκε από μακρόστενο σχήμα
σώματος, τελική θέση στόματος και κοιλιακά μετατοπισμένα θωρακικά πτερύγια (Εικόνα 3). Το
αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τη βιβλιογραφία, καθώς το μακρόστενο σχήμα του σώματος
εξυπηρετεί καλύτερα την αερόβια κολύμβηση (Georgakopoulou et al. 2007, Koumoundouros et al.
2009).

Εικόν
α 3: Επίδραση της θερμοκρασίας στις τιμές των κανονικών μεταβλητών. Στις παρενθέσεις δίνονται
τα ποσοστά της συνολικής φαινοτυπικής διακύμανσης της εκάστοτε κανονικής μεταβλητής (means
±2SE). Τα διαγράμματα συνιστωσών δυνάμεων απεικονίζουν τη διακύμανση του σχήματος
σώματος κατά μήκος των αξόνων CV1 και CV2 (-,+ Χ10).
Figure 3: Effect of temperature on the scores of canonical variate analysis. Means ± 2SE of the
scores are given. Numbers in brackets give the percentage of shape variance explained along each
canonical axis. Vectors diagrams illustrate the variation of body shape along the canonical axes
CV1-CV2 (extreme values, X10).

Η κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης έχει προταθεί ως καλός δείκτης για την εκτίμηση της αερόβιας
κολυμβητικής ικανότητας των ψαριών (Farrell 2007). Θεωρείται δε ότι έχει μεγάλη οικολογική
σημασία, γιατί σχετίζεται με ζωτικές λειτουργίες όπως η μετανάστευση (Plaut 2001), η αναζήτηση
τροφής (Reidy et al. 2000) και η αποφυγή θήρευσης (Fuiman et al. 2006). Μέχρι σήμερα είναι η πρώτη
φορά που καταγράφεται επίδραση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του αυτότροφου σταδίου στην
κολυμβητική ικανότητα των ψαριών μεταγενέστερων σταδίων. Σε προηγούμενες εργασίες, εξετάζονται
μεγαλύτερες οντογενετικές περίοδοι, που περιλαμβάνουν το αυτότροφο και το ετερότροφο νυμφικό
στάδιο (π.χ. Dimitriadi et al. 2018).

Στην παρούσα εργασία οι διαφορές στην ταχύτητα κολύμβησης ερμηνεύτηκαν, έστω εν μέρει,
με διαφοροποιήσεις της εξωτερικής μορφολογίας. Παρόλο αυτά προηγούμενες δουλειές δείχνουν ότι
τόσο οι ερυθροί μύες όσο και η καρδιά μπορεί να συμμετέχουν στη διαφοροποίηση της ταχύτητας
κολύμβησης των ψαριών (Koumoundouros et al. 2009, Dimitriadi et al. 2018). Έτσι, επιβάλεται η
μελλοντική διερεύνηση της συμμετοχής αυτών των δομών στις αλλαγές RUcrit που παρατηρήθηκαν στη
παρούσα εργασία.
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Λύνοντας τον Γόρδιο Δεσμό IUU+NIS στην Οστρακαλιεία του Στρειδόκτενου:
Προκαταρκτικά αποτελέσματα
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ABSTRACT 
John A. Theodorou, Dimitrios K. Moutopoulos, Alexios Ramfos, Xanthi Douvi, Maria Makri-Seremeti,
Vlasoula  Mpekiari,  George  Katselis:  Untying  the  Gordian  knot  IUU+NIS  in  pearl  oyster  fisheries:
Preliminary results. Τhe pearl oyster Pinctada imbricata radiata is treated as an invasive “NIS” species
despite its  long presence in Mediterranean. The limited but existing commercial exploitation for human
consumption due to lack of legal framework in Greece the pearl oyster fisheries is illegal, unregulated
and unreported (IUU).  To solve  this  problem an holistic approach is  proposed giving the requested
specifications for regulating the fisheries, providing together some benefits to the fishers by adding
value on the product supply chain.
Keywords: pearl oyster, fisheries, NIS, IUU, Pinctada imbricata radiata, Mediterranean, Greece 

EΙΣΑΓΩΓΗ
Tο μαργαριτοφόρο στρείδι  Pinctada imbricata  radiata,  κοινώς “στρειδόκτενο”  ή “τιγανάκι”

(λόγω  του  σχήματος  των  θυρίδων  του),  προέρχεται  από  την  περιοχή  του  Ινδο-Ειρηνικού.  Εχει
καταγραφεί στη Μεσόγειο ως ένα μη ενδημικό είδος το οποίο έχει ήδη «καθιερωθεί» σε περιοχές της
Λεβαντίνης (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία Ισραήλ, Κύπρος) και διατηρεί σημαντική παρουσία στη Σικελία,
τη Μάλτα και τα κοντινά νησιά, Ιόνιο & Αδριατική (Theodorou  et al., 2019). Στην Ελλάδα, αν και υπήρξε
είδος  ελάχιστου  εμπορικού  ενδιαφέροντος,  σήμερα  είναι  ένα  εκμεταλλεύσιμο  αλίευμα  καθώς  τα
εγχώρια εμπορικά δίθυρα αποθέματα είναι σοβαρά περιορισμένα (Katsanevakis et al. 2008, Τheodorou
et al. 2011).  Το παράδοξο της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τα αλιεύματα είναι ότι δεν
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Προεδρικών Διαταγμάτων 86/98,  227/2003 και  109/2002 που
ρυθμίζουν  την  εξάλειψη  των  οστρακοειδών  και  κατά  συνέπεια  η  συγκομιδή  απαγορεύεται
(Katsanevakis et al. 2011).

Το τμήμα Ερευνας Θαλάσσιας Αλιείας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κατέγραφε τα
αλιεύματα  από  τέσσερα  δίθυρα  είδη  οστρακοειδών  (κυδώνι,  Μεσογειακό  μύδι,  Ευρωπαϊκό  πλατύ
(ενδημικό)  στρείδι  και  μεγάλο  χτένι  του  Ατλαντικού)  σε  μια  μεγάλη κατηγορία  (1964-1981)  και
ξεχωριστά  μετά  το  1982.  Λόγω της  λανθασμένης  αναγνώρισης,  αλλά  και  λόγω των εκ προθέσεως
εσφαλμένων  αναφορών  λόγω  του  νομικού  πλαισίου  που  προστατεύει  τα  εξεταζόμενα  είδη,  τα
αλιεύματα  στρειδόκτενου  ενδέχεται  να  συναθροίζονται  με  τα  αλιεύματα  άλλων  ειδών  δίθυρων
μαλακίων, όπως το  κυδώνι, το Ευρωπαϊκό στρείδι, ή το μεγάλο χτένι του Ατλαντικού ή/και μπορεί να
εμπεριέχονται σε ομάδα οστρακοειδών τα οποία καταγράφονται ως "άλλα οστρακοειδή". Ωστόσο, τα
στρειδόκτενα  βρίσκονται  στους  πάγκους  των  καταστημάτων  των  οστρακοπαραγωγών.  Στις
ψαροταβέρνες σερβίρονται συνήθως στρειδόκτενα, συχνά ως υποκατάστατα ενδημικών στρειδιών τα
οποία βρίσκονται ολοένα και ποιο σπάνια αν δεν έχουν ήδη «εξαφανιστεί». Η προσπάθεια επίλυσης
αυτού  του  προβλήματος  της  «Παράνομης,  Λαθραίας  και  ΄Αναρχης  (μη  καταγεγραμμένης)» "IUU"
αλιείας ενός μη ενδημικού είδους "ΝΙS", όπως το στρειδόκτενο, πραγματοποιήθηκε προκειμένου: να
προσδιοριστούν οι  ελάχιστες προδιαγραφές  για την αειφόρο διαχείριση των υφιστάμενων αλιευτικών
πεδίων και  να υποστηριχθεί επιστημονικά η δημιουργία του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για τον
υπάρχοντα πόρο για οστρακοειδή, προκειμένου να εξαλειφθεί το «νομοθετικό κενό» που οδηγεί σε
παράνομη  συρρίκνωση  με  όλες  τις  συνέπειες.  Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζονται  τα
προκαταρκτικά αποτελέσματα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Εμπορική αξιοποίηση του
στρειδόκτενου  Pinctada  imbricata  radiata  με  τη  δημιουργία   Μεταποιημένων  Προϊόντων  Υψηλής
Προστιθέμενης Αξίας» (“Καινοτομία στην Αλιεία¨, ΕΠ.ΑΛ. 2014-2020).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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Την περίοδο Νοεμβρίου 2018-Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τρεις  δειγματοληψίες σε
δύο παράκτιες περιοχές του Σαρωνικού κόλπου (θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μεγάρων και Σαλαμίνας)
και του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου (θαλάσσια περιοχή βόρεια της Χαλκίδας).  Σε κάθε θέση, αρχικά
εντοπίσθηκε ο πληθυσμός  και κατόπιν συλλέχθηκε με ελεύθερη κατάδυση αντιπροσωπευτικό δείγμα
ατόμων από τον πληθυσμό με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να συλλεχθούν άτομα όλων των μεγεθών του
είδους. Ακολούθως μετρήθηκαν το: (α) ύψος, μήκος και πάχος κελύφους με ακρίβεια 1 mm, (β) ύψος
και  πλάτος του μαργαρώδους εσωτερικού επιχρίσματος περλίτη (εσωτερική επιφάνεια - επίχρισμα
κελύφους με ακρίβεια 1mm και (γ) υγρό βάρος κελύφους και βάρος σώματος με ακρίβεια 0,1 g. Για τις
συγκρίσεις της μέσης τιμής του μεγέθους στρειδόκτενου χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της ανάλυσης
διακύμανσης  με  έναν ή  δυο παράγοντες  (One-  and Two-Way ANOVA),  ενώ για τις  συγκρίσεις  των
σχέσεων του μεγέθους με το βάρος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συμμεταβλητότητας (ANCOVA) (Zar,
1999).  Η σύγκριση των κατανομών μεγέθους έγινε με τον έλεγχο  Kolmogorov-Smirnov (K-S,  P<0,05)
(Zar, 1999).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Συνολικά συλλέχθηκαν 842 άτομα στρειδόκτενου (514 από τον Σαρωνικό  και  328 από τον

Ευβοϊκό κόλπο),  με το μηνιαίο αριθμό των ατόμων να κυμαίνεται  από 103 άτομα (Απρίλιος  2019-
Ευβοϊκός)  έως  223  άτομα  (Νοέμβριος  2018-Σαλαμίνα).  Οι  κατά  μήκος  συνθέσεις  των  ατόμων
στρειδόκτενου έδειξαν (Εικ. 1α-γ) ότι το Νοέμβριο 2018 στη Σαλαμίνα συλλέχθηκε το μικρότερο (3 mm)
και  το  μεγαλύτερο  (100  mm)  σε  μέγεθος  στρειδόκτενο  (Εικ.  1α),  αλλά  και  το  μεγαλύτερο  εύρος
μεγεθών  (από  3  έως  102  mm).  Η  σύγκριση  των  κατανομών  μηκών  ανά  περιοχή  για  κάθε  μήνα
δειγματοληψιών έδειξε τη μη σημαντική (K-S test,  P<0,05) διαφοροποίηση των κατανομών μεγεθών
ανάμεσα στις περιοχές.

Στον Ευβοϊκό κόλπο συλλέχθηκαν σημαντικά (ONE-WAY ANOVA, P<0,05) μεγαλύτερα, όσον
αφορά τις μέσες τιμές μεγεθών (Εικ. 1δ), άτομα στρειδόκτενου και στις 3 περιόδους δειγματοληψιών.
Η σύγκριση του μέσου μήκους ανά μήνα και περιοχή έδειξε ότι κάθε ένας ξεχωριστά από αυτούς τους
παράγοντες εμφάνιζε σημαντική (Two-Way ANOVA, F: 38,9 & 36,7, αντίστοιχα, P<0,05) διαφοροποίηση
ως προς το μέσο μέγεθος, με τα μεγαλύτερα άτομα να συλλέγονται στον Ευβοϊκό από ότι στο Σαρωνικό
και τους μήνες Απρίλιο και Νοέμβριο. Αντίθετα, ο συνδυασμός και των δυο παραπάνω παραγόντων
μαζί  δεν  εμφανίζει  διαφοροποίηση  του  μέσου  μεγέθους  (Two-Way ANOVA,  F:  1,55,  P>0,05).
Αναφορικά με το βάρος του σώματος, ο Σαρωνικός κόλπος εμφανίζει, για τα ίδια μεγέθη, σημαντικά
(ANCOVA, P<0,05) πιο εύρωστα (μεγαλύτερο βάροςσώματος) στρειδόκτενα από ότι ο Ευβοϊκός, κυρίως
το Νοέμβριο και σε μικρότερο βαθμό τον Απρίλιο, ενώ το αντίθετο ισχύει για το Φεβρουάριο (Εικ. 2).
Γενικά, ο Φεβρουάριος εμφανίζεται ως ενδιάμεσος μήνας αναφορικά με το μέγεθος αλλά και το βάρος
του  σώματοςτου  στρειδόκτενου.  Σημαντικό  στοιχείο  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  αν  και  ο  Σαρωνικός
εμφανίζει μικρότερα μέσα μεγέθη από 7% έως 12%, ανάλογα την περίοδο, σε σύγκριση με τον Ευβοϊκό,
εντούτοις τα στρειδόκτενα του Σαρωνικού έχουν από 10% έως 15% μεγαλύτερο βάρος σώματος.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η  αλιεία  του  στρειδόκτενου  είναι   παράδειγμα  Παράνομης,  Λαθραίας  και  Αναρχης  (μη

καταγεγραμμένης) "IUU" οστρακαλιείας (έλλειψη σχετικής αλιευτικής νομοθεσίας ως ΝIS). Μέσω των
προτεινόμενων δράσεων θα  μετατραπεί σε Νόμιμη (με την παροχή προδιαγραφών για την θέσπιση
σχετικού  νομικού  πλαισίου  από  την  Δημόσια  Διοίκηση),  Ρυθμιζόμενη  (όπως  οι  υπόλοιποι
οστρακαλιευτικοί  πόροι) και Καταγεγραμμένη (δημιουργία ειδικού κωδικού είδους για τεκμηρίωση και
εγγραφή στην  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή).  Οι  υφιστάμενες  αναφορές  για  το  είδος  είναι  ψευδείς  ή
εσφαλμένες αναφορές λόγω: (i) των συγκεντρωτικών καταγραφών των αλιευμάτων διθύρων μαλακίων,
(ii) ανεπαρκούς κατάρτισης των αρχών παρακολούθησης και (iii) χαμηλής ενημέρωσης των αλιευτικών
κοινοτήτων σχετικά με τη νομική κατάσταση και την κατάσταση προστασίας  του είδους. 

Παρά το ισχυρό καθεστώς προστασίας που υπάρχει για το εξεταζόμενο είδος, η υπερβολική
πολυπλοκότητα της αλιευτικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την ετερογένεια του οικοσυστήματος και
της  δομής  της  ελληνικής  αλιείας,  μειώνουν  την  αποτελεσματική  εφαρμογή  των  κατευθυντήριων
γραμμών πολιτικής  και  τον  έλεγχο  και  διαχείριση  της  αλιείας.  Η  έλλειψη πληροφόρησης  θέτει  σε
κίνδυνο την ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών, τόσο όσον αφορά την αξιολόγηση των
αποθεμάτων όσο και τις στρατηγικές διαχείρισης της αλιείας.
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Η  ολιστική  προσέγγιση  που  βασίζεται  στην  επιστήμη  αποτελεί  καλό  παράδειγμα  για  τη
μεταχείριση  της  ΙUU,  από  το  «ψάρεμα  μέχρι  το  πιάτο»,  χάρη  σε  μια  κερδοφόρα  πολιτική  που
προσφέρει επιπλέον εισόδημα στους αλιείς, ενισχύοντας επίσης τη δημιουργούμενη πρόσθετη αξία
στην αλυσίδα εφοδιασμού.
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Εικόνα  1.  (α-γ)  Κατά  μήκος  συνθέσεις  και  (δ)  μέσες  τιμές  μεγεθών  των  ατόμων  στρειδόκτενου  που
συλλέχθηκαν στο Σαρωνικό και Ευβοϊκό  κόλπο την περίοδο Νοέμβριος 2018-Απρίλιος 2019. 
Figure 1.  (a-c)  Length frequency distributions and (d)  mean values  of  length  of  pearl  oyster  collected  in
Saronikos and Evvoikos gulf during November 2018-April 2019.
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(απλή γραμμή) κόλπο την περίοδο Νοέμβριος
2018-Απρίλιος 2019. 

Figure  2.  Length-weight  relations  per  area
and  month  of  pearl  oyster  collected  in
Saronikos  (bold  line)  and  Evvoikos  (simple
line) gulf during November 2018-April 2019.

231



Ελεγχόμενη πρόκληση λόρδωσης στο zebrafish, Danio rerio (Hamilton 1822)
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ABSTRACT
Alice Printzi, Stefanos Fragkoulis, George Geladakis, Anastasia Dimitriadi, Kleoniki
Keklikoglou, Christos Arvanitidis, George Koumoundouros: Exercise induced lordosis in
zebrafish, Danio rerio (Hamilton 1822)
Plasticity of vertebrate’s skeleton is widely accepted. Through continuous procedures of remodeling and
reshaping (Hall & Witten 2007) a variety of skeletal changes can be detected. We have chosen enhanced
swimming activity as a means of inducing changes in skeletal level. Forcing juvenile zebrafish against a
swimming regime of 0.0, 5.0, 6.5 or 8.0 TL·s-1 water velocity we were able to induce lordosis
development. Results demonstrate that lordosis time of appearance and severity depends on swimming
intensity. Moreover as lordosis was observed at the moment of apparition we were able to recognize
deformed area with detail and to suggest for the first time a method to induce skeletal deformities in an
animal model.
Keywords: exercise, lordosis, skeleton, zebrafish

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο σκελετός των σπονδυλωτών αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο υπόκειται σε συνεχείς

αλλαγές σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (Hall & Witten 2007). Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται
αναδιαμορφώσεις σχήματος ή δομής καθώς και αντικαταστάσεις των σκελετικών στοιχείων. Οι
κυριότεροι σκελετικοί ιστοί που συμμετέχουν είναι τα οστά και οι χόνδροι. Στους τελεόστεους έχει
δειχθεί ότι ερεθίσματα για τέτοιου είδους διαδικασίες μπορούν να αποτελέσουν η αλλομετρική
αύξηση, η ανάγκη αντικατάστασης ιστών, η μηχανική απόκριση καθώς και η αποκατάσταση σε
απώλεια ή τραυματισμό των σκελετικών στοιχείων (Witten & Huysseune 2009). Ο όρος λειτουργική
προσαρμογή των οστών των τελεόστεων, περιλαμβάνει μία ευρεία συλλογή παραγόντων επιγενετικής
προέλευσης που είναι πλέον αποδεκτό ότι συμβάλλουν στη φαινοτυπική πλαστικότητα του σκελετού.
Ένας από τους πιο σημαντικούς αυτούς παράγοντες είναι τα αυξημένα μηχανικά φορτία, τα οποία
επάγουν πληθώρα σκελετικών αλλαγών. Το πιο δοκιμασμένο και επιτυχές μέσο πρόκλησης αυξημένων
φορτίων στους τελεόστεους είναι η εφαρμογή κάποιου πρωτοκόλλου έντονης άσκησης. Μέσω της
άσκησης έχει δειχθεί ότι μπορεί να τροποποιηθεί το αναπτυξιακό πρότυπο στο zebrafish (Fiaz et
al.2012) ενώ οι Suniaga et al. (2018) παρατήρησαν αυξημένη οστέινη μάζα σαν απόκριση σε συνθήκες
κολύμβησης εκτός του φυσιολογικού ορίου στο ίδιο είδος. Η ανάγκη ανάπτυξης ενός γρήγορου και
ασφαλούς μοντέλου εισαγωγής και κατ επέκταση μελέτης των σκελετικών δυσπλασιών με βάση τις
παραπάνω γνώσεις δεν άργησε να δημιουργηθεί. Στη βάση αυτή προτάθηκαν σαν μέθοδοι η
χειρουργική αφαίρεση της υπόφυσης (Fjelldal et al. 2004) καθώς και η αυξημένη κολυμβητική άσκηση
ύστερα από αφαίρεση του ουραίου πτερυγίου (Kihara et al. 2002). Ωστόσο απώτερος σκοπός της
εισαγωγής ενός τέτοιου μοντέλου είναι η αποσαφήνιση του μηχανισμού μέσω του οποίου οι
σκελετικές ανωμαλίες εμφανίζονται καθώς και η απλότητα και επαναληψιμότητα των συνθηκών. Στην
παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της άσκησης σε ιχθύδια zebrafish.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση της άσκησης στους σπόνδυλους ιχθυδίων zebrafish

σχεδιάσαμε ένα πειραματικό πρωτόκολλο άσκησης. Σύμφωνα με αυτό ιχθύδια κοινής προέλευσης,
ολικού μήκους (TL) 10-11 mm, υποβλήθηκαν σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες συνεχόμενης
κολύμβησης ίσες με 5,0 , 6,5 ή 8,0 TL·s-1 για μια περίοδο εφτά ημερών. Κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας άσκησης τα ιχθύδια εξετάζονταν τακτικά για την παρουσία λόρδωσης. Στο τέλος του
πειράματος πραγματοποιήθηκε οστεολογική εξέταση των ατόμων με ιστολογικές τεχνικές και αξονική
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μικροτομογραφία. Για την περιγραφή της λόρδωσης μετρήθηκε η γωνία καθώς και το κέντρο της
παραμόρφωσης. Η γωνία μετρήθηκε με το λογισμικό tpsDig2 software (Rohlf 2015). Όσον αφορά την
στατιστική ανάλυση, η στατιστική σημαντικότητα των συχνοτήτων της λόρδωσης ελέγχθηκε με G-test
(Sokal & Rohlf 1981) ενώ για τις γωνίες χρησιμοποιήθηκε Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U
στατιστικό (Sokal & Rohlf 1981) ύστερα από ένα μετασχηματισμό τους σε συνημίτονα. Η αξονική
μικροτομογραφία έγινε σε SkyScan 1172, 1-2 μm resolution και οι εικόνες μετασχηματίστηκαν στο
λογισμικό NRecon και επεξεργάστηκαν στο Amira v.5.2 (Visage Imaging, Berlin, Germany, Burlington
USA).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μακροσκοπική εξέταση των ιχθυδίων κατά τη διάρκεια της πειραματικής εβδομάδας έδειξε ότι

η κολυμβητική άσκηση προκαλεί ανάπτυξη λόρδωσης. Μάλιστα ανάλογα με την ένταση της άσκησης, η
λόρδωση ήταν ορατή μόλις από τη δεύτερη (6,5-8,0 TL·s-1) ή την τέταρτη (5,0 TL s-1) ημέρα άσκησης
(Εικόνα 1). Στο τέλος της πειραματικής διαδικασίας η λόρδωση ήταν διακριτή στο 15,4-20,0 %, 25,0-
35,0% και 60,0-76,7% των ατόμων στα 5,0 , 6,5 και 8,0 TL s-1 ταχύτητα άσκησης αντίστοιχα (Εικόνα 1).
Στην περίπτωση των ομάδων ελέγχου, δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική απόκλιση από τον
φυσιολογικό φαινότυπο.
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Εικόνα 1: Επίδραση της άσκησης στην ανάπτυξη λόρδωσης στο zebrafish. Ιχθύδια zebrafish με
φυσιολογικό (A) και παραμορφωμένο (Β) εξωτερικό φαινότυπο. C-E', εξέλιξη της συχνότητας της
λόρδωσης κατά την διάρκεια της πειραματικής εβδομάδας, υπό διαφορετικές ταχύτητες
κολύμβησης (5,0 , 6,5 , 8,0 TL s-1). Τα C-E και C'-E' δείχνουν τα αποτελέσματα των δύο
πειραματικών επαναλήψεων Η κλίμακα αντιστοιχεί σε 1 mm.
Figure 1: Effect of swimming induced lordosis in zebrafish. Representative cases of juvenile
zebrafish with normal (A) and deformed (B) external morphology. C-E', frequency of lordosis on
juvenile zebrafish during exercise week exposed to three experimental water velocities (5.0, 6.5, 8.0
TL s-1). C-E and C'-E' represent two different replicates performed. Scale bars equals to 1mm.

Η κατηγοριοποίηση και ποσοτικοποίηση της λόρδωσης in vivo επιβεβαιώθηκε με την ιστολογική
εξέταση του σκελετού (Εικόνα 2A-2D). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ταχύτητα κολύμβησης επέδρασε
σημαντικά στη συχνότητα της λόρδωσης (p<0,05, G-test), η οποία κυμάνθηκε από 7,5±10,6% στα 5,0
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TL·s-1 ως και 92,5±6,0% στα 8,0 TL·s-1 ταχύτητα κολύμβησης (Εικόνα 2Ε). Αντίστοιχα σημαντική ήταν η
επίδραση της ταχύτητας κολύμβησης στη μέση γωνία λόρδωσης (p<0,001 Kruskal–Wallis and Mann–
Whitney test), η οποία κυμάνθηκε από 176,4±2.1° (5 TL s-1) σε 152,6±15,8° (8 TL·s-1). Αναφορικά με το
κέντρο της παραμόρφωσης, αυτό εντοπίσθηκε μεταξύ του 2ου και 6ου αιματικού σπονδύλου. Η ψηφιακή
απεικόνιση του σκελετού έδειξε ότι η λόρδωση ξεκινά να αναπτύσσεται λόγω της αναδίπλωσης του
ανώτερου πρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του σπονδύλου (Εικόνα 2G-H).
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Εικόνα 2: Θέση και ποσοτικοποίηση της λόρδωσης. Φυσιολογικά (Α) και διαφορετικής έντασης
λορδωτικά άτομα (Β-D). Ε-F, συχνότητα και γωνία παραμόρφωσης στις τρεις πειραματικές
ταχύτητες. Ψηφιακές εικόνες των ίδιων αιματικών σπονδύλων φυσιολογικού (G) και λορδωτικού
ατόμου (H). Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές επισημαίνονται με απουσία κοινού γράμματος (p <
0,05 ).
Figure 2: Location and quantification of lordosis. Normal (A) and of various intensity lordosis (B-D)
juvenile zebrafish. (Ε-F), lordosis frequency and angle degree. Digital images of same haemal
region on a normal (G) and lordotic (H) juvenile. Significant statistical differences between groups
are indicated by absence of a common letter (p < 0.05 ).

Η σωματική άσκηση και τα αποτελέσματα που επιφέρει έχουν απασχολήσει την επιστημονική
κοινότητα. Συγχρόνως, οι σκελετικές παραμορφώσεις αποτελούν σήμερα πολυσυζητημένο αντικείμενο
σε διάφορους τομείς όπως η ιχθυοκαλλιέργεια ή η έρευνα γύρω από τη βιολογία των οστών. Όσον
αφορά στην ιχθυοκαλλιέργεια, οι παραμορφώσεις αποτελούν σημαντική συνιστώσα υποβάθμισης της
ποιότητας των παραγόμενων ιχθύων (Koumoundouros et al. 2001). Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στην επίδρασή τους στο σχήμα σώματος.

Στη βάση της προσπάθειας πρόκλησης σκελετικών αλλαγών μέσω άσκησης, γνωρίζουμε ότι από τα
νεαρά νυμφικά στάδια είναι δυνατόν να εμφανιστούν χωροχρονικές αλλαγές στη σκελετογένεση του
zebrafish, ως απόκριση σε μηχανικές δυνάμεις λόγω άσκησης (Fiaz et al. 2010). Οι αλλαγές αυτές
αφορούν κυρίως τμήματα του κρανιακού και ουραίου σκελετού υψηλής λειτουργικής σημασίας για τις
δεδομένες συνθήκες. Ο μηχανισμός πίσω από τις αλλαγές αυτές σε ακυτταρικά οστά έχει
αποσαφηνιστεί (Witten & Huysseune 2009).
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Οι περισσότερες εργασίες έως σήμερα επικεντρώνονται στη μελέτη των γενεσιουργών παραγόντων
των παραμορφώσεων, των ανατομικών περιοχών που αυτές πλήττουν καθώς και του αναπτυξιακού
σταδίου στο οποίο εμφανίζονται, με απώτερο στόχο την εφαρμογή των αποτελεσμάτων στη
δημιουργία πρωτοκόλλων ποιότητας. Από την πλευρά της σκελετικής βιολογίας, οι παραμορφώσεις
χαρακτηρίζονται ως παθήσεις στις οποίες έως σήμερα δεν εφαρμόζεται κάποια ακριβής και ασφαλής
μέθοδος πρόληψης. Και αυτό συμβαίνει διότι η πρόκληση παραμορφώσεων στο εργαστήριο δεν έχει
τελειοποιηθεί ώστε να μπορούν να μελετηθούν οι παραμορφώσεις στη χρονική στιγμή της γένεσής
τους και να αποκρυπτογραφηθούν οι αλλαγές των σκελετικών στοιχείων πίσω από αυτές. Αυτό
αποτελεί μία πρόκληση για τη μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο.
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Μια νέα προσέγγιση τρισδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρίας για τη μελέτη της
επίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην καρδιά του zebrafish Danio rerio

(Hamilton, 1822)
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ABSTRACT  
Anastasia  Dimitriadi1,  Giorgos  Geladakis1,  Giorgos  Koumoundouros1:  A  new,  three-
dimensional  geometric  morphometric  approach to assess the impact  of  developmental
temperature on zebrafish heart shape 
A new, three-dimensional  geometric morphometric  approach (3-DGM) was assessed to study the
effect of developmental temperature on fish heart shape. Heart shape variation was quantified using
geometric morphometrics of three-dimensional landmarks captured on digitally reconstructed hearts
of  male  zebrafish.  This  methodology  offers  unique  benefits  by  providing  a  more  precise
representation  of  heart  shape  changes  in  response  to  developmental  temperature.  Our  results
showed that male zebrafish raised at warmer temperatures (28 and 32°C) depicted significant heart
shape changes (Canonical Variate Analysis, p<0.05) to the ones raised at colder temperatures (24°C).
Keywords: phenotypic plasticity, Danio rerio, heart, micro-ct scanning, 3-D geometric morphometrics

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Στα ψάρια, η θερμοκρασία των πρώιμων οντογενετικών σταδίων έχει αποδειχτεί να προκαλεί

πλαστικότητα  σε  μια  ποικιλία  χαρακτήρων  και  λειτουργιών  όπως  ο  καθορισμός  του  φύλου
(Koumoundouros et  al. 2002),  το σχήμα σώματος (Georga and Koumoundouros 2010),  ο  ρυθμός
αύξησης  και  διαφοροποίησης (Parichy et  al. 2009),  η  οντογένεση  των  μυών  και  η  κολυμβητική
ικανότητα (Koumoundouros et al. 2009, Scott & Johnston 2012). 

Παρά τη μεγάλη σημασία του σχήματος της καρδιάς για την κολύμβηση των ιχθύων (Claireaux
et  al. 2005) η  θερμοκρασιακή  πλαστικότητα  του  σχήματος  της  καρδιάς  παραμένει  σχετικά
ανεξερεύνητη. Στο zebrafish, έκθεση σε υποθνησιγόνες ποσότητες πετρελαιοειδών κατά το εμβρυικό
στάδιο ανάπτυξης προκάλεσε στρογγυλοποίηση της κοιλίας και μειωμένη κολυμβητική ικανότητα
στα ενήλικα. Ως προς τη θερμοκρασία ανάπτυξης, οι  Dimitriadi et al. (2018) ήταν οι πρώτοι που
απέδειξαν τη θερμοκρασιακή πλαστικότητα της κολύμβησης του zebrafish σε σχέση με την ανατομία
της  καρδιάς.  Στα  αρσενικά,  τα  άτομα  που  αναπτύχθηκαν  στους  32°C εμφάνισαν  σημαντικά
χαμηλότερες τιμές κρίσιμης ταχύτητας κολύμβησης και σημαντικά πιο στρογγυλοποιημένη κοιλία σε
σχέση με αυτά που αναπτύχθηκαν στους 24°C. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των Dimitriadi et al.
(2018), στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας ανάπτυξης
στην ανατομία της καρδιάς των αρσενικών  zebrafish μέσω μιας νέας, τρισδιάστατης γεωμετρικής
μεθόδου μορφομετρίας (3-DGM) που αποκαλύπτει τη μεγάλη ετερογένεια ως προς το σχήμα της
καρδιάς σε απόκριση στη θερμοκρασία ανάπτυξης, που με προηγούμενες μεθόδους δεν ήταν ορατή.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Γονιμοποιημένα αβγά συλλέχθηκαν από άγριου τύπου γεννήτορες και  διαμοιράστηκαν σε

τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες ανάπτυξης (24, 28 και 32°C). Η έκθεση στις διαφορετικές συνθήκες
εφαρμόσθηκε μέχρι τη μεταμόρφωση (28-35 dpf, ημέρες μετά την γονιμοποίηση) όπου και τα ψάρια
μεταφέρθηκαν  σε  κοινές  συνθήκες  (28οC)  μέχρι  την  ενηλικίωση.  Η  ανάλυση  του  σχήματος  της
καρδιάς πραγματοποιήθηκε σε 7-9 αρσενικά άτομα ανά συνθήκη, 8 μήνες μετά τη μεταφορά στις
κοινές συνθήκες (Εικόνα 1). Tα δείγματα υποβλήθηκαν σε χρώση με 5% phosphomolybdic acid (PMA)
(Descamps et al. 2014) και  ακολούθησε σταδιακή αφυδάτωση τους σε 70% αιθανόλη. Τα ψάρια
υποβλήθηκαν σε υπολογιστική μικροτομογραφία ακτίνων Χ (micro-CT) με τη χρήση του αξονικού
μικροτομογράφου  (SkyScan  1172  microCT  tomograph).  Ακολούθησε  ανακατασκευή των  εικόνων
προβολής (λογισμικό NRecon, SKYSCAN) και η δημιουργία του τρισδιάστατου πλέγματος (3-D mesh)
για κάθε υπό εξέταση καρδιά (Amira v.5.2., VSG, Burlington USA).
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Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση του βασικού πειραματικού σχεδιασμού των  Dimitriadi et
al. (2018). TD, θερμοκρασία ανάπτυξης, (mo) μήνες, (SL) τυπικό μήκος σώματος.
Figure 1: Experimental design of Dimitriadi et al. (2018). TD,  developmental temperature, (mo)
months, (SL) standard length.

Για τον υπολογισμό του σχήματος, 105 μορφομετρικά σημεία (landmarks) τοποθετήθηκαν σε
κάθε τρισδιάστατο πλέγμα καρδιάς με τη βοήθεια ειδικής υπορουτίνας ψηφιοποίησης (geomorph,
Adams & Otárola-Castillo 2013) του στατιστικού πακέτου RStudio (R Core team, 2015). Αρχικά, πέντε
ομόλογα μορφομετρικά ορόσημα τοποθετήθηκαν σε κάθε τρισδιάστατο πλέγμα. Στη συνέχεια, 100
ισαπέχοντα  μορφομετρικά  σημεία  (semi-landmarks)  τοποθετήθηκαν  σε  όλη  την  επιφάνεια  της
καρδιάς  έτσι  ώστε  να  καλύπτουν  το  συνολικό  περίγραμμα  του  δείγματος  (Rohlf  1990)
δημιουργώντας ένα εκμαγείο (Εικόνα 2). Το εκμαγείο αυτό, προσαρμόστηκε σε όλα τα τρισδιάστατα
πλέγματα μέσω thin-plate spline (TPS) warping (Bookstein 1989) με τα πέντε αρχικά μορφομετρικά
ορόσημα να καθορίζουν τον προσανατολισμό του.

Εικόνα  2:  Παράδειγμα  ψηφιοποίησης  μορφομετρικών  ορόσημων  σε  τρισδιάστατο  πλέγμα
καρδιάς. Απεικονίζονται τα πέντε ομόλογα ορόσημα (μαύρα σημεία) και το εκμαγείο των semi-
landmarks (άσπρα σημεία).
Figure 2: Example of the digitisation of landmarks on a surface mesh of a heart. Five homologous
landmarks (black points) and the template of semi-landmarks (white points) are displayed.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  τη  σημαντική  επίδραση  της  θερμοκρασίας  ανάπτυξης  στο

τρισδιάστατο  σχήμα  της  καρδιάς  των  αρσενικών  zebrafish (Canonical Variate Analysis,  p<0,05)
(Εικόνα 3). Το τετράγωνο των Mahalanobis αποστάσεων διέφερε σημαντικά μεταξύ της ομάδας των
24οC και  εκείνης των 32οC (p<0,05),  όπως και μεταξύ της ομάδας των 24οC και εκείνης των 28οC
(p<0,05).  Οι  κύριες  διαφορές  σχήματος  εξηγήθηκαν  από  την  πρώτη  κανονική  μεταβλητή  (CV1,
80,28% της παρατηρούμενης διακύμανσης), κατά μήκος της οποίας διακρίθηκαν τα άτομα των 24 οC
από εκείνα των 32οC και των 28οC. Το υπόλοιπο 19,71% της παρατηρούμενης διακύμανσης σχήματος
εκφράστηκε  από  τη  δεύτερη  κανονική  μεταβλητή,  όπου  δεν  παρατηρήθηκε  σημαντική
διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης (24, 28, 32⁰C) στο τρισδιάστατο σχήμα της
καρδιάς των αρσενικών zebrafish.
Figure 3:  Effect  of  developmental  temperature  (24,  28, 32 C) on the three-dimensional  heart⁰
shape of male zebrafish.

Στην παρούσα εργασία επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα των δισδιάστατων μετρήσεων των
Dimitriadi et al. (2018) ως προς την επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης στην κυκλικότητα του
σχήματος της κοιλίας των ατόμων που μεγάλωσαν στους 24οC έναντι αυτών που μεγάλωσαν στους
32οC. Επιπρόσθετα, η νέα τρισδιάστατη γεωμετρική μορφομετρική μέθοδος ανέδειξε τη σημαντική
διαφοροποίηση της ανατομίας της καρδιάς μεταξύ της ομάδας των  24οC και της ομάδας των 28οC
που  με  την  προηγούμενη  μέθοδο  δεν  ήταν  ευδιάκριτες.  Οι  κύριες  διαφοροποιήσεις  που
παρατηρήθηκαν  στις ομάδες των 28 και 32°C σε σχέση με τους 24οC, συνοψίζονται στη σημαντική
μείωση  του  μήκους  του  αρτηριακού  βολβού  και  την  αισθητά  πιο  στρογγυλοποιημένη  κοιλία.
Παράλληλα, με την καινούργια μέθοδο έγινε ευδιάκριτη η διαφοροποίηση ως προς την αμφίπλευρη
συμμετρικότητα της καρδιάς μεταξύ των ομάδων όπου τα αρσενικά που μεγάλωσαν στις χαμηλές
θερμοκρασίες (24οC) εμφάνισαν έντονη ασυμμετρία κοιλίας σε σχέση με τα άτομα των 28 και 32οC.

Στο σύνολο τους τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας επιβεβαιώνουν τη θερμοκρασιακή
πλαστικότητα  του  σχήματος  της  καρδιάς  στο  zebrafish μέσω  μιας  νέας  μεθόδου  τρισδιάστατης
γεωμετρικής μορφομετρίας που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην καρδιά των ψαριών. Σε συνέχεια
των αποτελεσμάτων των  Dimitriadi et al. (2018), η παρούσα εργασία αναδεικνύει σε τρισδιάστατο
επίπεδο όλες τις μορφο-ανατομικές αλλαγές που προκαλεί η θερμοκρασία ανάπτυξης στην καρδιά
του  zebrafish. Τα αποτελέσματα αυτά εμπλέκουν τις πλαστικές αποκρίσεις πληθυσμών εκτός των
ιχθύων (Pezaro et al. 2017,  Elphick 1998), δίνοντας έτσι μια πιο ολιστική προσέγγιση στις πιθανές
αποκρίσεις της κλιματικής αλλαγής στην καρδιά των εξώθερμων οργανισμών του πλανήτη. Τέλος,
δεδομένης της μεγάλης οικολογικής σημασίας της ταχύτητας κολύμβησης (θήρευση, μετανάστευση)
τα  αποτελέσματα  της  παρούσης  εργασίας  αφορούν  τις  λειτουργικές  αποκρίσεις  των  φυσικών
πληθυσμών έναντι του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
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Μοντελοποίηση της συσσώρευσης θαλάσσιων ρύπων (μικροπλαστικών και βαρέων
μετάλλων) από το καλλιεργούμενο μύδι με βάση ένα Dynamic Energy Budget (DEB)
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ABSTRACT
Yannis Hatzonikolakis1, Natalia Stamataki2, Evangelia Strogyloudi3, Kostas Tsiaras4, George 
Triantafyllou5: Modeling the accumulation of marine litter (microplastics and heavy metals) by 
cultured mussels, based on a Dynamic Energy Budget (DEB) model.
Mussel farms in Greece provide a significant production annually. Since these are operating in the coastal
zone, mussels are affected by marine litter like microplastics and heavy metals. Using a Dynamic Energy
Budget (DEB) model as basis the accumulation of microplastics and nickel was studied at North Ionian and
Saronikos  Gulf  respectively  with  two  separate  sub-models.  The  microplastics  accumulation  sub-models
showed that microplastics are accumulated through feeding and eliminated mainly through pseudofeaces.
Through  the  parametrization  of  the  metal  bioaccumation  sub-model  it  was  shown  that  the  mussel
accumulates nickel mainly from seawater and secondary from food, while it eliminates it with a rate of 0.031
d-1.  The  accumulation  of  both  pollutants  is  highly  depended  on  the  food  availability  and  surrounding
temperature  as  both  factors  control  the  amount  of  sea  water  that  the  mussel  filtrates.  Both  models
described here can be used inversely using mussels as bioindicators and extract information about their
environment.
Keywords: Mussel, cultured, microplastics, heavy metals, DEB, accumulation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  Ελλάδα  συμβάλει  σημαντικά  στην  παραγωγή  καλλιεργούμενου  μεσογειακού  μυδιού  Mytilus

galloprovincialis,  Lamarck,  1819   με  μια  φέρουσα  ικανότητα  35,000-40,000  τόνους  ετησίως,  αν  και  η
παραγωγή κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα (18,000 τόνοι το 2014; FGM 2015). Λαμβάνοντας υπόψιν ότι
η καλλιέργεια μυδιού δραστηριοποιείται στην παράκτια ζώνη όπου επηρεάζεται από τις ανθρωπογενείς
πιέσεις και την κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό να εξετάζουμε και να κατανοούμε τις διεργασίες που
καθορίζουν  την  παραγωγή.  Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  ενός
αριθμητικού  μοντέλου  που  δύναται  λαμβάνοντας  υπόψιν  τις  μεταβολικές  διεργασίες  του  μυδιού  να
περιγράψει τη σωματική ανάπτυξη του σε άμεση εξάρτηση με το περιβάλλον του. Βασιζόμενοι σε ένα
τέτοιο  μαθηματικό  μοντέλο  μπορούμε  να  περιγράψουμε  τη  δυναμική  συσσώρευσης  ρύπων
(μικροπλαστικών  και  βαρέων  μετάλλων)  στον  σώμα  του  μυδιού.  Μία  τέτοια  περιγραφή  προσθέτει
οικολογικό ενδιαφέρον σε ένα γενικότερο πλαίσιο καθώς το μύδι συχνά χρησιμοποιείται ως βιοδείκτης (Li
et al., 2018). 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Με σκοπό τη δυναμική προσομοίωση της σωματικής ανάπτυξης του μυδιού σε εξάρτηση με βασικούς

συντελεστές του περιβάλλοντος του (διαθεσιμότητα τροφής, θερμοκρασία) το μοντέλο που αναπτύχθηκε
βασίστηκε στην θεωρία Dynamic Energy Budget (DEB, Koijmann, 2000). Μια από τις βασικές υποθέσεις της
συγκεκριμένης θεωρίας είναι ότι το υπό προσομοίωση άτομο αφομοιώνει ενέργεια από την τροφή του την
οποία  αποθηκεύει  και  καταναλώνει  κατά  ένα  ποσοστό  κ  για  τη  σωματική  ανάπτυξη  και  διατήρηση
(maintenance)  του  ενώ  το  υπόλοιπο  ποσοστό  1-κ  για  την  αναπαραγωγή  και  ανάπτυξη  γονάδων.  DEB
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μοντέλα έχουν εφαρμοστεί εκτεταμένα σε πληθώρα διαφορετικών οργανισμών, όπως ψάρια,  μαλάκια,
πουλιά και άλλα (Zaldivar, 2008). Το μοντέλο  DEB όπως εφαρμόστηκε εδώ περιγράφεται αναλυτικά από
τους  Hatzonikolakis et al. (2017) και  Stamataki et al. (2019), μαζί με την εφαρμογή και επαλήθευση του
έναντι  δεδομένων  πεδίου  στον  Μαλιακό  και  Θερμαϊκό  Κόλπο.  Στην  παρούσα  εργασία,  με  στόχο  τη
δυναμική  περιγραφή  της  συσσώρευσης  ρύπων  στον  ιστό  του  μυδιού,  το  μοντέλο  εφαρμόστηκε  στην
περιοχή της Σαγιάδας (Βόρειο Ιόνιο) και στη  Nέα Πέραμο (Σαρωνικός Κόλπος) όπου υπήρχαν διαθέσιμα
δεδομένα για την συσσώρευση μικροπλαστικών (Digka et al., 2018) και βαρέων μετάλλων και συγκεκριμένα
του Ni (Stogylloudi et al., 2012 ) στο σώμα του μυδιού αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση το περιβάλλον του
μυδιού  χαρακτηρίζεται  από  τη  διαθεσιμότητα  τροφής  (φυτοπλαγκτόν  και  σωματιδιακός  οργανικός
άνθρακας), τη θερμοκρασία και την ποσότητα του υπό μελέτη ρύπου στο θαλασσινό νερό ενώ το μύδι
χαρακτηρίζεται από το μήκος κελύφους του, το υγρό (ή ξηρό) βάρος σώματος του και τη συγκέντρωση του
ρύπου σε αυτό. Στην περιοχή της Σαγιάδας οι τιμές διαθέσιμης τροφής (χλωροφύλλη) και επιφανειακής
θερμοκρασίας λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων της NASA καταγεγραμμένες από τον δορυφόρο MODIS.
Οι αντίστοιχες τιμές για την περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου (Νέα Πέραμος) λήφθηκαν από τους Strogyloudi
et al. (2012).

Το  υπο-μοντέλο  που  περιγράφει  τη  συσσώρευση  των  μικροπλαστικών  στον  ιστό  του  μυδιού
συνοψίζεται στην παρακάτω διαφορική εξίσωση (Stamataki et al., 2019; Hatzonikolakis et al., 2018):  

dC
dt

=C env ∙ĆR−b ∙
J́ pf

ṕ f

∙C−c ∙
J́ f

ṕf

∙C     (1)

Οπου  C (mps/ind)  είναι  ο  αριθμός  σωματιδίων  πλαστικού  ανά  άτομο,   CR είναι  ο  όγκος  νερού  που

φιλτράρεται  από  το  μύδι  ανά  μονάδα  χρόνου  (L h-1),  και  οι  όροι   
J́ pf

ṕf

  ,  
J́ f

ṕ f

 αντιπροσωπεύουν  τον

αδιάστατο ρυθμό αποβολής μικροπλαστικών μέσω ψευδοαποβολών και αποβολών αντίστοιχα σε σχέση με

το ρυθμό φιλτραρίσματος  ṕf . Ολα τα παραπάνω μεγέθη δίνονται από το  DEB μοντέλο. Η συγκέντρωση

μικροπλαστικών στο περιβάλλον  Cenv στη Σαγιάδα δίνεται από τα δεδομένα πεδίου που παρουσιάζονται
από τους Zeri et al.(2018) και  Digka et al. (2018). Τέλος, η εξίσωση λύνεται ως προς τη μεταβλητή C που
είναι και η ποσότητα μικροπλαστικών στον ιστό του μυδιού (particles/individual). Οι τιμές των παραμέτρων
b και  c επιλέχθηκαν έτσι ώστε τα αποτελέσματα του μοντέλου να είναι όσο  το δυνατόν πιο κοντά στα
διαθέσιμα δεδομένα πεδίου. 

To υπο-μοντέλο που περιγράφει τη συσσώρευση των βαρέων μετάλλων βασίζεται στο μοντέλο
των Casas and Bacher (2006) και δίνεται από την παρακάτω διαφορική εξίσωση:

dCw

dt
=

(r¿¿ da∙Cd+r pa ∙ f ∙C p) ∙V
2
3

DW
−

r
da ∙Cw ∙ V

2
3

DW
−

Cw

DW
∙
dDW
dt

¿   (2)

Οπου  Cw (mg/kg) είναι η ποσότητα μετάλλου ανά κιλό ξηρής σάρκας,  Cd (μg L-1) και  Cp (mg kg-1) είναι η
ποσότητα διαλυμένου και  σωματιδιακού μετάλλου,  όπου  f είναι  μία συνάρτηση τύπου ΙΙ  κατά  Holling
(Holling 1959)  που  σχετίζει  την  πυκνότητα  διαθέσιμης  τροφής  με  την  ποσότητα  τροφής  που
προσλαμβάνεται, ενώ V (cm3) και DW (g) είναι όγκος και το ξηρό βάρος του μυδιού αντίστοιχα όπως αυτά
δίνονται από το DEB. Τέλος, οι τιμές των παραμέτρων rda (L cm-2 day-1), rpa (g cm-2 day-1)  και rad (g cm-2 day-1)
υπολογίζονται με βάση τη σύγκριση με τα δεδομένα πεδίου. Τα δεδομένα πεδίου για τη συσσώρευση
Νικελίου από το καλλιεργούμενο μύδι στη Νέα Πέραμο (Strogyloudi et al., 2012) είναι μηνιαία, καλύπτουν
έναν ετήσιο κύκλο και αφορούν μύδια μήκους 4-6 cm. Προκειμένου να αποτυπωθεί το όμοιο μέγεθος των
μυδιών μηνιαία, πραγματοποιήθηκε μία σειρά από προσομοιώσεις (n=600) με πολλαπλούς συνδυασμούς
διαφορετικών αρχικών συνθηκών κατά τον Απρίλιο όταν και τοποθετείται ο γόνος στην Νέα Πέραμο με
μήκος κελύφους 1-2 cm.      
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η συσσώρευση των μικροπλαστικών στο μύδι στην Σαγιάδα φαίνεται στην εικόνα 1. Τον Ιούλιο

όπου το μύδι έχει μήκος  L=5.19 cm και βάρος υγρής σάρκας W=4.12 g βρέθηκε να έχει 0.87 μικροπλαστικά
σε  συμφωνία  με  τα  δεδομένα  πεδίου  (0.9  ±  0.2  particles/individual,  Digka  et  al.,2018).  Οι  τιμές  των
παραμέτρων  b=4.9  d-1 και  c=1.35  d-1 υποδηλώνουν  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  μικροπλαστικών
αποβάλλονται από το μύδι μέσω των ψευδοκοπράνων ενώ λιγότερα αποβάλλονται μέσω των απεκκρίσεων
κάτι  που  έρχεται  σε  συμφωνία  με  τα  ευρήματα  των   Woods  et  al.  (2018)  που  έδειξαν  ότι  το  71%
μικροπλαστικών  αποβάλλεται  από  τα  ψευδοκόπρανα.  Οι  εποχιακές  διακυμάνσεις  στη  συσσώρευση
πλαστικού σχετίζονται με την διακύμανση της θερμοκρασίας και διαθεσιμότητας τροφής που καθορίζουν
σε  μεγάλο  βαθμό  τον  ρυθμό  διήθησης  του  νερού  από  το  μύδι.  Οι  μικρής  κλίμακας  διακυμάνσεις
σχετίζονται με την ποσότητα μικροπλαστικού στο περιβάλλον όπου λόγω έλλειψης δεδομένων επιλέχθηκε
να δίνεται τυχαία σε ημερήσια βάση μέσα σε ένα εύρος που χαρακτηρίζει την περιοχή (Zeri et al., 2018).
Τέλος, σε πειράματα ευαισθησίας που έγιναν εφαρμόζοντας διαταραχή  ±10% στις παραμέτρους  b και  c,
παρατηρήθηκε μεταβολή της μέσης τιμής της συσσώρευσης  C κατά  ∓ 1.81% και ∓8.19% αντίστοιχα,
καθιστώντας την c ως πιο ευαίσθητη παράμετρο. 

Εικ. 1: Μήκος (αριστερά πάνω), υγρό βάρος σάρκας (αριστερά κάτω) και συσσώρευση
μικροπλαστικών (δεξιά) στο μύδι στην περιοχή της Σαγιάδας (Β. Ιόνιο) 

Fig. 2: Shell length (top left), fresh tissue mass (down left), and microplastics accumulation (right) by
the mussel at Sagiada (N. Ionian)

Η συσσώρευση νικελίου στον ιστό του μυδιού έναντι δεδομένων πεδίου από την Νέα Πέραμο
φαίνεται στην εικόνα 2. Παρατηρείται πως όλα τα τρεξίματα του μοντέλου αν και πραγματοποιήθηκαν με
διαφορετικές  αρχικές  συνθήκες  (ημερομηνία,  μέγεθος,  ενεργειακό  απόθεμα)  τείνουν  γρήγορα  σε  μια
όμοια κατάσταση (steady state) υποδεικνύοντας ότι οι διεργασίες που συντελούν στην παρατηρούμενη
συσσώρευση (εισροή και εκροή ρύπου) είναι μικρής χρονικής κλίμακας. Ετσι το περιεχόμενο στη σάρκα
μυδιού γίνεται γρήγορα αντιπροσωπευτικό του περιβάλλοντος του καθιστώντας το μύδι ως καλό βιοδείκτη.
Οι τιμές των παραμέτρων  rda =  1.5 10-3  L cm-2 d-1,  rpa = 10-5 g cm-2 d-1 υποδεικνύουν ότι η συσσώρευση
νικελίου στον ιστό του μυδιού γίνεται κυρίως μέσω του νερού και  λιγότερο μέσω της τροφής,  ενώ  τα
πειράματα ευαισθησίας (±10% στις  rda,  rpa,  rad)  έδειξαν ότι  η πιο  ευαίσθητη παράμετρος είναι  η  rda,   η
διαταραχή  της  οποίας  προκάλεσε  ±  7.7  % μεταβολή  στη  μέση  τιμή  της  συσσώρευσης  Cw. Η  τιμή  της
παραμέτρου  rad = 6 10-4 g cm-2 d-1 δίνει ένα μέσο ρυθμό αποβολής 0.031  d-1.  Η συγκέντρωση νικελίου
συσχετίζεται αρνητικά με  το σωματιδιακό  οργανικό άνθρακα και  την  θερμοκρασία (r= -0.32 και  r=-0.5
αντίστοιχα).  Τέλος,  οι  υψηλότερες συγκεντρώσεις  Ni κατά την ψυχρή περίοδο του έτους (από τα τέλη
Νοεμβρίου και όλους τους χειμερινούς 
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Εικ. 2: Μήκος κελύφους (αριστερά πάνω), ξηρό βάρος σάρκας (αριστερά κάτω) και βιοσυσσώρευση
νικελίου (δεξιά) έναντι δεδομένων πεδίου στη Νέα Πέραμο  (Σαρωνικός) 

Fig. 2: Shell length (top left), dry tissue mass (right) and bioaccumulation of nickel (right) against field
data at Nea Peramos (Saronikos)

μήνες  έως  και  τις  αρχές  της  άνοιξης  τον  Απρίλιο),  συνδυάζονται  με  την  απελευθέρωση  γαμετών  στο
περιβάλλον κατά την οποία το μύδι χάνει περίπου το 50% του ξηρού βάρους του. 

Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  αξιοπιστία  των  παραπάνω  υπο-μοντέλων  θα  πρέπει  να
επαληθευτούν έναντι περισσότερων και πυκνότερων δεδομένων πεδίου και σε περισσότερα στάδια του
κύκλου ζωής των μυδιών.  Χρησιμοποιώντας αντίστροφα αυτά τα μοντέλα με τη χρήση των μυδιών ως
βιοδείκτες θα μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το περιβάλλον τους. Τέλος, το μοντέλο
βιοσύσωρευσης μετάλλων μπορεί να εφαρμοστεί και ήδη ελέγχεται και για άλλα βαρέα μέταλλα (Cr,  Cd
κ.α.)  
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Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης, κατά το εμβρυϊκό στάδιο, στην
παρεγκεφαλίδα του Danio rerio (Hamilton, 1822)

Ευάγγελος Κούφαλης, Κυριακή Σιδηροπούλου, Γιώργος Κουμουνδούρος
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ABSTRACT
Evangelos Koufalis, Kyriaki Sidiropoulou, George Koumoundouros: Effect of developmental
temperature, during the embryonic stage, on the cerebellum of Danio rerio (Hamilton, 1822)
Temperature is one of the most important factors, which can have a significant impact on ectotherm
organisms. It has been suggested that variations of temperature during early developmental stages of fish
can affect their later stages. We show here that developmental temperature has significant effects on the
size of cerebellum’s in Danio rerio. Fertilized eggs of D. rerio were exposed into three different
developmental temperatures (TD = 24, 28, 32 °C) up to hatching and then all were maintained under
common conditions (28 °C) till the end of metamorphosis. During the end of metamorphosis, juveniles of all
treatments were subjected to histological analysis. The results showed that cerebellum’s size was
significantly increased in individuals, which were initially exposed to 32 °C. Our results indicate a correlation
between developmental temperature at embryonic stage and the brain’s structure of D. rerio juveniles.
Keywords: phenotypic plasticity, brain, Nissl staining, zebrafish

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο εγκέφαλος των ψαριών χαρακτηρίζεται από δομική πλαστικότητα, δηλαδή την ικανότητα αλλαγής

του μεγέθους του ή επιμέρους δομών του, η οποία συσχετίζεται με την χωρική πολυπλοκότητα του
περιβάλλοντος, την δίαιτα και το εύρος των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (White & Brown 2015). Το
μέγεθος του εγκεφάλου συνήθως αυξάνεται με αύξηση του μεγέθους του ψαριού, αλλά μεγάλο μέρος της
ποικιλομορφίας φαίνεται απροσδιόριστο (Toli et al. 2017). Έχει παρατηρηθεί ότι εξωτερικά ερεθίσματα,
όπως ο περιβαλλοντικός εμπλουτισμός, επηρεάζουν το μέγεθος του εγκεφάλου του Gasterosteus aculeatus
(Linnaeus, 1758) και διάφορες επιμέρους περιοχές του, όπως η παρεγκεφαλίδα, ενώ η ένταση αυτής της
αλλαγής μεγέθους φαίνεται να εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του
ψαριού (Toli et al. 2017). Συγκεκριμένα, η παρεγκεφαλίδα ποικίλει μεταξύ των ατόμων όσον αφορά τα
νευρωνικά δίκτυα και την ακαθόριστη μορφολογία της , καθώς συμμετέχει στον συντονισμό και την
εκμάθηση κινήσεων, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη διαφορετικών συμπεριφορών κολύμβησης (Hibi &
Hashimoto 2012). Οπότε θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να μελετηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας
ανάπτυξης στην δομή της καθώς και στην ενεργότητα των νευρωνικών δικτύων της καθότι οι εξώθερμοι
οργανισμοί, όπως τα ψάρια, είναι επιρρεπείς στις αλλαγές της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας με τη
θερμοκρασία του σώματος τους και τις φυσιολογικές τους λειτουργίες που ρυθμίζονται από αυτήν (Scott &
Johnston 2012,Pouca et al. 2018). Υποθέσαμε ότι έκθεση ατόμων Danio rerio σε διαφορετικές
θερμοκρασίες κατά το εμβρυϊκό στάδιο (από το στάδιο της επιβολής) μέχρι το στάδιο της εκκόλαψης, θα
μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη διαφορετικών ιστών (εγκέφαλος) στα μετέπειτα στάδια του κύκλου
ζωής. Το συγκεκριμένο στάδιο επιλέχθηκε γιατί τα αυγά του D.rerio είναι βενθικά, οπότε είναι εκτεθειμένα
στις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες και δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή από το να
προσαρμοστούν σε αυτές (Pouca et al. 2018). Οι φυσικοί πληθυσμοί τυπικά αναπαράγονται κατά την
περίοδο των μουσώνων, όπου η τροφή είναι άφθονη και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 23 οC και 31
οC (López-Olmeda & Sánchez-Vázquez 2011). Έτσι, θεωρήθηκε ως βέλτιστο για την διαβίωση και την
έκθεση των πειραματικών πληθυσμών το θερμοκρασιακό εύρος 24 -32 οC. Στόχος της παρούσας εργασίας
ήταν η διερεύνηση, εάν ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα, συγκεκριμένα η θερμοκρασία ανάπτυξης κατά το
εμβρυϊκό στάδιο, επηρεάζει τo μέγεθος της παρεγκεφαλίδας νεαρών ατόμων D. rerio.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η εκτροφή έγινε σε δύο βιολογικές επαναλήψεις και τα αυγά προέρχονταν από τους ίδιους

πληθυσμούς γεννητόρων. Για την διεξαγωγή του πειράματος, σε κάθε επανάληψη, συλλέχθηκαν
γονιμοποιημένα αυγά από γεννήτορες άγριου τύπου από δύο ενυδρεία. Τα αυγά γεννήθηκαν στους 28,0 ±
0,2 οC. Ακολούθως χωρίστηκαν σε τρεις υποομάδες και εγκλιματίστηκαν στις θερμοκρασίες (Td) 24, 28 και
32οC, αλλάζοντας τη θερμοκρασία του νερού σταδιακά (1 οC/h) μέχρι τις επιθυμητές θερμοκρασίες. Οι
οργανισμοί παρέμειναν στις θερμοκρασίες αυτές έως ότου το 50% των αυγών είχε εκκολαφθεί οπότε και
εγκλιματίστηκαν σταδιακά (1 οC/h). Ακολούθως, μεταφέρθηκαν σε κοινές συνθήκες (Τd = 28,0 ± 0,2 οC,
κορεσμό οξυγόνου 75 - 95%, αγωγιμότητα = 550 - 650 μS cm-1, φωτοπερίοδος 14/10h φως/σκοτάδι). Κατά
την διάρκεια της ανάπτυξης των νυμφών πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες μεγέθους για να
παρακολουθηθεί ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού. Μόλις ο μέσος όρος του πληθυσμού έφτασε το
επιθυμητό μέγεθος (10,5 – 12,5 mm), επιλέχθηκαν τυχαία άτομα από τον κάθε πληθυσμό για ιστολογική
εξέταση. Από τα κρανία των δειγμάτων λήφθηκαν κρυοτομές (πάχους 10 μm), οι οποίες στη συνέχεια
υποβλήθηκαν σε χρώση Nissl (Chalkiadaki et al. 2019). Οι τομές παρατηρήθηκαν σε οπτικό μικροσκόπιο και
υπολογίστηκε το εμβαδόν της παρεγκεφαλίδας σε κάθε τομή. Λόγω του πολύπλοκου σχήματός της, η
παρεγκεφαλίδα χωρίστηκε σε 3 διακριτές περιοχές (πρόσθια, κεντρική, οπίσθια), από τις οποίες
υπολογιζόταν το εμβαδόν της κάθε περιοχής ξεχωριστά (Εικόνα 1). Δεδομένου ότι σε προηγούμενες
εργασίες έχει δειχθεί ότι η θερμοκρασία ανάπτυξης επηρεάζει τη συμμετρία των εγκεφαλικών δομών
(Pouca et al. 2018) οι μετρήσεις έγιναν για το κάθε ημισφαίριο ξεχωριστά.

Εικόνα 1: Απεικόνιση της παρεγκεφαλίδας και των διακριτών περιοχών της (επάνω: α, β, γ) με
φωτογραφίες ιστολογικών εγκάρσιων τομών με χρώση Nissl, όπου σκιαγραφούνται οι διακριτές
περιοχές της (ενδιάμεσα) και απεικόνιση του περιγράμματος της κάθε μίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για τον υπολογισμό του εμβαδού (κάτω).
Figure 1: Representation of cerebellum and its distinct regions (above: a, b, c) with photographs of
coronal histological sections with Nissl staining, where the distinct areas of the cerebellum were
outlined (middle), and contour of each one used to calculate the surface area (below).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η θερμοκρασία ανάπτυξης κατά τα εμβρυϊκά στάδια είχε σημαντική επίδραση στο μέγεθος της

παρεγκεφαλίδας των ψαριών μετά το στάδιο της μεταμόρφωσης (Εικόνα 2). Οι νύμφες, οι οποίες κατά το
εμβρυϊκό στάδιο είχαν εκτεθεί στους 32οC εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερο μέγεθος παρεγκεφαλίδας
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(κανονικοποιημένο ως προς το μήκος σώματος, TL) σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες (Student test,
p<0,05).

Εικόνα 2: Μέσος όρος του εμβαδού κάθε περιοχής της παρεγκεφαλίδας διαιρεμένο με το συνολικό
μήκος του ψαριού (TL) ως προς τη θερμοκρασία ανάπτυξης (TD). Συγκεκριμένα, απεικονίζονται οι
διαφορές στο μέγεθος της A. πρόσθιας, B. κεντρικής και C. οπίσθιας περιοχής στο δεξιό και αριστερό
ημισφαίριο. Τα διαφορετικά μικρά γράμματα υποδεικνύουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p <
0,05). Οι γραμμές σφάλματος ισούνται με 1 SE.
Figure 2: Mean surface area of each cerebellum area as a ratio to total length (TL) of the fish at the
three developmental temperatures (TD) tested. In particular, the differences in the size of the A.
anterior, B. centric and C. posterior region in the right and left hemisphere are depicted. Different
small letters indicate statistical significance (p < 0.05); Error bars equal to 1 SE.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι σημαντικά γιατί παρά τη μεγάλη λειτουργική σημασία του
εγκεφάλου, λίγες είναι οι εργασίες οι οποίες έχουν ασχοληθεί με την ανταπόκριση του σε διαφορετικές
περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και με τις μακροχρόνιες επιδράσεις τους σε αυτόν. Ιδιαίτερα, η επίδραση
της θερμοκρασίας ανάπτυξης (κατά το εμβρυϊκό στάδιο) στη μορφολογία του εγκεφάλου των ψαριών και
των λειτουργιών οι οποίες ελέγχονται από αυτόν κατά τα μετέπειτα στάδια της ζωής τους (νύμφες, ιχθύδια
και ενήλικα), δεν έχει μελετηθεί σε κανένα είδος. Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί μια δομή, η οποία συμμετέχει
στον συντονισμό και την κίνηση των νυμφών μετά τη μεταμόρφωση. Αλλαγές στο μέγεθος, την δομή και τα
νευρωνικά δίκτυα της μπορεί να σηματοδοτούν την ανάπτυξη διαφορετικών συμπεριφορών και προτύπων
κολύμβησης (Haesemeyer et al. 2018). Αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή των ψαριών,
αφού τα πρότυπα κίνησης συνδέονται με την αποφυγή θηρευτών, την μετανάστευση, το ζευγάρωμα, την
εύρεση τροφής αλλά την στρατολόγηση που είναι ιδιαίτερα σημαντική στο στάδιο μετά τη μεταμόρφωση,
στο οποίο και πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα (Fuiman et al. 2006). Όσο αφορά την μεθοδολογία για την
εκτίμηση των διαφορών μεγέθους της παρεγκεφαλίδας μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών, από
συγκρίσεις μεταξύ μελετών εκτίμησης μεγέθους έχει παρατηρηθεί ότι οι ιστολογικές μελέτες μπορεί να
διαφέρουν όσον αφορά την εκτίμηση του μεγέθους ενός ιστού, σε σχέση με άλλες τεχνικές όπως τα micro-
CTs (White & Brown 2015). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την προετοιμασία του ιστού, ο εγκέφαλος
συρρικνώνεται κατά το στάδιο της αφυδάτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές στις εκτιμήσεις
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μεγέθους (White & Brown 2015). Στη παρούσα όμως μελέτη, ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο και για
τους τρεις πληθυσμούς, με αποτέλεσμα οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των διαφορετικών
συνθηκών να μην επηρεάζονται από την μεθοδολογία. Σε επόμενο στάδιο, είναι σημαντικό να μελετηθούν
και να συσχετισθούν οι διαφορές στο μέγεθος της παρεγκεφαλίδας με αντίκτυπο σε διάφορες
φυσιολογικές λειτουργίες, οι οποίες ελέγχονται από αυτήν.
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Συσχέτιση εμφάνισης επιδημιών του εκτρεφόμενου λαβρακιού Dicentrarchus

labrax L. με φυσικοχημικές παραμέτρους του νερού 
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ABSTRACT 
Efthimios  Spinos,  Katselis  George,  Vasileios  Bakopoulos:  Correlation  of  epidemics  of
farmed sea bass Dicentrarchus labrax L. with physicochemical parameters of water.
This study was carried out in two fish farms in the Gulf of Argostoli, Kefalonia, during the period 2011-
2015.  Temperature,  salinity,  dissolved  oxygen  and  pH,  were  associated  with  vibriosis,
photobacteriosis and viral encephalopathy-retinopathy. A multi regression analysis was used for the
statistical analysis of the physico-chemical parameters of the water and the occurrence of sea bass
diseases. The correlation revealed that the variable important for the probability of occurrence of
vibriosis is the pH, for the probability of occurrence of photobacteriosis is the oxygen, and for the
possibility of the occurrence of viral encephalopathy-retinopathy is the temperature. 
Keywords: aquaculture, physicochemical factors, photobacterium, vibrio, nodavirus 

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις ιχθυοκαλλιέργειες οι περιβαλλοντικές (φυσικοχημικές) παράμετροι είναι ουσιώδεις και

πολλές δρουν ως προδιαθετικοί παράγοντες στην ανάπτυξη ασθενειών. Σύμφωνα με τους Boeuf &

Payan (2001)  η  θερμοκρασία,  η  αλατότητα,  η  περιεκτικότητα  σε  οξυγόνο  και  το  pΗ  είναι  οι

σημαντικότερες  παράμετροι  ποιότητας  του  θαλασσινού  νερού.  Το  pH και  η  αλατότητα  είναι

απαραίτητα για την επιβίωση, τον μεταβολισμό, τη φυσιολογία και  την ανάπτυξη των υδρόβιων

οργανισμών  και  των  χημικών  διεργασιών  (Fytianos 1996).  Οι  τιμές  της  θερμοκρασίας  και  της

αλατότητας  επηρεάζουν  και  την  ορμόνη  μελατονίνη  (Mel)  που  παράγεται  στην  επίφυση  του

λαβρακιού η οποία επηρεάζει με τη σειρά της την πρόσληψη τροφής, την κινητική δραστηριότητα,

τον μεταβολισμό  και  την  αναπαραγωγή (López-Olmeda et al.  2009).  Το  διαλυμένο οξυγόνο  που

αποτελεί  ένδειξη  της  ποιότητας  του  νερού  των  παράκτιων  υδάτων  δε  φαίνεται  να  επηρεάζει

σημαντικά τη διαβίωση των ψαριών, στις μονάδες όμως εντατικής εκτροφής κάτω από τις συνθήκες

που επικρατούν στην περιοχή μελέτης μπορεί να γίνει περιοριστικό.

Από  τις  σημαντικότερες  ασθένειες  των  ψαριών  είναι  η  δονακίωση,  μια  αιμορραγική

σηψαιμία με υψηλή θνησιμότητα που προκαλείται από το βακτήριο  Listonella anguillarum.  Είναι

πολύ  σημαντική  η  ελαχιστοποίηση  των  παραγόντων  καταπόνησης  που  είναι  υπεύθυνοι  για  την

ανάπτυξη των ασθενειών και απαραίτητη για την επίτευξη καλών αποτελεσμάτων στη θεραπεία και

τη μακροχρόνια διαχείριση (Sánchez Vázquez & Munoz Cueto 2014).  Αλλη σοβαρή ασθένεια των

εκτρεφόμενων ψαριών είναι  η  φωτοβακτηριδίαση,  η  οποία  προκαλείται  από το  Photobacterium

damselae subsp.  piscicida (Phdp)  και  είναι  ιδιαίτερα παθογόνο για  διαφορετικά  είδη θαλασσίων

ψαριών χωρίς εξειδίκευση στον ξενιστή (Magariños et al. 1995). Η φωτοβακτηριδίαση φαίνεται να

είναι  πιο  διαδεδομένη κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών σε υψηλότερη θερμοκρασία νερού

(μεγαλύτερη από 23°C)  και  αλατότητα (20-30  psu)  και  όταν η ποιότητα του νερού είναι  χαμηλή

(Frerichs &  Roberts 1989).  Σημαντική  επίσης  ασθένεια  είναι  η  ιογενής  εγκεφαλοπάθεια  και

αμφιβληστροειδοπάθεια, μία ασθένεια που προκαλείται από ιούς του γένους b-nodavirus. Οταν σε

μία μονάδα εκτροφής εκδηλώνεται κρούσμα της ασθένειας, είναι πολύ δύσκολος ο περιορισμός του

παθογόνου παράγοντα. Η πρόληψη της νόσου σε επίπεδο εκτροφής επιτυγχάνεται με την αποτροπή

εισόδου  του  παθογόνου  παράγοντα.  Η  εφαρμογή  προληπτικών  μέτρων  υγιεινής,  η  ποιοτική
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διατροφή, η χρήση προβιοτικών και ανοσοενισχυτικών και καλύτερων πρακτικών διαχείρισης είναι

πολύ σημαντικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση της νόσου (Shetty et al. 2012). 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η  εργασία  βασίσθηκε  σε  δεδομένα  της  περιόδου  2011-2015  και  οι  φυσικοχημικές

παράμετροι του νερού που μελετήθηκαν είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία (ToC),  η ημερήσια

αλατότητα (S psu), η ημερήσια τιμή του διαλυμένου οξυγόνου (D.O. mg/l) και η ημερήσια τιμή της

ενεργού  οξύτητας  (pH).  Για  κάθε  μία  από  τις  χρονοσειρές  των  παραπάνω  μεταβλητών  (Χ)

δημιουργήθηκε  μια  χρονοσειρά  κινούμενης  μέσης  τιμής  (Χ_Αt)  και  τυπικής  απόκλισης  (X_SDt)

βήματος δεκαπενθημέρου δηλαδή η τιμή της μεταβλητής την ημέρα t είναι η μέση τιμή των τιμών t-

7 έως  t+7 ημέρες και αντίστοιχα η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής της μεταβλητής την ημέρα  t

είναι η τυπική απόκλιση των τιμών αυτής στο διάστημα t-7 έως t+7 ημέρες.

Οι καταγραφές εμφάνισης ανά ημέρα μιας ασθένειας αφορά στην παρουσία-απουσία των

αναγνωριστικών συμπτωμάτων της κάθε ασθένειας. Η συνάρτηση της πιθανότητας εμφάνισης των

συμπτωμάτων  μιας  ασθένειας  με  την  επίδραση  μιας  φυσικοχημικής  παραμέτρου,  μπορεί  να

περιγραφεί  με  το  μοντέλο της  σιγμοειδούς  καμπύλης,  το  πρότυπο της οποίας είναι:  P=1/(1+e-y).

Οπου: P η πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας και y η συνάρτηση που περιγράφει το άθροισμα της

επίδρασης  των  εξεταζόμενων παραμέτρων  y=  a+Σ(biΚi),  a και  b σταθερές,  Κ  είναι  η  ανεξάρτητη

μεταβλητή i, η οποία συνδέεται με την πιθανότητα εμφάνισης των εξεταζόμενων ασθενειών, ύστερα

από τον μετασχηματισμό των παρατηρούμενων τιμών:  y=-Ln[(1-P)/P]=a+ Σ(biΚi).  Οι  τιμές  a και  b

υπολογίσθηκαν με πολυγραμμική παλινδρόμηση (MRA) με αρχικές μεταβλητές Κ τις τιμές Χ_Αt και

Χ_SDt, για t=0,-10, -20,-30 & -40 ημέρες. Οι στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές (p≤0.05)

επιλέχθηκαν  με  βηματική  μέθοδο  (stepwise selection)  ενώ  η  επίδραση  της  κάθε  στατιστικά

σημαντικής  ανεξάρτητης  μεταβλητής στην εξαρτημένη,  εξετάστηκε  από την συνεισφορά της  στο

ποσοστό της  επεξηγούμενης μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής (ExpVar%) (Cochran &

Cox 1953). Για την μείωση της συγγραμμικότητας των ανεξάρτητων μεταβλητών, από τις μεταβλητές

αυτές επιλέχτηκε το σύνολο εκείνο το οποίο παρουσιάζουν τιμή VIF ≤10 (Hair et al. 1998).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13,7°C (Φεβρουάριο) έως 25,0°C (Αύγουστο), σύμφωνα με

το  αναμενόμενο  εποχικό  πρότυπο  των  μεσογειακών  (εύκρατων)  παράκτιων  οικοσυστημάτων.  Η

αλατότητα κυμαίνεται από 38,50-39,50 psu, το pH από 7,70-7,89 και το διαλυμένο οξυγόνο από 4,8-

7,2mg/l.  Η  περίοδος  εμφάνισης  και  εκδήλωσης  συγκεκριμένων  ασθενειών  στις  μονάδες

ιχθυοκαλλιέργειας του Κόλπου Αργοστολίου, έχει μια εποχική περιοδικότητα. Οι λοιμώξεις από  L.

anguillarum και  Phdp εμφανίζονται  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  ενώ  η  ιογενής  εγκεφαλοπάθεια-

αμφιβληστροειδοπάθεια  εμφανίζεται  και  εκδηλώνεται  έπειτα  από  το  καλοκαίρι  και  μετά  από

παρατεταμένες υψηλές τιμές της θερμοκρασίας όταν μειώνεται στις αρχές με μέσα του φθινοπώρου

(Spinos et al. 2013), όταν η θερμοκρασία το καλοκαίρι υπερβαίνει τους 23oC (Magarinos et al. 1995). 

Οι  στατιστικά σημαντικές φυσικοχημικές  μεταβλητές που συνδέονται με την πιθανότητα

εκδήλωσης της κάθε ασθένειας φαίνονται στον πίνακα 1. Οι μεταβλητές οι οποίες επεξηγούν το

μεγαλύτερο  ποσοστό  της  διακύμανσης  της  πιθανότητας  εμφάνισης  της  κάθε  ασθένειας  σε

συνδυασμό  με  την  σύνδεση  με  το  μοντέλο  πρόβλεψης  (η  σύνδεση  δεν  φαίνεται  στον  πίνακα),

υποδηλώνουν τον εποχικό χαρακτήρα της εκδήλωσης της κάθε ασθένειας. Από την καταγραφή και

μελέτη των περιβαλλοντικών παραμέτρων του θαλασσινού νερού, διαπιστώθηκε ότι οι διακυμάνσεις

της θερμοκρασίας,  της  αλατότητας  και  του  pH δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες  μεταβολές  κατά τη

διάρκεια  του  έτους,  κάτι  που  συμβάλλει  θετικά  στην  επίτευξη  καλών  ρυθμών  αναπαραγωγής,

ανάπτυξης, αύξησης, αλλά και στη χαμηλή θνησιμότητα των εκτρεφόμενων ψαριών. Η μέση τιμή του

διαλυμένου οξυγόνου στο  νερό  στην περιοχή  είναι  6,06mg/l,  και  κυμαίνεται  εποχιακά  από  4,8-

7,2mg/l.  Για την εμφάνιση της δονακίωσης σημαντική στατιστικά είναι η μεταβλητή της ενεργού
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οξύτητας με τιμή ExpVar%=5,28 (πίνακας 1), για την εμφάνιση της φωτοβακτηριδίασης σημαντική

στατιστικά  είναι  η  μεταβλητή  του  οξυγόνου  με  τιμή  ExpVar%=7,30,  ενώ  για  την  εμφάνιση  της

ιογενούς  εγκεφαλοπάθειας-αμφιβληστοειδοπάθειας  σημαντική  στατιστικά  είναι  η  μεταβλητή της

θερμοκρασίας με τιμή ExpVar%=19,4 (πίνακας 1). 

Πίνακας 1.  Αποτελέσματα της πολυγραμμικής παλινδρόμησης (MRA) για την συσχέτιση της
πιθανότητας  εμφάνισης  ασθενειών  με  τις  φυσικοχημικές  παραμέτρους  σε  μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας.  ExpVar%: εξηγεί τη διακύμανση ως: 100  SSi / σύνολο  SS, των στατιστικά
σημαντικών  παραμέτρων  (p≤0.05).  Δονακίωση,  φωτοβακτηριδίαση,  VER:  ιογενής
εγκεφαλοπάθεια-αμφιβληστροειδοπάθεια,  t:ημέρες,  (Χ_Αt) κινούμενη μέση τιμή και κινούμενη
τυπική απόκλιση (X_SDt) της μεταβλητής Χ για το διάστημα t-7 έως t+7 ημέρες. 
Table 1. Results of multi-regression analysis (MRA) for the diseases appearance possibility and
of physicochemical parameters in sea farms. ExpVar%: explained variance as: 100 SSi/total SS,
of  statistical  significant  parameters  (p≤0.05),  Vibriosis,  Photobacteriosis,  VER:  Viral
Encephalopathy and Retinopathy. t:days,  (Χ_Αt) moving average value and moving standard
deviation  (X_SDt) of  parameter Χ  at the range of t-7 έως t+7 days. 

Ασθένεια

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Vibriosis Photobacteriosis VER

TEM_A t=0 19,36

TEM_SD t=0 1,23 12,52 3,61

S_A t=0 6,74

S_SD t=0 3,69

O_A t=0 7,3

Ph_A t=0 5,28 1,3

Ph_SD t=0

TEM_A t=-10 0,12 3,29

TEM_A t=-20 0,46

TEM_A t=-30 0,34

TEM_A t=-40 0,93 4,82

TEM_SD t=-10 1,16 1,73

TEM_SD t=-20 1,03 0,83

TEM_SD t=-30 0,83 0,06

TEM_SD t=-40 0,73

S_A t=-10 0,65

S_SD t=-10 0,86

S_SD t=-20 0,39

O_A t=-20 0,69

O_A t=-30 3,15

O_A t=-40 1,96 0,13 0,46

O_SD t=-10 0,18 0,21

O_SD t=-20 0,34

O_SD t=-30 0,08 0,4

O_SD t=-40 0,47

pH_A t=-10 0,3 0,91

pH_A t=-20 0,4

pH_A t=-40 0,88

pH_SD t=-20 0,9 0,38
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Ph_SD t=-30 0,9 0,14  

r2 0,19 0,31 0.43

df 14,3597 15,3596 16,3595

total SS 32.540,2 39.685,1 43.123

Τα σενάρια για την κλιματική αλλαγή προβλέπουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και

οξίνιση (μείωση του pH) του θαλασσινού νερού και εάν επιβεβαιωθούν, τότε βάσει των συσχετίσεων

προβλέπεται σημαντική επίδραση στην πιθανότητα εκδήλωσης επιδημιών που αφορούν στις τρεις

ασθένειες που μελετήθηκαν. 

Συνοψίζοντας,  φαίνεται  ότι  η  πιθανότητα  εκδήλωσης  των  μελετώμενων  ασθενειών

σχετίζεται με τις τιμές φυσικοχημικών παραμέτρων κατά την φάση της εκδήλωσης ασθενειών αλλά

και  με  τιμές  αυτών  που  έλαβαν  χώρα σε  παρελθόντα  χρόνο  της  εκδήλωσης  της  ασθένειας.  Το

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης της εκδήλωσης των μελετώμενων

ασθενειών, το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο διαχείρισης. Βέβαια η σύνδεση της πιθανότητας

εκδήλωσης μιας ασθένειας με τις  τιμές  των φυσικοχημικών παραμέτρων είναι  σχετικά μικρή (r2:

0,19-0,42) ενώ περιλαμβάνει και προβλεπτικές μεταβλητές που λαμβάνουν χώρα κατά την φάση

εκδήλωσης  της  ασθένειας,  σημεία  που μειώνουν  την  επιχειρησιακή  δυνατότητα  εφαρμογής  της

πρόβλεψης. Μια σημαντική βελτίωση θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πιο λεπτομερή καταγραφή

των γεγονότων εκδήλωσης των ασθενειών (συνήθως καταγράφονται με την εμφάνιση θνησιμότητας)

αλλά και με την επιλογή προβλεπτικών μεταβλητών παρελθόντος χρόνου. 
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Δοκιμή μεθοδολογίας καλλιέργειας του φύκους Ulva rigida (C.Agardh 1823) για
πιθανή χρήση σε πολυτροφικές καλλιέργειες της Ελλάδας.
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ABSTRACT
Eftychios  Nikiforakis1,  Panagiotis  D.  Dimitriou2,  Nafsika  Papageorgiou3,  Ioannis  Karakassis4:
Evaluation of culture methodology of the seaweed Ulva rigida (C.Agardh 1823) with potential use in
Integrated Multitrophic Aquaculture in Greece.

Τhe fast growth of the marine aquaculture industry has caused major concerns regarding its
environmental impacts and particularly the direct discharge of organic wastes into sensitive marine
ecosystems. Aquaculture effluents are rich in nitrogen compounds that may enhance local primary
productivity,  leading  to  the  development  of  algae  blooms.  IMTA  (Integrated  Multi-Trophic
Aquaculture) systems can improve sustainability by exploiting wasted nutrients and particles from
aquaculture there by providing simultaneously economic and environmental benefits. Seaweed Ulva
rigida  has been proposed as  an  excellent  species  to  use  in  IMTA.  In  the present  study an IMTA
suitable methodology for cultivation of U. rigida is assessed, in terms of seaweed survival and growth.
The experiment was run for 17 days in two different coastal sites in Heraklion, Crete and the results
showed  that  in  the  site  with  limited  anthropogenic  disturbance  the  seaweed  was  successfully
cultivated with a significant growth in both maximum length and biomass.
Keywords: Aquaculture effluents, Integrated Multitrophic Aquaculture, Ulva sp., seaweed cultivation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η  συνεχής  αύξηση  του  ανθρώπινου  πληθυσμού  οδηγεί  και  σε  διαρκή  αύξηση  των

διατροφικών αναγκών της ανθρωπότητας. Ηδη οι υδατοκαλλιέργειες παράγουν πάνω από το 50%

του  συνόλου  των  ιχθύων  που  καταναλώνονται  (FAO 2013) ενώ  σε  όλα  τα  είδη  η  παραγωγή
εκατονταπλασιάστηκε  τον  τελευταίο  μισό  αιώνα.  Οι  υδατοκαλλιέργειες,  όμως,  παρά  τα
πλεονεκτήματα  που  παρέχουν  μπορεί  να  προκαλέσουν  σοβαρές  επιπτώσεις  το  θαλάσσιο
οικοσύστημα. Τα παραπροϊόντα των ιχθυοκαλλιεργειών περιέχουν οργανικές και ανόργανες ενώσεις
αζώτου  και  άνθρακα  που  μπορούν  να  υποστηρίξουν  και  να  ενισχύσουν  την  πρωτογενή

παραγωγικότητα και την άνθιση του φυτοπλαγκτού οδηγώντας σε συνθήκες ευτροφισμού (Moraitis

et al. 2013, Pitta et al. 2009)
Για το λόγο αυτό, οι υδατοκαλλιέργειες οφείλουν να αναπτύξουν πιο καινοτόμες, βιώσιμες

και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες και πρακτικές. Μια καινοτόμος ιδέα που έχει αναπτυχθεί τις
τελευταίες  δεκαετίες είναι οι  πολυκαλλιέργειες.  Οι  πολυτροφικές  υδατoκαλλιέργειες  (Intergrated
Multi-Trophic Aquaculture -  IMTA)  ορίζονται  ως  «καλλιέργειες  δύο  ή  περισσοτέρων  υδρόβιων
οργανισμών από διαφορετικά τροφικά επίπεδα στις ίδιες εγκαταστάσεις με τρόπο τέτοιο ώστε να

μιμείται τη φυσιολογική ροή ενέργειας των φυσικών οικοσυστημάτων (Neori et al. 2004). Ένας από

αυτούς τους καλλιεργούμενους οργανισμούς μπορούν να είναι τα θαλάσσια μακροφύκη (Laramore

et al.  2018).  Τα  θαλάσσια  φύκη  είναι  ιδανικοί  οργανισμοί  που  μπορούν  να  καταναλώνουν  τα
ανόργανα θρεπτικά άλατα του αζώτου και φωσφόρου, παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και
είναι αρκετά ανθεκτικά σε συνθήκες οργανικού εμπλουτισμού.

Τα  φύκη  του  γένους  Ulva,  κοινώς  γνωστά  ως  «μαρούλια  της  θάλασσας»  είναι

αναγνωρισμένα ως ιδανικά για απορρόφηση των θρεπτικών κοντά σε ιχθυοκλωβούς  (Korzen  et al.

2016). Η παγκόσμια εξάπλωσή τους, η ανοχή σε πολλά είδη κλίματος και οικολογικές συνθήκες αλλά
και οι γρήγοροι ρυθμοί φωτοσυνθετικής δραστηριότητάς τους ακόμη και σε δυσμενή περιβάλλοντα,

τα καθιστούν κατάλληλους οργανισμούς για καλλιέργεια σχεδόν παντού  (Yokoyama & Ishihi 2010,

Neori  et al.  2014). Έπιπλέον, τα είδη του γένους  Ulva έχουν προταθεί ως πηγή βιομάζας για την

παραγωγή ζωοτροφών για ψάρια, βιοδραστικών συστατικών, φαρμάκων και καλλυντικών (Ismail et

al. 2018). Περιέχουν υψηλές  ποσότητες  βασικών  μετάλλων και  ιχνοστοιχείων ενώ αποθηκεύουν
διάφορες μορφές σημαντικών αντιοξειδωτικών όπως βιταμίνες και χρωστικές ουσίες. Τέλος, τα φύκη
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αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιολογικοί δείκτες για ευτροφισμό ή για την αξιολόγηση της
ποιότητας  του  θαλασσινού  νερού  και  βιοσυσσώρευση  τοξικών  μετάλλων  (Cd,  Pb,  Cu  και  Zn)

(Ghezlaoui et al 2018). 
Στόχος της εργασίας ήταν, ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας μίας μεθόδου καλλιέργειας

του  φύκους  Ulva rigida (C.Agardh  1823)  σε  παράκτιες  περιοχές  της  Βόρειας  Κρήτης.  Πιο
συγκεκριμένα, μελετήθηκε η επιβίωση και ανάπτυξη των φυκών σε επίπεδο μήκους και βιομάζας και
η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας σε πολυτροφικές υδατοκαλλιέργειες.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η  συγκεκριμένη  εργασία  περιλάμβανε  τρείς  δράσεις  και  συγκεκριμένα  ξεκίνησε  με

βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιλογή μελετώμενων ειδών του φύκους γένους Ulva και μεθόδων
καλλιέργειάς του. Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν περιοχές με φυσικούς πληθυσμούς των επιλεγμένων
ειδών  και  τέλος  έγινε  in  situ μελέτη της  ανάπτυξης  των  ειδών σε  επιλεγμένες  θέσεις  παρουσία
διαφορετικής έντασης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.

Αρχικά έγινε ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αναζητήθηκαν τα αυτοφυή είδη
του  γένους  Ulva στην  ανατολική  Μεσόγειο.  Έντοπίστηκαν  10  περίπου  είδη  που  απαντούν  σε
θάλασσες της Έλλάδας. Στην συνέχεια αναζητήθηκαν περιοχές με αυτοφυείς πληθυσμούς Ulva στη
περιοχή  Ηρακλείου  Κρήτης.  Στο  παραλιακό  μέτωπο  του  Ηρακλείου  (35ο20’30”N  25ο07’13”E)
βρέθηκαν  δύο  διαφορετικά  είδη,  δείγματα  από  τα  οποία  συλλέχθηκαν  και  μεταφέρθηκαν  στο
εργαστήριο.  Μετά  από παρατηρήσεις  με  στερεοσκόπιο  έγινε  η  ακριβής  ταυτοποίηση των ειδών
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  (Riedl,  1986).  Από  τα  διαφορετικά  είδη  που  προσδιορίστηκαν
επιλέχθηκε  το  Ulva rigida καθώς  θεωρείται  το  καταλληλότερο  για  χρήση  σε  πολυτροφική
υδατοκαλλιέργεια αφού αναφέρεται ότι μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερη ποσότητα θρεπτικών
λόγω  πλατύτερων  ελασμάτων  (Wijesekara  et  al.  2011).  Το  είδος  χαρακτηρίζεται  από  αυξημένο
πλάτος των λείων θαλλών τους και των οδοντωτών δομών στις άκρες τους (Riedl 1986).

Λαμβάνοντας υπόψη, τις κατάλληλες συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης του είδους (Neori
et  al.  2014)  επιλέχθηκαν  δύο  περιοχές  καλλιέργειας,  στη  Μαρίνα  του  Ηρακλείου  (35o20’35N
25o08’11”E) και στο αλιευτικό καταφύγιο μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ΈΛΚΈΘΈ στις Γούβες
(35o20’06”N 25o16’52”E).

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την καλλιέργεια του είδους Ulva rigida βασίστηκε σε
αντίστοιχα πειράματα στο Ισραήλ (Korzen et al. 2016) και Πορτογαλία (Villares & Carballeira 2004).
Οι  θαλλοί  του  φύκους  τοποθετήθηκαν  σε  τρίκλωνο  σχοινί  προπυλενίου  στο  τέλος  του  οποίου
τοποθετήθηκαν  βαρίδια.  Γύρω  από  το  σχοινί  τοποθετήθηκε  πλαστικό  πλέγμα  προκειμένου  να
προστατευθούν οι θαλλοί από τους βοσκητές. Σε κάθε κατασκευή (κλωβό) (Έικόνα 1) τοποθετήθηκαν
2 σχοινιά και στο καθένα 5 θαλλοί ανάλογα το μέγεθος τους. Έτσι στον πρώτο κλωβό καλλιέργειας
τοποθετήθηκαν 2 σχοινιά με μεγάλου σχετικά μεγέθους φύκη και στο δεύτερο κλωβό με μικρότερου
μεγέθους. Πριν τοποθετηθούν οι θαλλοί στο σχοινί, ζυγίστηκαν νωποί και μετρήθηκε το μήκος του
μακρύτερου ελάσματος. 

Εικόνα 1α,β.: Κατασκευή κλωβού στην οποία περιλαμβάνονται δύο σχοινιά με 5 φύκη το 
καθένα και τοποθέτηση στην θάλασσα
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Figure 1 a,b.: Cage which includes two ropes with 5 thalli of  Ulva rigida in each one and
placement in the sea.

Οι κατασκευές τοποθετήθηκαν κατακόρυφα στην επιφάνεια της θάλασσας και επωάσθηκαν
δοκιμαστικά για 17 ημέρες. Το διάστημα αυτό επιλέχθηκε προκειμένου να εξακριβωθεί αν αυτός ο
τρόπος καλλιέργειας  επιτρέπει  την  καλλιέργεια,  την  επιβίωση και  την  αύξηση της  βιομάζας του
φύκους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διάστημα. Σε πρώτο στάδιο ελέγχθηκε ότι όσοι θαλλοί
τοποθετήθηκαν στο σκοινί βρέθηκαν και επιβίωσαν με το πέρας των 17 ημερών και στην συνέχεια
μετρήθηκε η μεταβολή του μεγέθους (με την μέτρηση του μέγιστο μήκους) και της βιομάζας τους.
Από κάθε κλωβό υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση του μέγιστου μήκους. Για κάθε
κλωβό έγινε ελεγχος για στατιστικά σημαντική μεταβολή του μήκους και της βιομάζας με τη χρήση
one-way ANOVA στο στατιστικό πακέτο SPSS v23.

Παράλληλα,  την  πρώτη  μέρα  της  καλλιέργειας  ελήφθησαν  δείγματα  νερού  για  τον
προσδιορισμό της συγκέντρωσης θρεπτικών αλάτων (νιτρικά, νιτρώδη και φωσφορικά ιόντα). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μετά  το  πέρας  του  χρονικού  διαστήματος  των  17  ημερών  και  στις  δύο  τοποθεσίες

καλλιέργειας παρατηρήθηκε 100% ποσοστό επιβίωσης των καλλιεργούμενων φυκιών. Έπίσης, δεν
παρατηρήθηκαν απώλειες λόγω της δομής της καλλιέργειας καθώς όσα φύκη τοποθετήθηκαν αρχικά
βρέθηκαν και στο τέλος της καλλιέργειας. 

Τα  φύκη  που  καλλιεργήθηκαν  στο  λιμάνι  της  πόλης  του  Ηρακλείου  δεν  εμφάνισαν
στατιστικά σημαντική μεταβολή (pvalue > 0.,5) ούτε στο μέγιστο μήκος των ελασμάτων αλλά ούτε
και σε επίπεδο βιομάζας, σε κανένα από τους δύο κλωβούς. Η συγκέντρωση των θρεπτικών ιόντων
στο σημείο καλλιέργειας στο λιμάνι ήταν: NH3 = 0.75 μΜ, NO3

2- = 2,72 μΜ, NO2
2- = 0.10μM και PO4

3- =
0,18 μΜ. Τα αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το λιμάνι του Ηρακλείου είναι
μεν ένα σχετικά ευτροφικό περιβάλλον, όμως παράλληλα χαρακτηρίζεται από υψηλή θολερότητα
νερού και υψηλές συγκεντρώσεις πετρελαιοειδών (Chatzinikolaou  et al.  2018), τα οποία ήταν και
διακριτά ως ιριδίζουσες ουσίες στην επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που αποτρέπει την αύξηση

ειδών δεικτών όπως η Ulva rigida (Brien & Dixon et al 2007).
Τα  φύκη  που  καλλιεργήθηκαν  στην  περιοχή  του  αλιευτικού  καταφυγίου  του  ΈΛΚΈΘΈ

εμφάνισαν στατιστικά σημαντική αύξηση του μέγιστου μήκους του θαλλού και  της βιομάζας και
στους δύο κλωβούς (pvalue < 0.01) (Πίνακας 1). Συγκρίνοντας τις διαφορές αύξησης μέγιστο μήκος
και βιομάζας μεταξύ των δύο κλωβών βρέθηκε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην
αύξηση του μέγιστου μήκους του θαλλού (pvalue > 0.05), σε αντίθεση με την βιομάζα όπου ο κλωβός
1 με τα μεγαλύτερα φύκη εμφάνισε στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη αύξηση στην βιομάζα από τον
δεύτερο που είχε τα μικρότερα. Η συγκέντρωση των θρεπτικών ιόντων στην περιοχή του αλιευτικού
καταφυγίου του ΈΛΚΈΘΈ ήταν ΝΗ3 = 0,33μΜ, ΝΟ3

2- = 0,12 μΜ, ΝΟ2
2- = 0,02 μΜ PO4

3- = 0.03 μΜ.

Πίνακας 1.: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση μετρήσεων (αρχική, τελική και διαφορά τους) μήκους
και βιομάζας κατά την επώαση του φύκους Ulva rigida για κάθε κλωβό
Table 1.: Average ± SD values of length and biomass and their difference of the after cultivation of
Ulva rigida for both cages

ΜΟ
αρχικού

μήκους(cm)

MO τελικού
μήκους(cm)

MO
διαφοράς

μήκους(cm)

ΜΟ αρχικής
Βιομάζας(gr)

ΜΟ τελικής
Βιομάζας(gr)

ΜΟ
διαφοράς

βιομάζας(gr)

Κλωβός 1 16.08 ± 0,66 21,92 ± 3,14 5,83 ± 2,62 5,92 ± 2,52 12,44 ± 4,95 6,52 ± 2,50
Κλωβός 2 11,94 ± 1,50 16,13 ± 3,09 4,19 ± 1,94 2,60 ± 0,82 4,56 ± 1,80 1,96 ± 1,74

Συμπερασματικά, ο τρόπος καλλιέργειας με σχοινί αποτελεί μια επιτυχημένη μέθοδο που
επιτρέπει όχι μόνο την επιβίωση των φυκών για όλη την περίοδο της επώασης αλλά επιτρέπει και
την αύξηση της βιομάζας τους. Έπιπλέον, από τα αποτελέσματα φαίνεται πως οι μεγαλύτεροι σε
μέγεθος θαλλοί αναπτύσσονται περισσότερο. Σύμφωνα και με την βιβλιογραφία (Neori et al. 2004),
αυτή  η  μεθοδολογία  καλλιέργειας  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  πολυτροφικές  υδατοκαλλιέργειες
τοποθετώντας τους κλωβούς  με  τα φύκη  σε  συγκεκριμένες  αποστάσεις  από τους ιχθυοκλωβούς

(Korzen  et  al.  2016).  Σε  μελλοντική  μελέτη,  θα τοποθετηθούν  κλωβοί  με  φύκη  σε  διαφορετικές
αποστάσεις  από  ιχθυοκλωβούς  με  σκοπό  να  βελτιστοποιηθεί  η  μεθοδολογία  συγκαλλιέργειας
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φυκών Ulva rigida και ιχθύων. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι ότι εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμα φύκη είναι εξαιρετικά απλή στην εφαρμογή της με ελάχιστο οικονομικό κόστος. 
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ABSTRACT
Nafsika Papageorgiou1, Panagiotis D. Dimitriou2, Manos Moraitis3, Ioannis Karakassis4:
Spatial and technical characteristics of Mediterranean Sea fish farms: historical and current
trends
This study examines the spatial and technical characteristics of Mediterranean aquaculture through time
in order to identify the different management regimes and trends in the area. Google earth historical
images were used to map the characteristics of the Mediterranean fish farms from 2006 and reaching
2017. In total 15499 cages were counted in the Mediterranean area, with 46.5% of them belonging to
larger cluster aggregations. Over time square steel cages were gradually replaced by larger and
technically more advanced circular cages that increased significantly the fin fish production rates.
Furthermore, state of the art aquaculture policy and management systems applied, as observed by the
evolving aggregation clusters through the years provided the industry with a boost in production. Thus,
studies like this can identify the factors that have favored the expansion of aquaculture but also the
evolving needs of the stakeholders in the context of changing market and social conditions.

Keywords: Mediterranean Sea, fish farms, AZA, ecosystem approach for aquaculture, aquaculture
management

EΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας σε πολλές μεσογειακές χώρες

παρουσίασε αυξητική τάση (FAO 2016). Ειδικότερα, η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί τον τομέα με την
ταχύτερη ανάπτυξη στην περιοχή, όμως η ανάπτυξη αυτή οδήγησε σε περιβαλλοντικά και
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που επηρέασαν την βιωσιμότητά της και εμπόδιζαν την περαιτέρω
ανάπτυξή της τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο χωροταξίας (Massa et al. 2017, Corner et
al. 2018). Για το λόγο αυτό, η μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια υιοθέτησε συστήματα λήψης αποφάσεων
σχετικά με την περιβαλλοντική και χωροταξική διαχείριση της, όπως το στρατηγικό πλάνο
Μεσογειακής ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών (ICZM 2009) και την γενική ιδέα των
ζωνών υδατοκαλλιέργειας ΑΖΑ (Sanchez-Jerez et al. 2016).

Όμως αν και τα παραπάνω, βοήθησαν στην γρήγορη ανάπτυξη του κλάδου, τα τελευταία χρόνια
ενώ η μέση ετήσια αύξηση παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας κυμαίνεται στο 8%, η αντίστοιχη ετήσια
παραγωγή στην ΕΕ μειώθηκε κατά 0,8% (WΒ 2013). Επιπλέον, η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική
ύφεση που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις μεσογειακές χώρες με την κυριότερη παραγωγή ιχθύων,
θέτει νέα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση και την ανάπτυξη της μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη να αξιολογηθεί η σημερινή κατάσταση της
μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε δορυφορικές εικόνες ώστε να
εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη αυτή αναλύει σημερινά και ιστορικά χωροταξικά δεδομένα των
μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών με στόχο (α) την επικαιροποίηση προηγούμενων χωροταξικών
πληροφοριών, (β) τον προσδιορισμό τεχνικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών που εμπόδισαν ή
ωφέλησαν την ανάπτυξη του κλάδου και (γ) την αξιολόγηση της σημασίας ενσωμάτωσης των
συστάσεων της ΕΕ του FAO στις εθνικές ρυθμίσεις.

257



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Για την αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, την

επικαιροποίηση των δεδομένων και την κατανόηση των υφιστάμενων τάσεων του κλάδου
χρησιμοποιήσαμε την προσέγγιση που περιγράφεται από τους Trujillo et al. (2012). Οι υφιστάμενες και
ιστορικές τοποθεσίες κλωβών ψαριών εξήχθησαν από το Google Earth και συνδυάστηκαν με τις
υπάρχουσες πληροφορίες για τους τόπους υδατοκαλλιέργειας και τα χαρακτηριστικά τους σε
διοικητικό επίπεδο για τις αντίστοιχες χώρες, όπως παρέχεται από τη συλλογή χαρτών της NASO σε
συνδυασμό με δεδομένα βαθυμετρίας της Emodnet. Το πρόγραμμα ArcGis 10.2 χρησιμοποιήθηκε για
εξαγωγή σημειακών τιμών βαθυμετρίας από ένα αρχείο-πλέγμα (grid) και για προσδιορισμού του
βάθους σε σημεία όπου δεν υπήρχαν δορυφορικές πληροφορίες από τον πλησιέστερο κλωβό.

Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο εξετάστηκαν 428 θέσεις με κλωβούς ψαριών (σταθμοί) που ανήκουν
σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (Αλβανία, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Μαυροβούνιο,
Σλοβενία), 3 αφρικανικές χώρες (Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία) και 2 Ασιατικές χώρες (Ισραήλ, Τουρκία).
Ιχθυογεννητικοί σταθμοί, άλλες χερσαίες δομές ή οστρακοκαλλιέργειες δεν συμπεριλήφθηκαν στην
ανάλυση. Προκειμένου να μελετηθούν οι χωρικές και τεχνολογικές μεταβολές της μεσογειακής
ιχθυοκαλλιέργειας στο χρόνο τα δεδομένα που αναλύθηκαν προέρχονται από τρεις διαφορετικές
χρονικές περιόδους (Περίοδος 1: 2006-2009, Περίοδος 2: 2010-2013, Περίοδος 3: 2014-2017). Σε κάθε
σταθμό καταγράφηκε η απόσταση από την ακτή (μέτρα), η απόσταση μεταξύ των διαφορετικών
ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων (μέτρα) και το μέγεθος και ο αριθμός των κλωβών (μέτρα) κάθε
μονάδας. Οι κλωβοί ταξινομήθηκαν σε τρεις τάξεις μεγέθους: μικροί κλωβοί (διάμετρος <20m καθώς
και τετράγωνο κλουβιά), μεσαίου μεγέθους κλωβοί (20-40m διάμετρος) και μεγάλοι κλωβοί
(διάμετρος >40m). Για την αξιολόγηση της χωροταξίας των κλώβων υδατοκαλλιέργειας,
προσδιορίστηκε το ποσοστό ομαδοποίησης των ιχθυοτροφικών μονάδων στις διάφορες χώρες. Κλωβοί
με απόσταση μικρότερη από 1 χιλιόμετρο θεωρήθηκαν ως μέρος ενός συμπλέγματος. Το ποσοστό
ομαδοποίησης υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των κλωβών που είναι μέρος ενός συμπλέγματος σε
σχέση με το σύνολο των κλωβών της εκάστοτε χώρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Επί του παρόντος σε ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου μετρήθηκαν 15.499 κλωβοί, με μέσο

βάθος 28 μέτρα και με μέση απόσταση από την ακτή τα 900m. Για την Περίοδο 1, οι μικροί κλωβοί
ανέρχονταν σε 14.380 με τον αριθμό τους να μειώνεται κατά τη διάρκεια των ετών, ενώ οι μεγάλοι
κλωβοί παρουσιάζουν μια αυξανόμενη τάση και σήμερα ανέρχονται σε 667 (Πίνακας 1). Οι μεσαίου
μεγέθους κλωβοί αυξήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των ετών και ο τρέχων αριθμός τους είναι 1833.
Πίνακας I: Χωρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των μεσογειακών ιχθυοκαλλιεργειών για τις τρεις
χρονικές περιόδους.
Table 1: Spatial and temporal characteristics of Mediterranean fish farms in the three time periods.

Distance
shore

Average
depth

Part of a
cluster

Small
cages

Medium
cages

Large
cages

total
cages

Period 1 475,1 26,9 35,0% 14380 439 188 15007

Period 2 777,0 28,5 44,4% 13656 1244 446 15346

Period 3 876,6 28,4 46,5% 12999 1833 667 15499

Το ποσοστό των μικρών μεσαίων και μεγάλων κλωβών διαφέρει μεταξύ των χωρών. Η Ελλάδα
καταλαμβάνει την πρώτη θέση με περισσότερο από το 50% του συνολικού αριθμού κλωβών σε όλες τις
χρονικές περιόδους με την Τουρκία να ακολουθεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 15%.

Επειδή η υιοθέτηση των συστάσεων του κώδικα IUCN και της έννοιας της περιοχής ανάπτυξης
υδατοκαλλιεργειών (AZA) στην νομοθεσία δεν έγινε ομοιογενώς, είναι σημαντικό να εξεταστούν τα
χωροταξικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην πάροδο του χρόνου. Έτσι για την
Ελλάδα, οι περιοχές ιχθυοκαλλιέργειας κατανέμονται κατά μήκος της ακτογραμμής (Εικ. 1) σε
συγκεκριμένες ζώνες (ΠΟΑΥ). Η Ισπανία, η Τυνησία και η Κύπρος έχουν τοποθετήσει το μεγαλύτερο
μέρος των ιχθυοκαλλιεργειών τους "υπεράκτια" (απόσταση > 1 nm από την ακτή) σε όλες τις χρονικές
περιόδους. Τέλος η Τουρκία μετακίνησε τα κλουβιά προς την ανοικτή θάλασσα κατά την Περίοδο 2,
αλλά όχι σε απόσταση μεγαλύτερη από 1 ναυτικό μίλι, ενώ οι ζώνες υδατοκαλλιέργειας της είναι
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συγκεντρωμένες σε ένα μικρό μόνο μέρος της ακτογραμμής (Εικ. 1) εντός καθορισμένων ζωνών.

Εικ. 1: Γεωγραφική κατανομή ιχθυοκαλλιεργειών σε Ελλάδα και Τουρκία (Περίοδος 3).
Fig. 1: Fish farming locations in Greece and Turkey (Period 3).

Η ομαδοποίηση των ιχθυοκαλλιεργειών ποικίλλει μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Η Τουρκία,
μετά την μετεγκατάσταση των ιχθυοκαλλιεργειών της έχει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό
συσσώρευσης ιχθυοτροφείων σε μια περιοχή (61%), ενώ στην Ελλάδα η κατανομή των ιχθυοτροφικών
μονάδων είναι πιο αραιή και μόνο το 44% των ιχθυοτροφικών μονάδων συγκεντρώνεται σε
μεγαλύτερες ομάδες. Στην Ισπανία, η συσσωμάτωση των ιχθυοτροφικών μονάδων σε ομάδες είναι
πολύ χαμηλότερη (24%). Στις άλλες μεσογειακές χώρες υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις
ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Αλβανία (69%), την Κροατία (39%) και την Κύπρο (25%).

Η μέση επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι κλωβοί στην παράκτια ζώνη της Μεσογείου (1 ναυτικό
μίλι από την ακτογραμμή) (Εικ. 2 ) είναι 0,01%. Για την περίοδο 3, 7 χώρες υπερβαίνουν το ποσοστό
αυτό, 2 λόγω του μεγάλου αριθμού κλωβών (Τουρκία και Ελλάδα) και οι υπόλοιπες λόγω της
περιορισμένης ακτογραμμής τους.

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών
χρονικών περιόδων όσον αφορά τα χωροταξικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της βιομηχανίας
ιχθυοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται με τις τεχνικές βελτιώσεις των
πλωτών κλωβών και των συστημάτων πρόσδεσης που εφαρμόζονται κυρίως μετά το 2009 (Burnell &
Allen 2009). Επίσης αλλαγές στην πολιτική και τη νομοθεσία των τελευταίων 10 ετών συνέβαλαν στην
τόνωση της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Στην Τουρκία, μετά την υποχρεωτική μετεγκατάσταση των
κλωβών, ο αριθμός τους αυξήθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής κατά 37,2%.
Επίσης, στην Ελλάδα η υιοθέτηση του νέου κανονισμού για την υδατοκαλλιέργεια αύξησε κατά 6,2% τα
ποσοστά παραγωγής της χώρας μεταξύ των περιόδων 1 και 2. Επομένως η Ελλάδα και η Τουρκία
ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή της προσέγγισης AZA, αλλά και οι δύο
κατάφεραν να αυξήσουν την παραγωγή και ταυτόχρονα να περιορίσουν τις συγκρούσεις με άλλους
σημαντικούς χρήστες της παράκτιας ζώνης.

Επιπλέον, η επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι κλωβοί στη Μεσόγειο είναι πολύ χαμηλή και
υπάρχει αρκετός χώρος για περαιτέρω επέκταση της βιομηχανίας. Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με
προηγούμενες εργασίες που έγιναν από τους Hofherr et al. (2015) και Gentry et al. (2017) που
διαπίστωσαν ότι η έλλειψη χώρου σε απόλυτους αριθμούς δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για
την επέκταση της υδατοκαλλιέργειας, έχοντας κατά νου ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν ορισμένες
εξαιρέσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Αυτή η "Μεσογειακή εμπειρία" μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής της
πολιτικής και της διαχείρισης της υδατοκαλλιέργειας σε μια πολυεθνική περιοχή και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως βάση για την καθιέρωση αρχών ορθής πρακτικής και για την υιοθέτηση κοινών
προτύπων βιωσιμότητας σε άλλα μέρη του κόσμου.

Παρόλο που οι ήδη καθιερωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις από προηγούμενα
έργα και πρωτοβουλίες έθεσαν μια σταθερή βάση για την καθιέρωση αρχών ορθής πρακτικής,
απαιτείται εναρμόνιση και επανεξέταση της αποτελεσματικότητας αυτών των πλαισίων. Η διαδικασία
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θέσπισης νέων κατευθυντήριων γραμμών είναι δυναμική και θα πρέπει να ακολουθεί τις
εξελισσόμενες ανάγκες των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης αγοράς και των
κοινωνικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, η μελέτη αυτή πρόσφερε μια σημαντική ενημέρωση σχετικά
με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές του τομέα της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Εικ. 2: Γεωγραφική κατανομή ιχθυοκαλλιεργειών σε Ελλάδα και Τουρκία (Περίοδος 3)
Fig. 2: Percentage of coastal zone (up to 1 nm) surface covered by aquaculture cages for each
country over the three time periods.
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ABSTRACT
Dimitra Chatzivasileiou1, Nausika Papageorgiou2, Panagiotis D. Dimitriou3, Ioannis Karakassis4: Use
of holothurians in integrated multi-trophic aquaculture (IMTA)

The commercial  value of Holothuria  is  constantly  rising,  and the increase in  fishing pressure  has
resulted in high risk for wild populations. In this context, farming of these species could increase the supply to
the market thereby relaxing pressures on wild populations. The use of sites in the vicinity of fish farms could
have a double benefit i.e. the use of organic material precipitating from fish cages as a food source and the
decrease of wastes released to the benthic environment. The use of holothurians in integrated multi-trophic
aquaculture (IMTA) has been attempted in various parts of the world since these deposit feeders are suitable
species for consuming unused feed pellets and fish faeces. Tentative results from experimental cultures in the
Aegean have shown a promising future for holothurian-based IMTA, although more research is needed to
refine the methodological aspects involved.

Keywords: Multitrophic Aquaculture, Holothurian, Deposit feeding, Absorption efficiency

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Ολοθούρια, ή Ολοθουροειδή, (Holothuroidea), είναι μακροβενθικοί οργανισμοί, που κατοικούν

σε διαφόρων τύπων ενδιαιτήματα (Jr Hickman et al. 2016).  Αποτελούν τμήμα της βενθικής μακροπανίδας και
από  οικολογικής  πλευράς  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στο  οικοσύστημα,  καθώς  συμβάλλουν  έντονα  στην
ισορροπία του χάρις στην ικανότητά τους να τρέφονται με ίζημα και να ανοργανοποιούν το οργανικό του
περιεχόμενο (Byrne et al. 2010). Επίσης, παρουσιάζουν οικονομική σημασία ως παραδοσιακό έδεσμα κυρίως
των περιοχών του “ Ινδο-Ειρηνικού ” Ωκεανού (Byrne et al. 2010, Yang et al. 2015) αλλά και ως βάση για την
δημιουργία φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών (Sicuro & Levine 2011). 

Από τα μέσα του 20ου αιώνα, η αλιεία τους εντατικοποιήθηκε με αποτέλεσμα πολλά αποθέματα να
εξαντληθούν οδηγώντας σε μια γεωγραφική επέκταση της αλιείας (Εικ.1) πέρα από τις πρωτογενείς περιοχές
αλιείας (Eriksson & Clarke 2015, Eriksson et al. 2015). Σήμερα αλιεύονται σε παγκόσμιο επίπεδο περισσότερα
από 60 είδη ολοθουρίων με τα ετήσια συνολικά αλιεύματα να είναι περίπου 100.000 τόνοι (Purcell 2010,
Purcell  et al.  2012a).  Εκτιμάται  ότι  το  14%  των  αποθεμάτων  τους  είναι  πλήρως  εκμεταλλευμένο  (fully
exploited), το 20% είναι υπό εξάντληση (depleted) και το 38% υπεραλιεύεται (Purcell et al. 2013).

Εικ.1 Εξάπλωση  του  εμπορίου  ολοθουρίων:  κατάσταση  αποθεμάτων  (Purcell  et  al. 2013)  και  έτος
εγκατάστασης αλιευτικών σκαφών (Anderson et al. 2011). Η εικόνα από τους Bennett & Basurto (2018). 
Fig. 1 Global expansion of the sea cucumber trade: Stock status and year of fishery establishment.

Μια  εναλλακτική  προσέγγιση  της  εξαγωγής  ολοθουρίων  προς  της  ασιατικές  χώρες,  η  οποία  θα
εξασφαλίσει την βιωσιμότητα του αποθέματος στην Μεσόγειο αλλά και τα κοινωνικά-οικονομικά οφέλη που
συνδέονται με αυτά είναι η εντατικοποίηση της καλλιέργειάς τους, τόσο σε χερσαίες εγκαταστάσεις μέσα σε
δεξαμενές,  όσο  και  στην  ανοιχτή  θάλασσα  κοντά  σε  υπάρχοντες  ιχθυοκλωβούς  είτε  μέσα  σε  κλωβούς
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(Zamora et al. 2018) είτε πάνω σε περιφραγμένη περιοχή του βυθού (Tolon et al. 2017). Μάλιστα, η μέθοδος
αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι στηρίζεται στην αρχή της πολυτροφικής υδατοκαλλιέργειας (Εικ.2),  η οποία
ορίζεται ως η καλλιέργεια δύο ή περισσότερων υδρόβιων οργανισμών από διαφορετικά τροφικά επίπεδα στις
ίδιες εγκαταστάσεις, με τρόπο ώστε να μιμείται την ροή ενέργειας των φυσικών οικοσυστημάτων.

Ερευνες έχουν δείξει ότι η σίτιση ολοθουρίων με τα σωματιδιακά απόβλητα που καθιζάνουν από
ιχθυοκλωβούς  μειώνει  το  συνολικό  οργανικό  φορτίο  που  απελευθερώνεται  από  την  ιχθυοκαλλιέργεια,
υποδεικνύοντας ότι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο προς την βιώσιμη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών
στην Μεσόγειο, μέσα από μια οικοσυστημική προσέγγιση (Neofitou 2019). Ως αποτέλεσμα, οι πολυτροφικές
υδατοκαλλιέργειες  δίνουν  την  δυνατότητα  μεγιστοποίησης  της  παραγωγικότητας  και  οικονομικής
αποδοτικότητας μέσω της εκμετάλλευσης των διαλυτών και αδιάλυτων ουσιών που έως τώρα χάνονται από
μια συμβατική μονοκαλλιέργεια.

Στο  πλαίσιο  του  ερευνητικού  προγράμματος  “Καινοτόμος  Ανάπτυξη  Πολυτροφικών
Υδατοκαλλιεργειών”  (ΕΠΑλΘ  2014-20120  -  http://idma.uoc.gr)  έγιναν  προσπάθειες  συγκαλλιέργειας
ολοθούριων  με  το  εμπορικό  είδος  Sparus  aurata.  Στόχος  της  μελέτης  ήταν  να  σχεδιαστεί  μία  μέθοδος
συγκαλλέργειας ολοθούριων σε ιχθυοκλωβούς και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της τόσο σε τεχνικό
επίπεδο (τοποθέτηση, σταθερότητα της δομής, αντοχή στον κυματισμό κτλ) όσο και σε επίπεδο επιβίωσης
των οργανισμών. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε μία πιλοτική δομή καλλιέργειας ολοθούριων, η οποία
δοκιμάστηκε στην πειραματική μονάδα υδατοκαλλιέργειας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών στην
Σούδα Χανιών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα ολοθούρια συλλέχτηκαν με το χέρι (30/07/2019) από την παράκτια περιοχή του Αγίου Νικολάου

(Λασίθι Κρήτης). Συνολικά συλλέχθηκαν 50 άτομα του είδους Holothuria polii, μεγέθους 200-300 gr. Από αυτά
επιλέχθηκαν 16 άτομα περίπου ίδιου βάρους για να χρησιμοποιηθούν στην πιλοτική πολυκαλλιέργεια.  Η
δομή της καλλιέργειας βασίστηκε στην ιδέα των  Zamora et al.  (2018),  σε μία πιο  απλοποιημένη μορφή.
Αποτελείται από ένα πλαστικό διάτρητο τελάρο (κλωβός),  στον πάτο του οποίου τοποθετήθηκε μη τοξικό
ελαιόδιχτο πολυαιθυλενίου ως υπόστρωμα για τους οργανισμούς. Το πάνω μέρος του κλωβού κλείστηκε με
πλαστικό πλέγμα πολυαιθυλενίου και ασφαλίστηκε με πλαστικά δεματικά. Ενα μικρό άνοιγμα που ασφαλίζει
πάλι με την χρήση δεματικών στο κέντρο του πλέγματος διευκολύνει την πρόσβαση στους οργανισμούς για
την τακτική παρακολούθησή τους. Στο κάτω μέρος του κλωβού τοποθετήθηκε βαρίδι δύο κιλών για καλύτερη
ισορροπία (Εικόνα 3α). Στις 31/07/2019, από 8 ολοθούρια τοποθετήθηκαν σε δύο πανομοιότυπους κλωβούς
οι οποίοι δέθηκαν στον πυθμένα ενός ιχθυοκλωβού σε βάθος 10 μέτρων (Εικόνα 3β,γ). Ο ιχθυοκλωβός είχε
ιχθυοφόρτιση  5.000  ατόμων  τσιπούρας  μέσου  βάρους  200  gr.  Από  τότε  οι  κλωβοί  παρακολουθούνται
συστηματικά (2 φορές τον μήνα) για να διαπιστωθεί  εάν παραμένουν ασφαλισμένοι στην θέση τους και
δευτερευόντως αν υπάρχει θνησιμότητα στα ολοθούρια. Μετά το πέρας διαστήματος τουλάχιστον 9 μηνών
θα μετρηθεί και η μεταβολή της βιομάζας των οργανισμών. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο χρονικό διάστημα από 31/7/201 ως 12/09/2019 οι κλωβοί των ολοθούριων ελέχθησαν συνολικά

3 φορές. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν παρατηρήθηκε κάποια βλάβη ή αλλοίωση της δομής του κλωβού
με εξαίρεση κάποια μικρή ανάπτυξη fouling, η οποία και καθαρίστηκε από τον δύτη. Επιπροσθέτως όλοι οι
οργανισμοί ήταν ζωντανοί και δεν εμφανίστηκαν γεγονότα θνησιμότητας (Εικόνα 3δ). 

Από τα πρώτα αυτά αποτελέσματα η μέθοδος αυτή φαίνεται να είναι κατάλληλη για την καλλιέργεια
ολοθούριων. Δεν παρουσιάστηκαν αλλοιώσεις  στην δομή ούτε και  θνησιμότητες.  Σε σχέση με τον τρόπο
καλλιέργειας όπου τα ολοθούρια καλλιεργούνται σε μια περιφραγμένη θέση στο βυθό (Tolon et al. 2017)
υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα μιας και τα ολοθούρια δεν υπόκεινται σε θήρευση ενώ επίσης δεν υπάρχει
ο  περιορισμός του μικρού βάθους που απαιτείται  για  να αναπτυχθούν.  Παράλληλα σε  σύγκριση  με  την
μέθοδο  τοποθέτησης  κλωβών  με  ολοθούρια  κάτω  από  τους  ιχθυοκλωβούς  (Zamora et al. 2018),  η
μεθοδολογία που εφαρμόσαμε παρουσιάζει δύο πλεονεκτήματα: (α) τα κλουβιά των ολοθούριων μπορούν
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να  τοποθετούνται  οριζόντια  στον  ιχθυοκλωβό  καλύπτοντας  μεγαλύτερη  επιφάνεια  με  συνέπεια  να
μεγιστοποιείται η συλλογή του καθιζάνοντος οργανικού υλικού και (β) η ασφάλιση της δομής στο δίχτυ του
ιχθυοκλωβού εξασφαλίζει αυξημένη σταθερότητα και  αντίσταση στο ρεύμα μειώνοντας τις  ανεπιθύμητες
ταλαντώσεις λόγω ρευμάτων που μπορούν να παρουσιαστούν ιδιαίτερα στην ανοιχτή θάλασσα. 

Εικ. 3: a) Αυτοσχέδιος κλωβός από πλαστικό διάτρητο τελάρο στον πάτο του οποίου τοποθετήθηκε μη 
τοξικό ελαιόδιχτο πολυαιθυλενίου ως υπόστρωμα για τους οργανισμούς. Το πάνω μέρος του κλωβού 
κλείστηκε με πλαστικό πλέγμα πολυαιθυλενίου. Μικρό άνοιγμα διευκολύνει την πρόσβαση στους 
οργανισμούς για την τακτική παρακολούθησή τους. b, c) Oλοθούρια τοποθετήθηκαν σε δύο 
πανομοιότυπους κλωβούς στον πυθμένα ενός ιχθυοκλωβού  d)Φωτογραφία ολοθουρίων εντός των 
αυτοσχέδιων κλουβίων.
Fig. 3: a) Handmade holothuria cage from plastic crate and olivenet b) Holothurian cage inside fish cage 
with sparus aurata. c) Sea cucumber inside the cage.

Για την τελική αξιολόγηση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε προγραμματίζεται η καταγραφή της
επιβίωσης και ανάπτυξης των ολοθουρίων μετά από διάστημα 9 μηνών. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται
να βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση της απόδοσης της καλλιέργειας.  
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Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη του ματιού του λαβρακιού
(Dicentrarchus labrax) κατά το νυμφικό στάδιο
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ABSTRACT 
Ioannis  E.  Papadakis,  Maria  Papadaki,  Nikos  Papandroulakis,  Chiara  Vecchiatini,  Nikos
Mitrizakis,  Constantinos  C.  Mylonas:  The effect  of  temperature  on the eye development
during the larval rearing phase in sea bass (Dicentrarchus labrax).
The study evaluated the effect of different rearing temperatures on the ontogeny of the main
structures of the eye in the European sea bass (Dicentrarchus labrax). Larvae were reared at
three  temperatures  (15οC,  17,5οC  and  20οC).  Samples  were  collected  at  five  different
developmental stages (mouth opening, first feeding, notochord flexion, development of all fins
and  at  the  completion  of  metamorphosis).  The  analysis  of  samples  was  performed  with
histological and image analysis methods, where the number of cone cells, rod cells and the
diameter of larvae eye lens were evaluated. The results showed that the number of cone cells
decreased as the larvae developed. After the stage of first feeding, the number of cone cells
was higher at higher temperatures (17,5οC and 20οC) in comparison with the low temperature
(15οC). Rod cells first appeared at the flexion stage and their number increased with larval
development.  At  the  same developmental  stage,  rod cells  were more  abundant  at  higher
temperatures. The study suggests that rearing temperature differentiates the nocturnal and
diurnal vision abilities of the larvae, by affecting the appearance and density of rod and cone
cells in the retina. This finding underlines the need to modify the light conditions during larval
rearing, according to the development of the eye at different temperatures.
Keywords: Sea bass, vision system, ontogeny.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νύμφες όλων των τελεόστεων ιχθύων, όπως είναι και το λαβράκι, είναι κατά βάση

οπτικοί θηρευτές (Pankhurst et al., 2002). Με το σύστημα της όρασης οι νύμφες των ψαριών
συλλαμβάνουν τα διάφορα οπτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον της εκτροφής τους.  Τα
κύρια οπτικά ερεθίσματα τα οποία αξιολογούνται  σημαντικά σε συνθήκες  εκτροφής είναι
αυτά που προέρχονται κυρίως από τα θηράματα-τροφές που εμπεριέχονται στο διατροφικό
πρωτόκολλο των νυμφών. Ο βαθμός της αντίληψης των διατροφικών αντικειμένων από τις
νύμφες των ψαριών εξαρτάται από την φωτεινότητα που επικρατεί στο χώρο της εκτροφής
καθώς και από την πυκνότητα των θηραμάτων-τροφών. Ταυτόχρονα, η ικανότητα της οπτικής
αντίληψης  των  διαφόρων  τροφών  εξαρτάται  από  το  γενική  οργάνωση  του  ματιού  των
νυμφών  στα  διάφορα  αναπτυξιακά  στάδια  (Pankhurst  &  Eagar,  1996).  Ετσι  η  γνώση  της
οργάνωσης  του  ματιού  των  ψαριών  παρέχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  για  την
τροποποίηση των φωτεινών συνθηκών ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε είδους (Papadakis
et al., 2018). 

Η θερμοκρασία του νερού εκτροφής αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που επηρεάζει
το  σύνολο  των  φυσιολογικών  διεργασιών  που  σχετίζονται  με  τους  ποικιλόθερμους
οργανισμούς.  Επιπρόσθετα,  κατά  τα  πρώιμα  αναπτυξιακά  στάδια,  όταν  δηλαδή
πραγματοποιείται  η  νυμφική  φάση  της  εκτροφής,  η  θερμοκρασία  εκτροφής  επηρεάζει
σημαντικά τους ρυθμούς οντογένεσης των διαφόρων οργάνων που αποτελούνται τα διάφορα
λειτουργικά  συστήματα  οργάνων  των  νυμφών.  Η  γνώση  της  οργάνωσης  των  διαφόρων
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λειτουργικών συστημάτων σε κάθε χρονική στιγμή παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για
τον τρόπο ανταπόκρισης του οργανισμού στα πρωτόκολλα εκτροφής που χρησιμοποιούνται. 

Ο σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της ανάπτυξης του οπτικού συστήματος των
νυμφών  του  λαβρακιού  κατά  τα  πρώιμα  αναπτυξιακά  στάδια  υπό  την  επίδραση
διαφορετικών θερμοκρασιών εκτροφής.  Τα αποτελέσματα αναμένεται  να προσφέρουν την
απαραίτητη  πληροφορία  για  την  διαμόρφωση  και  τροποποίηση  των φωτεινών  συνθήκων
κατά την εφαρμογή των πρωτοκόλλων νυμφικής εκτροφής στο λαβράκι. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η εκτροφή των νυμφών πραγματοποιήθηκε σε κλειστά κυκλώματα δεξαμενών όπου

ήταν  πλήρως  ελεγχόμενοι  οι  βιοτικοί  και  οι  αβιοτικοί  παράμετροι  εκτροφής.  Κατά  την
πειραματική διαδικασία, που αφορούσε τις νυμφικές εκτροφές από το στάδιο της εκκόλαψης
έως  το  στάδιο  της  μεταμόρφωσης  των  νυμφών  σε  νεαρά  ιχθύδια,  εφαρμόστηκαν  τρεις
διαφορετικές θερμοκρασίες εκτροφής 15οC, 17,5οC και 20οC. Για την μελέτη της οντογένεσης
του αμφιβληστροειδή καθώς και  της  ποσοτικής διαφοροποίησης  των βασικών του δομών
(κωνία, ραβδία), πάρθηκαν δείγματα νυμφών από όλες τις θερμοκρασίες εκτροφής σε πέντε
προκαθορισμένα αναπτυξιακά στάδια. Τα αναπτυξιακά στάδιά που μελετήθηκαν ήταν κατά
την φάση, α) του ανοίγματος του στόματος των νυμφών, β) του πρώτου ταΐσματος, γ) της
ολοκλήρωσης  της  κάμψης  της  νωτοχορδής,  δ)  της  ολοκλήρωσης  της  δημιουργίας  των
πτερύγιων και ε) της ολοκλήρωσης της μεταμόρφωσης σε νεαρά ιχθύδια. Τα δείγματα αφού
συντηρήθηκαν  σε  διάλυμα  φορμόλης  και  γλουταραλδεΰδης  στην  συνέχεια  υπέστησαν
ιστολογική  επεξεργασία.  Για  τη  μελέτη  της  οντογένεσης  του  αμφιβληστροειδή  ο ιστός
φωτογραφήθηκε  σε  όλο  του  το  μήκος  σε  διαφορετικές  μεγεθύνσεις  του  αντικειμενικού
φακού Χ10, Χ20, και Χ40 στα προαναφερόμενα αναπτυξιακά στάδια. Η μελέτη εστιάστηκε σε
δυο διαφορετικές περιοχές πάνω στον αμφιβληστροειδή. Η πρώτη περιοχή βρισκόταν προς
την  περιοχή  των  οσφρητικών  πόρων  (N)  και  η  δεύτερη  (Τ)  περιοχή  προς  τον  κορμό  του
σώματος των νυμφών (Εικόνα 1). Αφού αρχικά εντοπίστηκαν τα κωνία και τα ραβδία στην
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καταμέτρηση τους με την βοήθεια του συστήματος ανάλυσης
εικόνας (Ιmage  J). Οι μετρήσεις που πραγματοποιηθήκαν αφορούσαν τόσο τον αριθμό των
κωνίων και των ραβδίων στον αμφιβληστροειδή αλλά και το μήκος (mm) της διαμέτρου του
φακού του ματιού κάθε νύμφης που μελετήθηκε. Τέλος, η εκτίμηση της οπτική ικανότητας
αντίληψης  αντικειμένων  από  τις  νύμφες  πραγματοποιήθηκε  βάση  του  υπολογισμού  της
ιστολογικής οπτικής οξύτητας των νυμφών (Neave, 1984). 

Εικόνα 1. Ιστολογική τομή όπου εμφανίζονται οι περιοχές μελέτης πρόσθια (N) και οπίσθια (Τ) στον 
αμφιβληστροειδή του ματιού της νύμφης λαβρακιού.
Figure 1. Histological section that the two studied areas nasal (N) and temporal (T) on the retina in the
sea bass eye are indicated.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η θερμοκρασία αποτελεί βασικό παράγοντα

που προκαλεί διαφοροποίηση στον αριθμό των κύριων δομών στον αμφιβληστροειδή του
ματιού του λαβρακιού. Είναι γνωστό ότι τα κωνία αποτελούν τους φωτοϋποδοχείς που είναι
υπεύθυνοι  για  την  όραση  σε  φωτεινό  περιβάλλον  καθώς  λειτουργούν κάτω από  υψηλές
εντάσεις  φωτός  (Kusmic  &  Gualtieri,  2000).  Στο  λαβράκι  φάνηκε  ότι  η  ημερήσια  όραση
(δηλαδή  η  όραση  κάτω  από  υψηλές  εντάσεις  φωτός)  διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το
αναπτυξιακό στάδιο αλλά και από την θερμοκρασία εκτροφής, αφού ο αριθμός των κωνίων
ανά μονάδα μήκους (100μm) στον αμφιβληστροειδή που μελετήθηκε μειώθηκε στην πάροδο
του χρόνου και στις τρεις θερμοκρασίες (Εικόνα 2). Το παραπάνω γεγονός σημαίνει ότι και η
πυκνότητα  κωνίων  ανά  μονάδα  μήκος  στον  αμφιβληστροειδή  μειώθηκε  και  στις  τρείς
θερμοκρασίες. Η πυκνότητα όμως των κωνίων σχετίζεται αναλογικά με την οπτική οξύτητα για
διάκριση αντικειμένων από κάθε είδος (Hunt et al., 2015). Αρά, ο μικρότερος αριθμός κωνίων
που εμφανίστηκε στα μετέπειτα αναπτυξιακά στάδια μετά από το στάδιο της κάμψης της
νωτοχορδής στη χαμηλή θερμοκρασία των  15οC υποδηλώνει ότι οι νύμφες είχαν μικρότερη
οπτική ικανότητα σε αυτήν την θερμοκρασία σε σχέση με τις  εκτροφές που έγιναν  στους
17,5οC και 20οC αντίστοιχα. Συνεπώς οι νύμφες του λαβρακιού μπορούν να αντιλαμβάνονται
μεγαλύτερη ποικιλομορφία μεγεθών από αντικείμενα στις υψηλότερες θερμοκρασίες (17,5οC
και 20οC). Το παραπάνω γεγονός προσφέρει νέα δεδομένα που συνδέονται άμεσα με την
διαμόρφωση  του  διατροφικού  πρωτοκόλλου  στο  λαβράκι  και  ειδικότερα  με  την
ποικιλομορφία  του  μεγέθους  των  τροφών  που  χρησιμοποιείται  κατά  το  νυμφικό  στάδιο
εκτροφής. 

Εικόνα 2. Εξέλιξη των κωνίων και των ραβδίων στο λαβράκι σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του
οποίου η εκτροφή έγινε σε διαφορετικές θερμοκρασίες εκτροφής (mean ±  SE). Οι μέσες τιμές που
διαφέρουν σημαντικά στατιστικά μεταξύ τους, όσον αφορά την παράμετρο της θερμοκρασίας για
κάθε στάδιο εμφανίζονται με διαφορετικούς μικρούς λατινικούς χαρακτήρες (a, b), ενώ μεταξύ των
διαφορετικών σταδίων με κεφαλαίους γραμματικούς χαρακτήρες (A, B, C).
Figure 2. Evolution of cones and rods of seabass in different temperatures and developmental stages
(mean ± SE). Statistically significant differences of means between different temperatures for each
stage are indicated by different lower case Latin letters (a, b) where between different stages are
indicated by different uppercase Latin letters (A, B, C) (Two-way ANOVA, Duncan's Method, P < 0.05).
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Διαφοροποιήσεις  εμφανίστηκαν  και  στον  αριθμό  των  ραβδίων  τόσο  ως  προς  το
αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο οι νύμφες βρισκόντουσαν, όσο και ως προς την θερμοκρασία
εκτροφής που χρησιμοποιήθηκε. Τα ραβδία ως γνωστό είναι οι δομές οι οποίες λειτουργούν
κάτω από χαμηλές εντάσεις φωτός (Kusmic & Gualtieri, 2000), εμφανίζονται στα περισσότερα
είδη κατά τη νυμφική περίοδο και στην συνέχεια με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός τους
αυξάνει (Shand et al., 1999). Στο λαβράκι τα ραβδία παρουσιάστηκαν στο στάδιο της κάμψης
της νωτοχορδής και στην συνέχεια ο αριθμός τους αυξήθηκε, γεγονός που υποδηλώνει ότι
από  αυτήν  την  περίοδο  και  έπειτα  στο  είδος  αυτό  αυξήθηκε  η  ικανότητα  αντίληψης
αντικειμένων κάτω από χαμηλές εντάσεις φωτός (Εικόνα 2). Ο μικρότερος αριθμός ραβδίων
στην  χαμηλή  θερμοκρασία  (15 οC) σε  αντίθεση  με  τις  μεγαλύτερες  θερμοκρασίες  που
εξετάστηκαν (17,5οC και 20οC) υποδηλώνει και μικρότερη ικανότητα αντίληψης αντικειμένων
στην συγκεκριμένη θερμοκρασία κάτω από χαμηλές εντάσεις φωτός.

Συνεπώς, βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στο νερό
εκτροφής  (όπου  είναι  και  οι  συνήθεις  θερμοκρασίες  νυμφικής  εκτροφής  του  λαβρακιού)
συνδέονται με μειωμένη οπτική ικανότητα αντίληψης των μικρών αλλά και μικρής αντίθεσης
τροφών από τις νύμφες του λαβρακιού. Τα παραπάνω δεδομένα συνεισφέρουν στην γνώση
για  την  περεταίρω  βελτιστοποίηση  τόσο  των  πρωτοκόλλων  εκτροφής  (είδος  –  μέγεθος
τροφής) όσο και της διαμόρφωσης των οπτικών συνθηκών στο χώρο των νυμφικών εκτροφών
(χρωματισμός δεξαμενών). Συμπληρωματικές μελέτες που θα εστιάζονται στην εξεύρεση της
βέλτιστης  σχέσης  μεταξύ  της  ποιοτικής  και  ποσοτικής  σύστασης  των  διατροφικών
πρωτόκολλων  με  τις  αβιοτικές  συνθήκες,  όπως  φωτισμός  και  θερμοκρασία  εκτροφής,  σε
συνάρτηση  με  βασικά  συστήματα,  όπως το  πεπτικό  και  το  σύστημα  όρασης,  που  άμεσα
σχετίζονται με την διατροφική συμπεριφορά των νυμφών, κρίνονται απαραίτητες. 
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ABSTRACT
Vasileios Bakopoulos1, Michail-Aggelos Valsamidis1, Akindynos Palaiologos1, Daniella-Mari
White1, Olympos Andreadis1, Arkadios Dimitroglou2, Kantham Papanna2, Eleftherios
Kottaras2, Elli Kakava2, Leonidas Papaharisis2: Selective breeding and resistance of sea bass,
Dicentrarchus labrax, against photobacteriosis.
Ninety seven families of European sea bass (approximately 30 fish per family, total infected 2,871 fish),
produced in the selective breeding program of Nireus S.A., were infected with a Photobacterium
damsela subsp. piscicida (Phdp) isolate in order to identify families with natural resistance to
photobacteriosis. The infection produced a 48.9% cumulative mortality to the whole population which
ranged within families between 6.7 to 86.7%. The study identified 28.8% of the families to be resistant
to Phdp infection (cumulative mortality <39.9%). No correlation was found between cumulative
mortality and average weight of either dead or survived fish; nevertheless, more resistant families
showed a tendency the first recorded deaths to take place later in post-infection time (negative
correlation for these traits was average, r=-0.441, p<0.01). If future heritability’s estimate studies show
that this trait has an average magnitude, it could be included in selective breeding programs for the
development of resistance to photobacteriosis.
Keywords: Dicentrarchus labrax, Photobacterium damsela subsp. piscicida, selective breeding, disease
resistance, Photobacteriosis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εντατικοποίηση της ιχθυοκαλλιέργειας του λαβρακιού στη Μεσόγειο έχει οδηγήσει στην

εμφάνιση ασθενειών ποικίλης αιτιολογίας (Athanassopoulou & Bithava 2010). Η Φωτοβακτηριδίαση
που προκαλείται από το Gram αρνητικό (-) βακτήριο Photobacterium damsela subsp. piscicida (Phdp,
στο εξής) (Bakopoulos et al. 1995, Bakopoulos et al. 2015), αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές
ασθένειες του λαβρακιού. Το Phdp ενδημεί στο θαλάσσιο περιβάλλον και προκαλεί σταθερά κάθε
χρόνο θνησιμότητες στα εκτρεφόμενα ψάρια, με τη σοβαρότητα των κρουσμάτων να εξαρτάται από
την λοιμικότητα του παθογόνου, τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής προστασίας που λαμβάνουν οι
εταιρείες, την τοποθεσία της εκτροφής και το γενετικό υπόβαθρο του πληθυσμού που εκτρέφεται. Η
γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ιχθύων σε σχέση με την ανθεκτικότητα στις ασθένειες θα
μπορούσε να παράσχει βελτίωση στην επιβίωση κατά 12,5% ανά γενεά για τις περισσότερες ασθένειες
(Gjedrem 2015). Η βελτίωση ενός γνωρίσματος με γενετική επιλογή απαιτεί επαρκή γενετική
ποικιλότητα για αυτό το γνώρισμα στον πληθυσμό (Falconer & Mackay 1996). Οι Doan et al. (2017)
μελετώντας την γενετική ποικιλομορφία άγριων πληθυσμών λαβρακιού για την ανθεκτικότητα στην
ιογενή νευρική νέκρωση, ανέφεραν καλές προοπτικές για τη γενετική βελτίωση με επιλογή για αυτό το
χαρακτηριστικό.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει και να ταυτοποιήσει την ύπαρξη φυσικής
ανθεκτικότητας στην φωτοβακτηριδίαση οικογενειών λαβρακιού του προγράμματος γενετικής
βελτίωσης που εφαρμόζει η εταιρεία Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ενενήντα επτά οικογένειες λαβρακιού αποτελούμενες από περίπου 30 άτομα η κάθε μία και

συνολικά 2.871 άτομα, μέσου βάρους περίπου 15γρ., ανεμβολίαστα, που έφεραν ατομικές
ηλεκτρονικές ταυτότητες στην κοιλιακή τους κοιλότητα, προετοιμάστηκαν στα πλαίσια του
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προγράμματος γενετικής βελτίωσης της εταιρείας Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. και μεταφέρθηκαν
στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας, Υδατοκαλλιεργειών και Ασθενειών Ιχθύων (ΙΧΘΥΑΙ)
του Τμήματος Ωκεανογραφίας κα Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο
διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις [EL83 BioExp 01, Απόφαση No 4053/14-3-2017 (ΠΔ 56/2013)
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής] για την πραγματοποίηση των πειραμάτων. Μετά από εγκλιματισμό στις
συνθήκες του εργαστηρίου και σε θερμοκρασία 22,5±0,2oC για επτά ημέρες, κάθε άτομο μολύνθηκε
ενδοπεριτοναϊκά με 100μl διαλύματος που περιείχε 107 βακτηριακά κύτταρα Phdp/ml σε στείρο 2%
χλωριούχο νάτριο. Τα ψάρια πριν από οποιοδήποτε χειρισμό ναρκώθηκαν σε διάλυμα 0,2%
φαινοξυαιθανόλης, το σύστημα που διενεργήθηκε το πείραμα ήταν κλειστό ανακυκλούμενου νερού
συνολικού όγκου 16κ.μ., αλατότητας 3,8-3,9%, pH 8,1, οξυγόνο 6≥mg/l χωρίς αμμωνιακό άζωτο και
νιτρώδη και μικρή ποσότητα νιτρικών (25-40mg/l), με βιολογικό φίλτρο, φίλτρο στερεών, απολύμανση
με λάμπες UV-C (σύνολο 200W) αεριζόμενο από παλινδρομικές αεραντλίες. Τα ψάρια ταΐζονταν ανά 6
ώρες και συνολικά 0,5% της βιομάζας τους ημερησίως και το Phdp που χρησιμοποιήθηκε είχε
απομονωθεί το 2018 από ασθενή λαβράκια σε περιοχή της Θεσπρωτίας. Η επιβεβαίωση του είδους του
βακτηρίου που χρησιμοποιήθηκε στην μόλυνση καθώς και της αιτίας θανάτου στα μολυσμένα ψάρια
έγινε με τη χρήση του συστήματος API 20E (Biomerieux). Μετά την μόλυνση τα ψάρια ελέγχονταν κάθε
4 ώρες, καταγράφονταν οι θνησιμότητες, ο χρόνος θανάτου και το ατομικό βάρος και τα στοιχεία
καταχωρούνταν ατομικά για κάθε ψάρι. Το πείραμα περατώθηκε όταν για 2 συνεχείς ημέρες δεν
παρατηρήθηκε κανένας θάνατος και τα ψάρια που επιβίωσαν θανατώθηκαν με υπερδοσία του
αναισθητικού και καταχωρήθηκε το βάρος κάθε ατόμου. Τα δεδομένα θανάτου στον πληθυσμό,
ατομικά, ανά οικογένεια, ανά χρόνο θανάτου μετά τη μόλυνση, ανά βάρος αποθανόντων και ζωντανών
ατόμων επεξεργάστηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό MS Excel 2013 και οι οικογένειες
κατατάχθηκαν χρησιμοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις (π.χ. σύμφωνα με την αθροιστική θνησιμότητα,
το μέσο βάρος νεκρών και ζωντανών ατόμων, τον μέσο χρόνο πρώτων καταγραφών μετά τη μόλυνση
για κάθε οικογένεια, κλπ.). Για τον έλεγχο των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό IBM SPSS
v.25.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις ο μικροβιολογικός έλεγχος κατέληγε σε απομόνωση, σε καθαρή μορφή,

του Phdp. Τα συμπτώματα της ασθένειας περιελάμβαναν ανορεξία, αποχρωματισμό, κατατονική
συμπεριφορά, διαταραχές κολύμβησης, ανάπτυξη πετεχειών και συμφορήσεων στο ρύγχος και τα
κοιλιακά πτερύγια και περιστασιακά εξέλκωση στη βάση του ουραίου πτερυγίου. Ο νεκροσκοπικός
έλεγχος των κοιλιακών οργάνων δεν έδειξε αλλαγές στα άτομα που πέθαιναν πρώιμα ενώ στους
όψιμους θανάτους, η σπλήνα και ο κεφαλικός νεφρός ήταν διογκωμένα χάνοντας την φυσιολογική
τους υφή (Egusa 1983, Hawke et al. 1987, Baudin-Laurencin et al. 1991).

Το πείραμα διήρκησε συνολικά 12 ημέρες. Οι αθροιστικές θνησιμότητες για όλον τον πληθυσμό
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Εξέλιξη της % αθροιστικής θνησιμότητας ανά ημέρα μετά τη μόλυνση στον πληθυσμό.
Figure 1: Development of % cumulative mortality every day post-infection, whole population.
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Η τελική θνησιμότητα που επιτεύχθηκε στον πληθυσμό ήταν 48,9%. Κατόπιν υπολογισμού της
αθροιστικής θνησιμότητας ανά οικογένεια έγινε κατάταξη των οικογενειών σε ανθεκτικές (αθροιστική
θνησιμότητα 0-39,9%), μέσης ευαισθησίας (40-59,9%) και ευαίσθητες (60-100%). Με αυτό τον τρόπο
ταυτοποιήθηκαν 28 ανθεκτικές οικογένειες (5 από αυτές με ≤20% και 2 από αυτές με ≤13,3%
αθροιστική θνησιμότητα), 45 οικογένειες μέσης ευαισθησίας και 24 ευαίσθητες (με 6 από αυτές να
φτάνουν σε ≥80% αθροιστική θνησιμότητα). Η Εικόνα 2 παρουσιάζει αυτή την κατανομή tων
οικογενειών.

Εικόνα 2: Κατανομή ανθεκτικών, μέσης ευαισθησίας και ευαίσθητων οικογενειών.
Figure 2: Distribution of resistant, of medium sensitivity and sensitive families.

Τα δεδομένα καταγραφής ατομικού βάρους τη στιγμή θανάτου σε ολόκληρο τον πληθυσμό
έδειξαν ότι οι πρώιμοι θάνατοι εμφανίστηκαν σε ελαφρύτερα ψάρια σε σχέση με τους όψιμους
θανάτους, υπήρχε δηλαδή μία αυξητική τάση του μέσου βάρους των ψαριών που πέθαιναν σε σχέση
με τον χρόνο μετά τη μόλυνση. Χαρακτηριστικά, το μέσο βάρος του πληθυσμού που απεβίωσε ήταν
13,21γρ., ενώ του πληθυσμού που επιβίωσε ήταν 17,06γρ. Τα δεδομένα αθροιστικών θνησιμοτήτων,
μέσου βάρους νεκρών ή ζωντανών ατόμων και μέσου χρόνου θανάτου ανά οικογένεια συσχετίστηκαν
και παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Συσχετίσεις A. Ποσοστό αθροιστικής θνησιμότητας με το μέσο βάρος (γραμμάρια)
ζωντανών ατόμων / οικογένεια (r=-0,146, p>0.05), B. Μέσου χρόνου θανάτου (ημέρες) με το μέσο
βάρος (γραμμάρια) ζωντανών ατόμων / οικογένεια (r=0,349, p<0,01) και C. Ποσοστό αθροιστικής
θνησιμότητας με τον μέσο χρόνο θανάτου (ημέρες) / οικογένεια (r=-441, p<0,01).
Figure 3: Correlations A. Percentage cumulative mortality with average weight (grams) of
survivors / family (r=-0.146, p>0.05), B. Average time (in days) of death with average weight (grams)
of survivors / family (r=0.349, p<0,01) and C. Percentage cumulative mortality with average time
(in days) of death / family (r=-0.441, p<0,01).

Όπως προκύπτει από την Εικόνα 3, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ μέσου βάρους ζωντανών
ατόμων στις οικογένειες και της αθροιστικής θνησιμότητας που εμφάνισαν οι οικογένειες (Εικ. 3Α).
Μέτρια συσχέτιση (r= 0,349, p<0,01) παρουσιάζεται μεταξύ του μέσου χρόνου καταγραφής
θνησιμότητας ανά οικογένεια και του μέσου βάρους των ζώντων ψαριών της οικογένειας (Εικ. 3Β).
Παρομοίως, μέτρια αρνητική συσχέτιση (r=-0,441, p<0,01) καταγράφεται μεταξύ του μέσου χρόνου
καταγραφής θανάτου και των αθροιστικών % θνησιμοτήτων ανά οικογένεια (Εικ. 3C). Επίσης και από
τον έλεγχο της κατάταξης των οικογενειών σε σχέση με τον μέσο χρόνο καταγραφής θανάτου
προέκυψε ότι υπάρχει μία τάση τα άτομα ανθεκτικών οικογενειών να αποβιώνουν, όταν αυτό
συμβαίνει (σπανιότερα), πολύ αργότερα (π.χ. 7 στις 10 ανθεκτικές οικογένειες πληρούσαν αυτό το
κριτήριο).
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Συμπεραίνοντας, η μελέτη κατέδειξε ότι 28,8% των οικογενειών λαβρακιού στο πρόγραμμα
βελτίωσης εμφανίζουν φυσική ανθεκτικότητα στην μόλυνση με το Phdp. Δεν υπάρχουν παρόμοιες
μελέτες ώστε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας, αλλά σχετικές μελέτες φυσικής ανθεκτικότητας
έναντι ιογενών λοιμώξεων σε λαβράκια επιβεβαιώνουν την ύπαρξη φυσικής ανθεκτικότητας (Bangera
et al. 2011, Bangera et al. 2013, Bakopoulos et al. 2018). Αυτή η ανθεκτικότητα φαίνεται να μην
σχετίζεται με το βάρος των ατόμων που μολύνονται και να σχετίζεται μέτρια με τον μέσο χρόνο
εκδήλωσης θνησιμοτήτων. Εάν επιπλέον μελέτες δείξουν ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
εμφανίζει γενετική ποικιλότητα (δηλ. μα μέτρια τιμή συντελεστή κληρονομησιμότητας), όπως για
παράδειγμα συμβαίνει με την ιογενή εγκεφαλοπάθεια (Doan et al. 2017), τότε η ιδιότητα καθίσταται
υποψήφιος επιλεκτικός στόχος και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στους δείκτες επιλογής για την
δημιουργία ανθεκτικότητας στην ασθένεια μέσω γενετικής βελτίωσης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Νο 2824 «Γενετική βελτίωση λαβρακιού και

τσιπούρας – ανθεκτικότητα στις ασθένειες» που χρηματοδοτείται από την εταιρεία Νηρεύς
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.
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Η επίδραση της υποκατάστασης ιχθυαλεύρου με τρία διαφορετικά εντομοάλευρα
στην αύξηση και αξιοποίηση τροφής στην τσιπούρα, Sparus aurata (Linnaeus, 1758)
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ABSTRACT
Maria Mastoraki, Lydia Katsika, Efthimia Antonopoulou, Stavros Chatzifotis: The effect of
fishmeal substitution with three different insect meals on growth and nutrient utilization of
gilthead sea bream, Sparus aurata (Linnaeus, 1758)
This study aims at the evaluation of the effect of 30% fishmeal substitution with different insect meals
from the insects Tenebrio molitor, Hermetia illucens and Musca domestica on growth performance, feed
conversion, somatic indexes, whole body composition and nutrient retention of gilthead sea bream.
Juvenile sea breams (29.5±0.7g) were randomly allocated to 12 indoor open-circulation 500 L tanks and
the formulated diets were tested for 93 days. Growth performance, somatic indexes and protein
retention of fish fed insect meal diets were not different from the fish fed the fishmeal diet. Nutrient
retention of T. molitor and M. domestica diets were similar to each other and to the fishmeal diet,
however the H. illucens diet led to lower dry matter, energy and fat retention than the fishmeal diet. In
conclusion, all three insect meals evaluated, could potentially substitute 30% of fishmeal for the diets of
farmed sea bream.
Keywords: Tenebrio molitor, Hermetia illucens,Musca domestica, insect protein

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα έντομα αποτελούν μια νέα βιώσιμη εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών για τα εκτρεφόμενα ψάρια,

δεδομένης της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων και της αύξησης της τιμής των ιχθυαλεύρων. Επί του
παρόντος, τα τρία είδη εντόμων με την μεγαλύτερη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν στις ιχθυοτροφές
είναι οι προνύμφες του σκαθαριού του αλευριού (Tenebrio molitor, Linnaeus 1758), της μύγας
στρατιώτη (Hermetia illucens, Linnaeus 1758) και της κοινής οικιακής μύγας (Musca domestica,
Linnaeus 1758). Αυτά τα είδη έχουν ευρέως μελετηθεί λόγω της ισορροπημένης σύστασης αμινοξέων,
η οποία μπορεί να συγκριθεί με αυτή του ιχθυαλεύρου, και λόγω της ικανότητας τους να
καταναλώνουν οργανικά απόβλητα παράγοντας υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη και συμβάλλοντας στην
ανακύκλωση θρεπτικών και στην κυκλική οικονομία (Hussein et al. 2017, Tran et al. 2015, Belghit et al.
2018, Thévenot et al. 2018), ενώ ταυτόχρονα εντάσσονται στα επτά είδη εντόμων που επιτρέπονται να
χρησιμοποιηθούν στις ιχθυοτροφές σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ 2017/893).

Στην τσιπούρα έχει βρεθεί ότι το εντομοάλευρο από T. molitor μπορεί να υποκαταστήσει έως το
33% του ιχθυαλεύρου της τροφής, βελτιώνοντας την αύξηση και τη μετατρεψιμότητα της τροφής
(Piccolo et al. 2017). Μέχρι στιγμής, η πλειονότητα των μελετών που αφορούν στην συμπερίληψη
εντόμων στις ιχθυοτροφές εστιάζουν σε ένα είδος εντόμου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
συγκριτική μελέτη της χρήσης αλεύρων των εντόμων Tenebrio molitor, Hermetia illucens και Musca
domestica σε πειραματικές τροφές και η διερεύνηση της επίδρασής τους στην αύξηση, στους
σωματομετρικούς δείκτες, στην μετατρεψιμότητα και αξιοποίηση της τροφής στην τσιπούρα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιήθηκαν 360 τσιπούρες με μέσο βάρος 29,5±0,7g οι οποίες χωρίστηκαν σε 12

κυλινδρικές δεξαμενές 500 λίτρων ανοικτού κυκλώματος. Τα ψάρια σιτίζονταν με τροφές, στις οποίες
το 30% του ιχθυαλεύρου είχε υποκατασταθεί από εντομοάλευρα από τα είδη Tenebrio molitor (TM),
Hermetia illucens (HI, απολιπωμένο) και Musca domestica (MD) (Πίνακας Ι), τρεις φορές την ημέρα,
επτά ημέρες την εβδομάδα για τρεις μήνες. Οι τροφές σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν πλήρως τις
διατροφικές απαιτήσεις της τσιπούρας. Η κατανάλωση τροφής καταγράφονταν καθημερινά με
συλλογή και ξήρανση της τροφής που δεν καταναλώθηκε. Μετά το τέλος του πειράματος
υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι δείκτες:
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Κέρδος βάρους (WG, %) = 100 x (Τελικό–αρχικό βάρος) / αρχικό βάρος, Ειδικός ρυθμός αύξησης
(SGR, % / ημέρα) = [ln (Τελικό βάρος) – ln (Αρχικό βάρος)] x 100 / χρόνος, Δείκτης μετατρεψιμότητας
τροφής (FCR) = (καταναλωθείσα ξηρή τροφή) /
αύξηση σε υγρό βάρος), Ημερήσια
κατανάλωση τροφής (DFI, % σωματικού
βάρους ανά ημέρα) = [καταναλωθείσα ξηρή
τροφή x 100] / [(αρχικό + τελικό βάρος) x 0.5] x
χρόνος, Δείκτης ευρωστίας (CF) = 100 x (βάρος
ψαριού / μήκος ψαριού3), Ηπατοσωματικός
δείκτης (HSI) = (βάρος ήπατος / βάρος
σώματος) x 100, Σπλαχνοσωματικός δείκτης
(VSI) = (βάρος σπλάχνων / βάρος σώματος) x
100, Δείκτης μεσεντερίου λίπους (MSI) =
(βάρος μεσεντέριου λίπους / βάρος σώματος)
x 100, Σχετικό μήκος εντέρου (RGL) = μήκος
εντέρου / ολικό μήκος.

Πέντε ψάρια στην αρχή του πειράματος
και δύο ψάρια ανά δεξαμενή (6 ανά
διατροφική ομάδα) θυσιάστηκαν στο τέλος του
πειράματος σε λουτρό γαρυφαλέλαιου για τον
προσδιορισμό της σύστασης του σώματος.
Συγκεκριμένα, ποσοτικοποιήθηκαν η ξηρή
ουσία, η ολική πρωτεΐνη, το ολικό λίπος, η τέφρα και η ολική ενέργεια σε ολόκληρο το σώμα των
παραπάνω ψαριών ώστε να εκτιμηθεί η απόδοση των θρεπτικών συστατικών. Η υγρασία, η τέφρα, οι
ολικές ινώδεις ουσίες και οι ινώδεις ουσίες όξινου διαλύματος απορρυπαντικών προσδιορίστηκαν
χρησιμοποιώντας τυποποιημένες μεθόδους (AOAC 1990), τα ολικά λιπίδια ποσοτικοποιήθηκαν με τη
μέθοδο Folch (Folch et al. 1957), η ολική πρωτεΐνη υπολογίστηκε με τη χρήση αναλυτή αζώτου και
τέλος, η συνολική ενέργεια μετρήθηκε με θερμιδόμετρο βόμβας. Για τον υπολογισμό της αξιοποίησης
θρεπτικών συστατικών/ενέργειας χρησιμοποιήθηκε η σχέση: Αξιοποίηση θρεπτικών (%) = (Τελική
ποσότητα ολικού συστατικού στο σώμα - αρχική ποσότητα συστατικού στο σώμα) x 100 / ποσότητα
συστατικού που καταναλώθηκε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στην έναρξη του πειράματος οι τσιπούρες είχαν βάρος 29,5±0,7g, το οποίο τριπλασιάστηκε κατά

τη διάρκεια των 93 ημερών της πειραματικής διαδικασίας. Οι πειραματικές τροφές ήταν αποδεκτές
από τα ψάρια και μάλλον εύγευστες, όπως φαίνεται από την ημερήσια κατανάλωση τροφής που δεν
παρουσίασε διαφορές μεταξύ των διατροφικών ομάδων (Πίνακας ΙΙ). Την καλύτερη μετατρεψιμότητα
τροφής παρουσίασαν οι ομάδες FM και MD χωρίς όμως στατιστικά σημαντική διαφορά. Η αύξηση, ως
κέρδος βάρους και ειδικός ρυθμός αύξησης δεν διέφερε μεταξύ των ψαριών που σιτίστηκαν με τα
διαφορετικά εντομοάλευρα και αυτών που σιτίστηκαν με ιχθυάλευρα. Ωστόσο, μεταξύ των ομάδων
εντομοαλεύρων, στις παρούσες πειραματικές συνθήκες, η υποκατάσταση με TM οδήγησε σε
σημαντικά υψηλότερο κέρδος βάρους και ρυθμό αύξησης από την υποκατάσταση με HI.
Το μήκος του εντέρου μπορεί να επηρεαστεί από τον τύπο της πρωτεΐνης της τροφής και κατ’ επέκταση
από την πεπτικότητα της τροφής. Για παράδειγμα, ψάρια που έχουν σιτιστεί με φυτικές πρωτεΐνες
παρουσιάζουν μεγαλύτερο μήκος εντέρου (Odedeyi et al. 2014). Στην παρούσα εργασία, οι τσιπούρες
που τράφηκαν με πρωτεΐνες εντόμων δεν παρουσίασαν διαφορά στο μήκος εντέρου. Στατιστικά
σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν ούτε στους υπόλοιπους σωματομετρικούς δείκτες μεταξύ
των πειραματικών ομάδων. Ωστόσο, οι Piccolo et al. (2017) έδειξαν βελτίωση της αύξησης και
μετατρεψιμότητας τροφής, με την υποκατάσταση 33% ιχθυαλεύρου με ΤΜ, και αύξηση όλων των
σωματομετρικών δεικτών στην τσιπούρα. Η βελτίωση της αύξησης αποδόθηκε στην παρουσία χιτίνης,
η οποία σε μικρές ποσότητες πιθανότατα δρα ως πρεβιοτικό, ενώ η αύξηση των σωματομετρικών
δεικτών αποδόθηκε στην χαμηλή πεπτικότητα που παρουσίασαν οι τροφές υποκατάστασης.

Πίνακας Ι: Σύσταση πειραματικών τροφών
Table I: Composition of the experimental diets

FM TM HI MD
Συστατικά (%)
Ιχθυάλευρο 65 45,5 45,5 45,5
Εντομοάλευρο 0 19,5 19,5 19,5
Ιχθυέλαιο 9 5 9,7 6,3
Άλευρο σίτου 17,2 16,6 14,8 16,8
Γλουτένη σίτου 6 9 6 8,5
Μίγμα βιταμινών και
ιχνοστοιχείων

2,5 2,5 2,5 2,5

Μεθειονίνη 0,3 0,7 0,7 0
Λυσίνη 0 1,2 1,3 0,9
Σύσταση (% ξηρού βάρους)
Ολικές πρωτεϊνες 58,0 57,6 55,8 56,6
Ολικό λίπος 17,7 16,1 18,1 16,0
Τέφρα 12,6 9,2 10,9 10,7
Ολικές ινώδεις ουσίες 1,7 2,5 3,9 2,9
Ινώδεις ουσίες όξινου
δ/τος απορρυπαντικών

6,2 5,6 8,8 7,1

Ολική ενέργεια (MJ kg-1) 26,6 26,8 25,8 26,1
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Στον Πίνακα ΙΙΙ παρουσιάζεται η ολική σύσταση του σώματος των ψαριών σε ξηρή ουσία,
τέφρα, πρωτεΐνη, λίπος και ενέργεια. Η ξηρή μάζα, η τέφρα και η πρωτεΐνη ολόκληρου του σώματος
δεν επηρεάστηκαν από την υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου. Επίσης, οι τσιπούρες που τράφηκαν με
TM και HI δεν παρουσίασαν διαφορά σε σχέση με τις τσιπούρες που τράφηκαν αποκλειστικά με
ιχθυάλευρο στο ποσοστό λίπους στο σώμα. Ωστόσο, η περιεκτικότητα λίπους στο σώμα ψαριών που
σιτίστηκαν με MD ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τα ψάρια που σιτίστηκαν με ιχθυάλευρο. Τέλος, η
ενέργεια ολόκληρου του σώματος των διατροφικών ομάδων HI και MD ήταν σημαντικά χαμηλότερη
από τη διατροφική ομάδα σίτισης με ιχθυάλευρο, ενώ δεν παρουσιάστηκαν διαφορές μεταξύ των
ψαριών που σιτίστηκαν με τα διαφορετικά εντομοάλευρα. Οι St-Hilaire et al. (2007) βρήκαν
αντίστροφα αποτελέσματα στην ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss), καθώς η υποκατάσταση
25% ιχθυαλεύρου με ΗΙ οδήγησε σε χαμηλότερη περιεκτικότητα λίπους και ενέργειας στο σώμα των
ψαριών σε σύγκριση με τα ψάρια που σιτίστηκαν αποκλειστικά με ιχθυάλευρο ενώ η 25%
υποκατάσταση με MD είχε επίδραση μόνο στην περιεκτικότητα ενέργειας.

Πίνακας ΙΙ: Επίδραση της υποκατάστασης 30% ιχθυαλεύρου με διαφορετικά εντομοάλευρα
(Tenebrio molitor, Hermetia illucens ή Musca domestica) στην αύξηση και τους σωματομετρικούς
δείκτες της τσιπούρας
Table ΙΙ: Effect of 30% substitution of fishmeal with different insect meals (Tenebrio molitor,
Hermetia illucens or Musca domestica) on growth performance and somatic indexes of Sparus
aurata

FM TM HI MD
Επιβίωση 100±0 99±1 100±0 100±0
Αρχικό βάρος (gr) 29,7±0,2 29,1±0,6 29,4±0,5 29,8±0,2
Τελικό βάρος (gr) 121,4±2,1 125,3±0,8 119,2±2,8 126,6±0,4
Κέρδος βάρους (%) 308,3±4,3αβ 331,3±7,5α 305,8±5,1β 324,8±4,3αβ

Ειδικός ρυθμός αύξησης (% ανά ημέρα) 1,51±0,01αβ 1,57±0,02α 1,51±0,01β 1,56±0,01αβ

Ημερήσια κατανάλωση τροφής (%
σωματικού βάρους ανά ημέρα)

1,36±0,03 1,41±0,02 1,46±0,01 1,38±0,02

Δείκτης μετατρεψιμότητας της τροφής 1,04±0,03 1,06±0,03 1,12±0,02 1,04±0,01
Σωματομετρικοί δείκτες
Δείκτης ευρωστίας 1,54±0,01 1,61±0,03 1,56±0,02 1,59±0,02
Ηπατοσωματικός δείκτης 1,24±0,04 1,45±0,06 1,41±0,12 1,40±0,04
Σπλαχνοσωματικός δείκτης 5,41±0,01 5,70±0,1 5,68±0,2 5,66±0,12
Δείκτης μεσεντερίου λίπους 0,88±0,07 0,97±0,04 1,12±0,08 1,01±0,07
Σχετικό μήκος εντέρου 1,69±0,07 1,85±0,03 1,83±0,05 1,77±0,02
Μέσος όρος + τυπικό σφάλμα, n=3. Διαφορετικά γράμματα σε κάθε σειρά υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική
διαφορά (p<0,05).

Πίνακας ΙΙΙ: Επίδραση της υποκατάστασης 30% ιχθυαλεύρου με τρία διαφορετικά
εντομοάλευρα (Tenebrio molitor, Hermetia illucens ή Musca domestica) στην ολική σύσταση του
σώματος και αξιοποίηση θρεπτικών και ενέργειας στην τσιπούρα
Table ΙΙΙ: Effect of 30% substitution of fishmeal with different insect meals (Tenebrio molitor,
Hermetia illucens or Musca domestica) on whole body proximate composition and nutrient and
energy retention (%) of Sparus aurata

Αρχικά FM TM HI MD
Ολική σύσταση *
Ξηρή ουσία 27,42 33,31±0.51 32,71±0,43 32,53±0,35 32,41±0,24
Πρωτεΐνη 59,39 53,01±1.12 54,08±0,93 54,83±0,55 55,04±0,75
Λίπος 23,85 35,73±1,09α 33,75±0,95αβ 31,87±0,97αβ 31,74±0,92β

Τέφρα 17,45 10,14±0.33 11,07±0,45 11,06±0,45 11,05±0,14
Ενέργεια (MJ kg-1) 28,77 31,35±0,27α 30,93±0,12αβ 30,43±0,21β 30,45±0,20β

Αξιοποίηση θρεπτικών και ενέργειας (%)
Ξηρή ουσία 33,80±0,62α 32,50±0,10αβ 30,49±0,35β 32,80±0,57α

Πρωτεΐνη 29,93±0.63 29,78±0.95 29,33±0,21 31,25±0,41
Λίπος 74,16±1,24α 73,17±2,99α 57,01±2,34β 69,25±2,63α

Ενέργεια 39,16±0,69α 36,99±0,06αβ 34,50±0,66β 37,29±0,86αβ

*% ξηρού βάρους. Μέσος όρος ± τυπικό σφάλμα. Διαφορετικά γράμματα σε κάθε σειρά υποδεικνύουν
στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05).
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Όσον αφορά την αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών (Πίνακας ΙΙΙ), η κατακράτηση πρωτεϊνών δεν
επηρεάστηκε από την υποκατάσταση του ιχθυαλεύρου στην παρούσα εργασία. Επιπλέον οι τροφές TM
και MD οδήγησαν σε παρόμοια αξιοποίηση θρεπτικών συστατικών και ενέργειας τόσο μεταξύ τους όσο
και με την τροφή του ιχθυαλεύρου. Εν αντιθέσει, η υποκατάσταση 30% του ιχθυαλεύρου με
εντομοάλευρο HI οδήγησε σε χαμηλότερη αξιοποίηση ξηρής ουσίας και ενέργειας σε σχέση με την
τροφή που περιέχει αποκλειστικά ιχθυάλευρο και χαμηλότερη αξιοποίηση λίπους σε σχέση με τις
υπόλοιπες τροφές. Έχει βρεθεί ότι η παρουσία χιτίνης στις τροφές μπορεί να επηρεάσει την
πεπτικότητα λίπους (Kroeckel et al. 2012). Τα αποτελέσματα στην τσιπούρα έδειξαν αρνητική
συσχέτιση μεταξύ ινωδών ουσιών, στις οποίες περιέχεται η χιτίνη, περιεκτικότητας λίπους και
κατακράτησης λίπους στο σώμα. Η μειωμένη αξιοποίηση λίπους και περιεκτικότητα λίπους στο σώμα
των ψαριών που σιτίστηκαν με HI, μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη περιεκτικότητα ολικών ινωδών
ουσιών και ινωδών ουσιών όξινου διαλύματος απορρυπαντικών στην τροφή.

Συμπερασματικά, κάτω από τις συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες, η υποκατάσταση
ιχθυαλεύρου με εντομοάλευρα από τα έντομα Tenebrio molitor, Hermetia illucens και Musca domestica
δεν είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην αύξηση, στη μετατρεψιμότητα της τροφής και στους
σωματομετρικούς δείκτες της τσιπούρας. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην περιεκτικότητα του
σώματος σε πρωτεΐνη, ξηρή ουσία και τέφρα στις τσιπούρες που σιτίστηκαν με τις διαφορετικές
τροφές. Η κατακράτηση θρεπτικών συστατικών ήταν παρόμοια μεταξύ των τροφών που περιέχουν T.
molitor και M. domestica και της τροφής που περιέχει αποκλειστικά ιχθυάλευρο ενώ η κατακράτηση
θρεπτικών συστατικών της τροφής που περιέχει H. illucens παρατηρήθηκε μειωμένη σε σύγκριση με
την τροφή ιχθυαλεύρου. Καταλήγοντας, και τα τρία εντομοάλευρα που εξετάστηκαν θα μπορούσαν
δυνητικά να υποκαταστήσουν το 30% του ιχθυαλεύρου, στις τροφές εκτρεφόμενης τσιπούρας.
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ABSTRACT

Ioannis Fakriadis1,2, Stelios Karapanagiotis3, Nikoleta Tsele3, Constantinos Mylonas1: Timing
of GnRHa treatment application in greater amberjack Seriola dumerili
The aim of  the present study was to  examine the optimal time to induce spawning with  GnRHa
implants within the Spring-Summer reproductive season.  Groups of breeders were induced to spawn
at different times between May and July,  and were evaluated in terms of  spawning kinetics, egg
production  and  quality,  with  the  objective  of  delivering  a  sound  and  efficient  protocol  to  the
aquaculture  industry.   Mean  daily  relative  fecundity  was  not  significantly  different  between  the
periods  of  GnRHa  treatment  for  2017  and  2018  and  was  27,173±3,144  eggs  kg-1day-1 and
26,505±5,846 eggs kg-1day-1, respectively. The greater amberjack seems to be able to produce eggs of
the same quality in the Mediterranean for almost 2.5 months, from mid-May to the end of July.
Keywords: greater amberjack, GnRHa implants, tank-spawning, egg quality, aquaculture 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες σε ιχθυηρά, δεδομένης

της  αυξημένης  ζήτησης  από  ένα  σταδιακά  αυξανόμενο  πληθυσμό  παγκοσμίως  (FAO  2018).  Η
επιπλέον ποσότητα μπορεί να παραχθεί είτε από την αυξημένη παραγωγή των εκτρεφόμενων ειδών,
είτε  από  την  διαφοροποίηση  της  παραγωγής  με  νέα  είδη  που  έχουν  τόσο  βιολογικά  όσο  και
οικονομικά  συγκριτικά  πλεονεκτήματα.  Το  μαγιάτικο  Seriola dumerili είναι  ένα  από  τα  είδη  με
μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της παγκόσμιας κατανομής του, του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και του
μεγάλου μεγέθους του, το οποίο επιτρέπει την παραγωγή ποικίλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Ωστόσο,  όπως  συμβαίνει  με  τα  περισσότερα  νεοεισερχόμενα  είδη  στην  παραγωγική
διαδικασία  της  ιχθυοκαλλιέργειας,  ο  έλεγχος  της  αναπαραγωγής  είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερα

προβλήματα για την παραγωγική εκτροφή του είδους  (Mylonas et al. 2016).  Οι αναπαραγωγικές
δυσλειτουργίες  που  παρατηρούνται  συνήθως  είναι  η  απουσία  ή  αναξιόπιστη  ωογένεση,  και  η
απουσία της ωρίμανσης των ωοκυττάρων, ωορρηξίας και ωοτοκίας, που σχετίζονται με έλλειψη των
κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών ή της καταπόνησης που δημιουργείται από τις συνθήκες
αιχμαλωσίας. Για να ξεπεραστούν τέτοια προβλήματα χρησιμοποιούνται εξωγενείς αναπαραγωγικές
ορμόνες όπως η Gonadotropin Releasing Hormone agonist (GnRHa). Πρόσφατα, αποδείχθηκε ότι στο
μαγιάτικο η χρήση της GnRHa σε εμφυτεύματα παρατεταμένης απελευθέρωσης είναι περισσότερο

αποδοτική σε σχέση με την χορήγηση σε φυσιολογικό ορρό (Fakriadis et al. 2019a).
Στόχος του πειράματος ήταν να βρεθεί η βέλτιστη χρονική στιγμή χορήγησης  GnRHa στην

αναπαραγωγική περίοδο του μαγιάτικου, ώστε να μπορεί να παραδοθεί ένα αποδοτικό πρωτόκολλο
διαχείρισης στην βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Αγρια νεαρά ψάρια που αλιεύθηκαν στο Ιόνιο Πέλαγος διατηρήθηκαν σε ιχθυοκλωβούς. Το
2014  μεταφέρθηκαν  στις  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  Γαλαξίδι  Θαλάσσιες  Καλλιέργειες  Α.Ε.  Τα
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ψάρια ταΐζονταν 3-5 φορές την εβδομάδα με ενυδατωμένη ή ξηρή τροφή γεννητόρων (Vitalis Cal 22
mm,  Skretting).  Μετρήσεις  διαλυμένου οξυγόνου και  θερμοκρασίας λαμβάνονταν σε καθημερινή
βάση.

Κατά την διάρκεια του πειράματος, τα ψάρια (11,5 – 22,6 kg) αναισθητοποιούνταν ελαφρώς
σε σάκο στον ιχθυοκλωβό (0,01 mg lt-1 γαρυφαλέλαιο) και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε δεξαμενή
για την ολική αναισθητοποίησή τους (0,03 mg lt-1 γαρυφαλέλαιο) ώστε να ληφθούν βιοψίες από τις
γονάδες,  να γίνει  αξιολόγηση τους και  να επιλεχθούν τα άτομα που θα χρησιμοποιούνταν κάθε
φορά. Οι βιοψίες των ωοθηκών για την αξιολόγηση της ανάπτυξης των ωαρίων λήφθηκαν με την
εισαγωγή  ενός  πλαστικού  καθετήρα  (Pipelle de Cornier,  Laboratorie CCD,  Γαλλία)  και  με  την
εφαρμογή απαλής αναρρόφησης. Ενα τμήμα της βιοψίας εξετάστηκε αρχικά σε οπτικό μικροσκόπιο
(40 και 100x) για να αξιολογηθεί το στάδιο της λεκιθογένεσης και να μετρηθούν τα ωοκύτταρα με τη
μεγαλύτερη διάμετρο (n = 10). Ενα τμήμα της βιοψίας συντηρήθηκε σε διάλυμα 4% φορμαλδεΰδης-
1%  γλουταραλδεΰδης  για  ιστολογική  επεξεργασία.  Τα  θηλυκά  θεωρήθηκαν  κατάλληλα  για  την
πρόκληση  ωοτοκίας  αν  έφεραν  λεκιθογενή  ωοκύτταρα  σε  τελικό  στάδιο.  Ελήφθησαν  επίσης
δείγματα σπέρματος με  καθετήρα,  όπως  περιγράφηκε παραπάνω για τα θηλυκά και  το  σπέρμα
διατηρήθηκε σε πάγο μέχρι την αξιολόγηση της ποιότητας.

Η πρόκληση ωοτοκίας με  GnRHa έγινε τις περιόδους μεταξύ Μαΐου - Ιουλίου το 2017 και
2018.  Στα  θηλυκά  ψάρια  δόθηκε  εμφύτευμα  GnRHa 58  ±  9  μg GnRHa kg-1 σωματικού  βάρους.
Προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η  επαρκής  παραγωγή  σπέρματος,  στα  αρσενικά  δόθηκε  επίσης
εμφύτευμα GnRHa με δόση 67 ± 6 μg GnRHa kg-1  σωματικού βάρους. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο
καλύτερος  χρόνος  για  την  εφαρμογή  της  GnRHa,  τα  ψάρια  χωρίστηκαν  σε  τέσσερις  ομάδες
πρόκλησης ωοτοκίας. Στις 30 Μαΐου 2017, τρία θηλυκά και τρία αρσενικά από τον κλωβό Α μετά την
αναπαραγωγική αξιολόγηση υποβλήθηκαν σε θεραπεία με  GnRHa και  μεταφέρθηκαν σε χερσαία
δεξαμενή για ωοτοκία (1η περίοδος). Μια εβδομάδα αργότερα, στις 7 Ιουνίου 2017, τα υπόλοιπα
ψάρια από τον κλωβό Α, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με GnRHa και μεταφέρθηκαν σε διαφορετική
χερσαία  δεξαμενή  για  ωοτοκία  (2η  περίοδος).  Ομοίως,  τρία  θηλυκά  και  τρία  αρσενικά  από  τον
κλωβό Β, μετά από αναπαραγωγική αξιολόγηση στις 20 Ιουνίου 2017 και θεραπεία με  GnRHa, τα
ψάρια μεταφέρθηκαν σε χερσαία δεξαμενή (3η περίοδος). Ο ίδιος αριθμός ψαριών, ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία και χρησιμοποιώντας έξι από τα υπόλοιπα ψάρια στον κλωβό Β, μεταφέρθηκε
για ωοτοκία σε χερσαία δεξαμενή στις 4 Ιουλίου 2017 (4η περίοδος).  Κάθε ομάδα παρέμεινε σε
χερσαίες εγκαταστάσεις για 14 ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε πίσω στον ιχθυοκλωβό, μετά
από  αξιολόγηση  της  αναπαραγωγικής  φάσης  των  ψαριών.  Η  ίδια  δοκιμή  επαναλήφθηκε  στην
περίοδο αναπαραγωγής του 2018 και οι αντίστοιχες ημέρες δειγματοληψίας ήταν 15 Ιουνίου,  27
Ιουνίου  και  12  Ιουλίου.  Το  2018,  τα  ψάρια  δεν  χωρίστηκαν  σε  δύο  κλουβιά  πριν  από  την
αναπαραγωγική περίοδο, αφού δεν παρατηρήσαμε καμία αρνητική επίδραση του χειρισμού στο
στάδιο της ωρίμανσης για την περίοδο αναπαραγωγής του 2017.

Οι συλλέκτες αυγών ελέγχονταν τρεις φορές την ημέρα (8:00 π.μ., 3:00 μ.μ., 8:00 μ.μ.). Για
κάθε ωοτοκία καταγράφηκε η ημερομηνία, ο χρόνος συλλογής και το στάδιο ανάπτυξης των αυγών.
Ο αριθμός τους (γονιμότητα) εκτιμήθηκε με μέτρηση του συνολικού αριθμού αυγών σε ένα δείγμα
των 10 mL, που συλλέχθηκε με μια πιπέτα μετά από έντονη ανάδευση. Το ποσοστό γονιμοποίησης
αξιολογήθηκε ταυτόχρονα εξετάζοντας κάθε αυγό στο δείγμα αυτό. Για την παρακολούθηση της
επιβίωσης  των  εμβρύων  και  των  νυμφών,  αυγά  από  κάθε  ωοτοκία  τοποθετήθηκαν  σε  πλάκες
μικροτιτλοδότησης (mct)  96  θέσεων (εις  διπλούν)  σύμφωνα με  τη  διαδικασία  που περιγράφεται

στους Panini  et al.  (2001) με μερικές τροποποιήσεις. Τα ποσοστά επιβίωσης των εμβρύων στις 24
ώρες, εκκόλαψης και προνυμφών 5 ημερών υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας ως αρχικό αριθμό τον
αριθμό των ατόμων που επιβίωσαν στο προηγούμενο αναπτυξιακό στάδιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η  μέση  ημερήσια  σχετική  γονιμότητα  δεν  ήταν  σημαντικά  διαφορετική  μεταξύ  των
τεσσάρων περιόδων θεραπείας με GnRHa για το έτος 2017 και κυμάνθηκε στα 27.173 ± 3.144 αυγά
kg-1 ημέρα-1 (Εικ. 1). Στις πρώτες δύο περιόδους παρατηρήθηκε μεγαλύτερος αριθμός ωοτοκιών (9
και 10 για την 1η και 2η περίοδο αντίστοιχα) σε σύγκριση με τις δύο τελευταίες περιόδους (3 για την
3η και 4η περίοδο, αντίστοιχα). Η μέση γονιμοποίηση ήταν 65 ± 4%, η μέση επιβίωση εμβρύου 24 h
79 ± 5%, η μέση εκκόλαψη 60 ± 8% και η επιβίωση των προνυμφών 5 ημερών 23 ± 5%.

278



Εικ.1:  Ημερήσια  σχετική  γονιμότητα  (στήλες)  και  ποσοστό  γονιμοποίησης  (τρίγωνα)  των
τεσσάρων προκλήσεων ωοτοκίας (βέλη). Η πρώτη εμφύτευση GnRHa έγινε στις 30 Μαΐου 2017.
Fig.1: Daily relative fecundity (bars) and fertilization success (triangles) of the four spawning
inductions (arrows). The first GnRHa treatment was done on 30 May 2017.

Το 2018 η κατάσταση ήταν σχεδόν η ίδια με την προηγούμενη αναπαραγωγική περίοδο
(Εικ.2).  Η μέση ημερήσια σχετική γονιμότητα δεν ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ των τριών
περιόδων και κυμάνθηκε στα 26.505 ± 5.846 αυγά kg-1 ημέρα-1. Στις δύο πρώτες περιόδους ο αριθμός
των ωοτοκίων ήταν πέντε και στην τελευταία ήταν τρεις. Η μέση γονιμοποίηση ήταν 43 ± 7%, η μέση
επιβίωση εμβρύου 24 ωρών 36 ± 9%, η μέση εκκόλαψη 73 ± 12% και η επιβίωση των προνυμφών 5
ημερών 7 ± 5%.

Εικ.2: Ημερήσια σχετική γονιμότητα (στήλες) και ποσοστό γονιμοποίησης (τρίγωνα) των τριών
προκλήσεων ωοτοκίας (βέλη). Η πρώτη εμφύτευση GnRHa έγινε στις 15 Ιουνίου 2018.
Fig.2: Daily relative fecundity (bars) and fertilization success (triangles) of the three spawning
inductions (arrows). The first GnRHa treatment was done on 15 June 2018.
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Το μαγιάτικο φαίνεται ότι μπορεί να παράγει αυγά της ίδιας ποιότητας στη Μεσόγειο για
σχεδόν  2,5  μήνες,  από  τα  μέσα Μαΐου  έως  τα  τέλη  Ιουλίου.  Με  δεδομένο  ότι  γεννήτορες  που
διατηρούνται σε χερσαίες εγκαταστάσεις για όλη τη διάρκεια του χρόνου έχει δειχθεί ότι συνήθως

δεν ολοκληρώνουν τη λεκιθογένεση (Fakriadis et al. 2019b), στην παρούσα μελέτη αποδείχθηκε ότι η
διατήρηση του είδους σε θαλάσσια κλουβιά κατά τη διάρκεια του έτους και η μεταφορά τους στις
χερσαίες  δεξαμενές  για  παραγωγή  αυγών  είναι  αποδοτική.  Ο  τρόπος  αυτός  θα  μπορούσε  να
παράσχει  αυγά του συγκεκριμένου είδους  "κατ'  απαίτηση" στο εκκολαπτήριο για  παρατεταμένο
χρονικό  διάστημα,  δεδομένου  ότι  τα  ψάρια  σε  θαλάσσια  κλουβιά  φαίνεται  να  διατηρούν  το
κατάλληλο στάδιο ωρίμανσής τους, εάν παραμείνουν χωρίς χειρισμό πριν από την αναπαραγωγική
τους  περίοδο.  Η  διαχείριση  των  ψαριών  πριν  την  αναπαραγωγική  περίοδο  έχει  φανεί  να  είναι

καταστρεπτική στην ολοκλήρωση της γαμετογένεσης  (Pousis et al. 2018,  Zupa et al. 2017a and b).
Αντίθετα, στην παρούσα μελέτη αποδείχθηκε ότι τα μαγιάτικα που διατηρούνται σε ιχθυοκλωβούς
και  η  διαχείρισή  τους  γίνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  αναπαραγωγικής  τους  περιόδου,  δεν
αντιμετωπίζουν προβλήματα απόπτωσης των ωοκυττάρων τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Fakriadis I, Lisi F, Sigelaki I, Papadaki M, Mylonas CC (2019a) Spawning kinetics and egg/larval quality
of greater amberjack (Seriola dumerili) in response to multiple GnRHa injections or implants.  Gen
Comp Endocrinol 279, 78-87.
Fakriadis I, Raftopoulos A, Iakovopoulos G, Papandroulakis N, Papadaki M, Siggelaki I, Mylonas CC
(2019b)  Broodstock  management  and  spawning  induction  of  greater  amberjack  Seriola  dumerili
reared in tanks and sea cages. PLoS ONE (in preparation).
FAO  (2018)  The  State  of  World  Fisheries  and  Aquaculture  2018  -  Meeting  the  sustainable
development goals. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Mylonas  C,  Katharios  P,  Grigorakis  K,  Papandroulakis  N,  Robles  R,  Corriero  A,  Pousis  C,  Zupa  P,
Fernandez-Palacios H, Montero D, Izquierdo M, Roo FJ, Hernandez-Cruz CM, Rodriguez C, Peres JA,
Jerez S, Secombes CJ, Guerrero L, 2016. Advances in greater amberjack (Seriola dumerili) research: the
DIVERSIFY project, Aquaculture Europe. European Aquaculture Society, Belgium, pp. 12-19.
Panini E, Mylonas CC, Zanuy S, Carrillo M, Ramos J, Bruce M (2001) Incubation of embryos and larvae
of marine fish using microtiter plates. Aquaculture International 9, 189-196.
Pousis C, Mylonas CC, De Virgilio C, Gadaleta G, Santamaria N, Passantino L, Zupa R, Papadaki M,
Fakriadis I,  Ferreri  R,  Corriero A (2018)  The observed oogenesis impairment in greater amberjack
Seriola dumerili (Risso, 1810) reared in captivity is not related to an insufficient liver transcription or
oocyte uptake of vitellogenin. Aquaculture Research 49, 243-252.
Zupa P, Fauvel C, Mylonas CC, Pousis C, Santamaría CA, Papadaki M, Fakriadis I, V. C (2017a) Rearing
in captivity affects spermatogenesis and sperm quality in greater amberjack,  Seriola dumerili (Risso,
1810). Journal of Animal Science 95, 4085-4100.
Zupa R, Rodríguez C, Mylonas CC, Rosenfeld H, Fakriadis I, Papadaki M, Pérez JA, Pousis C, Basilone G,
Corriero  A  (2017b)  Comparative  study  of  reproductive  development  in  wild  and  captive-reared
greater amberjack Seriola dumerili (Risso, 1810). PLoS ONE 12, e0169645.

Αυτό  το  πρόγραμμα  έχει  χρηματοδοτηθεί  από  το  Εβδομο  Κοινοτικό  Πλαίσιο  Στήριξης  έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (KBBE-2013-07 single stage, GA 603121, DIVERSIFY).

Co-funded by the Seventh 
Framework Programme 
of the European Union

280
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ABSTRACT

Ioannis  Fakriadis1,  Eugenio  Maria  Zanatta1,2,  Constantinos  Mylonas1:  Enhancement  of
spermiation in meagre Argyrosomus regius using GnRHa implants and evaluation of sperm
quality using Computer Assisted Sperm Analysis (CASA).
The present study tested a spermiation enhancement hormonal  therapy with GnRHa implants on
meagre  (Argyrosomus  regius),  an  emerging  species  for  the  European  aquaculture.  Evaluation  of
spermiation and sperm quality was done using two different protocols: a) the «subjective» and b) the
Computer Assisted Sperm Analysis (CASA). Sperm production was increased significantly and sperm
motility remained almost unchanged throughout the spawning period of 2.5 months when evaluated
with  the  «subjective»  protocol.  On  the  contrary,  significant  differences  in  sperm  motility  were
observed when CASA was used.
Keywords: meagre, GnRHa implants, spermiation, sperm quality, CASA, aquaculture

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κρανιός είναι ένα από τα αναδυόμενα είδη της ιχθυοκαλλιέργειας, λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών που εμφανίζει, όπως η εύκολη διαχείριση των γεννητόρων, η εύκολη εκτροφή των

νυμφών και η αργή αναπαραγωγική ωρίμανση  (Mylonas et al. 2013).  Επιπλέον αυτών, ο ρυθμός
ανάπτυξης του είδους είναι  πολύ ικανοποιητικός,  αφού μπορεί  να φθάσει  το  1  κιλό  τον  πρώτο

χρόνο, με ιδιαίτερα αποδοτική μετατρεψιμότητα τροφής (FCR) 0,9 ± 0,1 (Chatzifotis et al. 2012).
Ο κρανιός είναι ένα γονοχωριστικό είδος που ωριμάζει αναπαραγωγικά σε ηλικία δύο ετών

για τα αρσενικά και στα τρία χρόνια για τα θηλυκά. Η ανάπτυξη των ωοθηκών είναι ασύγχρονη

φέροντας  ωοκύτταρα  σε  διαφορετική  φάση  λεκιθογένεσης  (Mylonas et  al. 2013).  Σε  συνθήκες
αιχμαλωσίας ο κρανιός συνήθως δεν φθάνει στο στάδιο της τελικής ωρίμανσης των ωοκυττάρων του

(Duncan et  al. 2012) με  αποτέλεσμα  να  χρειάζεται  η  χορήγηση  ορμονικών  θεραπειών  για  την
ολοκλήρωση του αναπαραγωγικού κύκλου. Ωστόσο, ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες της
αναπαραγωγικής επιτυχίας, εκτός από την ποιότητα των θηλυκών γαμετών, είναι και η ποιότητα των

αρσενικών  γαμετών  (Bobe  &  Labbé  2010).  Στον  κρανιό,  αν  και  η  ωρίμανση  των  αρσενικών
ολοκληρώνεται  επιτυχώς  σε  συνθήκες  αιχμαλωσίας  φαίνεται  ότι  η  παραγόμενη  ποσότητα

σπέρματος είναι  περιορισμένη  (Mylonas et al. 2016),  και γι'  αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να
αναπτυχθούν μέθοδοι για την αποτελεσματική λειτουργία των αρσενικών.

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη δοκιμή μιας ορμονικής θεραπείας με χρήση gonadotropin
releasing  hormone  agonist  (GnRHa)  με  σύστημα  παρατεταμένης  απελευθέρωσης  (implant)  στον
κρανιό για την βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας του σπέρματος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Το  πείραμα  πραγματοποιήθηκε  στις  εγκαταστάσεις  του  Ελληνικού  Κέντρου  Θαλάσσιων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης (Αριθμός Πειραματικού Πρωτόκολλου 255356-29/11/2017
Διεύθυνση  Κτηνιατρικής  Κρήτης).  Τα  ψάρια  προέρχονταν  από  αυγά  που  εκκολάφθηκαν  στις
εγκαταστάσεις  του  ΙΘΑΒΒΥΚ  το  2010  και  από  την  εταιρεία  LPDS  (Γαλλία)  το  2012.  Τα  ψάρια
διατηρήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  σε  δεξαμενές  10  m3,  εκτέθηκαν  σε  προσομοιωμένες
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συνθήκες  φυσικής  φωτοπεριόδου  και  θερμοκρασίας  με  τη  χρήση  τεχνητού  φωτισμού  και
συστήματος ανακύκλωσης νερού, η ανανέωση του νερού ήταν 5 φορές την ημέρα και τρέφονταν 3
ημέρες την εβδομάδα μέχρι κορεσμού με τροφή γεννητόρων (Vitalis CAL 22 mm, Skretting SA). Σε
εβδομαδιαία βάση γινόταν η μέτρηση των θερμοκρασιών και της ποιότητας του νερού (διαλυμένο
οξυγόνο, νιτρώδη και αμμωνία). Για την πρόκληση ωοτοκίας και σπερμίασης, δύο αρσενικά και ένα
θηλυκό,  μεταφέρθηκαν  σε  δεξαμενές  5  m3 (n=4) και  εκτέθηκαν  σε  φυσική  φωτοπερίοδο,  αλλά
σταθερή θερμοκρασία νερού (~ 19°C). 

Στα θηλυκά (μέσο βάρος ± SD, 7,8 ± 1,6 kg) δόθηκε ένεση GnRHa 10 μg kg -1 (Η-4070, Bachem ,
Ελβετία) σε τυχαία διαστήματα για μιά περίοδο 70 ημερών, μεταξύ 23 Απριλίου - 02 Ιουλίου 2018
(Εικ. 1).  Εμφυτεύματα GnRHa (50 μg kg-1) χορηγήθηκαν στα αρσενικά ψάρια στην πρώτη πρόκληση
ωοτοκίας των θηλυκών, και έπειτα περίπου ανά 3 εβδομάδες. Δείγματα σπέρματος λήφθηκαν κατά
τις ημέρες 0 (23 Απριλίου 2018),  7, 23,  28,  42, 63 και 70,  όταν γινόταν πρόκληση ωοτοκίας στα
θηλυκά.  Τα ψάρια επέστρεφαν στις δεξαμενές 5 m3 μετά από κάθε θεραπεία. Για την χρήση τους
στο πείραμα, αρσενικά ψάρια θεωρήθηκαν επιλέξιμα εάν είχαν δείκτη σπερμίασης S ≥ 1 κατά την
ημέρα 0, όπου S0: όταν τα ψάρια δεν απελευθερώνουν σπέρμα μετά από ελαφρά κοιλιακή πίεση,
S1:  όταν  τα  ψάρια  απελευθερώνουν  λίγες  σταγόνες  σπέρματος  μετά  από  επαναλαμβανόμενες
προσπάθειες, S2: όταν τα ψάρια απελευθερώνουν κάποια ποσότητα σπέρματος μετά από την πρώτη
εφαρμογή κοιλιακής πίεσης και S3: όταν τα ψάρια απελευθερώνουν σχεδόν χωρίς πίεση σπέρμα. 

Αμέσως μετά τις δειγματοληψίες σπέρματος, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της ποιότητας
του σπέρματος χρησιμοποιώντας δύο πρωτόκολλα: α) την «κλασσική» αξιολόγηση του σπέρματος,
όπου  περιλάμβανε  την  εκτίμηση  της  διάρκειας  της  κινητικότητας  των  σπερματοζωαρίων  (min),
δηλαδή  το  χρονικό  διάστημα  που  περίπου  το  95%  εμφάνιζαν  πρόσθια  κίνηση,  του  ποσοστού
κινητικότητας  (%)  και  του  αριθμού των  σπερματοζωαρίων μετά από αραίωση x2121  φορές  (109

σπερματοζωάρια ml-1). Μετά από την αρχική αξιολόγηση, το σπέρμα αποθηκεύτηκε στο ψυγείο (4 °
C)  και  έγινε  εκτίμηση του ποσοστού κινητικότητας  κάθε  δεύτερη ημέρα,  μέχρι  μόνο  το  5% των
σπερματοζωαρίων  να  έχουν  ικανότητα  κίνησης  και  την  Αυτοματοποιημένη  Ανάλυση  Σπέρματος
(Computer Assisted Sperm Analysis –  CASA), η οποία περιλαμβάνει το ποσοστό κινητικότητας  (%),
καμπυλόγραμμη ταχύτητα σπερματοζωαρίων (Curvilinear Velocity - VCL - μm  s-1) και μέση ταχύτητα
διαδρομής (Average Path Velocity - VAP - μm  s-1).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο  δείκτης  σπερμίασης  αυξήθηκε  σημαντικά  μετά  την  πρώτη  δειγματοληψία  μετά  τη
χορήγηση της θεραπείας με GnRHa (Εικ.1). Παρέμεινε σταθερός μέχρι και 63 ημέρες μετά την πρώτη
θεραπεία, δείχνοντας πτωτική τάση στη συνέχεια.

Εικ.1:  Μέση τιμή δείκτη σπερμίασης (± SEM) κρανιού (n=8) μετά από θεραπεία με GnRHa
(βέλη).  Στατιστικά σημαντικές διαφορές επισημαίνονται  με διαφορετικά γράμματα λατινικού
αλφαβήτου (a,b) (ANOVA, Tukey’s HSD, P≤0.05).
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Fig.1:  Mean  spermiation  index  (±  SEM) of  meagre  (n=8)  after  GnRHa treatment  (arrows).
Statistical  significant differences  are indicated with lowercase  letters  (a,b)  (ANOVA, Tukey’s
HSD, P≤0.05).

Το  ποσοστό  κινητικότητας  του  σπέρματος  σύμφωνα  με  την  «κλασσική»  μέθοδο
αξιολόγησης  ήταν  σε  επίπεδα  >70%  για  όλη  τη  διάρκεια  του  πειράματος  χωρίς  στατιστικά
σημαντικές  διαφορές  (Εικ.2).  Η  διάρκεια  κινητικότητας  μεταβλήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  του
πειράματος,  εμφανίζοντας  τις  υψηλότερες  τιμές  σχεδόν  πάντα  1  εβδομάδα  μετά  από  τη  κάθε
εφαρμογή εμφυτεύματος  GnRHa. Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων παρέμεινε σταθερός κατά τη
διάρκεια του πειράματος, δείχνοντας αυξητικές τάσεις μία βδομάδα μετά από κάθε θεραπεία. Η
επιβίωση  του  σπέρματος  στους  4°C  δεν  παρουσίασε  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές,  ενώ  το
σπέρμα παρέμεινε ενεργό το πολύ για 3 ημέρες.

Εικ.2:  Μέση τιμή κινητικότητας (%)(± SEM) σπέρματος κρανιού (n=8) μετά από θεραπεία με
GnRHa  (βέλη).  Η  αξιολόγηση  έγινε  με  την  «κλασσική»  μέθοδο.  Δεν  βρέθηκαν  στατιστικά
σημαντικές διαφορές (ANOVA, Tukey’s HSD, P≤0.05).
Fig.2: Mean motility % (± SEM) of meagre (n=8) after GnRHa treatment (arrows). No statistical
significant differences were observed (ANOVA, Tukey’s HSD, P≤0.05).

To ποσοστό κινητικότητας σύμφωνα με τη μέθοδο CASA κυμάνθηκε σε επίπεδα <60% (Εικ.3).
Στην  ημέρα  7  το  ποσοστό  κινητικότητας  ήταν  αυξημένο  σε  σχέση  με  τις  ημέρες  21  και  70,
εμφανίζοντας  ένα  πρότυπο  αύξησης  του  ποσοστού  κινητικότητας  1  εβδομάδα  μετά  από  κάθε
θεραπεία.  H VCL δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών με
μέση τιμή 169,6 ± 8,8 μm s-1. Η  VAP ήταν αυξημένη κατά την ημέρα 7 σε σχέση με την ημέρα 21,
χωρίς ωστόσο να διαφοροποιείται σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες δειγματοληψιών. 

Από την σημαντική αύξηση του δείκτη σπερμίασης μετά την πρώτη θεραπεία έγινε εμφανές
ότι  η  χορήγηση  θεραπείας  με  GnRHa  αυξάνει  την  ποσότητα  του  παραγόμενου  σπέρματος.  Η
χορήγηση τεσσάρων συνολικά θεραπειών έδειξε ότι είναι δυνατή η διατήρηση των ίδιων αρσενικών
για περίοδο μεγαλύτερη των 2 μηνών σε αναπαραγωγική διαδικασία, παράγοντας σπέρμα υψηλής
ποιότητας, ένα συμπέρασμα χρήσιμο για την βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν παρατηρήθηκαν
σημαντικές  διαφορές  στην  ποιότητα  του  σπέρματος  σύμφωνα  με  την  «κλασσική»  μέθοδο
αξιολόγησης, όσον αφορά την κινητικότητα, τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και την επιβίωση του
σπέρματος.  Αντίθετα,  παρατηρήθηκαν  διαφορές  στην  διάρκεια  κινητικότητας  του  σπέρματος,
δείχνοντας  μία  τάση  αύξησης  μία  εβδομάδα μετά  από  κάθε  θεραπεία.  Επίσης,  παρατηρήθηκαν
διαφορές στο ποσοστό κινητικότητας με τη χρήση CASA, γεγονός φυσιολογικό αφού η μέθοδος αυτή
προσφέρει  μεγαλύτερη  ακρίβεια.  Η  «κλασσική»  αξιολόγηση  σπέρματος  έχει  χρησιμοποιηθεί
ευρύτατα  στο  παρελθόν,  αλλά  στηρίζεται  στην  υποκειμενική  αξιολόγηση  της  κινητικότητας  του

σπέρματος από έναν έμπειρο παρατηρητή  (Fauvel et al. 2010), που η διακύμανσή της μπορεί να

φτάσει στο 30-60%  (Kowalski & Cejko 2019).  Σε αντίστοιχη μελέτη με το ίδιο είδος παρατηρήθηκε

μείωση του δείκτη σπερμίασης τρεις εβδομάδες μετά από κάθε θεραπεία (Mylonas et al. 2016), ενώ
σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στον αριθμό των σπερματοζωαρίων κατά τη διάρκεια, χωρίς
ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. 
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Εικ.3:  Μέση τιμή κινητικότητας (%)(± SEM) σπέρματος κρανιού (n=8) μετά από θεραπεία με
GnRHa (βέλη).  Η αξιολόγηση έγινε  με  την  μέθοδο  CASA.  Στατιστικά  σημαντικές  διαφορές
επισημαίνονται με διαφορετικά γράμματα λατινικού αλφαβήτου (a,b) (ANOVA, Tukey’s HSD,
P≤0.05).
Fig.3: Mean motility % (± SEM) of meagre (n=8) after GnRHa treatment (arrows) evaluated
with CASA. Statistical significant differences are indicated with lowercase letters (a,b) (ANOVA,
Tukey’s HSD, P≤0.05).
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ABSTRACT

Ioanna Kalantzi1, Kyriaki Mylona1, Andreu Rico2, Spyros A. Pergantis3, Manolis Tsapakis1:
Effect of aquaculture on sediment in Greece: metals and antibiotics
The main objective of this study was to monitor the content of metals and antibiotics in the sediment
from Greek fish farms. To this end, surficial sediment samples were collected underneath fish cages, at
25 m distance and from a reference station from 48 fish farms in Greece. The content of 29 metals and
elements was determined using ICP-MS. The content of  oxytetracycline,  florfenicol, and  flumequine
was estimated using an HPLC system coupled with a TOF-MS. It was found that sediments close to fish
farm cages are enriched with P, Cu, Zn, Mo, Cd and Th. According to the comparison with available
sediment quality guidelines, it can be concluded that only Cr and As in the sediments of 65% and 90%
of sampling stations, respectively, may cause unwanted effects to aquatic life. This study also shows
that  the  occurrence  of  antibiotics  in  sediments  underneath  Greek  fish  farms  is  very  sparse,  and
concentration levels are relatively low. Flumequine was the only compound detected in a few areas. 
Keywords: antibiotics, metals, elements, sediment, aquaculture, toxicity 

EΙΣΑΓΩΓΗ
Η  εντατική  υδατοκαλλιέργεια  θεωρείται  σημαντική  πηγή  μετάλλων  και  αντιβιοτικών  στο

θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα απόβλητα των ιχθυοτροφείων αποτελούνται από αχρησιμοποίητη τροφή
ψαριών, περιττώματα ψαριών, προϊόντα απέκκρισης και εκροές χημικών (όπως υφαλοχρώματα και
αντιβιοτικά) (Dean et al. 2007). Τα μέταλλα και τα αντιβιοτικά που περιέχονται στα απόβλητα των
ιχθυοτροφείων μπορούν να συσσωρευτούν στο ίζημα και σε οργανισμούς μη-στόχους, να αλλάξουν
την φυσική βιοποικιλότητα και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής κοντά και γύρω από τα
ιχθυοτροφεία (Kümmerer 2009) και να προξενήσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε οργανισμούς μη-
στόχους του ιζήματος και/ ή της στήλης του νερού (Kalantzi et al. 2013). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί
αύξηση ανθεκτικών γονιδίων σε περιβαλλοντικά βακτήρια δίπλα σε ιχθυοτροφεία, η οποία μπορεί να
προκαλέσει  γενετικές  αλλαγές  στην  άγρια  ζωή,  καθώς  επίσης  και  άγνωστες  επιπτώσεις  στις
θαλάσσιες μικροβιολογικές κοινότητες και στην ανθρώπινη υγεία (Allen et al. 2010).

Σε αυτήν την μελέτη, μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις 29 μετάλλων και ιχνοστοιχείων στο ίζημα
από 48 ιχθυοτροφεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, στα επιφανειακά ιζήματα
κάτω  από  τους  κλωβούς  των  30  ιχθυοτροφείων  μετρήθηκαν  τα  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενα
αντιβιοτικά  στην  Μεσόγειο  (oxytetracycline,  florfenicol,  flumequine;  Rico et al.  2018).  Τα
ιχθυοτροφεία  που  μελετήθηκαν  είχαν  διαφορετικά  περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά,  διαφορετικά
βάθη και διαφορετικό υδροδυναμισμό και γεωχημεία. Ο βασικός στόχος της παρούσας μελέτης ήταν
να διερευνηθεί η παρουσία των μετάλλων και ιχνοστοιχείων και των υπολειμμάτων αντιβιοτικών στα
ιζήματα των ιχθυοτροφείων. Οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν (1) την διερεύνηση των επιπτώσεων
των  εκροών  των  ιχθυοτροφείων  στο  ίζημα  κάτω  και  γύρω  από  τους  κλωβούς  όσον  αφορά  το
περιεχόμενο  τους  σε  μέταλλα  και  αντιβιοτικά,  (2)  την  εκτίμηση  της  πιθανής  τοξικότητας  των
μετάλλων και των ιχνοστοιχείων του ιζήματος των ιχθυοτροφείων στην άγρια ζωή που κατοικεί κάτω
και γύρω από τους κλωβούς των ιχθυοκαλλιεργειών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού στρώματος ιζήματος (0–2 cm) από 48 ιχθυοτροφεία από

16  περιοχές  της  Ελλάδας  την  περίοδο  της  μέγιστης  παραγωγής  (Ιούλιος  –  Σεπτέμβρης  2018)  με
δειγματολήπτη τύπου αρπάγης (van veen). Πάρθηκαν δείγματα κάτω από τους κλωβούς (0m) και σε
απόσταση 25 m κατάντι του επικρατέστερου ρεύματος. Επιλέχθηκε επίσης ένας σταθμός αναφοράς
τουλάχιστον 500  m μακριά από την υδατοκαλλιέργεια που δεν επηρεάζεται από τα απόβλητα του
ιχθυοτροφείου. Τα δείγματα αυτά αναλύθηκαν για μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Από αυτά τα δείγματα,
μετρήθηκαν  οι  συγκεντρώσεις  των  αντιβιοτικών  σε  ιζήματα  κάτω από τους  κλωβούς  από  τα  30
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ιχθυοτροφεία. Τα δείγματα ιζήματος μεταφέρθηκαν σε σακουλάκια και αποθηκεύτηκαν στους -20 °C.
Πριν από την ανάλυση τους έγινε ξήρανση και ομογενοποίηση. 

Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων και των ιχνοστοιχείων προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας
μια τροποποίηση της μεθόδου USEPA 3052 με χρήση όξινης χώνευσης με μικροκύματα που είναι
κατάλληλη  για  δείγματα  που  περιέχουν  πυριτικές  και  οργανικές  μήτρες.  Οι  συγκεντρώσεις  των
μετάλλων και των ιχνοστοιχείων στα χωνευμένα δείγματα μετρήθηκαν με τη χρήση Φασματομετρίας
Μάζας – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP–MS) σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται
από την USEPA 6020A. Λεπτομερής περιγραφή των παραπάνω πρωτοκόλλων υπάρχει στους Kalantzi
et al. (2013). Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις των Li, Be, Na, Mg, Al, P, K, Ca, Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Y, Mo, Cd, Cs, Ba, Pb, Th, και U σε mg/kg ξηρό βάρος.

Για την εκτίμηση της πιθανής τοξικότητας των ιζημάτων από τις συγκεντρώσεις των μετάλλων
και  στοιχείων,  χρησιμοποιήθηκαν  πολλές  προσεγγίσεις:  (1)  Δείκτης  ρύπανσης  μετάλλων  (metal
pollution index, MPI), (2) Παράγοντας εμπλουτισμού με μέταλλα (metal-enrichment factors, EF), (3)
Δείκτης  γεω-συσσώρευσης  (geoaccumulation  indices,  Igeo),  (4)  Συντελεστής  ρύπανσης
(contamination  factors,  CF)  και  τροποποιημένος  συντελεστής  ρύπανσης  (modified Contamination
Factor,  mCF),  (5)  Σύγκριση  των  συγκεντρώσεων  των  μετάλλων  και  στοιχείων  με  δημοσιευμένα
κριτήρια και πρότυπα (sediment quality guidelines,  SQG). Λεπτομέρειες για τους δείκτες υπάρχουν
στους Kalantzi et al. 2013.

Οι συγκεντρώσεις των αντιβιοτικών (oxytetracycline, florfenicol, flumequine) προσδιορίστηκαν
χρησιμοποιώντας  τα  πρωτόκολλα  που περιγράφονται  από  τους  González-Gaya et al.  (2018).  Στα
δείγματα παρατηρήθηκε επίδραση του υποστρώματος, το οποίο δεν μπορούσε να διορθωθεί για την
oxytetracycline. Ωστόσο, η ανάκτηση της oxytetracycline βελτιώθηκε με την χρήση φυσιγγίων 200 mg
HLB SPE αντί  των 60  mg που χρησιμοποιήθηκαν από τους  González-Gaya et al.  (2018).  Οι  τιμές
ανάκτησης ήταν γύρω στο 40% ενώ βελτιώθηκε η διόρθωση με τη σεσημασμένη flumequine, παρόλο
που  υπήρχε  κάποια  διακύμανση  μεταξύ  των  δειγμάτων.  Οι  μετρήσεις  πραγματοποιήθηκαν  σε
σύστημα HPLC (Agilent Technologies 1200) στην σειρά με ένα TOF-MS (Agilent Technologies 6230). Οι
ενώσεις διαχωρίστηκαν σε Luna Omega 5 µm Polar στήλη (100 Å, 100 x 2.1 mm, Phenomenex).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στην  παρούσα  μελέτη,  για  τα  μέταλλα  και  τα  ιχνοστοιχεία,  χρησιμοποιήθηκαν  διάφορες

προσεγγίσεις  για  να  χαρακτηριστεί  η  κατάσταση  ρύπανσης  των  ιζημάτων  των  ιχθυοτροφείων.
Βρέθηκε  ότι  το  48%  των  ιχθυοκαλλιεργειών  που  μελετήθηκαν  είχαν  υψηλότερο  MPI από  το
αντίστοιχο σταθμό αναφοράς (Πίνακας Ι). Οσο πιο υψηλό το MPI τόσο πιο επιβαρυμένο το ίζημα με
μέταλλα. Για να αφαιρεθεί η επίπτωση του υποβάθρου σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, υπολογίστηκε ο
mCF. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, ο mCF έδειξε ότι τα ιζήματα από τους 19
σταθμούς  δειγματοληψίας  από  τα  15  ιχθυοτροφεία  (31.25%  του  συνόλου  των  μελετούμενων
ιχθυοτροφείων) μπορούν να χαρακτηριστούν από μέτρια έως υψηλά ρυπασμένα (mCF > 2) (Πίνακας
Ι).  Ενώ  σύμφωνα  με  τα  CFs,  43%,  30%,  22%,  45%,  21%  και  16%  των  εξεταζόμενων  σταθμών
δειγματοληψίας κοντά στους κλωβούς έχουν ιζήματα υψηλά ρυπασμένα με P, Cu, Zn, Mo, Cd και Th,
αντίστοιχα (CF > 3). Με βάση τον  EF, τα ιζήματα των ιχθυοτροφείων μπορούν να χαρακτηριστούν
από μέτρια έως πάρα πολύ ρυπασμένα σε P, Cu, Zn, Mo, Cd και Th σε 29%, 19%, 11%, 30%, 10%, και
9% των σταθμών δειγματοληψίας κάτω και κοντά στους κλωβούς, αντίστοιχα (EF > 3). Σύμφωνα με
τον Igeo, το 43%, 30%, 22%, 45%, 21% και 16% των ιζημάτων κοντά στους κλωβούς χαρακτηρίζονται
μέτρια έως υπερβολικά ρυπασμένα με P, Cu, Zn, Mo, Cd and Th, αντίστοιχα (Igeo > 1). Για την εκτίμηση
της  τοξικότητας  των  ιζημάτων  γύρω από τους  ιχθυοκλωβούς,  χρησιμοποιήθηκαν  κατευθυντήριες
γραμμές  της  ποιότητας  ιζήματος  (SQGs)  που  έχουν  καθοριστεί  από  την  USEPA για  μέταλλα  και
ιχνοστοιχεία  (mg/kg)  στα  θαλάσσια  ιζήματα  (Kalantzi et al.  2013).  Στην  παρούσα  μελέτη,  οι
περισσότεροι σταθμοί δειγματοληψίας ήταν μη ρυπασμένοι με Mn, Fe,  Cu,  Zn,  Cd, και  Pb (Πίνακας
ΙΙ).  Ωστόσο,  το  65% και  το  90% των  ιζημάτων  ήταν  μέτρια  έως βαριά  ρυπασμένα  με  Cr και  As,
αντίστοιχα (Πίνακας ΙΙ).

Συνεπώς οι δείκτες είναι σε συμφωνία μεταξύ τους και δείχνουν ότι περισσότερα από το 30%
των ιζημάτων των ιχθυοτροφείων μπορούν να χαρακτηριστούν από μέτρια έως πολύ ρυπασμένα με
μέταλλα  και  ιχνοστοιχεία.  Βρέθηκε  ότι  τα  ιζήματα  κάτω  και  γύρω  από  τους  κλωβούς  είναι
εμπλουτισμένα με P, Cu, Zn, Mo, Cd και Th. Αυτά τα στοιχεία είναι συστατικά των ιχθυοτροφών και
μπορούν να καθιζάνουν στο ίζημα μέσω της αχρησιμοποίητης τροφής και των περιττωμάτων των
ψαριών. Από τις κατευθυντήριες γραμμές της ποιότητας του ιζήματος φάνηκε ότι μόνο το Cr και το
As στα ιζήματα μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην άγρια ζωή. Ωστόσο, το Cr και
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το As μπορούν να βρίσκονται σε διάφορες χημικές μορφές στο περιβάλλον με διαφορετικό βαθμό
τοξικότητας.  Οι  κατευθυντήριες  γραμμές  αναφέρονται  μόνο  στην  ολική  συγκέντρωσης  τους  και
μπορεί να υποδηλώσουν επικινδυνότητα που δεν υφίσταται αν το  Cr και το  As βρίσκονται στις μη
τοξικές  μορφές  τους.  Επομένως,  απαιτείται  η  ειδοταυτοποίηση  για  την  ακριβή  εκτίμηση  της
τοξικότητας των στοιχείων στο ίζημα. Επίσης, το Cr και το As μπορεί να ανήκουν στο υπόβαθρο των
περιοχών και να μην προέρχονται από τα ιχθυοτροφεία.

Πίνακας Ι.  Δείκτης  ρύπανσης μετάλλων (MPI)  και  ο  τροποποιημένος  συντελεστής ρύπανσης
(mCF) για τα ιζήματα από τα διάφορα ιχθυοτροφεία στην Ελλάδα.
Table 1. The metal pollution indices (MPI) and the modified contamination factor (mCF) for the
different fish farm in Greece.

Σταθμός MPI mCF MPI mCF MPI mCF MPI
mC
F

0 m YK1 102 1.74 YK13 65
17.3
5 YK25 40 0.99 YK37 31 1.73

25 m YK1 98 1.59 YK13 15 1.20 YK25 36 0.89 YK37 29 1.45
Σταθμός αναφοράς YK1 76  YK13 13  YK25 41  YK37 24  

0 m YK2 80 1.25 YK14 48 0.78 YK26 16 0.79 YK38 38 1.21
25 m YK2 75 1.06 YK14 50 0.69 YK26 13 0.54 YK38 38 1.21
Σταθμός αναφοράς YK2 73  YK14 82  YK26 32  YK38 34  

0 m YK3 30 0.70 YK15 125 1.58 YK27 32 2.67 YK39 36 1.25
25 m YK3 59 1.02 YK15 104 1.02 YK27 31 1.74 YK39 28 0.96
Σταθμός αναφοράς YK3 61  YK15 104  YK27 22  YK39 34  

0 m YK4 22 1.07 YK16 124 1.48 YK28 22 1.56 YK40 27 0.83

25 m YK4 35 1.74 YK16 100 0.95 YK28 16 1.04 YK40 25 0.79

Σταθμός αναφοράς YK4 23  YK16 106  YK28 17  YK40 34  

0 m YK5 46 1.96 YK17 39 2.73 YK29 24 1.22 YK41 17 0.83
25 m YK5 41 1.11 YK17 41 2.87 YK29 15 0.68 YK41 40 2.60
Σταθμός αναφοράς YK5 38  YK17 18  YK29 25  YK41 28  

0 m YK6 68 1.15 YK18 58 6.00 YK30 16 0.79 YK42 18 1.11
25 m YK6 70 1.15 YK18 47 3.58 YK30 16 0.78 YK42 37 1.47
Σταθμός αναφοράς YK6 62  YK18 18  YK30 23  YK42 28  

0 m YK7 23 1.40 YK19 31 3.95 YK31 YK43 18 1.14

25 m YK7 43 4.13 YK19 14 1.08 YK31 31 1.62 YK43

Σταθμός αναφοράς YK7 23  YK19 14  YK31 23  YK43 28  

0 m YK8 55 3.13 YK20 71 1.37 YK32 55 1.22 YK44 32 0.75
25 m YK8 40 1.16 YK20 65 1.26 YK32 46 1.00 YK44 33 0.79
Σταθμός αναφοράς YK8 35  YK20 52  YK32 48  YK44 44  

0 m YK9 15 1.39 YK21 46 2.33 YK33 37 0.72 YK45 31 3.78

25 m YK9 10 0.76 YK21 43 1.18 YK33 YK45 21 1.75
Σταθμός αναφοράς YK9 13  YK21 52  YK33 69  YK45 19  

0 m YK10 19 1.50 YK22 19 3.43 YK34 78 1.01 YK46 43 4.66
25 m YK10 17 0.91 YK22 20 3.13 YK34 79 1.03 YK46 31 2.96
Σταθμός αναφοράς YK10 20  YK22 8  YK34 77  YK46 14  

0 m YK11 38 3.38 YK23 33 1.43 YK35 54 8.93 YK47 18 1.17

25 m YK11 19 1.55 YK23 29 1.20 YK35 14 1.21 YK47
Σταθμός αναφοράς YK11 13  YK23 29  YK35 12  YK47 17  

0 m YK12 22 3.71 YK24 53 1.18 YK36 33 1.13 YK48 55 1.26

25 m YK12 YK24 48 1.00 YK36 42 1.08 YK48 47 0.91
Σταθμός αναφοράς YK12 11  YK24 50  YK36 39  YK48 54  

Πίνακας ΙΙ. Ποσοστό των σταθμών δειγματοληψίας που υπερβαίνει το SQGs από την USEPA για
τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία (mg/kg) στα θαλάσσια ιζήματα
Table 2. Percentage of sampling stations that exceeded the SQGs by USEPA for elements (mg/kg)
in marine sediments

 Cr Mn Fe Cu Zn As Cd Pb

Μη-ρυπασμένο 36% 81% 84% 74% 84% 9% 100% 100%
Μέτρια ρυπασμένο 39% 7% 8% 15% 13% 42% 0% 0%
Βαριά ρυπασμένο 25% 11% 7% 11% 3% 49% 0% 0%
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Για τα αντιβιοτικά,  τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου (LOD) ήταν 0.3,  1  και 0.3  μg/kg ξηρό
βάρος και τα όρια ποσοτικοποίησης (LOQ) ήταν 1, 5 και 1 μg/kg ξηρό βάρος για την oxytetracycline,
florfenicol και  flumequine,  αντίστοιχα.  Σύμφωνα  με  την  παρούσα  μελέτη,  φαίνεται  ότι  η
oxytetracycline και η  florfenicol δεν ήταν ανιχνεύσιμα σε κανένα δείγμα. Πρέπει να ληφθεί υπόψιν
ότι υπήρχαν προβλήματα επίδρασης του υποστρώματος και πολύ χαμηλά ποσοστά ανάκτησης για
την oxytetracycline, επομένως κάποια υπολείμματα μπορεί να υπάρχουν αλλά να μην ανιχνεύονται
από την μέθοδο.  Ωστόσο, σε  αυτήν την περίπτωση,  οι πιθανές υπάρχουσες συγκεντρώσεις  είναι
εξαιρετικά  χαμηλές  (γύρω  στο  1  μg/kg ξηρό  βάρος,  ή  χαμηλότερα).  Υπολείμματα  flumequine
ανιχνεύτηκαν μόνο στο δείγμα ΥΚ2 σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από το LOQ, και στο δείγμα ΥΚ27
σε σχετικά χαμηλή συγκέντρωση 4.36 μg/kg ξηρή μάζα. Σύμφωνα με τον δείκτη εμπλουτισμού των
Primpas et al. (2010) η οικολογική κατάσταση των ΥΚ2 και ΥΚ27, όπου ανιχνεύτηκε η  flumequine,
είναι χαμηλή και κακή, αντίστοιχα. 

Συνεπώς, στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι ρύπανση με αντιβιοτικά των ιζημάτων κάτω από
τους κλωβούς ιχθυοτροφείων στην Ελλάδα είναι σπάνια (μόνο ένα 7% των μονάδων) και τα επίπεδα
των συγκεντρώσεων είναι πολύ χαμηλά (της τάξης των λίγων μg/kg ξηρής μάζας). Η flumequine ήταν
η μόνη ένωση που ανιχνεύτηκε και μπορεί να συσχετιστεί με τον μεγάλο χρόνο παραμονής της στα
θαλάσσια ιζήματα (Hektoen et al. 1995). Η συγκέντρωση της flumequine που μετρήθηκε, παρόλο που
είναι  χαμηλή σε  σχέση με  άλλες  μελέτες  (Liu et al.  2018),  είναι  πάνω από το  όριο βακτηριακής
αντοχής  (0.25 μg/L) που θεσπίστηκε από τους Bengtsson-Palme & Larsson (2016), υποδηλώνοντας
ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εκτίμηση της επίδρασης αυτών των χαμηλών υπολειμμάτων
αντιβιοτικών στις μικροβιακές κοινότητες και στην αντοχή τους που δημιουργείται στις συνθήκες της
Μεσογείου.
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ABSTRACT
Athanasios  Samaras*1,  Arkadios  Dimitroglou2,  Leonidas  Papaharisis3,  Costas  S.
Tsigenopoulos4,  Dimitrios  Chatziplis5 and  Michail  Pavlidis6:  Repeatability  and  individual
differences in cortisol responsiveness in European sea bass, Dicentrarchus labrax
The main objective of the present study was to describe individual divergent cortisol responsiveness in
European sea bass, Dicentrarchus labrax, and investigate mechanisms that regulate it. In this context, an
integration of experiments using different fish populations is presented, with particular interest in the
individual  repeatability  and  consistency  of  cortisol  stress  response. Results  showed  that  cortisol
response was a repeatable trait in all experiments, and that fish showing consistently low (LR) and high
(HR) cortisol stress responses can be identified. Further analysis revealed that the differences in cortisol
responsiveness were regulated at the head kidney level, by an overproduction of cortisol in HR fish due
to higher expression of the ACTH receptor gene combined with an over expression of 11β-hydroxylase,
an  enzyme involved in the production of cortisol,  and lower expression of 11β-HSD2, an enzyme of
cortisol catabolism.

Keywords: cortisol, European sea bass, individual responses, repeatability, selective breeding, stress

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Τα  ψάρια  στην  ιχθυοκαλλιέργεια  έρχονται  συχνά  σε  επαφή  με  δυνητικά  στρεσογόνα

ερεθίσματα,  όπως  ο  συγχρωτισμός,  η  αναισθητοποίηση  κ.λπ.  Η  καλύτερη  γνώση,  επομένως,  των
αποκρίσεών τους στο στρες μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή ορθότερων διαχειριστικών πρακτικών,
καθώς επίσης και στην πληρέστερη αξιολόγηση γεννητόρων σε προγράμματα γενετικής επιλογής. Έίναι
γνωστό  ότι  άτομα  του  ίδιου  είδους  μπορεί  να  εμφανίζουν  διαφορετικές  φυσιολογικές  και
συμπεριφορικές αποκρίσεις στο ίδιο ερέθισμα, οι οποίες να είναι σταθερές στο χρόνο. Το σύνολο των
αποκρίσεων  αυτών  έχει  περιγραφεί  σε  αρκετά  είδη  ζώων,  συμπεριλαμβανομένων  των  ψαριών
(Castanheira et al.  2015)  και  φαίνεται  να  προκύπτει  από  γενετικούς,  επιγενετικούς  και
περιβαλλοντικούς  παράγοντες  (Winberg et al.  2016).  Δύο  κύριες  κατηγορίες  αποκρίσεων
παρατηρούνται, συγκεκριμένα η προδραστική (proactive) και η αναδραστική (reactive) (Koolhaas et al.
1999;  Castanheira et al.  2015).  Έτσι,  ζώα  που  εμφανίζουν  την  προδραστική  απόκριση  είναι  πιο
επιθετικά, έχουν μικρότερη συμπεριφορική πλαστικότητα ενώ χαρακτηρίζονται και από χαμηλότερη
δραστικότητα  του  άξονα  του  στρες  (υποθάλαμος  –  υπόφυση  –  μεσονεφρικός  ιστός  στα  ψάρια;
hypothalamus–pituitary –  interrenal axis,  HPI) (Koolhaas et al. 1999). Στον αντίποδα, τα αναδραστικά
άτομα δεν είναι επιθετικά, έχουν συμπεριφορική πλαστικότητα ενώ εμφανίζουν υψηλή δραστικότητα
του HPI άξονα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη δραστικότητα του HPI άξονα, τελικό προϊόν του οποίου
είναι η κορτιζόλη, έχει φανεί σε αρκετά είδη σπονδυλωτών, μεταξύ των οποίων και είδη ψαριών, να
υπάρχουν άτομα που έχουν σταθερά χαμηλές (low responding,  LR) ή υψηλές (high responding,  HR)
αποκρίσεις κορτιζόλης στο στρες (Hori et al. 2012; Pottinger et al. 1992; Samaras et al. 2016; Sgoifo et
al. 1996). Οι φαινότυποι αυτοί έχουν συσχετιστεί με διαφορές στην απόδοση, όπως η αύξηση και η
ανθεκτικότητα σε ασθένειες (Pottinger et al.  1992), καθώς και σε μεταβολικές διεργασίες ιδίως στο
ήπαρ (Samaras et al. 2016a). Στο πλαίσιο αυτό, η ατομική σταθερότητα της απόκρισης κορτιζόλης, είναι
ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερης σημασίας για την ιχθυοκαλλιέργεια.
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To λαβράκι,  Dicentrarchus labrax,  είναι  ένα  είδος  που  χαρακτηρίζεται  από  υψηλές
συγκεντρώσεις  κορτιζόλης,  τόσο  σε  καταστάσεις  ηρεμίας  όσο  και  μετά  την  έκθεση  σε  οξύ  στρες
(Fanouraki et al. 2011, Samaras et al. 2016b). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη δραστηριότητα γύρω
από την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής επιλογής για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του είδους
σε συνθήκες εκτροφής και  η  απόκριση  στο στρες  μπορεί  να αποτελέσει  ένα κριτήριο  επιλογής με
πολυποίκιλη  δράση σε  χαρακτηριστικά  που ενδιαφέρουν τους παραγωγούς,  όπως η αύξηση και  η
ανθεκτικότητα  σε  ασθένειες.  Παρ’  όλα  αυτά,  οι  πρώτες  προσπάθειες  καταγραφής  της
επαναληπτικότητας  και  κληρονομησιμότητας  του  χαρακτηριστικού  αυτού  δεν  έδειξαν  να  υπάρχει
αρκετό  γενετικό  υπόβαθρο  στην  απόκριση  κορτιζόλης  (h2=0.08,  Volckaert et al.  2012,  Φανουράκη
2010). Η χρήση όμως ψαριών με στενές συγγενικές σχέσεις στις παραπάνω έρευνες αλλά και οι ήπιες
συνθήκες στρες (μόνο μέσω μείωσης της στάθμης νερού) πιθανώς να ευθύνεται για τη μη-εύρεση
ατομικής σταθερότητας και κληρονομησιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρήθηκε απαραίτητο να μελετηθεί η απόκριση κορτιζόλης σε πληθυσμούς
με  μεγαλύτερη  γενετική  ποικιλομορφία,  καθώς  με  αυτόν  τον  τρόπο  θα  υπήρχε  η  απαραίτητη
παραλλακτικότητα  ώστε  να  προσδιοριστεί  με  μεγαλύτερη  ακρίβεια  η  επαναληπτικότητα  του
χαρακτηριστικού  αυτού.  Για  το  σκοπό  αυτό  υλοποιήθηκαν  πειράματα  σε  πληθυσμούς  λαβρακιών
προερχόμενων από πρόγραμμα γενετικής  επιλογής  εταιρίας  ιχθυοκαλλιέργειας.  Η παρούσα μελέτη
στοχεύει  στην  παρουσίαση  της  σύνθεσης  των  αποτελεσμάτων  της  ατομικής  σταθερότητας  και
επαναληπτικότητας  της  απόκρισης  κορτιζόλης  από  πειράματα  σε  διαφορετικούς  πληθυσμούς
λαβρακιού,  καθώς  επίσης  και  στην  περιγραφή  βασικών  λειτουργιών  που  ρυθμίζουν  τις  ατομικές
διαφορές σε νευροενδοκρινικό και μοριακό επίπεδο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Χρησιμοποιήθηκαν  ατομικά  μαρκαρισμένα  (με  PIT μάρκες)  λαβράκια  προερχόμενα  από

πρόγραμμα γενετικής επιλογής. Συνολικά, έλαβαν χώρα 3 πειράματα χρησιμοποιώντας 72 ψάρια στο
Πείραμα 1 (6 οικογένειες των 12 ατόμων), 960 άτομα στο Πείραμα 2 (96 οικογένειες των 10 ατόμων)
και 400 άτομα στο Πείραμα 3 (20 οικογένειες των 20 ατόμων).

Το πειραματικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της ατομικής σταθερότητας
στην απόκριση κορτιζόλης στο λαβράκι περιελάμβανε την εφαρμογή οξέος στρες μέσω της μείωσης της
στάθμης του νερού στο 1/3 του αρχικού όγκου και του κυνηγητού με απόχη για 5 λεπτά μία φορά το
μήνα και για 4 (Πείραμα 1) ή 3 (Πειράματα 2 & 3) συνεχόμενους μήνες. Το πρωτόκολλο αυτό του οξέος
στρες  έχει  αξιολογηθεί  και  προτυποποιηθεί  σε  πολλά  είδη  της  μεσογειακής  ιχθυοκαλλιέργειας
οδηγώντας  στην  απόκριση  κορτιζόλης  με  αύξηση της  συγκέντρωση της  ορμόνης  στην  κυκλοφορία
(Fanouraki et al.,  2011).  Μισή ώρα μετά το τέλος του κυνηγητού τα ψάρια συλλέγονταν άμεσα με
απόχη, τοποθετούνται  σε  δεξαμενή αναισθησίας  με  φαινοξυαιθανόλη (ethylene glycol monophenyl
ether; 300 ppm; Merck; 807291; USA) και συλλέγονταν δείγματα αίματος από το ουραίο αγγείο μέσω
ηπαρινισμένων συρίγγων. Το αίμα εν συνεχεία φυγοκεντρούνταν (2,000 g; 10 min) και το πλάσμα που
προέκυπτε φυλάσσονταν στους -20°C μέχρι να αναλυθεί.

Η  κύρια  ενδοκρινική  παράμετρος  που  αναλύθηκε  στο  πλάσμα  όλων  των  ψαριών  ήταν  η
κορτιζόλη, ο προσδιορισμός της οποίας έγινε μέσω εμπορικής συσκευασίας ανοσοενζυμικής μεθόδου
ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)  που  έχει  προηγουμένως  αξιολογηθεί  στο  λαβράκι
(DRG®Instruments GmbH,  Germany)  (Samaras et al.,  2017).  Σε  επιλεγμένα  δείγματα  αναλύθηκαν
επιπλέον  οι  συγκεντρώσεις  της  αδρενοκορτικοτρόπου  ορμόνης  (ACTH)  και  της  κορτιζόνης  μέσω
εμπορικών  συσκευασιών  ELISA (CUSABIO®,  CUSABIO BIOTECH Co.  Ltd,  China και  Abbexa Ltd,  UK,
αντίστοιχα).

Για  τον  υπολογισμό  της  επαναληπτικότητας  και  τον  χαρακτηρισμό  των  LR και  HR ατόμων
χρησιμοποιήθηκαν οι σταθμισμένες τιμές των συγκεντρώσεων κορτιζόλης (Z-score). Αυτό έγινε για να
σταθμιστεί πιθανή μεταβλητότητα μεταξύ των δειγματοληψιών. Η επαναληπτικότητα υπολογίστηκε με
τη χρήση του συντελεστή επαναληπτικότητας,  r.  Η σταθερότητα της απόκρισης ενός ατόμου μεταξύ
των δειγματοληψιών ελέγχθηκε με τη χρήση ιεραρχικής ανάλυσης μεταβλητότητας (nested ANOVA) με
παράγοντες τα άτομα και τις οικογένειες.

Για  την  ταυτοποίηση  των  LR και  HR ατόμων  χρησιμοποιήθηκε  το  αθροιστικό  Z-score κάθε
ατόμου από όλες τις δειγματοληψίες, το οποίο και εν συνεχεία ταξινομήθηκε. Τα ψάρια που ανήκαν
στο ανώτερο 25% της κατανομής χαρακτηρίστηκαν ως HR και αυτά που ήταν στο κατώτερο 25% ως LR. 
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Τέλος, σε επιλεγμένα  LR και  HR άτομα έλαβε χώρα in vitro επώαση και έγχυση του πρόσθιου
τμήματος του νεφρού σε σύστημα superfusion με σκοπό να εκτιμηθεί η βιοσυνθετική τους ικανότητα
να παράγουν κορτιζόλη όταν διεγερθούν με  ACTH. Στα ψάρια αυτά έγινε επίσης προσδιορισμός της
έκφρασης γονιδίων που ρυθμίζουν την παραγωγή και έκκριση κορτιζόλης μέσω real-time PCR.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΉΤΉΣΉ
Σε όλα τα πειράματα υπολογίστηκε ένας μέτριος έως υψηλός συντελεστής επαναληπτικότητας,

υποδεικνύοντας έτσι πως η απόκριση κορτιζόλης στο λαβράκι είναι ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζει
ατομική σταθερότητα και επαναληπτικότητα (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Συντελεστής επαναληπτικότητας των συγκεντρώσεων κορτιζόλης μετά την εφαρμογή οξέος στρες.

Πείραμα 1 Πείραμα 2 Πείραμα 3

Συντελεστής επαναληπτικότητας 0.39 0.29 0.44

Η ύπαρξη αυτής της ατομικής επαναληπτικότητας, η οποία επιβεβαιώνεται σε διαφορετικούς
πληθυσμούς λαβρακιού, υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός σημαντικού γενετικού υποβάθρου πίσω από το
χαρακτηριστικό αυτό, η οποία έχει προσφάτως εκτιμηθεί σε h2 = 0.36-0.37 (Chatziplis et al. submitted;
Vandeputte et al.  2016). Έπιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί γενετικοί τόποι (Quantitative Trait Loci,  QTL)
που σχετίζονται με την ένταση της απόκρισης κορτιζόλης (Chatziplis et al.  submitted;  Massault et al.
2009).

Έν  συνεχεία,  ταυτοποιήθηκαν  LR και  HR άτομα σε  κάθε  πείραμα.  Ως  προς  τις  ενδοκρινικές
διαφορές τους, τα άτομα αυτά εκτός της συγκέντρωσης κορτιζόλης στο αίμα είχαν διαφορές και στη
συγκέντρωση της ελεύθερης, επομένως βιολογικά ενεργής, συγκέντρωσης κορτιζόλης η οποία και ήταν
υψηλότερη  στα  HR ψάρια.  Έπιπλέον,  εμφάνισαν  διαφορές  στο  λόγο  κορτιζόνης  προς  κορτιζόλη,
φανερώνοντας έναν εντονότερο καταβολισμό της κορτιζόλης στα LR άτομα. Έπιπλέον, τα ψάρια αυτά
μελετήθηκαν ως προς τη συγκέντρωση της  ACTH, της ορμόνης δηλαδή που διεγείρει τα κύτταρα του
μεσονεφρικού ιστού να παράγουν κορτιζόλη. Παρά τις έντονες διαφορές στην κορτιζόλη, η  ACTH δε
φάνηκε να διαφέρει τόσο πριν όσο και μετά την έκθεση στο πρωτόκολλο στρες, φανερώνοντας έτσι
πως δεν αποτελεί την κύρια αιτία για τις παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των δύο φαινοτύπων.

Έπιπλέον,  το  πείραμα της  in vitro μελέτης της  βιοσυνθετικής  ικανότητας του  μεσονεφρικού
ιστού  με  τη  μέθοδο  επώασης  και  έγχυσης  (superfusion)  έδειξε  ότι  διέγερση  του  ιστού  με  ACTH
προκάλεσε μία εντονότερη και μεγαλύτερης διάρκειας έκκριση κορτιζόλης στα HR σε σχέση με τα LR
ψάρια.  Έπίσης παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί  τον υποδοχέα της
ACTH, ονομαστικά του υποδοχέα 2 της μελανοκορτίνης,  MC2R, στα HR ψάρια, η οποία συνοδευόταν
από αυξημένη έκφραση του γονιδίου ενός ενζύμου που συμμετέχει στην παραγωγή κορτιζόλης, της
11β-υδροξυλάσης (CYP11B1). Τα παραπάνω υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα του υποδοχέα της ACTH,
MC2R στη  ρύθμιση  των  ατομικών  διαφορών  στην  απόκριση  κορτιζόλης  στο  στρες.  Τέλος,
παρατηρήθηκε  αυξημένη  έκφραση  του  γονιδίου  που  εκφράζει  το  ένζυμο  11β-υδροξυστεροειδής
δεϋδρογονάση τύπου 2  (HSD11B2)  στα  LR άτομα,  το  οποίο ένζυμο καταλύει  τον  καταβολισμό  της
κορτιζόλης  σε  κορτιζόνη.  Το  γεγονός  αυτό  δείχνει  για  πρώτη  φορά ότι  μπορεί  να  λαμβάνει  χώρα
ρύθμιση της δυναμικής της κορτιζόλης και στο μεσονεφρικό ιστό μέσω του καταβολισμού της αμέσως
μετά την παραγωγή της ορμόνης, γεγονός που συμπληρώνει την παρατήρηση ότι μετά την έκθεση σε
στρες ο λόγος κορτιζόνης προς κορτιζόλης είναι υψηλότερος σε αυτά τα ψάρια.

Ολα τα παραπάνω φανερώνουν την ύπαρξη γενετικής  βάσης στην απόκριση κορτιζόλης στο
λαβράκι και υπογραμμίζουν το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει το χαρακτηριστικό αυτό ως
κριτήριο επιλογής σε προγράμματα γενετικής επιλογής. Συγκεκριμένα, καθώς είναι γνωστό ότι η έντονη
απόκριση  κορτιζόλης  στο  στρες  μπορεί  να  επηρεάζει  την  αύξηση  (Pottinger 2006)  και  να  ευνοεί
αναπαραγωγικές  δυσλειτουργίες  και  έξαρση  ασθενειών  (FAO 2019)  μπορεί  να  αποτελέσει  ένα
σημαντικό κριτήριο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ψαριών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ενταγμένο στο COFASP με τίτλο ROBUSTBASS
“Advanced selective breeding for robustness,  disease and stress resistance in European seabass
(Dicentrarchus labrax)  through the use of Next Generation Sequencing techniques for genetic
improvement” και το Έπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΈΠΑΛ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με κωδικό 185359.
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ABSTRACT
Panagiotis D. Dimitriou1, Margarita Kagiorgi2, Nikolaos Lampadariou3, Dimitris Polimerakis4, Ioannis
Karakassis5: Coresponse of benthic macrofauna and meiofauna to organic enrichment from fish farms

The response of benthic macrofauna to organic enrichment is well established and the developed benthic
indicators are widely used in the context of monitoring programs for the implementation of the EU Water
Framework Directive. In contrast, benthic meiofauna does not possess such an established paradigm and although
monitoring tools have been proposed they are not currently used in monitoring programs. The present study aims
to analyze macrofaunal and meiofaunal-nematode data sampled at the same time from stations with increasing
distance from aquaculture fish farm cages in Greece (with the corresponding change in organic enrichment). The
results of the analysis indicate that there is statistically significant covariance between macrofaunal and
meiofaunal community structure and the change of organic enrichment is reflected on both communities.
Additionally, stations with different macrofaunal Ecological Status have significantly different nematode
communities as well as values of meiofaunal disturbance indicators.

Keywords: Aquaculture, Ecological Status, Macrofauna, Meiofauna, Anthropogenic effects, Benthic ecosystems

EΙΣΑΓΩΓΗ
H απόκριση της βενθικής μακροπανιδας στον οργανικό εμπλουτισμό των θαλασσιών ιζημάτων έχει

περιγραφεί αναλυτικά από τους Pearson & Rosenberg (1978) και έκτοτε έχει παρατεθεί σε περισσότερες από
3000 δημοσιεύσεις. Από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου έχουν προκύψει μία σειρά από βιοτικούς
δείκτες οικολογικής κατάστασης που χρησιμοποιούνται ευρέως σε προγράμματα περιβαλλοντικής
παρακολούθησης που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Παραδείγματα
τέτοιων δεικτών αποτελούν οι ΑΜΒΙ και Μ-ΑΜΒΙ, o BENTIX, οι BQI και BQI-Family και έχουν χρησιμοποιηθεί
ευρέως σε επιστημονικές δημοσιεύεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
(Dimitriou et al. 2015, Karakassis et al. 2013, Moraitis et al. 2013).

Αντίθετα με την μακροπανίδα, η απόκριση της βενθικής μειοπανίδας στον οργανικό εμπλουτισμό δεν
φαίνεται να ακολουθεί κάποιο ξεκάθαρο πρότυπο με γενική εφαρμογή. Η συζήτηση για την χρήση της
μειοπανίδας στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων διαρκεί περισσότερο από
δύο δεκαετίες (Moore & Bett 1989), με αποτέλεσμα πλέον η μειοπανίδα να μην συμπεριλαμβάνεται επισήμως σε
προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης παρά τα πλεονεκτήματά της, όπως η μικρή κινητικότητα η
υψηλή ποικιλομορφία, ο μικρός χρόνος αναπαραγωγής, η άμεση βενθική ανάπτυξη και η παγκόσμια κατανομή
της (Kennedy & Jacoby 1999). Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται το μικρό τους μέγεθος, η υψηλή χωρική και
χρονική μεταβλητότητα, η υψηλή ταξινομική εξειδίκευση που απαιτείται και η περιορισμένη ταξινομική
βιβλιογραφία για συγκεκριμένες περιοχές όπως η ανατολική Μεσόγειος. Αν και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως,
έχουν αναπτυχθεί δείκτες διατάραξης που βασίζονται στην δομή της μειοπανιδικής κοινότητας όπως ο δείκτης
Nematod/Copepod ratio (N/C ratio) (Warwick 1981) και ο δείκτης Maturity Index (M.I.) (Bongers 1990).

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων που συνδυάζει δεδομένα μακροπανίδας
και μειοπανίδας που προέρχονται από σταθμούς δειγματοληψίας σε αυξανόμενη απόσταση από πέντε μονάδες
υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Οι σταθμοί περιλαμβάνουν την αναμενόμενη
αυξανόμενη ένταση οργανικού εμπλουτισμού και την μείωσης του οξειδοαναγωγικού δυναμικού σε σχέση με την
απόσταση από τους κλωβούς και αντίστοιχα ένα μεγάλο εύρος οικολογικής κατάστασης που έχει προσδιοριστεί
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με την χρήση δεικτών οικολογικής κατάστασης με βάση την μακροπανίδα. Σκοπός της μελέτης ήταν να ελεγχθούν
οι εξής υποθέσεις:

1) Το πρότυπο δομής και ποικιλότητας των ειδών της μακροπανιδικής κοινότητας συσχετίζεται και
συμμεταβάλεται με το αντίστοιχο πρότυπο των ειδών νηματωδών στους αντίστοιχους σταθμούς
δειγματοληψίας.

2) Η οικολογική κατάσταση, όπως προσδιορίζεται μέσω καθιερωμένων δεικτών μακροπανίδας,
αντικατοπτρίζεται τόσο στη δομή των κοινοτήτων των νηματωδών όσο και στις ενδείξεις δεικτών διατάραξης που
υπολογίζονται από την μειοπανιδική κοινότητα.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα δεδομένα της μελέτης προέρχονται από το ερευνητικό πρόγραμμα MERAMED

http://meramed.akvaplan.com/metadata/ από δειγματοληψίες που έγιναν σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ΥΔ)
στην περιοχή του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους. Οι μονάδες ΥΔ διέφεραν ως προς την βαθυμετρία, την
ιχθυοφόρτιση και τον τύπο του ιζήματος. Δεδομένα μακροπανίδας και η αντίστοιχη οικολογική κατάσταση
παρουσιάζονται στις δημοσιεύσεις (Dimitriou et al. 2012, Karakassis et al. 2013, Lampadariou et al. 2005).

Οι σταθμοί δειγματοληψίας περιλάμβαναν μία αυξανόμενη απόσταση από τους κλωβούς (0μ, 5μ, 25μ, 50μ)
καθώς και σταθμό ελέγχου. Όλες οι δειγματοληψίες έγιναν με την χρήση πυρηνοληπτών με την τελική αφθονία
να υπολογίζεται από μέσο όρο τριών επαναληπτικών δειγμάτων. Επιπροσθέτως, σε τρεις περιοχές έγιναν τρεις
εποχιακές δειγματοληψίες (Μάρτιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των σταθμών
να ανέρχεται σε 63.

Τα δείγματα της μακροπανίδας και της μειοπανίδας επεξεργάστηκαν με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα με
σκοπό την απομόνωση των οργανισμών από το ίζημα. Οι μακροπανιδικοί οργανισμοί προσδιορίστηκαν σε
επίπεδο είδους και στην συνέχεια προσδιορίστηκε η οικολογική κατάσταση με την χρήση του μακροπανιδικού
δείκτη BQI-Family. Από τους μειοπανιδικούς οργανισμούς, μόνο οι νηματώδεις αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο
είδους και συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση. Επίσης υπολογίστηκαν και οι δείκτες διατάραξης Μ.Ι. και N/C ratio.
Τέλος και για τις δύο κοινότητες υπολογίστηκε ο συνολικός αριθμός ειδών και (S) και οι δείκτες Shannon Winner
log10 (H’) και Hurlbert’s Expected number of Species για 50 άτομα ES(50).

Για την υπόθεση 1, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση RELATE του προγράμματος PRIMER-E v7.1 στο σύνολο των
δεδομένων μακροπανίδας και μειοπανίδας καθώς και ανάλυση συσχέτισης Spearman μεταξύ αντίστοιχων
ζευγαριών δεικτών ποικιλότητας. Για την υπόθεση 2, οι σταθμοί ομαδοποιήθηκαν με βάση την οικολογική
κατάσταση της μακροπανίδας και κατασκευάστηκε διάγραμμα Multidimentinal Scalling (MDS) από τα δεδομένα
της μειοπανίδας με τις ομαδοποιήσεις να συγκρίνονται με την μέθοδο Analysis of Similarities (ANOSIM) με την
χρήση του προγράμματος PRIMER v7.1. Τέλος, για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του δείκτη BQI-Family με τους
μειοπανιδικούς δείκτες διατάραξης N/C ratio και Μ.Ι. χρησιμοποιήθηκε η συσχέτιση Spearman, καθώς και μια
γραφική παράσταση που παρουσιάζει την μέση τιμή και τυπική απόκλιση των τιμών του κάθε μειοπανιδικού
δείκτη στους σταθμούς που ανήκουν σε καθεμία από τις πέντε πιθανές οικολογικής καταστάσεις με βάση την
μακροπανίδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Υπόθεση 1

Η ανάλυση RELATE μεταξύ των κοινοτήτων μακροπανίδας και νηματωδών σε επίπεδο είδους έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με r = 0.59, p < 0.01. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι σε επίπεδο
κοινότητας υπάρχει συμμεταβολή στο σύνολο των σταθμών ως αποτέλεσμα της διαφοροποίησης των επιπέδων
μεταβολής του οργανικού εμπλουτισμού. Η συμμεταβολή δεν επηρεάζεται από άλλους παράγοντες
μεταβλητότητας όπως το βάθος, το είδος του υποστρώματος και η ιχθυοφόρτιση των μονάδων.

Η συσχέτιση Spearman μεταξύ των δεικτών ποικιλότητας έδειξε ότι υπάρχει υψηλή, θετική στατιστικά
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ποικιλότητας μακροπανίδας και νηματωδών (Smacro – Snema: r=0,66, p<0,05,
ES(50)macro - ES(50)nema: r=0,57, p<0,05, H'macro - H'nema: r=0,59 , p<0,05). Συνεπώς η συμμεταβολή των κοινοτήτων
είναι εμφανής και σε επίπεδο ποικιλότητας.
Υπόθεση 2
Το διάγραμμα MDS (Εικόνα 1) των σταθμών των νηματωδών με χαρακτηρισμό οικολογικής κατάστασης με βάση
τον μακροπανιδικό δείκτη BQI-Family δείχνει ότι σταθμοί με την ίδια οικολογική κατάσταση τείνουν να
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ομαδοποιούνται με μία κλίση βελτιούμενης οικολογικής κατάστασης από τα αριστερά (Κακή-Φτωχή-Μέτρια)
προς τα δεξιά (Καλή-Υψηλή).

Εικ. 1. Διάγραμμα MDS των νηματωδών. Κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε έναν σταθμό δειγματοληψίας με την
αντίστοιχη απόσταση από τους κλωβούς. Τα χρώματα και τα σύμβολα αντιστοιχούν σε διαφορετικές
οικολογικές καταστάσεις όπως ταξινομούνται από τον δείκτη, BQI-Family. (κόκκινος ρόμβος: Κακή
κατάσταση, πορτοκαλί τρίγωνο: Φτωχή, κίτρινο τετράγωνο: Μέτρια κατάσταση, πράσινο ανεστραμμένο
τρίγωνο: Καλή κατάσταση και μπλε κύκλος: Υψηλή κατάσταση).
Fig. 1. MDS plot of nematode data. Each symbol corresponds to a sampling station with the corresponding
distance from the fish cages. Colors and symbols correspond to different ecological statuses as classified by
the BQI-Family indicator. (red rhombus: Bad condition, orange triangle: Poor, yellow square: Moderate,
green inverted triangle: Good condition and blue circle: High condition)

Η ομαδοποίηση αυτή επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της ANOSIM (Πίνακας 2), που δείχνει η δομή
της μειοπανιδικής κοινότητας σε όλα τα ζεύγη συγκρίσεων μεταξύ ομάδων σταθμών με διαφορετική οικολογική
είναι σημαντικά διαφορετική (p <0,05), με εξαίρεση τα ζευγάρια Φτωχή-Μέτρια και Καλή-Υψηλή.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα ANOSIM νηματωδών μεταξύ σταθμών που ανήκουν στις πέντε διαφορετικές
οικολογικές κατάστασης όπως προκύπτουν από τον μακροπανιδικό δείκτη BQI-Family.
Table 1 ANOSIM results of nematode data between stations belonging to the five different ecological statuses
as classified by the macrofaunal indicator BQI-Family.

Global R: 0.31, p < 0.01

Bad Poor Moderate Good

Bad -
Poor R=0.5, p<0.01 -

Moderate R=0.76, p<0.01 ns -
Good R=0.87, p<0.01 R=0.2, p<0.05 R=0.21, p<0.05 -
High R=1, p<0.01 R=0.38, p<0.05 R=0.35, p<0.05 ns

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η δομή της κοινότητας των νηματωδών διαφέρει μεταξύ
σταθμών με διαφορετική οικολογική κατάσταση. Ο οργανικός εμπλουτισμός που αντικατοπτρίζεται στην
οικολογική κατάσταση με βάση την μακροπανίδα φαίνεται ότι επηρεάζει και διαφοροποιεί την δομή της
κοινότητας των νηματωδών περισσότερο μεταξύ «απομακρυσμένων» οικολογικών καταστάσεων αλλά και σε
κάποιες περιπτώσεις μεταξύ συνεχόμενων.

Και οι δύο μειοπανιδικοί δείκτες διατάραξης N/C ratio και M.I. παρουσίασαν υψηλή, θετική και στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με τον δείκτη BQI-Family (N/C – BQI-Family : r=0,76, p<0,01 και MI – BQI-Family: r=0,59,
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p<0,01). Στο διάγραμμα (Εικόνα 2) η μέση τιμή (SD) των τιμών των δύο δεικτών διατάραξης της μειοπανίδας
εμφανίζουν χαμηλή αλληλοκάλλυψη μεταξύ των διαφορετικών οικολογικών καταστάσεων.

Εικ 2. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των δύο δεικτών διατάραξης μειοπανίδας (Maturity Index και
Nematod/Copepod ratio). Η μέση τιμή υπολογίστηκε από τους σταθμούς ομαδοποιημένους με βάση την
οικολογική κατάσταση όπως προέκυψε από τον δείκτη BQI-Family.
Fig 2. Average (±SD) of two meiofaunal disturbance indicators (Maturity Index and Nematod/Copepod ratio).
The average value was calculated from the corresponding value of stations grouped according to the
ecological status based on the macrofaunal indicator BQI-Family.

Συμπερασματικά, η δομή της μειοπανιδικής κοινότητας επηρεάζεται από την μεταβολή του οργανικού
εμπλουτισμού που προκαλείται από την ιχθυοκαλλιέργεια. Αν και το πρότυπο απόκρισης της μειοπανίδας δεν
είναι τόσο ξεκάθαρο όσο το αντίστοιχο της μακροπανίδας, η δομή της μειοπανιδικής κοινότητας διαφέρει
σημαντικά μεταξύ οικολογικών καταστάσεων. Με το δεδομένο ότι υπάρχει απόκριση της μειοπανίδας στον
οργανικό εμπλουτισμό, η μεθοδολογία της συγκεκριμένης μελέτης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για
τον σχεδιασμό μελλοντικών μελετών.
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ABSTRACT
The meagre (Argyrosomus regius) is a species with a great potential for the diversification of aquaculture
in the Mediterranean region with increasingly production. The study evaluated the effect of constant
and cycling annual temperatures on the reproductive maturation process on the spawning success after
hormonal therapy with GnRHa implants. Significant difference in the initial oocyte diameter, relative
fecundity  and spermiation  index  were  found between fish  exposed to  constant  and  cycling  annual
temperatures. Egg quality aspects  (such as hatching success,  1 day embryo and 4 and 7 days larval
survival)  were monitored only for fish in the cycling group, since spawning and egg production was
limited  in  fish  exposed  to  constant  temperatures.  Annual  cycling  temperatures  were  shown  to  be
important for the reproductive maturation in meagre, allowing the proper development of gametes,
with males being more seriously affected by the constant temperature than females.
Key words: Temperature, sperm, oocytes, reproduction, GnRHa.

INTRODUCTION 
In recent years the overexploitation of marine resources is a major problem worldwide

regarding seafood availability. Aquaculture contributes to seafood production and may solve
part of the overexploitation problems that many marine species are facing. One of the main
problems on  captive  rearing  is  reproduction,  because  when  reared  in  captivity,  most  fish
species exhibit some degree of reproductive dysfunction (Mylonas & Zohar 2001). In males,
the most common reproductive dysfunction is reduced sperm volume and diminished quality,
and in females it is the unpredictable occurrence or failure of oocyte maturation (OM), and
hence ovulation or spawning (Mylonas & Zohar 2001).  One species that present problems
related to reproduction is  the meagre (Argyrosomus regius,  Asso 1801 called “κρανίος”  in
Greek), which is a very important species for the Mediterranean aquaculture diversification
and production (Duncan et al. 2013). Meagre production increased rapidly in the last decade,
with  large  advances  and  success  on  spawning  induction  methods  (Duncan  et  al.  2013),
although reproduction in captivity still remains a problem (Duncan et al., 2013) and fish rarely
undergo spontaneous OM, ovulation and spawning in captivity (Duncan et al. 2013; Mylonas
et al. 2013). 

Knowing that the endocrine reproduction axis is controlled by environmental factors,
such as water temperature, salinity and photoperiod, it is possible to influence reproduction
efficiency by manipulating these parameters in captivity, together with tank size, water depth
or rearing density (Mylonas  et al., 2010). It is well known that the photoperiod is the most
important  environmental  parameter  used  by  animals  to  synchronize  their  reproductive
function.  In  fish,  temperature  is  also  important,  but  mainly  during  the  spawning  season.
Mediterranean hatcheries in general use borehole water for their broodstock for biosecurity
reasons (lack of pathogens), and thus heat and cool the water (since bore hole water has a
constant temperature of 18-20°C) in order to expose breeders to the natural thermal regime
fish are exposed in nature. Heating and cooling is expensive, however, and it would be cost-
effective if this water could be used without the need to heat or cool. In the present study we
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manipulated the temperature during the whole year and then used hormonal therapies to
induce OM and spawning of meagre when the natural spawning season arrived, and evaluated
the effect of constant and cycling temperatures on the reproductive maturation process and
on spawning success, egg/sperm quality and larval survival.

MATERIAL AND METHODS 
The meagre broodstocks were maintained in separate 15 m3 tanks at the Hellenic Center

for Marine Research (HCMR) facilities at an annual cycling temperature (Cycling T,  16.4 to
19.6°C)  or  a  constant  temperature  (Constant  T,  19.4±0.6°C)  typical  of  the borehole  water
temperature  of  commercial  hatcheries  in  the  Mediterranean  region.  During  the  spawning
season (May 2019), separate couples of meagre obtained from the two temperature regimes
were placed in 5 m3 spawning tanks and were induced to spawn using gonadotropin releasing
hormone agonist (GnRHa) implants. 

Females were induced every week with a GnRHa injection (four administrations of 50µg
kg-1) and males treated with a GnRHa implants every 15 days (two administrations of 50µg kg -

1). Plasma levels of the sex steroid hormones were evaluated at the first GnRHa treatment.
Throughout the study, we monitored and evaluated oocyte development and sperm quality
using Computer Assisted Sperm Analysis (CASA), as well as spawning success ( i.e.  fecundity,
fertilization success, egg quality, embryo and larval survival). Spermiation was evaluated using
a subjective evaluation using an index as follows: S0 = no milt released, S1 = only a drop of milt
released after multiple stripping  attempts and S2 = milt  was released easily  after the first
stripping attempt. The parameters that fulfill the prerequisites of analysis of variance (ANOVA)
were  performed  with  a  two-way  ANOVA  and  the  parameters  that  did  not  fulfill  the
prerequisites were compared using t-test. A level of P 0.05 was set as statistically significant. ˂

RESULTS AND DISCUSSION
The  oocyte  diameter  in  the  first  sampling  varied  between  fish  in  the  two  thermal

regimes (Figure 1), with the cycling T females having larger oocyte diameters (P=0.025). So,
thermal manipulation during the year and the reproductive maturation process affected the
fishes from the Constant T group, which had smaller oocyte diameter in comparison to the
oocyte  diameter  of  fishes  from  Cycling  T  group.  In  nature,  the  optimal  temperatures  for
development and growth of meagre are 17-21°C (Cárdenas 2010), and temperatures in this
range were applied successfully in other meagre reproduction experiments (Mylonas et al.,
2013, 2016). Those temperatures were very close to the natural temperature regime that the
Cycling  T  group  was  exposed  during  this  experiment,  exhibiting  a  more  proper  result  for
meagre oocyte development.  

After the first GnRHa injection, oocyte diameters did not vary between the two groups.
Probably the first GnRHa injection improved oocyte diameter of fish from the Constant T group
and also stimulated vitellogenesis and maturation, since vitellogenic oocytes were found until
the end of the experiment and the most consistent spawns were observed mainly during the
2nd and 3rd GnRHa injections. Mylonas et al. (2015) obtained good quality eggs and larvae in
meagre using GnRHa weekly injections and GnRHa implants, but observed more consistent
spawning and better control of egg production using weekly injections, showing that probably
the injections improved the oocyte diameter average and quality. 

The  males  exposed  to  Constant  T  exhibited  a  relatively  lower  sperm  index  with
significant differences between groups (Figure 2) with individuals in this group not releasing
any sperm at the beginning of the experiment prior to the first treatment with GnRHa implant.
However, after the first GnRHa implant they started releasing some sperm, as can be seen by
the increase in their sperm index (Figure 2). So, males seemed to be more affected by the
exposure to the constant temperature than females, producing very small volumes of sperm,
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which by the end, resulted in few evaluations of sperm quality parameters ( i.e. sperm density,
motility duration and motility). 
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Figure 1. Mean (±SEM) oocyte diameter of female meagre exposed to Constant T or Cycling T,
after  each GnRHa injection  (once  per  week).  Numbers inside  the  bars indicate  the number of
females evaluated. At the first GnRHa treatment (separated by the bar) there was a significant
difference between the two groups (ANOVA P=0.025), while no statistical difference was observed
for the subsequent sampling). 

1 2 3 4 1 2 3 4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S3

S2

S1

S0

Time after start of the experiment (weeks)

Sp
e

rm
 In

d
e

x 
(%

)

Figure  2:  Spermiation  index  (%  of  fish  at  each  category)  of  meagre  exposed  to  different
temperature regimes during the year and treated with GnRHa implants at time 0 and 2 weeks
(black arrows). Sperm index was significantly different between the two rearing regimes (P=0.019).

Differences  in  spawning  kinetics  were  observed  between  the  two  groups,  with
differences in number of spawns after all  injections, but no differences were found in egg
quality  and embryo survival.  Besides there no difference in the relative fecundity between
temperature regimes (Figure 3), a tendency of a higher relative fecundity in Cycling T group
can be observed.  

ANOVA Table (P values)   P 
Injections (Weeks) 0.247
Groups 0.368
Injections x Groups 0.877

Constant T Cycling T
P=0.019

44444444
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Figure 3. Mean (±SEM) total relative fecundity of meagre exposed to Constant T and Cycling T
regimes. The numbers inside the bars indicate the number of females per mean.  T-test between
temperature regimes did not show significant difference (P=0.074). 

At the same time, reproductive aspects (i.e. hatching rate, embryos alive after 24 hours,
4 days alive larvae and 7 days alive larvae) were only observed in Cycling T group in the first 2
hormonal GnRHa injections (data not shown), since the fertilized eggs of the Constant T group
were  not  viable  24  hours  after  the  fertilization.  The  study  demonstrated  that  cycling
temperature during the year is important for the proper development of gametes in meagre,
and males seem to be more affected by the constant temperature than females. 
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Abstract

The current growth of the aquaculture industry globally has created a race to find suitable, sustainable protein to
support the growing demand. Insects have long been considered a viable option within the scientific literature, and
following the publication of an EU Whitepaper, there has been a proliferation of companies producing various
insect-based products. Black Soldier Fly (Hermetia illucens) has been shown to have a similar amino acid profile to
fish meal and is already utilised by some areas of the northern European aquaculture industry. In this study we
investigate the effects of commercially relevant inclusion rates (10% & 5%) of a commercial Black Soldier Fly larvae
meal  on  European  Sea  Bass  (Dicentrarchus  labrax)  juveniles.  We  employ  molecular,  physiological  and
zootechnological indicators to assess more fully the effects and resultant interactions induced by insect protein
inclusion. We show that there is no effect on any commonly used performance index we investigated (SGR, DFI,
Feeding Efficiency, Condition Factor), supporting proponents of the industry and previous work. 

Introduction

In Europe and other parts of the western world, insects have never been a serious and viable protein
source. However, insects have been used by humans around the world for millennia as a source of nutrition.
Recently, the EU has legislated to allow the usage of Insect Meals (IM) to form part of the diets for fish and other
livestock.  There has also been a lot of  academic attention focused on the possibility  of  diversifying aquafeed
protein sources with IM (Belghit et al., 2019, Gasco et al., 2018, 2016). This has created a niche in the market for
production of  insect  products,  to  be distributed across the EU. Various European companies  (eg.  Innovafeed,
Ÿnsect, and Entomo), using a variety of production methods and species (eg. Hermetia illucens, Tenebrio molitor),
have developed to  take advantage of  the new market.  This  work aims to  evaluate  the use of  insect  meal  in
commercial feeds for sea bass.

Materials and methods

Two feeding trials were performed, a growth trial and digestibility trial. For the growth trial 30 fish were
held in each of the 9 500L trial tanks and fed to satiation each day, the initial weight of each fish was 18.3g. Three
(3) diets were formulated to include 0%, 5% and 10% of a commercial BSFM (Innovafeed SAS). The FM inclusion
remained constant – at 32.5%, with other ingredients (soybean mean, wheat meal, poultry meal and haemoglobin)
adjusted such that the diets remained isoproteic and isoenergetic. A sampling for weights was performed on the
35th and penultimate day of the trial, and a tissue sampling (blood & liver) was performed on the following day
(36th and final). In the digestibility trial, 20 fish were held in 9 250L conical tanks, with faeces collected every day
after a 2 week acclimatisation period. Feeding regimes were the same with the exception that the diets contained
1% celite.  Analysis was performed on samples collected to attain haematological parameters, gene expression
(IGF-1), standard growth metrics and digestibility coefficients. 

Results and Discussion

Our results showed no effect of BSFM upon the bioindicators for the normal metabolic action, with the D.
labrax unaffected  across  both  sampling  periods.  Haemocrit,  cholesterol,  total  protein,  and  osmolality  were
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unaffected by diet in both samplings (p > 0.5). There was an effect of diet on cortisol and glucose at first sampling
(p < 0.5),  with increasing BSFM inclusion in diets correlated with those increases.  This effect was not seen at
second sampling – despite all fish (including controls) regarded as stressed. Cholesterol (decrease), haemocrit and
osmolality  (both  increased)  did  vary  with  sampling  (p  <  0.5).  Digestibility  coefficients  were  not  shown  to  be
affected by inclusion of BSFM (p > 0.5). Furthermore, we showed no effect on the relative expression of hepatic
Insulin-like Growth Factor -1 (IGF-1) across diets (p > 0.5).

Glucose  levels  in  the  blood  have  been  shown  to  increase  as  a  response  to  stress,  being  positively

correlated with cortisol (Di Marco et al., 2008; Fanouraki et al., 2011). At the second sampling the plasma levels of
glucose, total protein and cholesterol are in line with those previously recorded for juvenile  D. labrax fed BSFM

(Magalhães et al.,  2017), and unaffected by dietary inclusion of BSFM. The varying haematological parameters
across first and second sampling seem to indicate that either smaller fish are less suited to a BSFM dietary protein
source, or that there is an acclimatisation period - where the individuals adjust to it. 

At first sampling the cortisol response of D. labrax within the trial groups containing BSFM was equivalent
to those of individuals 0.5hrs after intense acute stress (chased for 5 minutes and exposed to air for 1.5 minute)

(Fanouraki et al., 2011). The same is true of the glucose response levels of the 10% inclusion diet (Fanouraki et al.,

2011). The absence of concurrent lactate increases (indicative of “fight or flight” intense muscular activity), and the
very short time period prior to termination, implicates the BSFM as a stressor. This was further alluded to by the
rise in glucose for the 10% BSFM diet. Levels of lactate in the blood plasma, whilst showing significant differences
between diet at both samplings, are always lower than the values in the literature for stressed D. labrax (values

start at 0.5hrs after stressor) (Fanouraki et al., 2011). If the sampling was not acutely stressful, then the increased
glucose seen in 10% BSFM could be attributed to diet, and the cortisol as a potential response to chronic stress
induced by said dietary alterations. An effect of chronic stress can be the amplification of cortisol response to an

acute stressor  (Santos et al., 2010), we postulate there is also the precedent that a chronic dietary stress could
increase the D. labrax cortisol response sensitivity to stressors through the same mechanism.

At the second sampling however, the cortisol response of the control diet is equal to that of the BSFM
diets,  such  that  all  groups  can  be  considered  stressed.  The  sampling  was  not  expected  to  induce  a  cortisol
response, as the sampling procedure within our trial is performed in a very short timescale (>1 minute) and the
immediate termination by anaesthetic is expected to limit the physiological response. At second sampling there
was no indication that there is an effect of diet on any stress related metric, besides osmolality and lactate where
statistically significant differences were found. In lactate, however, there is likely lack of biologically significance as
all  diets are below the previously recorded levels for stress, and the lower osmolality of 10% BSFM at second
sampling is much smaller than the increase of all diets compared to first sampling. Further analysis showed an
effect of tank within group for plasma cortisol for the second sampling, further increasing the uncertainty with the
data. This pattern was not seen however with mass. This indicates that although there seems for be a stressor
acting predominately on certain tanks, it was not impacting on a scale large enough to hurt growth. The increase in
cortisol level contrasts with what is shown in the glucose, where there is no increase across any diet from the
normal ranges.

Previously it has been shown that half an hour after an intense stressor the cortisol levels are equivalent
to those found in this study (≈400ng/ml) - however the plasma glucose levels after an equivalent amount of time

after the stressors introduction would be at ≈9mmol/L (Fanouraki et al., 2011), nearly twice the concentration of
those found at the second sampling. It has been shown that plasma glucose response is slower than the cortisol

response in non-chronically stressed individuals  (Rotllant et al., 1997).  It is therefore likely that the individuals at
the second sampling are suffering acute stress, due to sampling. The high variability can be ascribed to handling
and a tank effect. At first sampling, it is not so clear. We suggest that there is a dietary chronic stressor either
acting to increase the sensitivity of response, or hyperglycaemia is being induced. These effects seem to dissipate
by the second sampling, although it is a challenge to conclude with confidence as any effect is being masked by a
more significant factor. 

Osmolality is elevated across all tanks within the second sampling; a result that mirrors the haematocrit
response. We suggest  that  there is  a biochemical  effect,  regarding the evacuation of water from the plasma,
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inherently  linking these factors.  This is  evidence to suggest  that  there was a discrete difference between the
samplings across all tanks regarding stress - despite the same protocols being utilised. Whilst osmolality has been

shown to increase with acute stress (Samaras et al., 2016), haemocrit percentage has not. This could indicate that
the loss of water causing both results could be caused by another universal stressor. We can conclude that this
stressor is not related to the BFSM, as we see the same response across all diets - and with low variation. 

D. labrax are highly cortisol responsive species. The cortisol response in fish is also highly multivariate,
meaning  it  can  be  challenging  to  single  out  a  factor  which  could  impact  across  the  samplings  despite  the
procedures  remaining the same.  Stress  response has  been shown to  affect  different  fish  to  reliably  different

amplitudes (high response and low response), whilst also being a heritable trait in D. labrax (Volckaert et al., 2012).
This means that family effect upon cortisol response is high, and a trial with varied families could expect a varied
response to cortisol across those families. In addition to this, bolder - low response fish - maybe sampled first as
the netting procedure elicits a lower flight response. As in the current trial, individuals are sampled from the same
tanks on multiple occasions bolder fish might be captured first leaving the more stressed (or fish with a higher
variability of response) for the second sampling. Another impact of the multiple samplings is a changing stocking
density throughout the course of the experiment. In a similar study with a lower high density group no effect was

seen, interestingly however - sampling time, as in the present study, did affect the results (Di Marco et al., 2008).
To conclude, due to the multivariate nature of the data, no certain conclusions can be drawn until the experiment
is repeated and the number of fish used within the trial was increased.

The ADC of CP was unaffected by the dietary inclusion of BSFM, supported by previous work (Magalhães

et  al.,  2017).  This,  combined  with  studies  on  Mealworm (Tenebrio  molitor)  (Gasco  et  al.,  2016),  leads  us  to
conclude that D. labrax are well suited to the inclusion of insect protein sources. The digestibility trial showed that
the CP of the diets was higher than the formulation predicted. This is likely an effect of less moisture than expected
being a universal ingredient (as it affects all diets). We do not expect it to affect the results of the study, as ADC is a
measure of ratios between faeces and feed. Thus, it is not affected by the absolute values in the diets.

IGF-1 is a major contributing gene to the development and growth of fish (Bertucci et al., 2019). It is so

reliable as an indicator of growth that it can be used to monitor growth potential  (Picha et al., 2008), and it's a

heritable  trait  which  can  be  used  in  selective  breeding  programs  (Tsai  et  al.,  2014).  Furthermore,  it  is  long

established that IGF-1 expression within the liver is impacted by dietary protein in vertebrates (Miura et al., 1992)

and more recently teleosts (Cameron et al., 2007; Tu et al., 2015). The gene expression results of the present study
support previous work, with weight loosely positively correlating with relative expression. It should be noted that

other metrics, such as condition factor, correlate more precisely to IGF-1 relative expression  (Beckman, 2011).
Here we simply show that an expected result was observed within groups. The lack of significant difference across
all three of the diets suggests that the BSFM inclusion within the trial diets is having no impact upon this aspect of
the GH/IGF growth axis, although further study is needed to confirm this.
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ABSTRACT

A.Tsipourlianos, T. Gianoulis, D.M. Power*, Z.Mamuris, K.A. Moutou : Microsatellite
analysis of Dicentrarchus labrax and Sparus aurata populations of mediterranean fish
farms

The field of genetics plays a crucial role in modern aquaculture. In genetic analysis it is important to
measure the inter- and intra-population variability and their contribution to the phenotypic variability
of the desired traits under study. In this study we investigate the genetic structure of different
populations of Sparus aurata and Dicentrarchus labrax reared in Mediterranean hatcheries. We
analyzed 97 samples of Dicentrarchus labrax and 218 samples of Sparus aurata using 4 validated
primer sets for each species. The phylogenetic and population structure analysis revealed the
population dynamics of D. labrax and S. aurata that were under production in the hatcheries that
participated in the study.

Keywords: Dicentrarchus labrax, Sparus aurata, Microsatellites, Mediterranean, population
genetics

EΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιστήμη της γενετικής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύγχρονη υδατοκαλλιέργεια. Η
γενετική μπορεί να καθορίσει μια σειρά παραγωγικών χαρακτηριστικών, που συνδέονται με την
εμπορευσιμότητα του προϊόντος (επιθυμητό χρώμα, σχήμα, κλπ), την ευκολία στην καλλιέργεια, την
ανθεκτικότητα σε ασθένειες, ακόμα και την παρακολούθηση και διατήρηση άγριων πληθυσμών. Στις
γενετικές είναι σημαντικό να ποσοτικοποιηθεί η δια- και ενδοπληθυσμιακή γενετική διαφοροποίηση
και να εκτιμηθεί η συνεισφορά τους στην φαινοτυπική παραλλακτικότητα των επιθυμητών
χαρακτηριστικών υπο μελέτη. Σε αυτή τη μελέτη διερευνούμε τη γενετική δομή διαφορετικών
πληθυσμών τσιπούρας και λαυρακιού που εκτρέφονται σε μεσογειακούς ιχθυογεννητικούς
σταθμούς.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Κατά τη διάρκεια του 2018 συλλέχθηκαν 97 δείγματα από λαυράκι και 218 δείγματα τσιπούρας από
μεσογειακούς ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Πιο αναλυτικά, συλλέχθηκαν δείγματα λαυρακιού από
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10 ελληνικά και 3 ιταλικά εκκολαπτήρια και δείγματα τσιπούρας από 8 ελληνικά, 6 γαλλικά και 8
ιταλικά εκκολαπτήρια. Η εξαγωγή DNA πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτόκολλο Aljanabi (Aljanabi
& Martinez, 1997). Για την ανάλυση των μικροδορυφόρων χρησιμοποιήθηκαν 4 ζευγάρια
κατάλληλων εκκινητών για κάθε ένα από τα δύο είδη. Η αλληλούχηση πραγματοποιήθηκε σε
αναλυτή ABI 3730xl και η γονοτύπηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα GeneScan. Το πρόγραμμα Structure χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των
πληθυσμών (Κ) τσιπούρας και λαυρακιού, όπως περιγράφηκε από τον Evanno και τους συνεργάτες
του (Evanno et al. 2005). Η φυλογενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το
φυλογενετικό πακέτο της R APE και βασίστηκε στις τιμές Fst ανά ζεύγη κάθε γενετικού τόπου, οι
οποίες προέκυψαν από το πρόγραμμα MSA 4.05.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στο φυλογενετικό δέντρο των δειγμάτων λαυρακιού δεν παρατηρήθηκε ομαδοποίηση σύμφωνα με
τη γεωγραφική κατανομή (Εικόνα 1). Τα δείγματα ομαδοποιούνται σε δύο κλάδους, οι οποίοι
αποτελούνται από ένα μείγμα δειγμάτων, ελληνικών και ιταλικών ιχθυογεννητικών σταθμών.
Αντίθετα, δύο καλά διαφοροποιημένες (Fst 0.04) ομάδες παρατηρούνται στο φυλογενετικό δέντρο
των δειγμάτων τσιπούρας (Εικόνα 2). Η ομάδα 1 αποτελείται αποκλειστικά από δείγματα ελληνικών
ιχθυογεννητικών σταθμών, ενώ στην ομάδα 2 παρατηρείται ένα μείγμα από δείγματα των γαλλικών
και των ιταλικών ιχθυογεννητικών σταθμών. Όσων αφορά την ομάδα 2, παρατηρήθηκαν δύο
διακριτές ομαδοποιήσεις (Fst 0.02), μία για τα γαλλικά και μία για τα ιταλικά δείγματα. Τέλος,
δείγματα από έναν ελληνικό ιχθυογεννητικό σταθμό (GR3) φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
διαφοροποιημένα από τους άλλους δύο κλάδους.
Οι βέλτιστες τιμές Κ που προέκυψαν μέσω της μεθόδου του Evanno, υποδεικνύουν Κ=2 για το
λαυράκι και Κ=5 για την τσιπούρα. Η απεικόνιση των τιμών q για κάθε ένα από τα αναλυμένα
δείγματα του λαυρακιού, υποδεικνύει την προέλευση από δύο πληθυσμούς γεννήτορων
διαφορετικής προέλευσης και στις περισσότερες περιπτώσεις η γενετική δομή των δειγμάτων
αντικατοπτρίζει τη γενετική δομή αυτών των πληθυσμών (Εικόνα 1). Αντίθετα, στην τσιπούρα το
διάγραμμα των τιμών q χαρακτηρίζεται σε πολλές περιπτώσεις από ανάμεικτα μοτίβα. Παρόλα αυτά,

ταξινομούνται στις διαφορετικές ομάδες όπως αυτές χαρακτηρίστηκαν στο φυλογενετικό δέντρο
(Εικόνα 2).

Η εκτίμηση της πληθυσμιακής δομής δυσκολεύει αρκετά λόγω των διαφοροποιήσεων μεταξύ
διαφορετικών ιχθυογεννητικών σταθμών και τακτικών παραγωγής. Στους ιχθυογεννητικούς
σταθμούς παρατηρείται συχνά να υπάρχουν γεννήτορες άγνωστης προέλευσης, ανταλλαγή αυγών

Εικόνα 1.Φυλογενετικό δέντρο και γραφική παρουσίαση της πληθυσμιακής δομής λαυρακιού (Dicentrarchus
labrax)

Figure 1. Phylogenetic tree and graphical presentation of population structure of Dicentrarchus labrax.
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και ιχθυδίων μεταξύ των μεσογειακών καλλιεργητών, διασταύρωση με άτομα άγριων πληθυσμών,
καθώς και διαφορετικά προγράμματα παραγωγής ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρίες. Τα
αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν ότι δύο κύριες ομάδες λαυρακιού βρίσκονται σε
παραγωγή στους ιχθυογεννητικούς σταθμούς που συμμετείχαν στη μελέτη και ότι πιθανότατα αυτές
οι ομάδες προέρχονται από δύο πληθυσμούς γεννήτορων διαφορετικής προέλευσης. Επιπλέον, η
ανάλυση της πληθυσμιακής δομής υποδεικνύει ότι υπάρχει ελάχιστη γενετική ροή μεταξύ αυτών των
δύο ομάδων. Η περίπτωση της τσιπούρας είναι πιο περίπλοκη. Η φυλογενετική ανάλυση αποκάλυψε
δύο κύριες ομάδες (μία με τα ελληνικά δείγματα και μία με τα γαλλικά και τα ιταλικά). Η δομή του
πληθυσμού της τσιπούρας και των δύο ομάδων χαρακτηρίζεται από ανάμεικτα πρότυπα αντίστοιχου
επιπέδου με πρότυπα που παρατηρούνται σε ζώνες υβριδισμού. Το πληθυσμιακό πρότυπο που
παρατηρείται στην τσιπούρα θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα συνδυασμού έντονης
ανταλλαγής μεταξύ καλλιεργητών και προγραμμάτων επιλεκτικής αναπαραγωγής. Τέλος πρέπει να
τονιστεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μια πρόδρομη γενετική ανάλυση τις πληθυσμιακής
σύστασης του λαυρακιού και τσιπούρας μεσογειακών ιχθυογεννητικών σταθμών και είναι αναγκαία
η αύξηση των προς εξέταση δειγμάτων καθώς και η χρήση περισσότερων μικροδορυφορικών
δεικτών για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

Ευχαριστίες

Η μελέτη αυτή αποτελεί μέρος του έργου PerformFISH που χρηματοδοτείται από το H2020- contract
no 727610. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη συνεισφορά τα εκκολαπτήρια των
εταιριών Selonda, NIREUS, Andromeda, Philosofish, PISA Srl και Ferme Marine du Douhet.

Εικόνα 2.Φυλογενετικό δέντρο και γραφική παρουσίαση της πληθυσμιακής δομής τσιπούρας (Sparus
aurata)

Figure 2. Phylogenetic tree and graphical presentation of population of Sparus aurata.
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Συγκριτική μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων αλίευσης στη δραστικότητα

πρωτεολυτικών ενζύμων σε φιλέτο από φαγκρί (Pagrus major)
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ABSTRACT

Α. Tsipourlianos, E. Galliopoulou, S. Sklaveniti, L. Papaharisis, K.A. Moutou: Comparative study of the

effect of different capture methods on the activity of proteolytic enzymes in Pagrus major fillet.

Fish freshness is affected by many internal and external parameters, including harvesting and handling methods,

and is determined by distinct phases before, during and after  rigor mortis,  leading to autolysis and ultimately

microbiological degradation. During these phases, physical, chemical, physicochemical and biochemical processes

destroy the architecture of the muscle and lead to a decrease in the quality of the fish. The present study focuses

on the activity of the major proteolytic enzymes (total calpains, cathepsin B and L and collagenase) in order to

determine how the harvesting method affects the time pattern of their activation. Our results indicate an early

activation of potent proteolytic enzymes following electrostunning, possibly leading to an acceleration of processes

involved in loss of muscle firmness and ultimately soft flesh.

Keywords: Pagrus major, Calpains, Cathepsins, Collagenase, muscle firmness

EΙΣΑΓΩΓΗ

Η  φρεσκότητα  των  αλιευμάτων  επηρεάζεται  από  πολλές  εσωτερικές  και  εξωτερικές  παραμέτρους,

συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων αλίευσης και χειρισμών, και προσδιορίζεται από διακριτές φάσεις πριν,

κατά τη διάρκεια και   μετά τη νεκρική  ακαμψία,  που οδηγούν στην αυτόλυση και  τελικά τη μικροβιολογική

αποικοδόμηση. Σε αυτές τις φάσεις λαμβάνουν χώρα φυσικές, χημικές, φυσικοχημικές και βιοχημικές διεργασίες

που καταστρέφουν την αρχιτεκτονική του μυ και  οδηγούν στην μείωση της ποιότητας του αλιεύματος.  Έτσι,

μετασυλλεκτικά ο μυς μαλακώνει και χάνει τη συνεκτικότητα του. Το φαινόμενο αυτό έχει συσχετισθεί σημαντικά

με τις αλλαγές στη σύνθεση και στη δομή των μυϊκών πρωτεϊνών (Aussanasuwannakul et al., 2010). 

Ο λευκός μυς των ψαριών οργανώνεται σε ομάδες μυϊκών ινών, τα μυοτόμια, τα οποία συγκρατώνται μεταξύ

τους με τη βοήθεια συνδετικού ιστού. Μια σειρά από μελέτες (Johnston et  al., 2000;  Thompson 2002; Purslow

2005)  έχουν καταδείξει  ότι  τα χαρακτηριστικά  της  υφής του φιλέτου συσχετίζονται  σημαντικά θετικά  με  την

πυκνότητα των μυϊκών ινών και τη μικροδομή του μυ. Ο συνδετικός ιστός χαρακτηρίζεται από μεγάλη παρουσία

κολλαγόνου (3-10%) και παίζει σημαντικό ρόλο στη συνεκτικότητα του μυ και την υφή του φιλέτου. Στη διάρκεια

της νεκρικής  ακαμψίας,  που στα ψάρια  αρχίζει  από 1  έως 7  ώρες μετά  την  αλίευση και  διαρκεί  1-2  ώρες,

μειώνεται σημαντικά το pH του μυ, γεγονός που συνδέεται με την ενεργοποίηση των ενδογενών πρωτεολυτικών

ενζύμων (Ahmed et al., 2015). 

Οι ενδογενείς μυικές πρωτεάσες που ενεργοποιούνται  post mortem και ενέχονται στην τροποποίηση της υφής

του μυ είναι οι κυτταροπλασματικές καλπαΐνες, οι  λυσοσομικές  καθεψίνες και οι πρωτεάσες του συνδετικού

ιστού  ελαστάση  και  κολλαγενάση  (Ahmed et al.,  2015).  Οι  διαφορετικές  πρωτεάσες  ενεργοποιούνται  σε

διαφορετικές  φάσεις  post mortem.  Στην  αρχική  φάση,  σημαντικό  ρόλο  κατέχουν  οι  καλπαΐνες,  (μ-  και  m-

καλπαΐνες) και οι καθεψίνες B, H και  L, καθώς και η ασπαρτική καθεψίνη D.  Η χαμηλή θερμοκρασία και η μείωση
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της τιμής του  pH που σημειώνεται  post mortem συμβάλλουν στη δράση αυτών των πρωτεολυτικών ενζύμων

(Delbarre-Ladrat et al.,  2006).  H υδρόλυση  του  κολλαγόνου  των  μυών  των  ψαριών  που  προκαλείται  από

κολλαγενάσες  και  άλλες  πρωτεάσες  μεταθανάτια,  έχει  ως  αποτέλεσμα  αλλαγές  στο  συνδετικό  ιστό  που

αντανακλούν στην υφή του φιλέτου (Suarez et al.,  2005).  Η παρούσα μελέτη εστιάζει  στη δραστικότητα των

ολικών καλπαϊνών, της καθεψίνης  B και  L και της κολλαγενάσης με στόχο να προσδιορισθεί  η επίδραση της

μεθόδου αλίευσης στο χρονικό πρότυπο των ενζυμικών ενεργοποιήσεων.  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι μέθοδοι αλίευσης που συγκρίθηκαν ήταν α) με χρήση παγόνερου, β) με εφαρμογή ηλεκτραναισθησίας, και γ)

αλίευση με πετονιά. Τα αλιευμένα ψάρια παραδόθηκαν σε ισοθερμικά κουτιά που περιείχαν πάγο την ημέρα της

αλίευσης  και  διατηρήθηκαν  στο  ψυγείο  μέχρι  τη  δειγματοληψία  τους.  Δείγματα  φιλέτου  (λευκού  μυ)

απομονώθηκαν  από  6-10  ψάρια  τις  ημέρες  1,  4  και  7  μετά  την  αλίευση.  Ακολούθησε  εξαγωγή  ενζυμικών

πρωτεϊνών από κάθε δείγμα και μέτρηση των ενζυμικών δραστικοτήτων των α) ολικών καλπαϊνών, β) καθεψίνης

Β, γ) καθεψίνης L, και δ) κολλαγενάσης. 

Στην περίπτωση της κολλαγενάσης, η εξαγωγή έγινε σύμφωνα με το πρωτόκολλο των Xu et al. (2017), ενώ στην

περίπτωση των καθεψινών Β και L και της καλπαΐνης, για την εξαγωγή ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο των Chéret

et al. (2007). Ο ποσοτικός προσδιορισμός της περιεκτικότητας πρωτεΐνης έγινε με τη μέθοδο Bradford (Carlsson et

al. 2011). Η ποσότητα της ενζυμικής πρωτεΐνης μετρήθηκε σε mg/ml.

Για  τη  μέτρηση  της  δραστικότητας  των  α)  καλπαΐνης,  β)  καθεψινών  B και  L και  γ)  κολλαγενάσης

χρησιμοποιήθηκαν ενζυμικό εκχύλισμα και τα εκλεκτικά υποστρώματα α) L-methionine-AMC trifluoroacetic salt

(Teixeira et al. 2013), β) Z-Arg-Arg-AMC hydrochloride salt και Z-Phe-Arg- AMC HCl, αντίστοιχα (Chéret et al. 2007)

και γ) Suc-Gly-Pro-Leu-Gly-Pro-AMC (Hultmann & Rustad 2002), αντίστοιχα.

Σε  κάθε  περίπτωση,  η  ενζυμική  αντίδραση  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  απελευθέρωση  της  7-αμινο-4-

μεθυλοκουμαρίνης  (7-amino-4-methylcoumarin,  AMC),  η  ποσότητα  της  οποίας  μετρήθηκε  με  τη  βοήθεια

φθορισμόμετρου  σε  μήκος  κύματος  διέγερσης  (excitation)  360nm  και  μήκος  κύματος  εκπομπής  (emission)

460nm. Η δραστικότητα του ενζύμου υπολογίστηκε σε μονάδες φθορισμού (FU)/ανά λεπτό/ανά mg πρωτεϊνης.

Κάθε μέτρηση έγινε εις τριπλούν στους 25°C.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στα  διαγράμματα  1-4  παρουσιάζονται  τα  επίπεδα  δραστικότητας  ολικών  καλπαϊνών,  καθεψίνης  B και  L και

κολλαγενάσης. Η ομαδοποίηση έχει γίνει με βάση τον αριθμό ημερών που πέρασαν μετά την αλίευση (αριστερά)

και τη μέθοδο αλίευσης (δεξιά). Στα διαγράμματα παρουσιάζονται στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05). 

Τα ψάρια που υποβλήθηκαν σε ηλεκτραναισθησία παρουσίασαν ένα διαφοροποιημένο πρότυπο ενεργοποίησης

των καλπαϊνών και  των καθεψινών σε σχέση με αυτά που αλιεύθηκαν με χρήση παγόνερου και  πετονιά. Οι

συγκεκριμένες  πρωτεάσες  ενεργοποιούνται  σε  διαφορετικά  επίπεδα  pH και  το  διαφοροποιημένο  πρότυπο

ενεργοποίησης τους στην ηλεκτραναισθησία μπορεί να οφείλεται σε διαφοροποιημένο πρότυπο pH.

Η άμεση ενεργοποίηση των καθεψινών σε σταστιτικά σημαντικά υψηλά επίπεδα την ημέρα 1 μετά την αλίευση

με ηλεκτραναισθησία υποδεικνύει μια απότομη πτώση του  pH, η οποία μέχρι την ημέρα 4 έχει επιδράσει στη

δραστικότητα των καλπαϊνών μειώνοντάς τη.  Κρίνοντας από τα επίπεδα δραστικότητας τις  ημέρες 4 και 7,  η

μείωση του pH είναι μάλλον παροδική καθώς παρατηρείται επαναφορά σε επίπεδα δραστικότητας ανάλογα με

αυτά που εμφανίζουν και οι άλλες δύο ομάδες ψαριών.
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Η  παροδική  αυτή  αύξηση  της  δραστικότητας  των  καθεψινών  μπορεί  να  έχει  σημαντική  επίδραση  στην

αρχιτεκτονική του μυ. Η καθεψίνη Β είναι γνωστό ότι αποικοδομεί τη δεσμίνη που συγκρατεί τα σαρκομερίδια σε

σταθερή θέση, την τροπονίνη Τ που ρυθμίζει τα ινίδια ακτίνης, την τροπομυοσίνη, την ακτίνη και τη μυοσίνη.

Αντίστοιχα,  η  καθεψίνη  L συμβάλλει  στην  αποικοδόμηση  πρωτεϊνών  που  σχηματίζουν  τους  δίσκους  Ζ,  την

τροπονίνη  Τ  και  Ι,  την  τροπομυοσίνη,  την  ακτίνη  και  τη  μυοσίνη  (Ahmed et al.,  2015).  Τέτοιες  εκτεταμένες

πρωτεολύσεις οδηγούν σε πλήρη αποδιοργάνωση των μυικών ινιδίων με αποτέλεσμα έλλειψη συνεκτικότητας

και μαλακή σάρκα.

Συμπερασματικά, η σύγκριση των επιπέδων δραστικότητας μεταξύ των τριών ομάδων ψαριών υποδεικνύει μια

πρώιμη ενεργοποίηση ισχυρών πρωτεολυτικών ενζύμων μετά από εφαρμογή ηλεκτραναισθησίας, που πιθανόν
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Εικ. 3: Επίπεδα δραστικότητας Kαθεψίνης L ομαδοποιημένα ανά ημέρα μετά την αλίευση και μέθοδο αλίευσης. 
Υποδεικνύονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Fig. 3: Cathepsin L activity levels compared per day after catching and catching method. Significant differences 
are indicated.
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Εικ. 2: Επίπεδα δραστικότητας Kαθεψίνης Β ομαδοποιημένα ανά ημέρα μετά την αλίευση και μέθοδο αλίευσης. 
Υποδεικνύονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Fig. 2: Cathepsin B activity levels compared per day after catching and catching method. Significant differences 
are indicated.
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Eικ. 1: Επίπεδα δραστικότητας ολικών καλπαϊνών  ομαδοποιημένα ανά ημέρα μετά την αλίευση και σύμφωνα με 
τη μέθοδο αλίευσης. Στατιστικά σημαντικές διαφορές υποδεικνύονται με διαφορετικό γράμμα .
Fig. 1: Total calpain activity levels compared per day after catching and catching method. Significant differences 
are indicated with different superscript.
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να οδηγεί  σε  μια επιτάχυνση των διαδικασιών  που ενέχονται  σε  απώλεια σφριγηλότητας του μυ και  τελικά

μαλακή σάρκα.  Η ενεργοποίηση είναι  παροδική  και  ένας πιθανός μηχανισμός  πίσω από αυτό το  φαινόμενο

μπορεί να περιλαμβάνει την απότομη εκπόλωση των μεμβρανών του μυικού κυττάρου εξαιτίας της εφαρμογής

ηλεκτρικής τάσης κατά την ηλεκτραναισθησία.

Η  έρευνα  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  της  πράξης  με  τίτλο  «Ανάπτυξη  και  Αξιολόγηση  σε  Βιομηχανική  Κλίμακα

Καινοτόμου Συστήματος Αλίευσης και Εκτίμησης της Ευζωίας σε Θαλασσινά Είδη Ιχθυοκαλλιέργειας» με κωδ. ΟΠΣ

5010690,  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΑΛΙΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ  2014-2020»,  που  συγχρηματοδοτείται  από  την

Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και την Ελλάδα.
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Εικόνα 4: Επίπεδα δραστικότητας Κολλαγενάσης ομαδοποιημένα ανά ημέρα μετά την αλίευση και μέθοδο 
αλίευσης. Υποδεικνύονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Figure 4: Collagenase activity levels compared per day after catching and catching method. Significant 
differences are indicated.
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Συγκριτική μελέτη επίδρασης διαφορετικών επιπέδων υγρασίας στη τροφή στην
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ABSTRACT
Antigoni Vasilaki1, Dimitra Kogiannou1, George Rigos1, Chrisanthi Nikoloudaki1, Giorgos Pyrenis1,
Ioannis Nengas1

Greater amberjack (Seriola dumerili) is considered an excellent candidate for intensive marine aquaculture
due to its fast growth rate, adaptability to intensive culture conditions etc, however, little information is
available  regarding  its  dietary  preferences  and  feed  composition.  Thus,  the  aim  of  this  study  was  to
investigate the role of dietary moisture on growth performance, feed conversion rate and feed consumption
of greater amberjack. To this end, fish of initial body weight 83.91±11.6g were distributed in 9 cages (20
fish/cage). Semimoist feeds were produced by adding moisture with spraying to a commercial feed (9,4%) in
two levels (13.9 & 23.8%). Fish were manually fed 3 times per day  at libitum. According to the results, a
positive effect was observed on growth performance for feeds with higher moisture content (13.9 & 23.8%).
Finally, the results indicate that feed moisture content had a significant effect on fish growth in terms of
increasing feed consumption, SGR and decreasing FCR. 
Keywords: semimoist feeds, greater amberjack, growth, Seriola dumerili, dietary moisture

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαφοροποίηση της παραγωγής εκτρεφόμενων ειδών ψαριών εξακολουθεί  να αποτελεί  πάγια

ανάγκη βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανίας των υδατοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο. Ο
εγχώριος  τομέας  έχει  ανταποκριθεί  θετικά  αναπτύσσοντας  κατάλληλες  συνθήκες  και  την  απαιτούμενη
τεχνολογία δίνοντας προτεραιότητα σε είδη που χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή
εμπορική αποδοχή και μεγάλα τελικά μεγέθη που επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης
αξίας και διείσδυση σε νέες αγορές. Το μαγιάτικο (Seriola dumerilli) είναι ένα είδος που καλύπτει απόλυτα
τις  παραπάνω προϋποθέσεις  και  επιπλέον  η  παραγωγή του δεν  χαρακτηρίζεται  ανταγωνιστική  με  την
αντίστοιχη των επικρατέστερων ειδών, της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus
labrax).  Αν και έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στα προβλήματα εκτροφής του από την έρευνα που έχει
αφιερωθεί  σε  εγχώριο  και  διεθνές  επίπεδο,  και  επιπλέον  τα  πρώτα  αποτελέσματα  είναι  ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά σε παραγωγικό επίπεδο, σημαντικά πεδία της παραγωγής του, χρήζουν επιτακτικά βήματα
βελτίωσης. Τα συγκεκριμένα πεδία εστιάζονται κυρίως στην επιτάχυνση της ανάπτυξής του με παράλληλα
καλύτερη αξιοποίηση της τροφής και μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Προς αυτή την κατεύθυνση η
χρήση νέων καινοτόμων τροφών οι οποίες θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία semimoist (υγρασία 20-30%
σε  σύγκριση  με  <10%  στις  συμβατικές  τροφές  από  εξώθηση)  κρίνεται  ενθαρρυντική.  Η  χρήση  της
τεχνολογίας αυτής υφίσταται στις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις παραγωγής των τροφών γειτνιάζουν
με  τις  παραγωγικές  μονάδες  καθώς  οι  συγκεκριμένες  τροφές  έχουν  μειωμένες  δυνατότητες
αποθήκευσης/μεταφοράς  λόγω  της  μεγάλης  περιεκτικότητάς  τους  σε  υγρασία.  Η  τεχνολογία  τροφών
semimoist χρησιμοποιείται  στην παραγωγή του συγγενικού είδους μαγιάτικου (Seriola quinqueradiata),
που εκτρέφεται με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία (Sicuro & Luzzana 2016).

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η πειραματική δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων

Ερευνών,  στο  ινστιτούτο  ΙΘΑΒΒΥΚ  στον  Αγιο  Κοσμά.  Ιχθύες  (Seriola dumerili)  αρχικού  μέσου  βάρους
83.91±11.6g, μεταφέρθηκαν από μονάδα παραγωγής της εταιρίας Αργοσαρωνικός και τοποθετηθήκαν σε
πειραματικούς κλωβούς, όγκου 1m3 προς εγκλιματισμό. Στην έναρξη του πειράματος οι ιχθύες ζυγίσθηκαν
ανά άτομο  και  επανατοποθετήθηκαν  στους  κλωβούς  (20  ιχθύες/κλωβό-3  κλωβοί/σιτηρέσιο).  Εμπορικό
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σιτηρέσιο εξειδικευμένο του είδους επεξεργάστηκε και συγκεκριμένα προστέθηκε υγρασία με ψεκασμό και
προέκυψαν 3  διακριτές  δίαιτες  η  σύσταση των  οποίων  παρουσιάζεται  στον  Πίνακα  I.  Τα  πειραματικά
σιτηρέσια αποθηκεύτηκαν στους -20οC προς αποφυγή δημιουργίας μυκήτων. Οι πειραματικοί πληθυσμοί
σιτίζονταν καθημερινά 3 γεύματα έως κορεσμού και η θερμοκρασία κυμαινόταν 25±1οC.

Πίνακας I: Σύσταση σιτηρεσίων
Table I: Feeds composition

Σιτηρέσια Υγρασία Τέφρα Πρωτεΐνη Λίπος

Σιτηρέσιο A 9.4 9.56 49.83 15.4

Σιτηρέσιο B 13.9 9.02 47.38 14.64

Σιτηρέσιο Γ 23.8 8.04 41.93 12.96

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει  ότι  η αύξηση των επιπέδων υγρασίας έχει  θετική

επίδραση στην πλειοψηφία των δεικτών ανάπτυξης που εξετάσθηκαν. Αναλυτικότερα, η κατανάλωση της
τροφής  (Εικόνα  1IV)  βρέθηκε  να  συσχετίζεται  θετικά  με  την  αύξηση της  υγρασίας  σε  αυτήν  κάτι  που
φαίνεται να σχετίζεται με το μηχανισμό πέψης σε άλλα είδη ιχθύων (Ruohonen et al. 1997). Η συσχέτιση
αυτή  καταγράφηκε  πολύ  υψηλή  και  συγκεκριμένα  ίση  με  R=0.912.  Επακόλουθο  της  αυξημένης
κατανάλωσης ήταν η μεγαλύτερη αύξηση βάρους (Εικόνα 1I) στους ιχθύες που διατραφήκαν με σιτηρέσια
υψηλότερης υγρασίας (13.9 & 23.8%) συγκριτικά με το εμπορικό σιτηρέσιο (9,4%) Ακολούθως, ο ειδικός
ρυθμός ανάπτυξης (SGR) (Εικόνα 1ΙΙ) ήταν υψηλότερος για τις ομάδες που κατανάλωσαν τα πειραματικά
σιτηρέσια συγκριτικά με το εμπορικό, το οποίο επιβεβαιώνεται και στατιστικά. Ολοκληρώνοντας αν και δεν
καταγράφηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη μετατρεψιμότητα της τροφής (FCR) (Εικόνα 1ΙΙ) ανάμεσα
στα  πειραματικά  σιτηρέσια  με  το  εμπορικό  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  σημειώθηκε  τάση  (P=0.055)  για
καλύτερο FCR σε αυτά. Παρόμοια αποτελέσματα με της παρούσας μελέτης έχουν καταγραφεί στη μελέτη
των  Papadaki et al. (2008) σε ιχθύες μεγαλύτερου μεγέθους (374± 43g) του συγκεκριμένου είδους και
συγκεκριμένα βρέθηκε αυξημένη κατανάλωση της τροφής σε  τροφές υψηλότερης υγρασίας (20%)  που
οδήγησε στην προαγωγή του ρυθμού ανάπτυξης. 
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Eικόνα  1:  Παράμετροι  ανάπτυξης:  αύξηση βάρους,  συντελεστής  μετατρεψιμότητας τροφής (FCR),
ειδικός ρυθμός ανάπτυξης (SGR), % κατανάλωση τροφής
Figure 1: Growth performance: weight increase,  Feed conversion ratio (FCR),  Specific growth rate
(SGR), % feed consumption
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Κλωνοποίηση και χαρακτηρισμός της αιμοκυανίνης στο μπλε καβούρι, Callinectes
sapidus (Rathbun, 1896).

Αναστασία Σπίνου1, Χρυσούλα Γκουμπίλη2, Αθανάσιος Ι. Παπαδόπουλος3, Γρηγόριος
Κρέη2

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, anspinou  @  gmail  .  com  
2 Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Ν. Πέραμος, c.gubili@inale.gr  ,   krey  @  inale  .  gr  

3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, thanpap  @  bio  .  auth  .  gr   

ABSTRACT:
Anastasia Spinou 1, Chrysoula Gubili 2, Athanasios I. Papadopoulos3, Grigorios Krey 2: 
Characterization and cloning of hemocyanin of the blue crab, Callinectes sapidus

The  cDNAs  encoding  the  hemocyanin  subunits  from  the  blue  crab  (Callinectes  sapidus,
Rathbun,  1896)  were  studied.  The  complementary  DNA  (cDNA)  from  the  hepatopancreas  was
amplified, using specific primers, yielding a PCR product of about 700 bases which was cloned into a
plasmid vector and used to transform E. coli bacteria. Restriction enzyme digestions of plasmid inserts
isolated from individual colonies indicated the existence of different sequences. The sequencing of
these segments confirmed the presence of at least 6 different haemocyanin subunits in the blue crab.
Keywords: hemocyanin, Callinectes sapidus, subunits, mRNA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Callinectes  sapidus  (Rathbun  1896)  ή μπλε καβούρι (blue  crab)  είναι ένα δεκάποδο

καρκινοειδές που διαβιεί στην υποπαραλιακή ζώνη, σε αμμώδεις ή λασπώδεις πυθμένες (Kevrekidis
& Antoniadou 2018). Χαρακτηρίζεται από έναν πολύπλοκο κύκλο ζωής, που εναλλάσσεται μεταξύ της
διαβίωσης στη θάλασσα και στις εκβολές των ποταμών. Η διατροφή του περιλαμβάνει δίθυρα, όπως
μύδια,  κάποια ψάρια και άλλα καρκινοειδή ή και νεκρούς οργανισμούς. Θεωρείται ότι είναι ένα
πολύ γόνιμο είδος,  γεγονός που εξηγεί την εγκαθίδρυση του σε νέα περιβάλλοντα (Kevrekidis &
Antoniadou 2018). Το μπλε καβούρι εντοπίζεται στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού από το
Cape Cod μέχρι την Αργεντινή και σε όλο τον κόλπο του Μεξικού. Έχει παρατηρηθεί τελευταία, η
εξάπλωση του και βορειότερα του Cape Cod λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το είδος εισήχθη στις
θάλασσες της Έυρώπης και της Ιαπωνίας μέσω των νερών έρματος των πλοίων. Έχει παρατηρηθεί
στη Βαλτική, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Στη Μεσόγειο θάλασσα αποτελεί εισβολικό είδος
(IAS-invasive  alien  species)  (Mancinelli  et  al.  2013)  και  αποτελεί  έναν  επιπρόσθετο  στρεσογόνο
παράγοντα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα (Mancinelli et al. 2017). Στο Θερμαϊκό κόλπο, παρά την
πίεση της  αλιείας  που υφίστανται,  όπως και  σε  άλλες  περιοχές  της  Έλλάδας,  οι  πληθυσμοί  του
φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί (Kevrekidis & Antoniadou 2018).  Λόγω της πίεσης που ασκεί το
είδος στα θαλάσσια οικοσυστήματα που έχει εισβάλει, ο αποτελεσματικός  έλεγχος των πληθυσμών
του είναι αναγκαίος. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την εμπορική αξιοποίηση του είδους είτε
ως τρόφιμο είτε βιοτεχνολογικά με την πιθανή εκμετάλλευση της πρωτεΐνης αιμοκυανίνης που τα

καβούρια  διαθέτουν.  Η  αιμοκυανίνη  είναι  μια  πρωτεΐνη  μεταφοράς  οξυγόνου,  απαρτίζεται
πολυπεπτιδικές  αλυσίδες  των οποίων χαρακτηριστικό είναι η ετερογένεια μεταξύ τους  (Chang &
Thiel,  2015).  Ακόμα,  κάθε  διαφορετική  υπομονάδα  μπορεί  να  εκφράζεται  σε  διαφορετικά
αναπτυξιακά στάδια ή περιβαλλοντικές συνθήκες (Burmester 2002). Συνήθως δομούν τεταρτοταγείς
δομές  έως  τεσσάρων  εξαμερών  (Chang &  Thiel,  2015).  Οι  αιμοκυανίνες  είναι  μόρια  με  πολλές
ιδιότητες:  αντιμικροβιακή,  αντιική,  συγκολλητική,  δράση  φαινολοξειδάσης  και  αντικαρκινική,
γεγονός που υποδεικνύει την αξία τους ως προς μελλοντική βιοτεχνολογική χρήση. Η αιμοκυανίνη
του C. sapidus (Rathbun 1896), διαθέτει την τυπική δομή των αιμοκυανινών των Crustacea, δηλαδή
έχει εξαμερή δομή με κάθε υπομονάδα να έχει μοριακό βάρος περίπου 75 kDa (Johnson et al., 1984).
Σε  επίπεδο  DNA,  μόνο  μία  από  τις  υπομονάδες  του έχει  αλληλουχηθεί  (Brouwer et al. 2002,
GenBank,  A.N.:  AF249297.1).  Σκοπός της  παρούσας  εργασίας  ήταν να διερευνηθεί  η  πιθανότητα
ύπαρξης περισσότερων της μιας υπομονάδας αιμοκυανίνης. Η προσέγγιση στην μελέτη αυτή έγινε
με κλωνοποίηση μέρους του κωδικοποιητικού cDNA, πέψη με ένζυμα περιορισμού και αλληλούχιση
των κλωνοποιημένων ακολουθιών.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Συλλέχθηκαν δείγματα ηπατοπαγκρέατος από ενήλικα άτομα  C.sapidus το μήνα Ιούλιο του

2017 στις ιχθυοσυλλεκτικές εγκαταστάσεις της λιμνοθάλασσας του Έρατεινού του Ν. Καβάλας. Τα
δείγματα  σταθεροποιήθηκαν  αμέσως  μετά  την  εξαγωγή  τους  στο  RNA later της  Qiagen.  Στο
εργαστήριο, ακολούθησε η απομόνωση του RNA από τον ιστό, ενός μόνο ατόμου, με το Nucleo Spin
RNA  kit  της  Macherey-Nagel.  Το  προϊόν  της  διαδικασίας  υποβλήθηκε  σε  σύνθεση  του
συμπληρωματικού  DNA (cDNA) με το Transcriptor High Fidelity cDNA Synthesis Kit  της Roche. Τα
κωδικοποιητικά  cDNA της  αιμοκυανίνης  ενισχύθηκαν  με  PCR με  τη  χρήση  ειδικών  εκκινητών
(CShem_F1: 5΄-CGA GGG CGA GTT CGT CTA CG-3, CShem_R1: 5΄-GTT GTG SAG GGM GCC GTA GTA-3΄)
που  σχεδιάστηκαν  βάσει  των  κατατεθειμένων  στη  GenBank ακολουθιών  από  τα  είδη  Scylla
paramamosain (Estampador,  1950)  και  Cancer magister (Dana,  1852),  όπως  επίσης  και  της  μιας
γνωστής  ακολουθίας  του  C.  sapidus.  Για  την  κλωνοποίηση  του  προϊόντος  της  PCR σε  E.coli
χρησιμοποιήθηκε το TOPO TA Cloning Kit for Sequencing της Invitrogen. Κάθε μεμονωμένη αποικία
παρήγαγε αντίγραφα μιας και μόνο ακολουθίας αιμοκυανίνης. Τα ένθετα στο πλασμίδιο προϊόντα
της PCR από επιλεγμένες αποικίες υποβλήθηκαν σε πέψη με τα ένζυμα περιορισμού Mbo I,  Hpa II,
Eco RI και Sst I. Για την αλληλούχιση των ακολουθιών αιμοκυανίνης χρησιμοποιήθηκαν τα πλασμίδια
από  τις  αποικίες  που  υπέδειξαν  διαφορετικό  πρότυπο  κοπής.  Τα  αποτελέσματα  αλληλούχισης
υπέστησαν επεξεργασία με τα ProSeq 3.2, ClustalX2, Clustal Omega, MEGA7, MUSCLE και ExPaSy. Η
κατασκευή των φυλογενετικών δένδρων έγινε με τη χρήση των κριτηρίων Maximum Parsimony. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Για την πιθανότητα ύπαρξης περισσότερων της μιας υπομονάδων της αιμοκυανίνης από το C.

Sapidus, που  ενδεχομένως  να  κωδικοποιούνται  και  από  διαφορετικά  γονίδια,  το  RNA από  το
ηπατοπάγκρεας ενός ζώου απομονώθηκε και χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση του cDNA. Στο cDNA,
η χρήση των PCR εκκινητών που σχεδιάστηκαν με βάση τις κατατεθειμένες στη GenBank αλληλουχίες
από συγγενικά του C.  Sapidus είδη, είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός προϊόντος ≈700bp. το
οποίο αντιστοιχεί  στο αναμενόμενο μέγεθος για  το  μέρος του  cDNA της αιμοκυανίνης το  οποίο
επιλέχθηκε να ενισχυθεί. Αρχικά, για να ελεγχθεί η πιθανότητα ύπαρξης διαφορετικών υπομονάδων
στα κλωνοποιημένα προϊόντα της PCR, έγινε χρήση των ενζύμων περιορισμού Mbo I, και Hpa II, τα
οποία  αναγνωρίζουν θέσεις  τεσσάρων βάσεων,  όπως επίσης και  των  Eco RI και  Sst I,  τα  οποία
αναγνωρίζουν θέσεις έξι βάσεων, στα πλασμίδια που απομονώθηκαν από μεμονωμένες αποικίες.
Συγκρίνοντας συνολικά τα προϊόντα της πέψης των διαφορετικών ενζύμων που χρησιμοποιήθηκαν
(Πίνακας Ι), φαίνεται ότι μεταξύ των αποικιών το πρότυπο κοπής είναι διαφορετικό, οδηγώντας στο
συμπέρασμα  ότι  υπάρχουν  τουλάχιστον  πέντε  διαφορετικές  υπομονάδες  της  αιμοκυανίνης.  Τα
συμπεράσματα  που  προέκυψαν  με  βάση  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  των  ενζύμων
περιορισμού,  ενισχύονται  από  τις  ακολουθίες  που  προέκυψαν  μετά  από  αλληλούχιση.  Οι
ακολουθίες επιβεβαιώνουν τις διαφορές μεταξύ των υπομονάδων ως προς το πρότυπο κοπής με τα
ένζυμα περιορισμού, ενώ εντοπίζεται μια ακόμη διαφορετική αλληλουχία που δεν ήταν ορατή με
την πέψη (Πίνακας  ΙΙ).  Έπιπλέον διαφορές,  πέρα από τις  θέσεις  περιορισμού,  εντοπίστηκαν στις
ακολουθίες με βάση τα αποτελέσματα της πολλαπλής στοίχισης σε ακολουθίες DNA και πρωτεΐνης.

Υπομ. 1&2 Υπομ.3 Υπομ.4 Υπομ.5 Υπομ.6

MboI 396, 182, 116
162, 148, 113,

111, 84, 39,
33, 16

261, 162, 117,
66, 59, 52

261,162, 117,
111, 55

162, 148, 117,
113, 111, 63

HpaII - 509, 197 408, 180, 118
391, 180, 134,

17
391, 197, 118

EcoRI - 440, 266 440, 266 440, 266 440, 266

SstI 315, 298, 81 - 408, 298 408, 298 408, 298

Πίνακας  I:  Τα  προϊόντα  ενζυμικής  πέψης  (ζεύγη  βάσεων)  των  αλληλουχιών  cDNA που
αντιστοιχούν σε κάθε υπομονάδας αιμοκυανίνης.
Table I: The products of enzymatic digestion (base pairs) of the cDNA sequences corresponding
to the different hemocyanin subunits.
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Πίνακας  II:  Το  ποσοστό  ομοιότητας  μεταξύ  των  ακολουθιών  DNA και  πρωτεΐνης  των
υπομονάδων αιμοκυανίνης.
Table II: The percentage similarity of the hemocyanin subunits of DNA and protein sequences.

Υπ. 1 2 3 4 5 6

1 96,7% 69,3% 70,9% 71,9% 72,9%

Πρωτεΐνη 2 95,6% 68,8% 70,4% 71,4% 72,2%

3 67,2% 66,3% 84,2% 85,1% 89,0%

DNA 4 69,3% 68,9% 85,1% 97,0% 93,6%

5 71,0% 70,6% 86,8% 96,1% 95,0%

6 71,4% 70,6% 90,2% 94,0% 95,3%

Η  κατασκευή  φυλογενετικών  δέντρων  από  τις  ακολουθίες  που  βρέθηκαν  στην  παρούσα
εργασία και από ακολουθίες συγγενικών ειδών (Σχήμα 1) οδήγησαν στην υπόθεση ότι τα γονίδια
που  κωδικοποιούν  την  αιμοκυανίνη  εξελίχθηκαν  με  διπλασιασμό  και  μεταλλάξεις,  γεγονός  που
υποστηρίζεται και από τους Chang & Thiel (2015). Οι τέσσερις από τις έξι υπομονάδες αιμοκυανίνης
που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία (οι 3,4,5 και 6), φαίνεται να έχουν μεγάλη συγγένεια μεταξύ
τους, εφόσον τοποθετούνται σε πολύ κοντινούς κλάδους των φυλογενετικών δένδρων. Η υπομονάδα
5 φαίνεται να είναι πολύ συγγενική με αυτή της κατατεθειμένης ακολουθίας στη  GenBank (A.N.:
AF249297.1). Έίναι πολύ πιθανό αυτές οι δύο να ταυτίζονται γιατί από τη στοίχιση της υπομονάδας 5
και  της  κατατεθειμένης  αλληλουχίας  εντοπίζονται  διαφορές  κυρίως  στο  αρχή  και  το  τέλος  της
αλληλουχίας που πιθανώς οφείλονται είτε σε σφάλματα της αλληλούχισης, είτε σε πολυμορφισμούς
είτε και στα δύο.

Εικ.  1:  Φυλογενετικό  δέντρο  με  κριτήριο  Maximum Parsimony (1000  bootstraps). Με βέλη
επισημαίνονται οι ακολουθίες αιμοκυανίνης (Hc) που αλληλουχήθηκαν στην παρούσα εργασία Οι
κατατεθειμένες στη  GenBank αλληλουχίες,  με τον αριθμό πρόσβασης τους, είναι από τα είδη
Callinectes sapidus (Csap), Scylla paramamosain (Spar, υπομονάδες 1-4), Cancer magister (Camg,
υπομονάδες 1-6), Penaeus vannamei (Pvanname) και της Tarantula (Aphonopelma sp.). 
Fig.  1:  Phylogenetic  tree  with  Maximum Parsimony criterion  (1000 bootstraps). The arrows
indicate the hemocyanin (Hc) sequences obtained in this study. The sequences from GenBank
with  their  accession  numbers  are  from  the  species  Callinectes  sapidus  (Csap), Scylla
paramamosain  (Spar,  subunits 1-4), Cancer magister  (Camg, subunits 1-6), Penaeus vannamei
(Pvanname), and Tarantula (Aphonopelma sp.).

Οι υπομονάδες 4 και 5 του  C.  sapidus, σύμφωνα με τα φυλογενετικά δένδρα, φαίνεται να
είναι πολύ συγγενικές μεταξύ τους. Ακολουθούν ως λιγότερο συγγενική με αυτές, η υπομονάδα 6 και
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μετά η υπομονάδα 3. Τέλος, λιγότερο συγγενικές χαρακτηρίζονται οι υπομονάδες 1 και 2, οι οποίες
φαίνεται  να  έχουν  αποκλίνει  πολύ,  συγκριτικά  με  τις  άλλες  του  είδους.  Παρόμοια  απόκλιση
διακρίνεται  και σε άλλα είδη τα οποία είναι συγγενικά με το  C. sapidus.  Για παράδειγμα στο  S.
paramamosain (Estampador 1950) οι υπομονάδες 3 και 4 αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες.
Παρόμοια απόκλιση μεταξύ των ακολουθιών των υπομονάδων εντοπίζεται και στο C. magister (Dana
1852), με τις υπομονάδες 1 και 2 να διαφέρουν σημαντικά από τις 3,4,5 και 6. Αυτό το πρότυπο
απόκλισης  στις  ακολουθίες  μεταξύ  των  υπομονάδων  που  αναφέρθηκε  πιθανώς  οφείλεται  στο
γεγονός ότι είναι είδη πολύ συγγενικά μεταξύ τους. Το C. sapidus ανήκει α. στην ίδια οικογένεια με
το  S.  paramamosain,  την  οικογένεια  Portunidae  και  β.  στην  ίδια  τάξη  με  το  C.  magister,  την
Decapoda. 

Η ύπαρξη σημαντικών διαφορών στις ακολουθίες των υπομονάδων οι οποίες απαρτίζουν την
πρωτεΐνη αιμοκυανίνη υποστηρίζει την άποψη ότι η ετερογένεια αυτή εξυπηρετεί την προσαρμογή
στις διαφορετικές περιβαλλοντικές προκλήσεις κατά τη μετάβαση από το ένα αναπτυξιακό στάδιο
στο άλλο και κατά τη διάρκεια ζωής του ζώου γενικότερα.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, το είδος C. sapidus
διαθέτει περισσότερες από μία, διαφορετικές μεταξύ τους υπομονάδες αιμοκυανίνης, τουλάχιστον
έξι, όπως αρκετά άλλα είδη καρκινοειδών. Περαιτέρω έρευνα στις ιδιότητες της αιμοκυανίνης του C.
sapidus θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε καλύτερη εμπορική αξιοποίηση του είδους και
συνεπώς στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πληθυσμών του.
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ABSTRACT
Ioanna-Maria Trifona, Apostolos Siapatis, Efstathia Ntalari, Stefanos Kavadas, Persefoni
Megalofonou: Study of the planktonic medusae in the area of Maliakos Gulf
This study summarizes the results of a research about planktonic medusae in the Maliakos Gulf, Aegean
Sea from September 2018 to February 2019. Zooplankton samples were collected monthly from seven
different stations of the Gulf. The dominant planktonic medusae were three hydromedusae, which were
identified (Liriope tetraphylla, Obelia sp., Proboscidactyla sp.). The spatial distribution of these medusae
was studied and it was also examined if the abundances of each medusae’s taxa changed in each month.
The results indicated a temporal distribution, with a peak of abundance in December. The most
abundant taxon was the hydromedusa Obelia. Their possible correlation with the environmental
parameters; temperature and salinity, is discussed.
Keywords: jellyfish, zooplankton, abundance, spatiotemporal distribution, estuarine system, Aegean Sea.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επεκτατική επιρροή του ανθρώπου στους ωκεανούς τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει να

προκαλεί σημαντικές αλλαγές στα θαλάσσια οικοσυστήματα (Mills 2001). Μόλις στις αρχές του 2000
έγινε όλο και πιο συχνή η παρατήρηση πληθυσμιακών αυξήσεων ή αλλιώς ανθίσεων μεδουσών
παγκοσμίως, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω των αρνητικών επιπτώσεων αυτών σε ανθρώπινες
δραστηριότητες, όπως είναι η αλιεία, ο τουρισμός και η ανάπτυξη παράκτιων περιοχών (Boero 2013).

Οι μέδουσες εκμεταλλεύονται έντονα νέους πόρους σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς
αυξάνουν τους πληθυσμούς τους πολύ γρήγορα, με υψηλά ποσοστά ανάπτυξης (Purcell & Arai 2001).
Θεωρούνται κορυφαίοι πλαγκτονικοί θηρευτές και μπορεί να προκαλέσουν δραστικές αλλαγές στη
δομή του πλαγκτού σε θαλάσσια και γλυκά ύδατα (Compte et al. 2010). Ακόμα, συμβάλλουν στη
θνησιμότητα των ψαριών, έμμεσα καθώς ανταγωνίζονται με τα νεαρά ιχθύδια κατά την πρόσληψη
τροφής και άμεσα καθώς θηρεύουν έντονα τα αυγά και τις ιχθυονύμφες (Boero 2013). Επίσης,
παραγκωνίζουν τα ψάρια από τη θέση των κορυφαίων θηρευτών (Parsons 1992). Η παρουσία
μεδουσών σε εκβολικά συστήματα συγκεκριμένα, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη
δυναμική της ζωοπλαγκτονικής κοινότητας μέσω της θήρευσης και του ανταγωνισμού με άλλους
θηρευτές (Muha et al. 2017).

Ο ευτροφισμός, η θολερότητα και η υποξία των υδάτων, η ρύπανση, η υπερθέρμανση του
πλανήτη, η υπεραλίευση, η μεταφορά μη ιθαγενών ειδών σε άλλες περιοχές και η εγκαθίδρυσή τους
εκεί, η εκτροπή των υδάτων, η οξίνιση των ωκεανών, οι μεταβολές στην αλατότητα, οι
υδατοκαλλιέργειες, κ.ά., ενισχύουν τις ανθίσεις των μεδουσών. Αν και η υποβάθμιση ενδιαιτημάτων
οδηγεί συνήθως σε απώλεια ειδών, ο ευτροφισμός εντείνει τις πληθυσμιακές αυξήσεις μεδουσών σε
τοπικά ενδιαιτήματα (Arai 2001). Στο παρελθόν, δυστυχώς, οι ανθίσεις ήταν «απαρατήρητες», συνεπώς
υπάρχει μεγάλη έλλειψη στις καταγραφές δεδομένων (Boero 2013).

Παρόμοιες τάσεις στους πληθυσμούς των μεδουσών με εκείνες της Μεσογείου Θάλασσας έχουν
παρατηρηθεί σε παγκόσμια κλίμακα (Brotz & Pauly 2012).

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια μελέτης της εξάπλωσης των πλαγκτονικών
μεδουσών στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου με μηνιαίες δειγματοληψίες, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2018 έως και το Φεβρουάριο του 2019.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η παρούσα εργασία είναι μέρος διπλωματικής εργασίας του τμήματος Βιολογίας του

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το υλικό αποτελεί μέρος της έρευνας προγράμματος
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«ΜΑΛΙΑΚΟΣ 2018» που εκτελείται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδος.
Το υλικό μελέτης συλλέχθηκε από δίκτυο 7 σταθμών στο
Μαλιακό Κόλπο με μηνιαίες δειγματοληψίες, ξεκινώντας το
Σεπτέμβριο του 2018 και ολοκληρώνοντας το Φεβρουάριο
του 2019. Τα 7 σημεία του κόλπου απεικονίζονται στην
εικόνα 1, η αρίθμηση των οποίων ξεκινά από το εξωτερικό
του κόλπου και κατευθύνεται προς το εσωτερικό αυτού.

Για τη δειγματοληψία χρησιμοποιήθηκε ένα κάθετο
πλαγκτονικό δίχτυ τύπου WP-2 της Hydro-Bios με πόρο
(μάτι διχτυού) διαμέτρου 200 μm, που είναι το βασικό
εργαλείο για πλαγκτονικές δειγματοληψίες. Η σύρση ήταν
κάθετη, δηλαδή από το βυθό έως την επιφάνεια. Το βάθος και των 7 σταθμών δεν ξεπέρασε τα 20
μέτρα. Σε κάθε σταθμό καταγράφηκαν: οι γεωγραφικές συντεταγμένες, η ακριβής διάρκεια σύρσης και
το βάθος του βυθού. Παράλληλα, σε κάθε σταθμό πραγματοποιήθηκαν κατακόρυφες διατομές
υδρογραφικών παραμέτρων (θερμοκρασία, αλατότητα, pH) με τη χρήση CTD (CTD Seabird Electronics
25). Ύστερα από την ανάσυρση του διχτυού, σε κάθε δείγμα προστέθηκε συντηρητικό διάλυμα
φορμαλδεΰδης και ρυθμιστικό διάλυμα βορικού νατρίου, ώστε να μην αποσυντεθούν οι οργανισμοί.
Στο εργαστήριο έγινε αναγνώριση των πλαγκτονικών μεδουσών, με τη χρήση στερεοσκοπίου τύπου
WILD M5, ώστε αυτές να ταξινομηθούν. Η σχετική αφθονία κάθε είδους για κάθε σταθμό και κάθε
μήνα, εκφράστηκε σε άτομα ανά 10 m3 νερού. Οριζόντιες απεικονίσεις σε χάρτες έγιναν με το
πρόγραμμα SURFER 13.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Η σύνθεση πλαγκτονικών μεδουσών στο Μαλιακό κόλπο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι

Φεβρουάριο αποτελείται από τις υδρομέδουσες Liriope tetraphylla (Chamisso & Eysenhardt 1821),
Obelia spp. (Peron & Lesueur 1810) και Proboscidactyla spp. (Brandt 1835). Η κορύφωση της σχετικής
αφθονίας και για τις τρεις υδρομέδουσες έγινε κατά το μήνα Δεκέμβριο (Πίνακας 1). Το πιο άφθονο
taxon είναι το γένος Obelia, με μέση αφθονία έως και πενταπλάσια αυτής της L. tetraphylla. Η αφθονία
της Proboscidactyla sp. μετρήθηκε κατά πολύ μικρότερη.

Πίνακας Ι: Ελάχιστη, μέγιστη και μέση σχετική αφθονία (άτομα/10m3) των πλαγκτονικών
μεδουσών από το Σεπτέμβριο, 2018 μέχρι το Φεβρουάριο, 2019 στην περιοχή του Μαλιακού
Κόλπου.
Table 1: Minimum, maximum and average relative abundance (individuals/10m3) of the planktonic
medusae from September, 2018 to February, 2019 in the area of Maliakos Gulf.

Στον πίνακα ΙΙ δίνονται οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας και αλατότητας μεταξύ των μηνών
Σεπτεμβρίου 2018 έως Φεβρουαρίου 2019. Η υψηλότερη μέση τιμή θερμοκρασίας καταγράφηκε τον
Σεπτέμβριο με τιμή 25.28 οC και η χαμηλότερη τον Ιανουάριο με τιμή 11,82 οC. Αντίστοιχα η μέση τιμή
αλατότητας κυμαίνεται από 38,80 psu (Φεβρουάριος 2019) έως 36,54 psu (Ιανουάριος 2019).

L. tetraphylla Obelia spp. Proboscidactyla spp.

ΜΗΝΕΣ
Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση
τιμή

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση
τιμή

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση
τιμή

Σεπ. 18 0 21,6 4,8 0 0 0 0 0 0
Οκτ. 18 33,4 129,7 75,5 3,9 461,8 76,6 0 0 0
Νοέ. 18 17,7 55 37,1 53,1 338 184,4 0 0 0
Δεκ. 18 17,7 220,1 88,1 139,5 573,8 330,1 0 5,9 1,7
Ιαν. 19 11,8 23,6 19,4 25,5 159,2 96,3 0 5,9 2,5
Φεβ. 19 7,9 39,3 21,9 41,3 281 119,6 0 2 0,6

Ει. 1: Χάρτης του Μαλιακού κόλπου με
τους σταθμούς δειγματοληψίας.
Fig. 1: Map of Maliakos Gulf with the
sampling stations.
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Πίνακας ΙΙ: Ελάχιστη, μέγιστη και μέση θερμοκρασία και αλατότητα του Μαλιακού Κόλπου από
το Σεπτέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο.
Table 2: Minimum, maximum and average temperature and salinity of Maliakos Gulf from
September to February.

Θερμοκρασία (οC) Αλατότητα (psu)

ΜΗΝΕΣ
Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση
τιμή

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση
τιμή

Σεπ. 18 24,9 25,7 25,3 34,0 36,6 36,1
Οκτ. 18 19,1 20,2 19,8 36,2 36,5 36,3
Νοέ. 18 17,2 19,3 18,6 33,4 36,6 35,8
Δεκ. 18 13,7 14,3 14,0 36,0 36,6 36,3
Ιαν. 18 11,3 12,3 11,8 36,2 37 36,5
Φεβ. 18 12,8 13,1 12,9 35,1 36,5 35,8

Ει. 2: Χωροχρονική κατανομή των τριών κυρίαρχων υδρομεδουσών. Ο κύκλος, το τετράγωνο και
το τρίγωνο συμβολίζουν τη σχετική αφθονία (άτομα/10m3) της L. tetraphylla, των Obelia spp. και
των Proboscidactyla spp. αντίστοιχα.
Fig. 2: Spatiotemporal distribution of the three dominant hydromedusae. The circle, the square and
the triangular shape state the relative abundance (individuals/10m3) of L. tetraphylla, Obelia spp.
and Proboscidactyla spp. respectively.

Η L. tetraphylla θεωρείται ιθαγενές είδος της Μεσογείου, πολύ κοινό, το οποίο ευδοκιμεί σε
θερμά νερά. Ύστερα από περαιτέρω επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων, συμπεραίνεται ότι
η μέδουσα είναι αρκετά πιο άφθονη σε εκείνους τους σταθμούς με την υψηλότερη θερμοκρασία για
τον εκάστοτε μήνα δειγματοληψίας.

Το γένος Obelia έχει σχεδόν παγκόσμια κατανομή και αποτελεί από τις πιο κοινές και άφθονες
μέδουσες της Μεσογείου Θάλασσας και συγκεκριμένα του Αιγαίου Πελάγους. Σύμφωνα με τους χάρτες,
τα είδη της Obelia φαίνεται ότι προήλθαν από το εξωτερικό του κόλπου κατά το Σεπτέμβριο και
εγκαταστάθηκε μέσα στον κόλπο κατά το χειμώνα (Εικ. 2). Σύμφωνα με τη μελέτη των Christou et al.
(1995) στο Μαλιακό Κόλπο, η άμεση διασπορά του γλυκού νερού μάλλον οφείλεται στην
αριστερόστροφη κυκλοφορία του νερού στον κόλπο, γεγονός που δικαιολογεί τη μηνιαία κατανομή
των Obelia spp.. Ενδεχομένως η κορύφωση της αφθονίας το μήνα Δεκέμβριο να σχετίζεται με την
άνθιση του φυτοπλαγκτού την ίδια εποχή. Είχε σημειωθεί ιδιαίτερα μεγάλη αφθονία Διατόμων και

Liriope tetraphyllaSeptember 2018 October 2018 November 2018

December 2018 January 2019 February 2019

Obelia spp.October 2018 November 2018 December 2018

January 2019 February 2019

Proboscidactyla spp.December 2018 January 2019 February 2019
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Δινομαστιγωτών εκείνο το μήνα (Καββαδάς et al. 2019). Ακόμη, από την περαιτέρω επεξεργασία των
περιβαλλοντικών παραμέτρων και τη σύγκριση χαρτών (Εικ. 2), η υδρομέδουσα Obelia φαίνεται ότι
ευδοκιμεί σε χαμηλότερης αλατότητας ύδατα.

Όσον αφορά το γένος Proboscidactyla, πρόκειται μη ιθαγενές της Μεσογείου, με κατανομή στον
Ατλαντικό κυρίως. Πρέπει να επανεξεταστούν τα διακριτά είδη. Παρατηρήθηκε ότι προτιμά ύδατα
χαμηλής αλατότητας, όπως και η Obelia spp..

Στη ζωοπλαγκτονική κοινότητα οι υδρομέδουσες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος των
σαρκοφάγων οργανισμών. Σε βιοτόπους εκβολικών συστημάτων χρησιμεύουν συχνά ως δείκτες
βιομηχανικής ρύπανσης (Santhakumari et al. 1999). Οι μέδουσες εμφανίζονται άφθονες στις εκβολές
ποταμών την εποχή του φθινοπώρου (Purcell et al. 2001), αν και η κορύφωση των πληθυσμών των
μεσογειακών υδρομεδουσών συμβαίνει συνήθως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Molinero et al.
2008). Τα εκβολικά συστήματα θεωρούνται φτωχά όσον αφορά τον αριθμό ειδών που φιλοξενούν,
αλλά τα είδη έχουν μεγαλύτερη αφθονία (Kovalev et al. 2017).

Το πρόγραμμα «ΜΑΛΙΑΚΟΣ 2018» δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, συνεπώς η ερμηνεία των
αποτελεσμάτων θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες. Τέλος Αυγούστου του 2019 θα ολοκληρωθούν οι
δειγματοληψίες και έτσι θα έχουμε καλύτερη εικόνα της σύνθεσης, αφθονίας και χώρο-χρονικής
κατανομής για τις πλαγκτονικές μέδουσες του Μαλιακού κόλπου.
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ABSTRACT
Olga Petriki, Roberta Barbieri, Ioanna Tsionki, Georgia Papantoniou, Dimitrios K.
Moutopoulos, Maria Th. Stoumboudi: Preliminary results of a fish fauna survey in Lake
Trichonis, Greece
The preliminary results of a fish sampling campaign conducted in Lake Trichonis are presented. Fish
were sampled using benthic and pelagic Nordic type gillnets set at different depth zones, identified to
the species level, measured for total length and weighted. Catches per unit of effort, depth zone and
gillnet type, as well as the species’ relative contribution to the total catches in terms of numbers and
biomass were estimated. In total, 4415 specimens were caught, belonging to six families and 11 species
(seven endemic to Greece or the Balkans). Species with low or no commercial value were the most
abundant; these are also frequently caught in high quantities by local professional fishermen (who
target mainly Atherina boyeri Risso, 1810) and discarded. Therefore, a management plan for the lake’s
fisheries should consider possible uses for discards. The data can be used as a base for the lake’s
monitoring scheme that has to be implemented to fulfil the requirements of the Water Framework
Directive 2000/60/EC.
Keywords: fish species composition, abundance, biomass, Lake Trichonis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της διερεύνησης της

ιχθυοπανίδας στη λίμνη Τριχωνίδα. Η συγκεκριμένη έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου
«Ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για θαλάσσια και λιμναία οικοσυστήματα - ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ», το
οποίο υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην
εκτίμηση και απεικόνιση του τροφικού πλέγματος της λίμνης, αναγνωρίζοντάς το ως ένα απαραίτητο
εργαλείο για τη θέσπιση διαχειριστικών μέτρων για το σύνολο του οικοσυστήματος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
H Τριχωνίδα (Ν. Αιτωλοακαρνανίας) είναι η μεγαλύτερη σε έκταση φυσική λίμνη της Ελλάδας

(97 km2), με μέγιστο βάθος περίπου 59 m και έκταση λεκάνης απορροής 399 km2. Είναι ολιγοτροφική
λίμνη αν και το επίπεδο τροφικότητάς της τείνει να αυξηθεί (Kehayias & Doulka 2014).

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2019. Χρησιμοποιήθηκαν απλάδια
δίχτυα με πολλαπλά ανοίγματα ματιών τύπου Nordic, τόσο βενθικά που αλιεύουν στον πυθμένα
(διαστάσεων 30 x 1,5 m μήκος x ύψος και μεγέθη ματιών από 5-55 mm), όσο και πελαγικά που
τοποθετούνται στη στήλη του νερού (ύψους 6 m και μήκους 27,5 m, με μεγέθη ματιών 6,25 - 55 mm).
Τα συγκεκριμένα δίχτυα αποτελούν το κύριο αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας των ευρωπαϊκών λιμνών και την εκτίμηση της οικολογικής τους
ποιότητας με βάση τα ψάρια, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (CEN 2005). Η
αλιευτική προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε ήταν ίση με 24 βενθικά δίχτυα που ποντίστηκαν σε
διάφορες ζώνες βάθους (0-2,9 m, 3-5,9 m, 6-11,9 m, 12-19,9 m, 20-34,9 m, 35-49,9 m και 50-75 m) και
πέντε πελαγικά που ποντίστηκαν σε βάθη 0-30 m. Η πόντιση των διχτυών γινόταν το απόγευμα και η
ανάδυσή τους το πρωί της επομένης ημέρας. Το αλίευμα χωρίστηκε ανά σταθμό και μέγεθος ματιού.
Τα ψάρια αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους και καταγράφηκαν το ολικό τους μήκος (TL, cm ± 0,1) και
βάρος (W, g ± 0,1). Από τα δεδομένα εκτιμήθηκαν α) ο αριθμός των ειδών, β) οι μέσες τιμές των
συλλήψεων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (m2 διχτυού), τύπο διχτυού και ζώνη βάθους και γ) η
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σχετική αφθονία των ειδών στο αλίευμα των βενθικών και πελαγικών διχτυών, τόσο με βάση τον
αριθμό των ατόμων όσο και τη βιομάζα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά αλιεύθηκαν 4415 ψάρια βάρους περίπου 19,5 kg, τα οποία ανήκαν σε έξι οικογένειες

και 11 είδη (Πίνακας Ι). Από τα είδη αυτά τα επτά είναι ενδημικά της Ελλάδας ή της Βαλκανικής, ενώ
δύο είναι ξενικά (Kottelat & Freyhof 2007). Δεν καταγράφηκαν, ωστόσο, 14 είδη, η παρουσία των
οποίων έχει αναφερθεί στο ευρύτερο σύστημα της Τριχωνίδας (Οικονόμου et al. 1999) (Πίνακας Ι).
Ορισμένα από αυτά, όπως το Telestes pleurobipunctatus (Stephanidis, 1939) λιάρα, διαβιούν στα
ρέματα που εκβάλλουν στη λίμνη και έχουν σποραδική παρουσία μέσα σε αυτή. Άλλα είδη απαντούν
στη λίμνη σε μικρούς πληθυσμούς ενώ για μερικά η σύλληψή τους με τα αλιευτικά εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν είναι δύσκολη (όπως π.χ. για το Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) χέλι).

Πίνακας Ι. Είδη ψαριών που έχουν αναφερθεί στο σύστημα της λίμνης Τριχωνίδα και καταγράφηκαν
στην παρούσα έρευνα στο αλίευμα των βενθικών (Β) και πελαγικών διχτυών (Π).
Table I. Fish species reported in Lake Trichonis and recorded during the present study using benthic (Β)
and pelagic (Π) gillnets.

Οικογένεια/ Είδος Κοινό όνομα* Παρούσα
έρευνα

Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Χέλι -
Atherinidae
Atherina boyeri Risso, 1810 Αθερίνα Β, Π
Blenniidae
Salaria fluviatilis (Asso, 1801) Ποταμοσαλιάρα -
Salaria economidisi1 Kottelat, 2004 Τριχωνοσαλιάρα Β, Π
Cobitidae
Cobitis trichonica1 Stephanidis, 1974 Τριχωνοβελονίτσα Β
Cyprinidae
Barbus peloponnesius Valenciennes, 1842 Πελοποννησιακή μπριάνα -
Carassius gibelio2 (Bloch, 1782) Πεταλούδα -
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Κυπρίνος -
Luciobarbus albanicus1 (Steindachner, 1870) Στρωσίδι Β, Π
Pelasgus stymphalicus1 (Valenciennes, 1844) Στυμφαλικός πελασγός -
Pseudorasbora parva2 (Temminck & Schlegel, 1846) Ψευδορασμπόρα Β
Rhodeus meridionalis1 Karaman, 1924 Βαβούκι Β
Rutilus panosi1,** Bogutskaya & Iliadou, 2006 Δρομίτσα Β, Π
Scardinius acarnanicus Economidis, 1991 Τσερούκλα Β, Π
Squalius peloponensis1 (Valenciennes, 1844) Ποταμοκέφαλος Πελοποννήσου -
Telestes pleurobipunctatus (Stephanidis, 1939) Λιάρα -
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Γλήνι -
Tropidophoxinellus hellenicus1 (Stephanidis, 1971) Γουρνάρα Β, Π
Gobiidae
Economidichthys pygmaeus1 (Holly, 1929) Λουρογωβιός Β
Economidichthys trichonis1 Economidis & Miller, 1990 Νανογωβιός -
Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) Ποντογωβιός -
Moronidae
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) Λαβράκι -
Mugilidae***
unidentified Π
Poeciliidae
Gambusia holbrooki2 Girard, 1859 Κουνουπόψαρο -
Siluridae
Silurus aristotelis1 Garman, 1890 Γλανίδι -
* Ονοματολογία σύμφωνα με τους Barbieri et al. (2015), 1: Ενδημικό της Ελλάδας ή της Βαλκανικής, 2: Ξενικό,
** Έχει αναφερθεί και ως Leucos panosi (Froese & Pauly 2019),
*** Στη λίμνη έχει αναφερθεί το είδοςMugil cephalus Linnaeus, 1758 (κέφαλος).
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Στο αλίευμα των βενθικών διχτυών καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός ειδών (10 είδη) σε
σχέση με των πελαγικών (εφτά είδη) (Πίνακας I). Ειδικότερα, με τα βενθικά δίχτυα αλιεύθηκαν
αποκλειστικά τα είδη C. trichonica, R. meridionalis και E. pygmaeus που προτιμούν τα ενδιαιτήματα του
πυθμένα της παρόχθιας ζώνης. Αντίθετα, μόνο στο αλίευμα των πελαγικών διχτυών καταγράφηκε η
παρουσία της οικογένειας Mugilidae που περιλαμβάνει είδη τα οποία προτιμούν να κινούνται στην
υδάτινη στήλη.

Στο αλίευμα των βενθικών διχτυών εκτιμήθηκαν επίσης υψηλότερες μέσες τιμές συλλήψεων
ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας, τόσο με βάση τον αριθμό των ατόμων όσο και με βάση το βάρος
(3,9 άτομα/m2 και 16,4 g/m2, αντίστοιχα) (Εικ. 1). Αντίθετα, οι μέσες τιμές των συλλήψεων για το
σύνολο των πελαγικών διχτυών ήταν 0,2 άτομα/m2 και 2,2 g/m2, αντίστοιχα. Υψηλότερες συλλήψεις με
τα βενθικά δίχτυα καταγράφηκαν στη ζώνη βάθους 3-5,9 m (6,4 άτομα/m2 και 24,4 g/m2) και όχι στην
πιο ρηχή ζώνη των 0-2,9 m. Αντίστοιχη χωρική κατανομή έχει παρατηρηθεί και σε άλλες βαθιές
ελληνικές λίμνες (Petriki et al. 2017). Υψηλότερες συλλήψεις με τα πελαγικά δίχτυα εκτιμήθηκαν στη
ζώνη βάθους 18-24 m (0,9 άτομα/m2 και 6,1 g/m2), γεγονός που δείχνει ότι την περίοδο της
δειγματοληψίας τα ψάρια παρέμεναν ακόμη στη βαθιά ζώνη όπου συνήθως διαχειμάζουν.

Εικ. 1: Μέσες συλλήψεις ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας με βάση τον αριθμό των ατόμων
(ΝPUE, άτομα/m2) και τη βιομάζα (BPUE, g/m2) ανά ζώνη βάθους και για το σύνολο (mean) των
βενθικών και πελαγικών διχτυών στη λίμνη Τριχωνίδα.
Fig. 1: Mean catch per unit of effort in terms of numbers (NPUE, specimens/ m2) and biomass (BPUE
g/m2) per depth zone and the total (mean) benthic and pelagic gillnets used in Lake Trichonis.

Το είδος με την υψηλότερη σχετική αφθονία στο αλίευμα των βενθικών διχτυών με βάση τον
αριθμό των ατόμων και τη βιομάζα ήταν το T. hellenicus (84,13% και 55,45% αντίστοιχα) (Εικ. 2). Στο
αλίευμα των πελαγικών διχτυών υψηλότερη αριθμητική αφθονία είχε το είδος T. hellenicus (84,48%),
ενώ υψηλότερη βιομάζα είχε το R. panosi (32,01%) (Εικ. 2). Mε εξαίρεση το A. boyeri που αποτελεί το
κύριο είδος στόχο της επαγγελματικής αλιείας στη λίμνη, τα υπόλοιπα είδη συλλαμβάνονται από τους
ντόπιους αλιείς και απορρίπτονται, καθώς έχουν μικρή έως και μηδενική εμπορική ζήτηση. Κρίνοντας,
ωστόσο, από τις υψηλές αφθονίες που εκτιμήθηκαν στο αλίευμα της παρούσας έρευνας και από τις
μαρτυρίες ντόπιων αλιέων που αναφέρουν υψηλές συλλήψεις ειδικότερα για το T. hellenicus,
θεωρείται σκόπιμο, κατά το σχεδιασμό ενός διαχειριστικού προγράμματος για την αλιεία στη λίμνη (το
οποίο απουσιάζει), να διερευνηθούν πιθανοί τρόποι αξιοποίησης των απορριπτόμενων αλιευμάτων.
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Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων, αλλά και στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα καθιστά τα ποσοτικά δεδομένα
που συλλέχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα ως βάση για την παρακολούθηση της ιχθυοπανίδας της λίμνης
που αν και αποτελεί απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, δεν έχει
ξεκινήσει να υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

Εικ. 2: Σχετική αφθονία των ειδών ψαριών με βάση τον αριθμό των ατόμων και τη βιομάζα στο
αλίευμα των βενθικών (a, b αντίστοιχα) και των πελαγικών (c, d αντίστοιχα) διχτυών.
Fig. 2: Relative abundance of fish species based on specimens’ number and biomass in the catch of
benthic (a, b respectively) and pelagic (c, d, respectively) gillnets.
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ABSTRACT
Foivos  Alexandros  Mouchlianitis1,  Athanasia  Alexiadou1,  George  Minos2,  Konstantinos
Ganias1: Spawning strategy and fecundity type of the Macedonian shad, Alosa macedonica,
of lake Volvi 
The Macedonian shad,  Alosa macedonica,  is an endemic species of lake Volvi and is one of the few
holobiotic alosine populations. Parameters of its reproductive biology, such as the spawning strategy
and the fecundity  type,  remain  unknown,  and thus were defined in  this  study  through its  ovarian
dynamics.  A  combination  of  histological  and  whole  mount  methods  showed  that  the  species  is  a
multiple spawner and exhibits the indeterminate fecundity type.
Keywords: Alosines, Macedonian shad, fecundity type, spawning strategy 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το είδος Alosa macedonica (Vinciguerra 1921, λιπαριά, Macedonian shad) αποτελεί ενδημικό της

λίμνης  Βόλβης  και  είναι  μεταξύ  των  λίγων  ειδών  του  γένους  Alosa που  εμφανίζουν  ολοβιωτική
στρατηγική διαβίωσης. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είδος δεν αντιμετωπίζει άμεσες απειλές
από θήρευση, δια-ειδικό ανταγωνισμό ή υπεραλίευση (Λεγάκις & Μαραγκού 2009), ο ενδημικός του
χαρακτήρας  επιβάλει  τη  συνεχή  παρακολούθηση  και  διαχείρισή  του.  Οι  τροφικές  συνήθειες,  η
φυλογένεση και παράμετροι της οικολογίας του είδους έχουν μελετηθεί στο παρελθόν (Σίνης 1981,
Kleanthidis & Sinis 2001,  Giantsis et al. 2015), όπως και ορισμένα χαρακτηριστικά της αναπαραγωγής
του  (Κλεανθίδης  2002).  Συγκεκριμένα,  έχει  προσδιορισθεί  η  ηλικία  πρώτης  γεννητικής  ωρίμανσης
(πρώτο έτος), ενώ έχει αναφερθεί ο σχηματισμός αναπαραγωγικών συναθροίσεων και η ωοτοκία κοντά
στις ακτές κατά τη διάρκεια της νύχτας (Σίνης 1981). Ωστόσο, αναπαραγωγικές παράμετροι, όπως η
στρατηγική ωοτοκίας (εφάπαξ/πολλαπλή) και το πρότυπο γονιμότητας (καθορισμένο/ακαθόριστο) του
είδους παραμένουν άγνωστες.  Στα είδη που εφαρμόζουν το  καθορισμένο πρότυπο γονιμότητας,  ο
συνολικός αριθμός ωοκυττάρων που πρόκειται να αποτεθούν εντός της εκάστοτε περιόδου ωοτοκίας
καθορίζεται πριν την έναρξη αυτής, ενώ, αντίθετα, στα είδη που ακολουθούν το ακαθόριστο πρότυπο,
η παραγωγή νέων ωοκυττάρων συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας (Hunter et al.
1992). Η πολλαπλή ωοτοκία και το ακαθόριστο πρότυπο γονιμότητας φαίνεται να αποτελούν κοινές
στρατηγικές για πολλά είδη του γένους Alosa. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγράψει τη
στρατηγική ωοτοκίας και το πρότυπο γονιμότητας της λιπαριάς και να εξετάσει εάν εναρμονίζονται με
τα υπάρχοντα δεδομένα για το γένος.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ενήλικα άτομα λιπαριάς συλλέχθηκαν σε εβδομαδιαία βάση από τη λίμνη Βόλβη τον Ιούνιο (1-

29) του 2016 με βάση προηγούμενες εκτιμήσεις της περιόδου ωοτοκίας (Σίνης 1981, Κλεανθίδης 2002).
Οι  συνολικά  5  δειγματοληψίες  πραγματοποιήθηκαν  με  απλάδια  δίχτυα,  κοντά  στις  ακτές  κατά  τη
διάρκεια της νύχτας. Αμέσως μετά τη σύλληψη τα ψάρια τοποθετήθηκαν σε διάλυμα φορμόλης 10%.
Από κάθε  δειγματοληψία  επιλέχθηκε  παραπλήσιος  αριθμός  ψαριών  και  συνολικά  αναλύθηκαν  89
ώριμα  θηλυκά  άτομα,  ολικού  μήκους  σώματος  από  151  έως  209  mm.  Για  κάθε  ωοθήκη
παρασκευάστηκαν  ιστολογικές  τομές  (πάχος  5  μm,  χρώση  με  αιματοξυλίνη/ηωσίνη),  οι  οποίες
φωτογραφήθηκαν σε πολύ υψηλή ανάλυση με τη χρήση ειδικού σαρωτή τομών (NanoZoomer S60,
Hamamatsu Photonics). Η παρατήρηση των μικροφωτογραφιών οδήγησε στον προσδιορισμό: (α) της
φάσης ωοτοκίας μέσω της παρουσίας κενών ωοθυλακίων (POF), και (β) των σταδίων ανάπτυξης των
ωοκυττάρων δευτερογενούς αύξησης (SG). Επιπρόσθετα, μέσω των μικροφωτογραφιών εξετάστηκαν:
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(1) η συνύπαρξη POF και  SG ωοκυττάρων, γεγονός που αποτελεί απόδειξη πολλαπλής απόθεσης, και
(2)  η  ύπαρξη  συγχρονισμού  ωοτοκίας  στον  πληθυσμό,  εξετάζοντας  τη  χρονική  κατανομή  των
διαφορετικών φάσεων ωοτοκίας.

Επιπλέον,  από  κάθε  ωοθήκη  έγινε  λήψη  υποδείγματος  ιστού,  τα  ωοκύτταρα  του  οποίου
φωτογραφήθηκαν σε υψηλή μεγέθυνση (κάμερα Jenoptik Progress C3, στερεοσκόπιο Euromex NZ 80)
και στη συνέχεια οι φωτογραφίες αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης μεριδίων (Thorsen & Kjesbu
2001) μέσω του λογισμικού ImageJ (imagej.nih.gov/ij/). Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ο συνολικός
αριθμός SG ωοκυττάρων (ολική γονιμότητα) και οι διάμετροι αυτών και, ακολούθως, δημιουργήθηκαν
οι κατανομές συχνοτήτων μεγεθών των ωοκυττάρων (OSFD). Η συνέχεια ή ασυνέχεια των  OSFD στα
εύρη  μεγεθών  μεταξύ  των  ωοκυττάρων  πρωτογενούς  αύξησης  (PG)  και  των  SG ωοκυττάρων
χρησιμοποιήθηκε  ως  πρώτο  κριτήριο  προσδιορισμού  του  προτύπου  γονιμότητας.  Οι  συνεχείς
κατανομές σε θηλυκά που έχουν εκκινήσει την περίοδο ωοτοκίας τους υποδεικνύουν παραγωγή νέων
SG ωοκυττάρων και, συνεπώς, εφαρμογή του ακαθόριστου προτύπου γονιμότητας (Hunter et al. 1992).
Η μέγιστη διάμετρος των PG ωοκυττάρων ορίστηκε στα 200 μm με βάση προηγούμενες εκτιμήσεις για
τα είδη A. aestivallis (Mouchlianitis et al. unpublished data) και A. sapidissima (Hyle et al. 2014). Για τον
προσδιορισμό του προτύπου γονιμότητας χρησιμοποιήθηκε, επίσης, η σχετική ολική γονιμότητα (ολική
γονιμότητα  ανά  g,  RFt),  καθώς  πτώση  των  τιμών  της,  προϊούσης  της  ωοτοκίας,  αποτελεί  ένδειξη
καθορισμένου  προτύπου  (Hunter  et  al. 1992).  Οι  τιμές  γονιμότητας  εκτιμήθηκαν  μέσω  της
βαρυμετρικής μεθόδου. Στις περιπτώσεις συγχρονισμένης ωοτοκίας στον πληθυσμό η πτώση της  RFt

εντοπίζεται χρονικά κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας.  Αντίθετα, στις περιπτώσεις έλλειψης
συγχρονισμού η πτώση της  RFt εντοπίζεται μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις
ωοτοκίας. Στις εκτιμήσεις της RFt δεν ελήφθησαν υπόψιν όσα άτομα πιάστηκαν κατά τη διάρκεια της
ωορρηξίας, θεωρώντας ότι ένα ποσοστό των ωοκυττάρων είχε ήδη αποτεθεί τη στιγμή της σύλληψης,
και  συνεπώς  η  όποια  τιμή  της  RFt θα  αποτελούσε  υποεκτίμηση.  Τέλος,  εκτιμήθηκε  η  σχετική
γονιμότητα  των  μικρών  SG ωοκυττάρων  (διάμετρος  200-320  μm,  RF200-320)  και  αξιοποιήθηκε  στον
προσδιορισμό  του  προτύπου  γονιμότητας,  καθώς  πτώση  των  τιμών  αυτής  από  επικείμενους  σε
ενεργούς  γεννήτορες  (βλ.  Αποτελέσματα-Συζήτηση)  συνάδει  με  παύση  της  παραγωγής  νέων  SG
ωοκυττάρων και με το καθορισμένο πρότυπο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο  σύνολο  των  ωοθηκών  εντοπίστηκαν  PG ωοκύτταρα,  καθώς  και  SG ωοκύτταρα  σε

διαφορετικά  στάδια  ανάπτυξης (Εικ.  1α).  Επίσης,  σε  63 άτομα (70.8%),  προερχόμενα από όλες  τις
ημερομηνίες δειγματοληψίας, εντοπίστηκαν POF από δύο διαφορετικές πρόσφατες ωοτοκίες (Ει. 1β).
Με  βάση την  παρατήρηση  αυτή,  η  περίοδος  απορρόφησης  των  POF θεωρήθηκε  εκτενέστερη  του
κύκλου  ωοτοκίας,  δηλαδή  του  μεσοδιαστήματος  μεταξύ  δύο  διαδοχικών  ωοτοκιών.  Συνεπώς,  η
παρουσία  POF και  ο  αριθμός  τους  αποτέλεσαν  αξιόπιστα  κριτήρια  για  τη  διάκριση  των  εξής
διαφορετικών φάσεων ωοτοκίας: (1) επικείμενοι γεννήτορες, δίχως  POF (PS), (2) γεννήτορες με  POF
από  μία  πρόσφατη  ωοτοκία  (ACT-1),  (3)  γεννήτορες  σε  φάση  ωορρηξίας,  με  POF από  πρόσφατη
ωοτοκία  και  ενυδατωμένα  ωοκύτταρα  (OV),  και  (4)  γεννήτορες  με  POF από  δύο  διαφορετικές
πρόσφατες ωοτοκίες (ACT-2).

Εικ.  1:  Ιστολογικές  τομές  ωοθήκης  Alosa macedonica:  (α)  διαφορετικά  στάδια  ανάπτυξης
ωοκυττάρων, και (β) κενά ωοθυλάκια (POF) από δύο διαφορετικές ωοτοκίες.  PG = πρωτογενές
στάδιο, CA = στάδια κυστιδίων, VIT = στάδια λεκιθογένεσης, HYD = στάδιο ενυδάτωσης.
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Fig. 1: Ovarian histological sections of Alosa macedonica: (a) different oocyte stages, and (b) post
ovulatory follicles (POF) from two different spawning events. PG = primary stage, CA = cortical
alveolar stages, VIT = vitellogenic stages, HYD = hydration stage.

Η  συνύπαρξη  γεννητόρων  διαφορετικών  φάσεων  ωοτοκίας  σε  κάθε  ημερομηνία
δειγματοληψίας υποδεικνύει έλλειψη συγχρονισμού του πληθυσμού ως προς την ωοτοκία. Επίσης, η
συνύπαρξη  POF και  SG ωοκυττάρων  σε  γεννήτορες,  αλλά  και  η  παρουσία  POF από  διαφορετικές
πρόσφατες  ωοτοκίες  αποδεικνύουν  την  εφαρμογή  της  πολλαπλής  απόθεσης˙  στρατηγική  που
ακολουθούν επίσης πληθυσμοί των ειδών A. aestivalis (Mouchlianitis et al. unpublished data), A. fallax
(Pina et al. 2003), A. mediocris (Murauskas & Rulifson 2011), A. pseudoharengus (Ganias et al. 2015) και
A. sapidissima (Olney et al. 2001).

Εικ.  2:  (α)  Κατανομές  συχνοτήτων μεγεθών των ωοκυττάρων όλων των ατόμων.  (β)  Σύγκριση
σχετικής  γονιμότητας  μικρών  δευτερογενών  ωοκυττάρων  (RF200-320),  και  (γ)  σχετικής  ολικής
γονιμότητας (RFt), μεταξύ ατόμων σε διαφορετικές φάσεις ωοτοκίας. PS = επικείμενοι γεννήτορες
δίχως κενά ωοθυλάκια (POF), ACT-1 = γεννήτορες με POF από μία ωοτοκία, OV = γεννήτορες σε
φάση ωορρηξίας και με POF, ACT-2 = γεννήτορες με POF από δύο ωοτοκίες.
Fig. 2: (a) Oocyte size frequency distributions of all samples. (b) Comparison of relative fecundity
of the small secondary growth oocytes (RF200-320), and (c) of relative total fecundity (RFt), between
females at different spawning phases. PS = pre-spawners without post ovulatory follicles (POF),
ACT-1 = active spawners with POF from one cohort, OV = ovulating females with POF, ACT-2 =
active spawners with POF from two cohorts.

Αναφορικά με το πρότυπο γονιμότητας, οι OSFD δεν εμφάνισαν ασυνέχειες μεταξύ των PG και
των  SG ωοκυττάρων σε κανένα από τα άτομα που αναλύθηκαν (Εικ.  2α),  γεγονός που υποδεικνύει
ακαθόριστο πρότυπο γονιμότητας. Η RF200-320 δεν εμφάνισε πτώση σε καμία από τις φάσεις ωοτοκίας,
υποστηρίζοντας  επίσης  την  συνεχιζόμενη  παραγωγή  νέων  SG ωοκυττάρων  εντός  της  περιόδου
ωοτοκίας και την εφαρμογή του ακαθόριστου προτύπου γονιμότητας. Μάλιστα, παρατηρήθηκε αύξηση
των τιμών της από τους PS και τα ACT-1 άτομα στα OV άτομα (LSD, 95% confidence level, P < 0,05, Εικ.
2β). Αντιθέτως, η RFt εμφάνιζε πτώση από τους PS στους ACT-2 (LSD, 95% confidence level, P < 0,05, Εικ.
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2γ), γεγονός που συνάδει με το καθορισμένο πρότυπο γονιμότητας. Ωστόσο, η πτώση της RFt, αν και
αποτελεί  ένα  από  τα  κλασσικά  κριτήρια  προσδιορισμού  του  προτύπου  γονιμότητας,  πρέπει  να
εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα, πληθυσμός του είδους  A.  aestivalis συνεχίζει την
παραγωγή ωοκυττάρων καθ’ όλη την περίοδο ωοτοκίας (ακαθόριστο πρότυπο γονιμότητας), αλλά με
διαρκώς  μειούμενη  ένταση,  γεγονός  που  οδηγεί  στην  πτώση  της  RFt μετά  από  κάθε  απόθεση
(Mouchlianitis et al. unpublished data).

Η  εφαρμογή  του  ακαθόριστου  προτύπου  από  τη  λιπαριά  συνάδει  με  τις  εκτιμήσεις  για
ανάδρομους  πληθυσμούς  άλλων  ειδών  του  γένους  Alosa που  υλοποιούν  περισσότερους  του  ενός
εποχιακούς κύκλους αναπαραγωγής στη διάρκεια της ζωής τους, όπως τα A. mediocris, A. sapidissima,
A.  pseudoharengus και  A.  aestivalis (Murauskas & Rulifson 2011, Hyle  et al. 2014, Ganias  et al. 2015,
Mouchlianitis et al. unpublished data). Εξαίρεση αποτελεί ανάδρομος πληθυσμός του είδους A.  alosa
που ακολουθεί το καθορισμένο πρότυπο γονιμότητας, τα άτομα του οποίου ωστόσο πραγματοποιούν
–  στην  πλειονότητάς  τους  –  έναν  μόνο  κύκλο  αναπαραγωγής  κατά  τη  διάρκεια  της  ζωής  τους
(Mouchlianitis et al. unpublished data).
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ABSTRACT 
Papadopoulos  Aggelos,  Katselis  George:  Long-term  changes  of  fishing  pattern  in  Lefkada  island
lagoons (West Greece).  In this study the pattern of daily fishing effort and daily Catch per unit effort
(CPUE) was analyzed based on daily fishing time series data from two lagoons in Lefkada Island during
1998-2015.  The  results  indicated  statistical  significant  reduction  of  commercially  important  species
annual  catches according the years  with  reduction of  the annual  successful fishing effort  (FEi).  The
analysis of daily CPUE and of daily FEi support that the annual catches reduction could be attributed to
the change of fishermen’s employment relationship as result of the right to work at predefined days per
year and due the disengagement of fishermen's income from fishery production.

Keywords: lagoon, fishing effort, CPUE, fishing seasonal pattern

EΙΣΆΓΩΓΗ 
Οι  λιμνοθάλασσες  είναι  παράκτια  συστήματα  με  σημαντική  οικολογική  αξία.  Εξαιτίας  του

σημαντικού  οικολογικού  ρόλου  και  του  εύτροφου  χαρακτήρα  τους,  αποτελούν  προστατευόμενες
περιοχές  (δίκτυο  Natura  2000) αλλά  και  σημαντικά  αλιευτικά  πεδία.  Λόγω  της  αυξημένης
παραγωγικότητας  αναπτύσσεται  έντονη  αλιευτική  δραστηριότητα,  η  οποία  δημιουργεί  τοπικού
χαρακτήρα  κοινωνικοοικονομικές  και  πολιτισμικές  σχέσεις  (Kapetsy 1984).  Στην  Ελλάδα,  οι
λιμνοθάλασσες όπου ασκείται αλιευτική δραστηριότητα καλύπτουν έκταση περίπου 350km2 (Koutrakis
et al. 2007), ενόσω τα διαθέσιμα στοιχεία (μετά το 1980) δείχνουν μείωση της αλιευτικής παραγωγής
(Koutrakis et al. 2007, Katselis et al 2003, 2010, 2013). 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση της αλιευτικής προσπάθειας και απόδοσης με στόχο να
διερευνηθούν τα πιθανά αίτια της μείωσης της παραγωγής σε δύο λιμνοθάλασσες της Λευκάδας.

ΥΛΙΚΆ ΚΆΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Οι  λιμνοθάλασσες  Παλιό  (38.840764°,  20.702191°)  και  Αβλέμονας  (38.834991°,  20.726049°)

συνολικής έκτασης 8,52km2 βρίσκονται στα όρια του νησιού της Λευκάδας εκατέρωθεν του κεντρικού
καναλιού διαχωρισμού του νησιού με την Στερεά Ελλάδα. Και οι δύο λιμνοθάλασσες περιλαμβάνονται
στο  δίκτυο  Natura  2000,  ενώ  ασκείται  παραδοσιακή  αλιεία  κατά  το  πρότυπο  εκμετάλλευσης  των
ελληνικών λιμνοθαλασσών, βασισμένη στις μεταξύ της θάλασσας και λιμνοθάλασσας μετακινήσεις των
αλιευμάτων (Koutrakis et al. 2007). Η εκμετάλλευση ασκείται από δημοτική επιχείρηση η οποία κατά
την περίοδο 1988-2000 ανέθεσε με σύμβαση έργου την άσκηση αλιείας σε οχτώ αλιείς και από το 2002
και μετά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου σε τέσσερις αλιείς. Η αλιεία ασκείται
τους μήνες Ιούνιο έως Φεβρουάριο του κάθε έτους (περίοδος που ορίζεται ως αλιευτικό έτος). 

Η  παρούσα  εργασία βασίζεται  σε ημερήσια  αλιευτικά  δεδομένα  που αφορούν σε  είδος και
κατηγορία μεγέθους αλιεύματος των  λιμνοθαλασσών Παλιό και  Αβλέμονα της περιόδου 1998-2015
που διατηρούνται στο αρχείο του Γραφείου Αλιείας του Δήμου Λευκάδας. 

Για  κάθε  αλιευτικό  έτος  k υπολογίστηκε  η  αναμενόμενη  αλιευτική  προσπάθεια  (FEk):
FEk=Σ(nkxHk), όπου n ο αριθμός των ημερών χωρίς τα Σαββατοκύριακα και επίσημες εορτές (εκτός και
αν  καταγράφεται  παραγωγή)  και  H ο  αριθμός  των  αλιέων.  Επίσης,  υπολογίσθηκε  η  αλιευτική
προσπάθεια  με  μη  μηδενική  απόδοση  (FEi):  FEi=Σ(nixHD)  (ανθρωπο-ημέρες  επιτυχούς  αλιείας:HD),
όπoυ i οι ημέρες με μη μηδενική απόδοση. Η κάθε ημέρα αλιείας καταχωρήθηκε με κωδικό (FLG): 1, 2
και 3 όταν η αλιεία έχει ασκηθεί αντίστοιχα στον Αβλέμονα, στο Παλαιό ή και στις δυο λιμνοθάλασσες
αντίστοιχα. Η τιμή  ni όταν η αλιεία ασκείται σε μια λιμνοθάλασσα  λαμβάνει την τιμή 1, ενώ για τις
ημέρες που την ίδια μέρα ασκείται αλιεία και στις δύο λιμνοθάλασσες η τιμή ni διαμοιράζεται στις δυο
λιμνοθάλασσες κατά ποσοστό ανάλογο της έκτασης τους.  Για κάθε είδος,  για την περίοδο Ιούλιος-
Φεβρουάριος κάθε αλιευτικού έτους, υπολογίσθηκε η μέση εβδομαδιαία απόδοση (Kg/HD) ανά μέρα
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της εβδομάδας για κάθε μήνα, έτος και περιοχή αλιείας (FLG) :

CPUE j=
∑ (Y j ,d )

∑ (FEi¿¿ j , d); (
kg
HD

)¿¿
, όπου j είναι η περιοχή αλιείας (FLG, j=1, 2 & 3), Υ οι συλλήψεις

(kg),  d η  ημέρα  αλιείας  (d=Δευτέρα  ως  Κυριακή)  του  κάθε  μήνα  αλιείας  και  έτος,  και

∑ (FEi¿¿ j , d¿)¿¿ η  αλιευτική  προσπάθεια  που ασκήθηκε ανά  μέρα της  εβδομάδας  για  κάθε

μήνα, έτος και περιοχή αλιείας. Ανάλογα, εκτιμήθηκε η μέση απόδοση ετήσια (Kg/HD) και η ετήσια
αλιευτική προσπάθεια βάση της οποίας αναγνωρίσθηκαν δύο χρονικές περίοδοι (YEAR_PER) (1:1988-
2005 και 2:2006-2015), όπου η συνολική ετήσια αλιευτική προσπάθεια ήταν αντίστοιχα για την πρώτη
>600HD/έτος και στη δεύτερη <600HD/έτος. 

Στα  ετήσια  δεδομένα  εξεταστήκαν  στατιστικά  σημαντικές  σχέσεις  μεταξύ  CPUE και  FEi
(regression analysis, r, t-test,p=0,05) στο σύνολο του αλιεύματος και στα επιμέρους είδη. Με στόχο να
ελεγχθούν τυχόν διαχρονικές μεταβολές του αλιευτικού πρότυπου εφαρμόσθηκε μια πολυπαραγοντική
ανάλυση  διακύμανσης  (MANOVA,F-test)  στην  CPUEj-[ως  ln(CPUEj)]-και  την  αντίστοιχη  FEi που
ασκήθηκε ανά μέρα της εβδομάδας για κάθε μήνα, έτος και περιοχή αλιείας, με παράγοντες τους FLG,
YEAR_PER, μήνα (MONTH) και ημέρα της εβδομάδας (WDAY) (Zar, 1999).

ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ ΚΆΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η μέση σύνθεση της παραγωγής της περιόδου 1998-2015 αφορά σε τσιπούρα (Sparus aurata)

(32,7%), σε κεφαλοειδή (38,7%) [κέφαλο (Mugil cephalus) (18,4%), υπομεγέθη κεφαλοειδή (παρακάτω
mugilidae)  (10,9%),  λαυκίνο  (Chelon labrosus)  (5,9%),  γάστρο  (Liza saliens)  (4,1%)],  χέλια  (Anguilla
anguilla) (11,3%), λαβράκι (Dicentrarchus labrax) (6,1%), γλώσσα (Solea sp) (3,7%) και δέκα είδη κυρίως
της παράκτια ζώνης (7,1%). Η παραγωγή έχει μειωθεί από 27-36 tn/έτος την περίοδο 2000-2002 σε 9.5-
10 tn την περίοδο 2005-2012 και σε 2,6-7,7 tn την περίοδο 2013-2016.

Η  συνολική  ετήσια  παραγωγή  αλλά  και  η  ετήσια  παραγωγή  των  κύριων  ειδών  που  την
απαρτίζουν,  εκτός  των  χελιών  (δηλ.  κεφαλοειδή,  τσιπούρα  λαβράκι  και  γλώσσα),  παρουσιάζει
σημαντική (r<-0,58,n=18,p<0,05) αρνητική συσχέτιση με τα αλιευτικά έτη. Αντίστοιχα, σημαντική (r<-
0,63,n=10,p<0,05)  αρνητική  συσχέτιση  με  τα  αλιευτικά  έτη,  παρουσιάζουν  η  συνολική  ετήσια
παραγωγή και η ετήσια παραγωγή των ειδών  S.  αurata,  M.  cephalus,  mugilidae,  και  D.  labrax,  την
περίοδο 2006-2016. Την ίδια περίοδο, η συνολική ετήσια απόδοση και η ετήσια απόδοση των ειδών S.
αurata,  M.  cephalus,  mugilidae,  D.  labrax και  C.  labrosus παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική
συσχέτιση (r<0,63,  n=10,  p<0,1) με την ετήσια αλιευτική προσπάθεια. Για την περίοδο 1998-2005 και
εκτός των σχέσεων της ετήσιας παραγωγής του M. cephalus με τα αλιευτικά έτη και των σχέσεων της
ετήσιας απόδοσης με την αλιευτική προσπάθεια των Mugilidae και του Solea sp., οι σχέσεις Υ(Year) και
CPUEy(FEi) παρουσιάζουν στατιστικά μη σημαντική συσχέτιση (|r|<0,56, n=8, p>0,1) (Πίνακας I). 

H πολυπαραγοντική  ανάλυση  διακύμανσης  της  μέσης  ημερήσιας  αλιευτικής  προσπάθειας
έδειξε ότι οι κύριοι παράγοντες που αφορούν εντός του έτους (FLG, MONTH και WDAY) επεξηγούν το
μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης (24,07% της συνολικής διακύμανσης, 58,8% του συνόλου της
επεξηγούμενης διακύμανσης) ενώ ο παράγοντας που εκφράζει διαχρονικές μεταβολές στην αλιευτική
προσπάθεια (YEAR_PER) επεξηγεί το 11,8% της συνολικής διακύμανσης που αντιστοιχεί στο 29,5% του
συνόλου της επεξηγούμενης διακύμανσης. Από την άλλη οι αλληλεπιδράσεις του παράγοντα YEAR_PER
με τους υπόλοιπους παράγοντες, οι οποίες εκφράζουν αλληλοεπιδρώμενες διαχρονικές μεταβολές της
FE, επεξηγούν το 4,2% της συνολικής διακύμανσης της  FEi (10.6% του συνόλου της επεξηγούμενης
διακύμανσης) (Πίνακας  II).  H διαχρονική μεταβολή της  FEi (Παράγοντας  YEAR_PER) ήταν στατιστικά
σημαντική  (p<0,05)  και  αφορά  σε  μείωση  της  μέσης  ημερήσιας  αλιευτικής  προσπάθειας  από
11.28±0.21 HD την περίοδο 1998-2005 σε 5.33±0.21 HD την περίοδο 2006-2015.

H πολυπαραγοντική  ανάλυση  διακύμανσης  της  μέσης  ημερήσιας  απόδοσης  έδειξε  ότι  οι
κύριοι παράγοντες που αφορούν εντός του έτους επεξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό της διακύμανσης
(23.6%  της  συνολικής  διακύμανσης,  88,6%  του  συνόλου  της  επεξηγούμενης  διακύμανσης)  ενώ  ο
παράγοντας  YEAR_PER που  εκφράζει  διαχρονικές  μεταβολές  στην  απόδοση  δεν  είναι  στατιστικά
σημαντικός  (p>0,05).  Από  τις  αλληλεπιδράσεις  του  παράγοντα  YEAR_PER με  τους  υπόλοιπους
παράγοντες, οι οποίες εκφράζουν αλληλεπιδρόμενες διαχρονικές μεταβολές της απόδοσης, στατιστικά
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σημαντική ήταν μόνο η αλληλεπίδραση  YEAR_PER X MONTH που επεξηγεί το 3,07% της συνολικής
διακύμανσης της FE (11,1% του συνόλου της επεξηγούμενης διακύμανσης) (Πίνακας II).

Θεωρητικά, οι συλλήψεις είναι ανάλογες της συλλεκτικότητας του αλιευτικού εργαλείου, της
αλιευτική προσπάθεια και της αφθονία του είδους στόχου (King 1995). Τα κύρια αλιευτικά εργαλεία
στις  λιμνοθάλασσες  μελέτης  (ιχθυοσυλληπτικές  εγκαταστάσεις)  λειτουργούν διαχρονικά  στην βάση
των ίδιων αλιευτικών αρχών και ο αριθμός τους παραμένει αμετάβλητος κατά την περίοδο μελέτης. Η
λειτουργία  των  παγίδων  απαιτεί  ένα  πλήρωμα  αλιέων  που  κάνουν  συντήρηση  και  αλίευση.  Η
διαδικασία αφορά στη σύλληψη των ψαριών στις παγίδες της ιχθυοσυλληπτικής κατά τη φάση της
πλημμυρίδας και την εξαλίευσή τους κατά τη φάση της άμπωτης (Σπάλα et al. 2007), ενόσω μπορεί να
αποτραπεί η σύλληψη μη επιτρέποντας αυτά να μπουν στις παγίδες. 

Πίνακας I. Συντελεστής συσχέτισης (r), της ετήσιας παραγωγής με το αλιευτικό έτος [Y(year)] και
ημερήσια  απόδοση  έτους  με  την  ετήσια  αλιευτική  προσπάθεια  [CPUEy (FEi)]  ανά  είδος  και
συνολικά, για το σύνολο των ετών και τις περιόδους 1998-2005 και 2006-2015. n: αριθμός ετών, *,
**:  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  για  p=0,05  και  p=0,1,  αντίστοιχα,  ns:  μη  στατιστικά
σημαντική συσχέτιση.
Table I. Correlation coefficient (r) of annual catches and periods 1998-2005, 2006-2016 by fishing
year [Y(year)] and r of log transformed of yearly mean daily CPUEy by annual FE. n: number of
years, *, ns: statistically and non-statistically significant correlation.

YEAR_PER

Y(year) Ln(CPUEy (FEi))

’98-2015
(n=18)

‘06-2015
(n=10)

‘98-2005
(n=8)

‘06-2015
(n=10)

‘98-2005
(n=8)

Είδη r

σύνολο -0,83* -0,77* 0,43ns 0,63* 0,28ns

Sparus aurata -0,69* -0,63* -0,08ns 0,56** 0,56ns

Mugil cephalus -0,78* -0,66* -0,63** 0,64* 0,26ns

mugilidae (unds) -0,58* -0,73* -0,21ns 0,64* -0,67**

Dicentrarchus labrax -0,58* -0,67* 0,473ns 0,67* 0,54ns

Chelon labrosus -0,79* -0,54ns -0,74* 0,60** 0,20ns

Liza saliens -0,72* -0,20ns -0,34ns 0,07ns 0,08ns

Solea sp. -0,57* -0,26ns -0,04ns 0,48ns -0,64**

Πίνακας  II.  Αποτελέσματα  πολυπαραγοντικής  ανάλυσης  διακύμανσης  για  την  μέση  ημερήσια
αλιευτική προσπάθεια (FEd) που ασκήθηκε ανά μέρα της εβδομάδας (WDAY) μήνα (ΜΟΝΤΗ),
περιοχή  αλιείας  (FLG)  και  περίοδο  ετών  (YEAR_PER:  1998-2005  και  2006-2015)  και  της
αντίστοιχης ημερήσιας απόδοσης (Ln(CPUEd)).  ExpVar% είναι η επεξηγούμενη διακύμανση από
τον κάθε παράγοντα υπολογισμένη ως: 100  SS/total SS, βαθμοί ελευθερίας, * και  ns: στατιστικά
σημαντική και μη επίδραση, αντίστοιχα, για p=0,05.
Table II. Results of MANOVA for weekly mean of FE and weekly mean of log transformed CPUE.
Factors (i): FLG fishing region, YEAR_PER: 1998-2005 και 2006-2015, MONTH and day of week
(WDAY).  ExpVar%:  explained  variance  as:  100  SSi/total  SS,  *,  ns:  statistically  and  non-
statistically significant difference.

FEid Ln(CPUEd)

παράγοντας ExpVar% Df

FLG 12,6* 6,79* 2
YEAR_PER 11,8* 0,12ns 1
MONTH 10,8* 15,7* 7
WDAY 0,56* 1,04* 6

αλληλεπιδράσεις

YEAR_PER Χ FLG 2,54* 0,03ns 2
YEAR_PER Χ MONTH 1,36* 2,83* 7
YEAR_PER Χ WDAY 0,35ns 0,20ns 6
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Residual 59,7 73,1 1526

Total SS 88585,1 1388,9 1557

Διαχρονικές  μεταβολές  της  παραγωγής  των  λιμνοθαλασσών  έχουν  παρατηρηθεί  στο
σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών  Μεσολογγίου  Αιτωλικού  και  του  Αμβρακικού  κόλπου  και  αφορούν  σε
μειώσεις της παραγωγής των ειδών της οικογένειας  Mugilidae (Katselis et al.  2003, 2010, 2013) και
αύξηση της παραγωγής της τσιπούρας (Dimitriou et al. 2007, Katselis et al. 2013). Οι μεταβολές αυτές
θα μπορούσαν να αποδοθούν στην κλιματική αλλαγή, την αύξηση των ιχθυοφάγων πουλιών και σε μια
σειρά ανθρωπογενών επιδράσεων (πχ ποιότητα των νερών των λιμνοθαλασσών, τροποποιήσεις της
υδρολογίας των λιμνοθαλασσών και  της  υδρολογικής  λεκάνης που εντάσσονται  οι  λιμνοθάλασσες,
ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στην εγγύς περιοχή, νέες πρακτικές εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών πχ
εμπλουτισμοί) (Katselis et al. 2013).

Στην  περίπτωση  της  παρούσας  μελέτης,  το  πρότυπο  διαχρονικών  μεταβολών  αφορά  σε
μειώσεις σε όλα τα σημαντικά είδη οι όποιες σχετίζονται με μείωση των ημερών αλιείας μη μηδενικής
απόδοσης. Το εποχικό πρότυπο κατανομής της αλιευτικής προσπάθειας μη μηδενικής απόδοσης δεν
έχει αλλάξει διαχρονικά σημαντικά, ενόσω η ημερήσια απόδοση ανά αλιευτική προσπάθεια παραμένει
σταθερή. Τα στοιχεία αυτά εξηγούν τη θετική συσχέτιση της μέσης ημερήσιας απόδοσης έτους με την
ετήσια  αλιευτική  προσπάθεια  μη  μηδενικής  απόδοσης  στην  περίπτωση  της  περιόδου  2006-2015.
Επίσης  τα  στοιχεία  αυτά  και  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  τα  αλιευτικά  εργαλεία  δίνουν  τη
δυνατότητα ελέγχου των συλλήψεων ή μη, υποδηλώνουν ότι η αλιευτική προσπάθεια μη μηδενικής
απόδοσης είναι η πραγματική που ασκείται στις λιμνοθάλασσες της μελέτης. Τα παραπάνω μπορεί να
εξηγηθούν ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των δικαιωμάτων της εργασιακής σχέσης των αλιέων
μετά το 2002 και της αποσύνδεσης του εισοδήματος τους από την αλιευτική παραγωγή, με συνέπεια
την μείωση του κίνητρου μεγιστοποίησης της παραγωγής.
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Εκτίμηση της βιοποικιλότητας της ιχθυοπανίδας στην τεχνητή λίμνη των πηγών του Αώου
και κατά μήκος του ποταμού

Ιωάννα Τσιόνκη, Ιερεμίας Χουσίδης, Ιωάννης Λεονάρδος
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογικών Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, ileonard@uoi.gr

ABSTRACT
Ioanna Tsionki, Ieremias Chousidis, Ioannis Leonardos: Assessment of the fish biodiversity in
the Aoos River Artificial Lake and in the river basin
This study discusses the biodiversity assessment of the freshwater fish fauna of Aoos entire river system.
During the sampling period electrofishing was conducted in 10 sampling stations along Aoos River. For
the monitoring of the fish fauna biodiversity in the artificial lake of Aoos Nordic type gillnets were used.
Nine fish species were collected along the river (5 endemic to Greece or the Balkans) and seven fish
species in Aoos artificial lake (2 endemic to Greece or the Balkans and 4 alien species). They were
identified to the species level, measured for total and standard length and weighted. At the same time,
the physicochemical parameters of the water were measured in situ: temperature, conductivity (μS/cm),
pH, dissolved oxygen (mg/L). At the laboratory water samples were analyzed for the presence of
nitrogen and phosphorus compounds. The hydroelectric dams in Aoos springs form two distinct habitats
with different species composition, preventing the free flow of the water and the movements of the
fishes.
Keywords: freshwater fish fauna, Aoos river basin, Aoos artificial lake, biodiversity

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ποταμός Αώος είναι ένας μεγάλος διασυνοριακός ποταμός στη Νότια Βαλκανική (EUROPEAN

COMMISSION 2000), με έκταση λεκάνης απορροής 6710 km2. Είναι ο μόνος ποταμός που πηγάζει από
την Ελλάδα και εκβάλει στην Αδριατική θάλασσα στις ακτές της Αλβανίας. Στο ελληνικό τμήμα
υπάρχουν περιορισμένες μονάδες εκτροφής βοοειδών και απομονωμένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας,
επίσης λαμβάνει αστικά απόβλητα από την οικισμό της Κόνιτσας (Chatzinikolaou et al. 2008).

Η τεχνητή λίμνη των πηγών του Αώου κατασκευάστηκε το 1987 για την παραγωγή ενέργειας
μέσω 7 υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Η λίμνη έχει έκταση 11,5 km2 και υψόμετρο 1.350 m. Είναι η πιο
ορεινή λίμνη στην Ελλάδα με τόσο μεγάλη έκταση.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της ιχθυοπανίδας
στην τεχνητή λίμνη των πηγών του Αώου και κατά μήκος του ποταμού και πώς αυτή επηρεάζεται από
την ανθρωπογενή παρέμβαση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟI
Το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες σε δέκα σταθμούς κατά μήκος τους

ποταμού, με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας (CEN 2003). Οι σταθμοί καλύπτουν επαρκώς τους κύριους
υδατικούς διαδρόμους του ποταμού Αώου (Πίνακας Ι). Για την δειγματοληψία στην λίμνη των πηγών
του Αώου χρησιμοποιήθηκαν δίχτυα Nordic (CEN 2005). Τα ψάρια αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους
και καταγράφηκε το ολικό τους μήκος (TL, cm ± 0,1), το σταθερό τους μήκος (SL, cm ± 0,1) και το βάρος
σώματος (W, g ± 0,1).

Το βάρος των ψαριών έχει εκθετική σχέση με το μήκος του και υπολογίζεται σύμφωνα με την
εξίσωση W=aLb. Ο συντελεστής b περιγράφει ισομετρική αύξηση όταν είναι ίσος με 3 και αλλομετρική
αύξηση όταν είναι στατιστικά μεγαλύτερος (θετική αλλομετρία) ή μικρότερος (αρνητική αλλομετρία)
από 3 (Froese 2006).

Στους σταθμούς δειγματοληψίας μετρήθηκαν: θερμοκρασία, διαλυμένο οξυγόνο (mg/l),
αγωγιμότητα (μS/cm), pH. Στο εργαστήριο, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις νερού για την παρουσία
ενώσεων αζώτου και φωσφόρου.
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Πίνακας Ι: Γεωγραφικές συντεταγμένες των θέσεων δειγματοληψίας των ποταμών Αώου, Βοϊδομάτη
και Σαραντάπορου
Table I: Geographic coordinates at the sampling stations in the rivers of Aoos, Voidomatis,
Sarantaporos

Αριθμός
σταθμού

Υδάτινο σώμα Γεωγραφικό
Μήκος

Γεωγραφικό
Πλάτος

1 Σαραντάπορος 20.8016 40.186539
2 Σαραντάπορος 20.790389 40.137556
3 Αώος 20.629203 40.054428
4 Αώος 20.713594 40.026453
5 Βοϊδομάτης 20.658639 39.972942
6 Αώος 20.888822 40.023269
7 Αώος 21.011114 40.030514
8 Σαραντάπορος 21.04509 39.967675
9 Αώος 21.052761 39.920861
10 Αώος 20.763478 40.027686

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πίνακας ΙΙ: Ελάχιστο και μέγιστο μήκος σώματος και απόλυτη αφθονία των ειδών της ιχθυοπανίδας
στον ποταμό Αώο.
Table ΙI: Min and max body length and absolute abundance of fish species on Aoos river basin.

Είδη ψαριών Απόλυτη
αφθονία

Κόκκινο
βιβλίο
2009

IUCN
2018

Ενδημισμός Ελάχιστο
μήκος
(mm)

Μέγιστο
μήκος
(mm)

Anguilla anguilla 5 NT*1 CR*4 72 360
Barbus prespensis 219 VU*2 VU Ενδημικό 10 180
Chondrostoma vardarense 6 LC*3 NT Ενδημικό 121 195
Oxynoemacheilus pindus 7 VU VU Ενδημικό 50 73
Salmo farioides 12 VU DD*5 45 129
Squalius sp.Aoos 10 - - Ενδημικό 95 195
Alburnoides bipunctatus 54 LC LC 40 114
Leucos basak 5 LC LC 45 150
Pachychilon pictum 2 DD LC Ενδημικό 10 180

NT*1: Εγγύς Απειλούμενο, VU*2: Τρωτό, LC*3: Μειωμένου Ενδιαφέροντος, CR*4: Κρισίμως Κινδυνεύον
DD*5: Ανεπαρκώς Γνωστό

Πίνακας ΙΙΙ: Φυσικές παράμετροι κι θρεπτικά στοιχεία ανά σταθμό στον ποταμό Αώο.
Table ΙII: Physical parameters and nutrients per station.

Σταθμοί
δειγματοληψίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Θερμοκρασία (C) 18,7 24,7 16,4 26,5 13 16,5 14,61 13,67 14,96 27,8

Αγωγιμότητα
(μS/cm)

544 309 401 368 631 229 175 176 193 360

pH 7,86 8,81 8,2 8,74 8,02 8,8 9 9 9,08 8,86

Οξυγόνο (mg/L) 7,55 7,61 10,2 8,51 10,01 9,31 8,93 8,41 8,52 8,59

Νιτρικά (mg/L) 0 0 0 0,53 0,4 0,45 0 0,5 0,65 0,1

Φωσφορικά (mg/L) 0,25 0,24 0,245 0,1 0,13 0,18 0,825 0,92 0 0,225

Νιτρώδη (mg/L) 0,005 0,008 0,011 0,0055 0,003 0,007 0 0,0086 0,009 0,014
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Αμμωνιακά (mg/L) 0,089 0,295 0,122 0 0 0 0 0 0,22 0

Ημερομηνία
δειγματοληψίας

12-6-
18

12-6-
18

13-6-
18

12-6-
18

12-6-
18

13-6-
18

13-6-
18

18-6-
18

18-6-
18

12-6-
18

Πίνακας ΙV: Ελάχιστο και μέγιστο μήκος σώματος και απόλυτη αφθονία των ειδών ιχθυοπανίδας στη
λίμνη πηγών Αώου.
Table ΙV: Min and max body length and absolute abundance of fish species in Aoos Lake.

Είδη ψαριών Απόλυτη
αφθονία

Κόκκινο
βιβλίο

IUCN
2018

Ενδημισμός Ελάχιστο
μήκος
(mm)

Μέγιστο
μήκος
(mm)

Onchorchyncus mykiss 6 NT CR Ξενικό 268 449
Barbus prespensis 2 VU VU Ενδημικό 90 118
Carassius gibelio 2 LC Ξενικό 235 240
Cyprinus carpio 63 LC VU Ξενικό 18I3 500
Alburnoides bipunctatus 28 LC LC 82 129
Squalius sp.Aoos 122 - - Ενδημικό 96 272
Lepomis gibbosus 88 LC Ξενικό 40 112

Πίνακας V: Φυσικές παράμετροι και θρεπτικά στοιχεία στη λίμνη πηγών Αώου.
Table V: Physical parameters and nutrients in Aoos Lake.

Εικ. 1i, 1ii, 1iii, 1iv: Σχέση μήκους-βάρους για το είδος Squalius sp.Aoos (i), Cyprinus carpio (ii),
Lepomis gibbosus (ii), Alburnoides bipunctatus (iv).
Fig. 1i, 1ii, 1iii, 1iv: Length-weight relationship for Squalius sp.Aoos (i), Cyprinus carpio (ii),
Lepomis gibbosus (ii), Alburnoides bipunctatus (iv).

Νιτρικά (mg/L) 0,55
Φωσφορικά (mg/L) 0,65
Νιτρώδη (mg/L) 0,003
Αμμωνιακά (mg/L) 0
Αγωγιμότητα (μS/cm) 194,3
Θερμοκρασία (C) 22,5
Οξυγόνο (mg/L) 7,51
pH 8,4
Ημερομηνία δειγματοληψίας 26-7-18
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Η ιχθυοπανίδα του ποταμού Αώου περιέχει στοιχεία που απαντώνται στα μεγάλα ποτάμια. Τα
είδη αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις υδρομορφολογικές διαταραχές, όπως οι αλλαγές στο
καθεστώς ροής του ποταμού (Schwarz 2012). H ύπαρξη του φράγματος αποτελεί εμπόδιο στην ροή του
ποταμού, κατακερματίζοντας τον και διαμορφώνοντας δυο διαφορετικούς οικοτόπους που δεν
συνδέονται μεταξύ τους. Η ιχθυοπανίδα της τεχνητής λίμνης του Αώου περιλαμβάνει κυρίως ξενικά
είδη και μόνο δύο ενδημικά είδη, ενώ στον ποταμό υπάρχει αφθονία και μεγαλύτερη βιοποικιλότητα.
Το φράγμα στις πηγές καθώς και η πλήρης εκτροπή του ποταμού στο σημείο των δύο ιχθυοτροφείων
επιδρά αρνητικά στις μετακινήσεις των πληθυσμών των ψαριών. Η αξία της ιχθυοπανίδας, με πολλά
ενδημικά είδη και 4 να χαρακτηρίζονται ως τρωτά (VU) (Οικονομίδης 2009), ενισχύει την άποψη της
προστασίας της περιοχής και την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη του συστήματος. Γίνεται αντιληπτό πως
οποιαδήποτε παρέμβαση στον ποταμό Αώο (κατασκευή φραγμάτων, αμμοληψίες, επιβάρυνση του
υδροφόρου ορίζοντα, υπεραλίευση), συντελεί στη διαταραχή του οικοσυστήματος και της
βιοποικιλότητας, καθιστώντας τα είδη της ιχθυοπανίδας απειλούμενα.

Τα δεδομένα της εργασίας συλλέχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Saving
Europe’s last free flowing wild river - Vjosa/Aoos» που χρηματοδοτήθηκε από τη MAVA foundation.
Ευχαριστούμε τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και το Κλιμάκιο Επίβλεψης
Έργων Πηγών Αώου (ΚΕΨΕ) της ΔΕΗ για τη συνεργασία.
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Παρακολούθηση των ιχθυοπληθυσμών του είδους Salmo pelagonicus Karaman,
1938 (πέστροφα Πελαγονίας) στον ποταμό Τριπόταμο-σύστημα ποταμού

Αλιάκμονα
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2 Τμήμα Αλιείας Ημαθίας Δ.Α.Ο.Κ., Π.Έ. Ημαθίας, Π.Κ.Μ., Μητροπόλεως 44, 59132, Βέροια

ABSTRACT
Maria  Th.  Cheimonopoulou1,  Alexia  Gazea1,  Konstantinos  Mpiternas1,  Despoina  Sporela2:
Monitoring  of  populations  of  Salmo  pelagonicus  Karaman,  1938  (Pelagonian  trout) in
Tripotamos river-Aliakmonas river system
The present study was carried out in River Tripotamos (winters 2016-19, spring 2017). The aim was to
demonstrate the urgent need for the establishment of protection measures for the conservation of the
natural  population of  Salmo pelagonicus in  the study area.  The results  compared to previous data,
indicated  no  significant  alteration  of  water  and  riparian  habitat  quality.  However,  the  relative
abundance  and  biomass  of  individuals  captured  were  significantly  lower  during  the  study  period.
Moreover, the presence of Oncorhynchus mykiss (Walbaum 1792) (rainbow trout), a highly competitive
non-indigenous species, was found alarmingly increased in relation to the indigenous  S. pelagonicus
population during the last year of the survey.
Keywords: Salmo pelagonicus, Oncorhynchus mykiss, monitoring, fish populations, fresh water, riparian 
habitat, conservation

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο πληθυσμός του είδους Salmo pelagonicus που απαντάται στον Ποταμό Τριπόταμο-σύστημα ποταμού
Αλιάκμονα (Έικ. 1), και στην ευρύτερη περιοχή, διακρίνεται από μοναδικά γενετικά χαρακτηριστικά σε
σύγκριση  με  άλλους  πληθυσμούς  πέστροφας  στην  Έλλάδα (Δασκαλάκης  & Αποστολίδης  2011).  Τα
χαρακτηριστικά αυτά σε συνδυασμό με το μικρό πληθυσμιακό του μέγεθος, το περιορισμένο εύρος
εξάπλωσης  (Χειμωνοπούλου  2005,  Δασκαλάκης  &  Αποστολίδης  2011)  και  την  υποβάθμιση  των
ενδιαιτημάτων του καθιστούν αναγκαία την παρακολούθηση και την προστασία του είδους. Στόχοι της
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης του πληθυσμού της
πέστροφας Πελαγονίας στον Ποταμό Τριπόταμο, η σύγκρισή τους με παλαιότερα δεδομένα, καθώς και
η παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Πέλλας και το
Τμήμα Αλιείας Π.Έ. Ημαθίας για την προστασία του.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι δειγματοληψίες ψαριών πραγματοποιήθηκαν σε τρεις σταθμούς (Σταθμοί 1, 2, 3) στον παραπόταμο
Μαυρονέρι  του ποταμού Τριπόταμου (Eικ.  1),  κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου των ετών
2016-17, 2017-18 και 2018-19 και την άνοιξη του 2017, σε υψόμετρο 404 μέτρων στη ζώνη πέστροφας
με βάση προηγούμενη έρευνα (Χειμωνοπούλου 2005) και με απώτερο στόχο την απόπειρα τεχνητής
αναπαραγωγής. Η σύλληψη των ψαριών έγινε με τη μέθοδο της ηλεκτραλιείας (συσκευή gft model
550D),  έτσι  ώστε να διασφαλίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα τραυματισμών των ψαριών (Snyder
2003). Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο CEN 2003. Μετά τη σύλληψή
τους  τα  ψάρια,  αναισθητοποιήθηκαν  (αναισθητικό  2-φαινοξυ-αιθανόλη),  πραγματοποιήθηκαν
μετρήσεις ολικού μήκους (Total Length - TL, cm) και βάρους (Weight - W, g) και ακολούθησε ανάνηψη
όλων των ατόμων και επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον. Έπίσης, εκτιμήθηκαν οι συλλήψεις με
βάση  τον  αριθμό  των  ατόμων  (NPUE,  άτομα/100m2)  και  το  βάρος  (BPUE,  g/100m2).  Παράλληλα
πραγματοποιήθηκε  καταγραφή  φυσικοχημικών  παραμέτρων  όπως  η  συγκέντρωση  διαλυμένου
οξυγόνου (DO)(οξυγονόμετρο WTW Oxi 315i),  η ενεργός οξύτητα (pH) (πεχάμετρο WTW pH 315i), η
θερμοκρασία νερού, η αγωγιμότητα (αγωγιμόμετρο WTW LF 196) και χαρακτηρίστηκε το υπόστρωμα
σύμφωνα με  τους  Artemiadou &  Lazaridou (2005).  Την  άνοιξη του  2019  προσδιορίστηκε  επίσης  η
ποιότητα  του παρόχθιου  ενδιαιτήματος  με  χρήση του  δείκτη  “Qualitat des Bosc de Ribera”  (QBR)
(Μunne et al. 2003)  στους  υπό  παρακολούθηση  σταθμούς.  Έφαρμόστηκε  το  t-test και  το  Mann-
Whitney U-test για να εντοπιστούν τυχόν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ του μήκους, του
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βάρους,  καθώς  και  του  NPUE και  του  BPUE των  που  αποκτήθηκαν  από  την  παρούσα  μελέτη  εν
συγκρίσει με παλαιότερα δεδομένα. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
Statistica 13.3.

Εικ. 1: Χάρτης με τους τρεις σταθμούς δειγματοληψίας στον ποταμό Τριπόταμο 
Fig. 1: Map showing the three sampling stations at Tripotamos river

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα  αποτελέσματα  των  μετρήσεων  των  φυσικοχημικών  παραμέτρων  καθώς  και  του  QBR

δίνονται στον Πίνακα I. Η μέση τιμή του DO ήταν μεγαλύτερη από το κατώτερο όριο (7 mg/l, οδηγία
2006/44/ΈΚ) για τη διαβίωση των σαλμονιδών, ενώ η τιμή του  pH ήταν εντός των ορίων της ίδιας
οδηγίας (6-9) και σε συμφωνία με τα παλαιότερα δεδομένα. Η αγωγιμότητα κυμάνθηκε μεταξύ 365 και
398  μS/cm στους  3  σταθμούς  στα  ίδια  επίπεδα  (399-401  μS/cm)  σε  σύγκριση  με  το  2003-2004
(Χειμωνοπούλου 2005) και το υπόστρωμα χαρακτηρίστηκε ως χονδρόκοκκο. Οι τιμές του δείκτη QBR σε
σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές που καταγράφηκαν για το 2004 στους σταθμούς 1 και 2 δε δείχνουν
κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, καθώς συνεχίζει να απουσιάζει η βλάστηση από τη δεξιά όχθη λόγω του
άμεσα γειτνιάζοντα οπωρώνα και η ποιότητα του παρόχθιου ενδιαιτήματος χαρακτηρίζεται ως μέτρια
με σημαντική τροποποίηση των ενδιαιτημάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σταθμός 0 (Έικ. 1), ο
οποίος βρίσκεται σε στενή γειτνίαση με τους τρεις υπό παρακολούθηση σταθμούς, βρισκόταν σε καλή
κατάσταση το 2004 (Χειμωνοπούλου 2005) αλλά πλέον χαρακτηρίζεται από σημαντική τροποποίηση
λόγω  της  απώλειας  της  παρόχθιας  ζώνης  στην  αριστερή  όχθη  κατά  την  κατασκευή  μονάδας
πεστροφοκαλλιέργειας το 2013. 

Πίνακας  I: Εύρος φυσικοχημικών παραμέτρων (mean SE) στους υπό παρακολούθηση σταθμούς
κατά τη διάρκεια της μελέτης (μηνιαίες/διμηνιαίες δειγματοληψίες, όπου  n= αριθμός δειγμάτων,
min=ελάχιστη τιμή, max=μέγιστη τιμή).
Table I: Range of physicochemical parameters at the sampling stations during the study period
(meanSE, n: number of samples, min: minimum value, max: maximum value).

ΣΤΑΘΜΟΣ/
Συντεταγμένες

Water
Temp/ture (oC)

DO % DO (mg/l) pH Conductivity
μS/cm

QBR
2019

1/
40ο47’98,57”Ν
22ο18’14,03”Έ

n=14,
12,82+0,24
11,00-14,30

n=12
88,39+5,03
53,6-115,00

n=12 
8,96+0,50
5,52-11,8

n=14,
7,90+0,03
7,54-8,04

n=7,
393,42+1,19

390,00-398,00
55

2/
40ο48’09,80”Ν
22ο18’08,82”Έ

n=16,
12,69+0,38
7,89-14,40

n=14
87,64+4,52

50,40-114,40

n=14 
8,86+0,46
5,13-11,70

n=16,
7,82+0,03
7,50-8,08

n=8,
392,62+0,75

391,00-396,00

55

3/
40o48’47,16”N 
22o18’43,81”E

n=18,
12,85+0,18
11,50-14,10

n=17
82,97+4,56

44,50-124,10

n=17 
8,36+0,45
4,67-12,69

n=19,
7,88+0,02
7,64-8,00

n=19,
387,90+2,56

365,00-392,00
65
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Στους  σταθμούς  παρακολούθησης  καταγράφηκε  η  παρουσία  δυο  ειδών  πέστροφας,  η
πέστροφα  Πελαγονίας  (91  άτομα)  και  η  ιριδίζουσα  πέστροφα  (Oncorhynchus mykiss)  (25  άτομα)
(Πίνακας  II). Η πρώτη είναι είδος ενδημικό των λεκανών απορροής του Αλιάκμονα και του Αξιού με
περιοχή εξάπλωσης μικρότερη των 100  km2 (IUCN,  2019).  Σύμφωνα με  τον  Κόκκινο  Κατάλογο των
Απειλούμενων  Έιδών  της  IUCN και  το  Κόκκινο  Βιβλίο  των  Απειλούμενων  Ζώων  της  Έλλάδας
χαρακτηρίζεται ως είδος τρωτό και υπάρχει Έυρωπαϊκό ενδιαφέρον για την προστασία των πληθυσμών
της  (Οδηγία  92/43/ΈΚ).  Η  ιριδίζουσα  πέστροφα  είναι  ξενικό  είδος  που  εκτρέφεται  σε  μονάδες
πεστροφοκαλλιέργειας από το 1962 και έχει εισαχθεί ευρέως σε λίμνες και ποτάμια στον Έλλαδικό
χώρο για να ενισχύσει την ερασιτεχνική αλιεία. 

Πίνακας II: NPUE (άτομα/100 m2), BPUE (g/100m2), εύρος ολικού μήκους (TL, cm) και βάρους (W,
g) των συλληφθέντων ειδών πέστροφας στον ποταμό Τριπόταμο (2016-19) (S. pelag=S. pelagonicus,
n= αριθμός ατόμων, mean=μέση τιμή, SE=τυπικό σφάλμα, min=ελάχιστη τιμή, max=μέγιστη τιμή).
*Τιμές από Χειμωνοπούλου (2005).
Table II: NPUE (individuals/100 m2), BPUE (g/100m2) range of total length (TL, cm), weight (W, g)
of  caught  specimens  in  river  Tripotamos  (2016-19)  (S.  pelag:  S.  pelagonicus,  n:  number  of
individuals, mean: mean value, SE=standard error, min: minimum value, max: maximum value.
*Values from Cheimonopoulou (2005).

ΣΤΑΘΜΟΣ
/ΈΠΟΧΈΣ Έίδος n

NPUE
(άτομα/100m2)

BPUE
(g/100m2)

TL mean+SE (min-max)
(cm)

W mean+SE (min-max) 
(g)

1/Φθ. 
2003* S. pelag. 7 4,24 383,94 13,61+3,97 (7,30-37,30) 90,50+80,25 (4,12-571,99)

1/Αν.
2004* S. pelag. 30 15,78 263,00 7,11+0,98 (3,50-25,5) 16,66+8,35 (0,50-193,53)

1/Χ. 
2016-17

S. pelag. 2 0,38 4,05 11,10+0,30 (10,80-11,40) 14,52+1,17 (13,35-15,70)

O. mykiss 1 0,19 4,68 24,6 185,00

1/Α. 
2017 S. pelag. 7 1,45 62,45 12,35+2,82 (1,80-26,50) 46,64+26,92 (0,50-202,00)

2/Φθ. 
2003* S. pelag. 6 3,63 440,17 21,70+0,67 (20,30-24,50) 121,04+12,43 (92,98-168,69)

2/Αν.
2004* S. pelag. 9 3,6 258,33 15,71+2,63 (5,10-28,20) 71,75+23,61 (1,90-182,63)

2/Χ. 
2017-18 S.pelag. 13 1,73 50,66 12,93+0,94 (8,90-21,00) 29,23+7,85 (8,00-107,00)

2/Χ. 
2018-19

S. pelag. 5 0,66 1,33 18,94+2,97 (14,20-30,60) 93,00+48,53 (26,00-285,00)

O. mykiss 10 1,33 145,46 20,00+1,06 (13,7-25,50) 109,10+15,10 (32,00-193,00)

3/Χ. 
2016-17 S. pelag. 10 1,33 - 19,74+2,61 (10,2-32,60) -

3 /Χ. 
2017-18

S. pelag.
S. pelag.
S. pelag.
S. pelag.

8
9

20
13

           1,00
           1,2

 1,21
1,57

45,15
100,4
39,87
46,06

15,26+1,55 (9,50-19,40)
18,64+1,94 (8,20-23,90
14,28+0,94 (9,00-22,30)
12,93+0,94 (8,90-21,00)

44,87+10,76 (7,00-81,00)
83,66+16,31 (5,00-132,00)
32,90+6,42 (6,00-100,00)
29,23+7,85 (8,00-107,00)

O. mykiss
O. mykiss

1
1

0,12
0,06

14,08
14,30

20,80
26,20

112,00
236,00

3/Χ. 
2018-19

S. pelag. 4 0,53 28,26 16,02+2,53 (9,40-21,50) 53,00+20,45 (9,00-108,00)

O. mykiss 12 1,60 157,60 20,44+0,65 (17,40-25,00) 98,50+9,59 (61,00-167,00)

Συγκρίνοντας τις τιμές NPUE και BPUE που καταγράφηκαν για το είδος S. pelagonicus σε όλους
τους σταθμούς για τα έτη 2016-19 με τις αντίστοιχες τιμές των ετών 2003-04 (Χειμωνοπούλου 2005)
παρατηρείται  στατιστικά  σημαντική  διαφορά  (U(4,10)=0,00,  p=0,005  &  U(4,9)=0,00,  p=0,005
αντίστοιχα)  με  εμφανή  μείωση  των  συλλήψεων  (Πίνακας  II).  Η  διαφοράείναι  επίσης  στατιστικώς
σημαντική  στους  σταθμούς  2  και  3  για  την  παράμετρο  NPUE (U(2,6)=0,00,  p=0,046)  μεταξύ  του
τελευταίου χειμώνα και των δυο προηγούμενων. Παράλληλα, ενώ το είδος  Ο.  mykiss μέχρι και τον
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χειμώνα του 2017-18 συλλαμβανόταν περιστασιακά, ο αριθμός των συλληφθέντων ατόμων αυξήθηκε
απότομα στους σταθμούς 2 και 3 τον χειμώνα του 2018-19 και ήταν υψηλότερος σε σχέση με αυτόν
του είδους S. pelagonicus (Πίνακας II). Να σημειωθεί ότι ο εμπλουτισμός του ποταμού Τριπόταμου με
άτομα ιριδίζουσας πέστροφας σταμάτησε το 2007, αλλά μετά το 2013 ξεκίνησε η λειτουργία μονάδας
πεστροφοκαλλιέργειας,  καθώς και  εστιατορίου  που συντηρούσε  μέχρι  πρότινος  ενήλικα  άτομα σε
δεξαμενές. 

Οι διαφορές μεταξύ του ολικού μήκους των ατόμων πέστροφας Πελαγονίας που συλλέχθηκαν
τη  διετία  2003-04  (Χειμωνοπούλου  2005)  και  των  ατόμων  που  συλλήφθηκαν  για  τις  ανάγκες  της
παρούσας έρευνας κατά τα έτη 2016-19 βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές (t(141)=-3,42,  p=0,003). Τα
μεγαλύτερα άτομα εντοπίζονται  τα έτη 2016-19,  γεγονός που πιθανώς να σχετίζεται  με  το  ότι  την
περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο δειγματοληψίες (χειμώνας 2016-2017 & άνοιξη 2017) στο
σταθμό 1ο οποίος φαίνεται να αποτελεί περιοχή ωοτοκίας (σύλληψη νεαρών ατόμων την άνοιξη του
2004).  Έπίσης,  η  διαφορετική  εποχή  δειγματοληψίας  ή  η  γενικότερη  έλλειψη νεαρών ατόμων την
περίοδο των πρόσφατων δειγματοληψιών μπορεί να εξηγούν αυτή τη στατιστικά σημαντική διαφορά.
Ατομα άνω του αλιεύσιμου μεγέθους (TL≥20 cm) συλλήφθηκαν σε όλους τους σταθμούς, ωστόσο, σε
σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων βρίσκονται σε χαμηλό ποσοστό (13,2%) υποδηλώνοντας
μειωμένο  αναπαραγωγικό  δυναμικό.  Κανένα  από  τα  θηλυκά  άτομα  που  συλλέχθηκαν  δεν  ήταν
αναπαραγωγικά ώριμο. 

Συμπερασματικά, ο πληθυσμός της πέστροφας Πελαγονίας στον ποταμό Τριπόταμο φθίνει με
την  πάροδο  του  χρόνου,  ενώ  έχει  αυξηθεί  ο  πληθυσμός  της  οικολογικά  ισοδύναμης  ιριδίζουσας
πέστροφας πιθανώς λόγω διαφυγής από την μονάδα εκτροφής, καθώς και από το μέχρι πρότινος σε
λειτουργία  εστιατόριο.  Έπίσης,  η  ποιότητα  του  παρόχθιου  ενδιαιτήματος  όχι  μόνο  δεν  έχει
αποκατασταθεί αλλά στην περίπτωση του σταθμού 0 έχει υποβαθμιστεί, ενώ τα λύματα της κοινότητας
των Γεωργιανών εξακολουθούν να πέφτουν ανεπεξέργαστα πριν από το σταθμό 1. Αποτέλεσμα όλων
των  παραπάνω  είναι  ο  μοναδικός  πληθυσμός  της  πέστροφας  Πελαγονίας  του  Τριπόταμου  να
απειλείται.  Ο  Υδροβιολογικός  Σταθμός  Πέλλας  Υ.Π.Α.Α.Τ.  και  το  Τμήμα  Αλιείας  Π.Έ.  Ημαθίας
πραγματοποίησε ημερίδα την άνοιξη του 2018 στη Βέροια σχετικά με την πέστροφα Πελαγονίας του
Τριπόταμου  με  σκοπό  την  ευαισθητοποίηση  του  κοινού,  την  ενημέρωση  των  Συλλόγων  που
δραστηριοποιούνται  σε  σχέση  με  το  ποτάμι,  καθώς  και  των  αρμόδιων  αρχών  (π.χ.  δασαρχείο,
αστυνομία, υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης). Έπίσης, το Τμήμα Αλιείας Π.Έ. Ημαθίας προχώρησε
σε μερική απαγόρευση αλιείας για το 2018 και 2019. Η συνεχής παρακολούθηση των σταθμών και η
ενημέρωση-εκπαίδευση που προσβλέπει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε συνδυασμό
με τη στενότερη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα μείωσης
των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο ποτάμιο ενδιαίτημα. 
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ABSTRACT 
Efstathia  Ntalari,  Apostolos  Siapatis,  Ioanna-  Maria  Trifona,  Stefanos  Kavadas,  Persefoni
Megalofonou: Abundance and spatial distribution of planktonic stages of  Squilla mantis in
Maliakos Gulf. 
Squilla mantis is a species of mantis shrimp found in shallow coastal areas of the Mediterranean Sea. In
this  study  we  investigated  the  spatio-temporal  distribution  of  the  planktonic  stages  of  S.mantis in
Maliakos Gulf. Monthly samples of a network of seven stations, using a 500μm bongo net, caught out
from May 2014 until December 2015. From the sample analysis, it was recorded that the planktonic
stages of the species appear between early spring and late autumn months while the highest abundance
value was spotted during summer at 2015 and September at 2014. Taking in account the sea surface
temperatures it seems that the planktonic stages of the species occurred at temperatures more than
22oC.  
Keywords: Aegean Sea, estuary system, spatio-temporal distribution, zooplankton abundance  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γαρίδα S. mantis (L., 1758) ή ζευγογαρίδα ανήκει στην οικογένεια των Squallidae και είναι ένα

βενθικό,  οπορτουνιστικό  είδος  καρκινοειδούς  που  απαντάται  στον  πυθμένα  της  Μεσογείου,  στο
ανατολικό  τμήμα του Ατλαντικού από τον Κόλπο  Cadiz μέχρι  την  Αγκόλα καθώς και  γύρω από τα
Κανάρια Νησιά και τη Μαδέιρα (Atkinson et al.  1997,  Piccinetti-Manfrin 1999,  Maynou et al.  2005).
Όσον αφορά την κατανομή του,  το είδος διαβιεί  από τη νηριτική ζώνη (>3  m βάθος)  μέχρι  και  σε
βαθύτερα τμήματα που δεν ξεπερνούν όμως τα 200  m βάθος. Το μεγαλύτερο βάθος στο οποίο έχει
καταγραφεί το είδος είναι αυτό των 367 μέτρων (Abelló  et al.  2002,  Maynou et al., 2005). Προτιμά
κυρίως τα αμμώδη και λασπώδη, μαλακά υποστρώματα κοντά στις εκβολές ποταμών, που η απορροή
είναι σημαντική, όπου δημιουργεί φωλιές σχήματος U, τις οποίες  εγκαταλείπει κατά τη διάρκεια της
νύχτας για να τραφεί ή να ζευγαρώσει (Froglia & Giannini 1989, Piccinetti-Manfrin 1999, Maynou et al.
2005). Στη Μεσόγειο, οι εκροές από τον Νείλο, τον Πόντο, τον Εβρο και τον Ροδανό παρέχουν αυτές τις
συνθήκες. 

Η ανάπτυξη του S. mantis χαρακτηρίζεται από 10 πλαγκτονικά στάδια και διαρκεί 2 με 3 μήνες
(Maynou et al. 2005), επιτρέποντας έτσι τη διασπορά του είδους σε μεγάλες αποστάσεις κάτω από τις
απαραίτητες περιβαλλοντικές συνθήκες (Abelló & Martín 1993, Maynou et al. 2005). Από μελέτες που
έχουν  διεξαχθεί  (Vila  et al.  2013,  Maynou  et al. 2015)  φαίνεται  ότι  η  αναπαραγωγή  του  είδους
λαμβάνει χώρα μεταξύ των πρώιμων εαρινών  και των ύστερων θερινών μηνών ενώ τα ενήλικα στάδια
εμφανίζονται τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες. 

Στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  προσπάθεια  μελέτης  της  εξάπλωσης  των  πρώτων  σταδίων
ανάπτυξης  του  είδους  στην  περιοχή  του  Μαλιακού  κόλπου  με  μηνιαίες  δειγματοληψίες  που

πραγματοποιήθηκαν από το Μάιο του 2014 έως και το Δεκέμβριο του 2015. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η δειγματοληψία του συγκεκριμένου είδους έλαβε χώρα σε 7 διαφορετικούς σταθμούς (Εικ.1)

στον κόλπο του Μαλιακού σε μηνιαία βάση μεταξύ Μαΐου 2014 και Δεκεμβρίου 2015.Για τη συλλογή
δειγμάτων  χρησιμοποιήθηκε  δίχτυ  Bongo net με  άνοιγμα  ματιού  500  μm.  Ως  τρόπος  συλλογής
επιλέχθηκε η διαδοχική διαγώνια σύρση του δειγματολήπτη από την επιφάνεια του νερού έως 1-2
μέτρα βάθος από τον πυθμένα σε διαδοχικές επαναλήψεις. 

Κατά  τη  διάρκεια  της
δειγματοληψίας  καταγράφηκαν  οι
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γεωγραφικές συντεταγμένες του κάθε σταθμού κατά την έναρξη της σύρσης, το βάθος του σταθμού, το
βάθος  και  η  διάρκεια  σύρσης,  η  ημερομηνία,  η  ώρα  καθώς  και  η  ροή  του  νερού  μέσα  από  το
δειγματολήπτη, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ροόμετρου. Η κάθε σύρση διήρκησε 5 λεπτά
ενώ η  ταχύτητα  του πλοίου ήταν  2,5  έως 3  κόμβους.  Στους  ίδιους  σταθμούς πραγματοποιήθηκαν
επίσης δειγματοληψίες ωκεανογραφικών δεδομένων με τη χρήση  CTD. Μετά τη λήψη δειγμάτων οι
οργανισμοί  διατηρήθηκαν σε διάλυμα φορμόλης 4% σε πλαστικά δοχεία.

Στη  συνέχεια,  στο  εργαστήριο  πραγματοποιήθηκε  διαλογή  των  πλαγκτονικών  σταδίων  του
είδους και καταγράφηκε ο  αριθμός ατόμων (αφθονία ατόμων/100 m3  που συλλέχθηκαν ανά σταθμό. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο πίνακα Ι δίνονται οι μέσες τιμές της σχετικής αφθονίας (άτομα/100 m3 νερού), καθώς και της

τυπικής απόκλισης των πλαγκτονικών σταδίων του είδους S.  mantis στην περιοχή του Μαλιακού από
τον Μάιο του 2014 έως το Δεκέμβριο του 2015.

Πίνακας Ι. Μέση τιμή αφθονίας και τυπικής απόκλισης (άτομα/100 m3) των πλαγκτονικών σταδίων
του είδους S. mantis στην περιοχή του Μαλιακού Κόλπου 
Table I. Average abundance and standard deviation (individuals/100 m3) of the planktonic stages of
S. mantis in the area of Maliakos Gulf. 

Μήνας
M.Τ

(άτομα/100 m3)

Τυπική
απόκλιση (άτομα/100

m3)

Μέση τιμή
θερμοκρασίας μήνα

(οC)

Μάιος 2014 1,72 3,94 21,79
Ιούνιος 2014 4,72 2,71 22,91
Ιούλιος 2014 3,05 2,76 24,03

Αύγουστος 2014 8,84 9,40 26,69
Σεπτέμβριος 2014 14,35 14,89 26,59
Όκτώβριος 2014 0,29 0,78 22,3
Νοέμβριος 2014 0,00 0,00 18,22
Δεκέμβριος 2014 0,00 0,00 14,11
Ιανουάριος 2015 0,00 0,00 11,77

Φεβρουάριος 2015 0,00 0,00 12
Μάρτιος 2015 0,00 0,00 12,73
Απρίλιος 2015 0,00 0,00 15,16

Μάιος 2015 0,00 0,00 19,24
Ιούνιος 2015 8,99 5,66 24,23
Ιούλιος 2015 3,71 5,51 26,15

Αύγουστος 2015 11,26 12,64 26,89
Σεπτέμβριος 2015 0,35 0,44 25,9
Όκτώβριος 2015 0,00 0,00 22,14
Νοέμβριος 2015 0,00 0,00 18,01
Δεκέμβριος 2015 0,00 0,00 14,35

Εικόνα 1: Σταθμοί Δειγματοληψίας στον Μαλιακό 
Κόλπο
Figure 1: Sampling stations in the area of Maliakos 
Gulf
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Εικ.  2:  Χάρτες  γεωγραφικής  κατανομής  των  πλαγκτονικών  σταδίων  του  είδους  S.mantis στον
Μαλιακό Κόλπο. Το μέγεθος των κύκλων αποτελεί ένδειξη της αφθονίας του είδους (άτομα/100 m3

θαλασσινού νερού).  

Fig. 2: Maps of spatial distribution of the planktonic stages of S. mantis in Maliakos Gulf. The size
of the circle represents the abundance of the species (individuals/100 m3 sea water).

To έτος  2015  παρατηρούμε  ότι  τα  προνυμφικά  στάδια  του  είδους  εμφανίζονται  από  τους
πρώτους  καλοκαιρινούς  μήνες  (Ιούνιος  -  Ιούλιος)  έως  και  τους  πρώτους  φθινοπωρινούς  μήνες
(Σεπτέμβριος) με την κορύφωση της μέσης τιμής της αφθονίας τους να εντοπίζεται το μήνα Αύγουστο
με τιμή 11,26. Το έτος του 2014 παρατηρείται μια παράταση στο χρόνο εντοπισμού του είδους καθώς
προνύμφες του  S.  mantis εντοπίστηκαν από τον Μάιο έως τον Όκτώβριο ενώ ο Σεπτέμβριος ήταν ο
μήνας κατά τον οποίο εμφανίζεται η μεγαλύτερη μέση τιμή αφθονίας κατά το έτος ή οποία ανέρχεται
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στο 14,35 άτομα/100 m3  όντας η μεγαλύτερη τιμή αφθονίας που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της
μελέτης μας. 

Η  παρουσία  του  είδους  ενδεχομένως  να  σχετίζεται  με  τη  μέση  τιμή  της  θερμοκρασίας.
Παρατηρείται, όπως φαίνεται στο πίνακα Ι, ότι από το τέλος του φθινοπώρου έως τα μέσα της άνοιξης
που σημειώνονται σχετικά χαμηλότερες θερμοκρασίες (σε σχέση με τους καλοκαιρινούς μήνες) δηλαδή
14,11οC-18,22 oC για το έτος 2014 και 11,77οC -19,24οC για το έτος 2015 δεν βρέθηκαν άτομα του είδους
στα  δείγματα.  Γίνεται  αντιληπτό  λοιπόν  ότι  όταν  η  μέση  θερμοκρασία  ξεπερνά  τους  21οC έχουμε
παρουσία του είδους στην περιοχή ενώ οι μέγιστες αφθονίες καταγράφηκαν σε θερμοκρασίες άνω των
26οC.  Η απουσία πλαγκτονικών σταδίων του είδους το Μάιο 2015 πιθανώς οφείλεται στην χαμηλή
επιφανειακή θερμοκρασία που κυμάνθηκε στους 19,24ο C. Το Μάιο 2014 όπου καταγράφηκε παρουσία
του είδους στα δείγματα η επιφανειακή θερμοκρασία κυμάνθηκε στους 21,79oC.  Τα αποτελέσματα
αυτά φαίνεται να συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μελέτη
του  είδους  στον  Κόλπο  του  Cadiz (Vila et al.  2013)  από  την  οποία  προέκυψε  ότι  οι  μεγαλύτερες
αφθονίες των πλαγκτονικών σταδίων του είδους καταγράφηκαν σε επιφανειακές θερμοκρασίες μεταξύ
25-26οC.  Επίσης,  από  τη  μελέτη  της  ωριμότητας  των  γονάδων  της  ζευγογαρίδας  στον  κόλπο  του
Μαλιακού την ίδια  περίοδο (Καπίρης  et al.  2000)  βρέθηκε  ότι  τα  ώριμα γεννητικά  θηλυκά άτομα
εντοπίζονται τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς και τους πρώιμους φθινοπωρινούς καταδεικνύοντας ότι
τους μήνες αυτούς λαμβάνει χώρα η αναπαραγωγή του είδους.

Στην εικόνα 2  δίνεται  η  χωροχρονική κατανομή των πλαγκτονικών σταδίων του είδους στην
περιοχή του Μαλιακού Κόλπου. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται παρουσία προνυμφών
στην πλειοψηφία των σταθμών ενώ τους εαρινούς και φθινοπωρινούς μήνες παρατηρούνται άτομα σε
συγκεκριμένους μόνο σταθμούς. Ειδικότερα, φαίνεται ότι οι σταθμοί 1 και 2 εμφανίζουν μεγαλύτερη
αφθονία κατά τους πρώτους μήνες εμφάνισης των πλαγκτονικών σταδίων ενώ τους μήνες που έπονται
παρατηρείται μια πιο ομοιόμορφη κατανομή στο σύνολο των σταθμών. Η μελέτη των πλαγκτονικών
σταδίων του  S.  mantis θα συνεχιστεί περιλαμβάνοντας και μηνιαίες δειγματοληψίες από τη χρονιά
2018-1019.
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Επίδραση της θερμοκρασίας ανάπτυξης, κατά το εμβρυϊκό στάδιο, στην
κολυμβητική ικανότητα του Danio rerio (Hamilton, 1822)

Ανθή Ζαχοπούλου1#
, Ευάγγελος Κούφαλης1#, Αναστασία Δημητριάδη1, Γεώργιος

Κουμουνδούρος1

1Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, anthizachopoulou  @  gmail  .  com  , vaggeliskoufalis  @  hotmail  .  com  ,
adimitriadibio  @  gmail  ,  com  , gkoumound  @  uoc  .  gr  

#ισάξια συνεισφορά

ABSTRACT
Anthi Zachopoulou, Evangelos Koufalis, Anastasia Dimitriadi, George Koumoundouros: Effect
of developmental temperature, during the embryonic stage, on swimming performance of
Danio rerio (Hamilton, 1822)
Temperature is one of the most important factors, which can have a significant impact on ectotherm
organisms.  In  fish,  variations  of  temperature  during  the  early  developmental  stages  can  affect  the
phenotype of their later stages. We show here that developmental temperature can have significant
effects on the swimming performance of zebrafish (Danio rerio). Fertilized eggs of D. rerio were exposed
to  three  different  developmental  temperatures  (TD =  24,  28,  32  °C)  up  to  hatching  and  then  all
maintained under common conditions (28 °C) till hatching. Postflexion larvae (10.5-12.5 ±0,61 TL) of all
treatments were subjected to incremental swimming test. The results showed that aerobic swimming
performance of fish was significantly decreased as TD elevated from 24 to 32 °C. Our results indicate a
link between developmental temperature at embryonic stage and the swimming capability of zebrafish
postflexion larvae. 
Keywords: phenotypic plasticity, critical swimming speed, exposure, zebrafish

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θερμοκρασία έχει σοβαρές επιπτώσεις σε φυσιολογικές δραστηριότητες, απαραίτητες για την
εύρυθμη  λειτουργία  του  οργανισμού.  Ιδιαίτερα,  οι  εξώθερμοι  οργανισμοί,  όπως  τα  ψάρια,  είναι
επιρρεπείς στις αλλαγές της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας επειδή η θερμοκρασία του σώματος τους
και  οι φυσιολογικές  τους λειτουργίες  ρυθμίζονται  από αυτήν (Scott & Johnston 2012,  Pouca  et  al.
2018).  Η  θερμοκρασία  του  νερού  επηρεάζει  τον  φαινότυπο  των  αναπτυσσόμενων  ψαριών,
τροποποιώντας τον χρονισμό οντογενετικών γεγονότων, την αναλογία φύλου, τη δομή των μυών και
του ουραίου πτερυγίου ή την ικανότητα εγκλιματισμού τους σε ακραίες συνθήκες(Pavlidis et al. 2000,
Scott & Johnston 2012, Loizides et al. 2014, Christou et al. 2018). 

Στο λαβράκι έχει δειχθεί ότι η θερμοκρασία του νερού κατά την εμβρυϊκή και νυμφική περίοδο
επιδρά  σημαντικά  στην  κρίσιμη  ταχύτητα  κολύμβησης  των  ιχθυδίων,  μέσω  κυρίως  αλλαγών  του
σχήματος του σώματος και της δομής των μυών (Georga & Koumoumdouros 2010, Koumoundouros et
al. 2009). Στο zebrafish έχει δειχθεί ότι η θερμοκρασία του νερού κατά την ίδια οντογενετική περίοδο
επιδρά σημαντικά στην κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης των ενηλίκων, μέσω αλλαγών του σχήματος της
καρδιάς (Dimitriadi et al. 2018). Η αρχική υπόθεση, της παρούσας εργασίας, είναι ότι έκθεση ατόμων
D. rerio σε διαφορετικές θερμοκρασίες κατά το εμβρυϊκό στάδιο (μέχρι την εκκόλαψη), θα επηρεάσει
την κολυμβητική ικανότητα των νυμφών  zebrafish κατά τη μεταμόρφωση.  Το συγκεκριμένο στάδιο
επιλέχθηκε  γιατί  τα  αυγά  του  D.rerio είναι  βενθικά,  οπότε  δεν  έχουν  δυνατότητα  επιλογής  των
περιβαλλοντικών συνθηκών (Pouca et al.  2018). Στη φύση το zebrafish μπορεί να βιώνει καθημερινές
θερμοκρασιακές διακυμάνσεις περίπου 5 οC και επιβιώνει εντός ενός μεγάλου θερμοκρασιακού εύρους
(6-38 οC) (López-Olmeda & Sánchez-Vázquez 2011). Οι φυσικοί πληθυσμοί τυπικά αναπαράγονται κατά
την περίοδο των μουσώνων, όπου η τροφή είναι άφθονη και οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 23  οC
και  31  οC (López-Olmeda & Sánchez-Vázquez  2011).  Το  εύρος των  24-32  οC θεωρήθηκε λοιπόν  ως
κατάλληλο για την υπό έλεγχο υπόθεση. Σκοπός των πειραμάτων ήταν ο έλεγχος της επίδρασης της
θερμοκρασίας ανάπτυξης κατά το εμβρυικό στάδιο (από το στάδιο της επιβολής μέχρι το στάδιο της
εκκόλαψης) στην κολυμβητική ικανότητα νυμφών zebrafish στο τέλος της μεταμόρφωσης.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Για την διεξαγωγή του πειράματος συλλέχθηκαν γονιμοποιημένα αυγά από γεννήτορες άγριου

τύπου (28,0±0,2 οC). Πριν τη μεταφορά των αβγών στις θερμοκρασίες των 24 και 32 °C προηγήθηκε
εγκλιματισμός τους, μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία κατά 1 °C/h Μετά το τέλος της επίδρασης των
διαφορετικών θερμοκρασιών (εκκόλαψη), οι πειραματικοί πληθυσμοί διατηρήθηκαν σε ίδιες συνθήκες
(28οC, 75-95% κορεσμό σε οξυγόνο,  550-650 μS cm-1 αγωγιμότητα, 14/10h φως/σκοτάδι)  μέχρι την
ενηλικίωση. Οι νύμφες, τρέφονταν πέντε φορές την ημέρα με ναύπλιους Artemia sp. Καθώς οι νύμφες
μεγάλωναν  σε  μέγεθος,  τρέφονταν  και  με  βιομηχανική  τροφή  (Georga &  Koumoundouros 2010,
Christou et al. 2018, Dimitriadi et al. 2018). 

Η εκτροφή έγινε σε δύο βιολογικές  επαναλήψεις και τα αυγά προέρχονταν από τους ίδιους
πληθυσμούς γεννητόρων. Σε κάθε επανάληψη και σε κάθε συνθήκη (24οC, 28 οC, 32οC) οι παράμετροι
της θερμοκρασίας, του  pH, της περιεκτικότητας σε οξυγόνο καθώς και της αγωγιμότητας ελέγχονταν
καθημερινά. 

Η  κολυμβητική  ικανότητα  των  ψαριών  εκτιμήθηκε  στο  στάδιο  των  νυμφών  κατά  την
μεταμόρφωση, πριν εκδηλωθεί ο φυλετικός διμορφισμός που χαρακτηρίζει το D. rerio. Αυτό έγινε με
τον υπολογισμό της κρίσιμης ταχύτητας κολύμβησης (RUcrit) των νυμφών που αποτελεί διαδεδομένη
εργαστηριακή μέτρηση της αερόβιας κολύμβησης για την εκτίμηση της κολυμβητικής ικανότητας των
ψαριών (Hammer 1995).  Για τα πειράματα κολύμβησης,  νύμφες μεγέθους 10,5-12,5±0,61 mm (TL),
υποβλήθηκαν σε νηστεία 18-24  h πριν την έναρξη των δοκιμών κολύμβησης. Για τη διεξαγωγή των
πειραμάτων, τα ψάρια αρχικά τοποθετούνταν μέσα στο κανάλι κολύμβησης για 10  min με ταχύτητα
νερού ίση με 2 ΤL s-1 (μήκη σώματος ανά δευτερόλεπτο). Η ταχύτητα του νερού αυξανόταν κάθε 10 min
κατά 3 ΤL s-1. Στο τέλος της δοκιμής, τα ψάρια θυσιάζονταν και εξετάζονταν μορφολογικά. Οποιο άτομο
έφερε μορφολογικές ανωμαλίες αποκλείστηκε από την ανάλυση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η διαφορετική θερμοκρασία ανάπτυξης κατά το εμβρυϊκό στάδιό είχε σημαντική επίδραση στην

ταχύτητα κολύμβησης (RUcrit) των νυμφών (One way Anova, p<0,05). Οι νύμφες που κατά το εμβρυϊκό
στάδιο είχαν εκτεθεί στους 24  οC εμφάνισαν υψηλότερη ταχύτητα κολύμβησης (19,96±1,4  TL s-1) σε
σχέση  με  την  ομάδα  των  28  οC (17,1±1,5  TL s-1)  και  32  οC (15±1,7  TL s-1).  Η  σημαντικότητα  των
αποτελεσμάτων επιβεβαιώθηκε και στις δύο πειραματικές επαναλήψεις (Students t-test, p<0,05).

Τα αυγά του zebrafish είναι βενθικά και δεν μπορούν να επιλέξουν τη θερμοκρασία στην οποία
θα αναπτυχθούν, καθώς δεν έχουν την ικανότητα ενεργητικής κίνησης. Μετά την εκκόλαψη οι νύμφες
αποκτούν ικανότητα κίνησης στη στήλη του νερού η οποία με την πρόοδο της οντογένεσης διαρκώς
αυξάνεται, επιτρέποντάς στα άτομα έτσι να επιλέγουν το περιβάλλον διαβίωσής τους. Εξετάστηκε η
κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης (RUcrit) , γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερη οικολογική σημασία για τα ψάρια.
Στη φύση, η RUcrit συνδέεται με την αποφυγή θηρευτών, την μετανάστευση και την εύρεση τροφής. Η
αρχική  υπόθεση  επιβεβαιώθηκε  καθώς  η  αύξηση  της  θερμοκρασίας  ανάπτυξης  συνοδεύτηκε  από
σημαντική μείωση της  RUcrit των νυμφών κατά τη μεταμόρφωση. Στην παρούσα εργασία για πρώτη
φορά δείχνεται πως οι συνθήκες που επικρατούν κατά τις πρώτες δύο ημέρες της ζωής των ψαριών
(εμβρυϊκό στάδιο) καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την κολυμβητική ικανότητα που αυτά θα έχουν 21
ημέρες  μετά,  λίγο  πριν  την  είσοδό  τους  στο  στάδιο  των  ιχθυδίων.  Μια  σχετική  έρευνα
πραγματοποιήθηκε από τους Scott & Johnston (2012) οι οποίοι εξέτασαν την κολυμβητική ικανότητα
ενηλίκων zebrafish μετά από αντίστοιχη έκθεση των εμβρύων σε διαφορετικές θερμοκρασίες.

Αξιοσημείωτη  διαφορά  μεταξύ  των  δύο  εργασιών  είναι  το  αναπτυξιακό  στάδιο  στο  οποίο
εξετάστηκε  η  επίδραση  της  θερμοκρασίας  ανάπτυξης.  Οι  Scott  &  Johnston  (2012)  εξέτασαν  την
κολυμβητική  ικανότητα  των  ενηλίκων  μετά  από  σύντομο  εγκλιματισμό  (1  day)  σε  διάφορες
θερμοκρασίες  ενώ  στην  παρούσα  έρευνα  εξετάσθηκαν  οι  νύμφες  κατά  τη  μεταμόρφωση.  Στο
συγκεκριμένο στάδιο απουσιάζει ο φυλετικός διμορφισμός ο οποίος θα μπορούσε να έχει επηρρεάσει
τα αποτελέσματα των Scott & Johnston (2012). Διμορφισμός ο οποίος στην περίπτωση του  zebrafish
είναι  ισχυρός,  τόσο  ως  προς  την  κολυμβητική  ικανότητα,  όσο  και  ως  προς  τη  δομή  της  καρδιάς
(Dimitriadi et al. 2018).Περαιτέρω έρευνες που θα επικεντρωθούν στην επίδραση της θερμοκρασίας
στην ανάπτυξη και  τη  λειτουργία της  καρδιάς και  των μυών,  δομές που σχετίζονται  άμεσα με την
κολυμβητική  ικανότητα  (Scott  &  Johnston  2012,  Dimitriadi et al. 2018),  μπορούν  να  προσθέσουν
επιπλέον στοιχεία για τη σημασία του εμβρυϊκού σταδίου στην μετέπειτα ανάπτυξη των ψαριών.
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Εικ. 1: Μέσος όρος της RUcrit (κανονικοποιημένος ως προς το ολικό μήκος ψαριού, TL) ως προς
την θερμοκρασία ανάπτυξης στις δύο πειραματικές επαναλήψεις (R1,R2) αλλά και το σύνολο των
πειραματικών  επαναλήψεων  (Total).  Τα  διαφορετικά  γράμματα  υποδεικνύουν  στατιστικά
σημαντικές διαφορές (p-value<0,05). Oι γραμμές σφάλματος ισούνται με το SD.
Fig.1: Mean of RUcrit (as a ratio to total length, TL) to developmental temperature at replicates R1
and R2 and the total number of fish. Different letters indicate statistical significance (p-value<0.05).
Error bars are equal to SD. 
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ABSTRACT
Markos  Digenis1,2,  Vasilis  Gerovasileiou2, Georgios  Chatzigeorgiou2,  Thanos  Dailianis2,
Christos Arvanitidis2: Biodiversity and ecological gradients in the submarine Elephant Cave of
Crete

In this study, the community structure of benthic biodiversity was investigated for the first time
in  the submerged Elephant Cave of  Crete,  along with  local  environmental  features.  Photoquadrats,
sediment  corers  and  water  samples  were  collected  along  three  ecological  zones:  (i)  entrance,  (ii)
intermediate  semi-dark  zone,  and (iii)  dark zone.  A  total  of  74  taxa were identified.  Sponges were
dominant in terms of surface coverage on hard cave walls, while annelids were prevalent in terms of
abundance on the soft substrate of the cave bottom. On both hard and soft substrates, a decrease in
species  abundance  from  the  entrance  towards  the  interior  of  the  cave  was  documented.  The
concentration of silicate and nitrate nutrients in the water column increased at the dark zone. On the
other hand, the concentration of chlorophyll-a and pheophytins showed a gradual decrease towards the
interior of the cave and the highest concentration of organic carbon was recorded in the semidark zone. 
Keywords: benthos, community structure, hard substrate, sediment, seawater nutrients, monitoring

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα θαλάσσια σπήλαια της Μεσογείου έχουν χαρακτηριστεί ως “ταμιευτήρες βιοποικιλότητας”

καθώς φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ενδημικών ειδών, προστατευόμενα είδη, όπως η μεσογειακή φώκια
Monachus monachus Hermann, 1779 αλλά και βαθύβια είδη (Harmelin et al. 1985,  Gerovasileiou &
Voultsiadou 2012). Πέρα από τη μεγάλη αξία διατήρησης, παρουσιάζουν υψηλή αισθητική – και σε
ορισμένες περιπτώσεις πολιτιστική – αξία και κατά συνέπεια αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για
δραστηριότητες αναψυχής, όπως είναι ο καταδυτικός τουρισμός. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα
θαλάσσια σπήλαια προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή (οικότοπος 8330 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) και
Μεσογειακή περιβαλλοντική νομοθεσία (Πρωτόκολλο SPA/BD της Σύμβασης της Βαρκελώνης). Ωστόσο,
πρόσφατες  μελέτες  έχουν  δείξει  ότι  οι  κοινότητες  που  αναπτύσσονται  σε  αυτά  τα  ιδιαίτερα
οικοσυστήματα παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και είναι ευαίσθητες στην αύξηση της
θαλάσσιας θερμοκρασίας, τη ρύπανση, την ανεξέλεγκτη παράκτια οικιστική ανάπτυξη και τον μαζικό
τουρισμό (Guarnieri et al. 2012, Giakoumi et al. 2013, Nepote et al. 2017, Montefalcone et al. 2018). 

Στις  βραχώδεις  ακτές  του  Αιγαίου  έχουν  καταγραφεί  μέχρι  σήμερα  περισσότερα  από  600
θαλάσσια σπήλαια (Sini et al. 2017). Ωστόσο οι διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τη δομή των κοινοτήτων
που φιλοξενούν έχουν επικεντρωθεί στις κοινότητες σκληρού υποστρώματος σε σπήλαια του Βόρειου
Αιγαίου (Gerovasileiou &  Voultsiadou 2016,  Gerovasileiou et al. 2016,  2017,  Dimarchopoulou et al.
2018) ενώ υπάρχουν λίγα στοιχεία από τις νότιες νησιωτικές περιοχές (Gerovasileiou et al.  2015). Η
παρούσα εργασία στοχεύει στην ποσοτική μελέτη της βενθικής ποικιλότητας σκληρού και μαλακού
υποστρώματος  σε  ένα  θαλάσσιο  σπήλαιο  της  Κρήτης  σε  συσχετισμό  με  τις  επικρατούσες
περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Το Σπήλαιο των Ελεφάντων βρίσκεται στην Ανατολική πλευρά του Ακρωτηρίου Δρέπανο των

Χανίων.  Ανακαλύφθηκε  το  1999  και  σήμερα  αποτελεί  έναν  από  τους  κορυφαίους  καταδυτικούς
προορισμούς της Κρήτης. Πρόκειται για ένα ευρύχωρο σπήλαιο συνολικού μήκους 163  m και με την
είσοδό  του  να  βρίσκεται  στα  10  m βάθος.  Η  μελέτη  του σπηλαίου  έγινε  με  αυτόνομη κατάδυση
(SCUBA)  και  επικεντρώθηκε  σε  τρεις  οικολογικές  ζώνες  κατά  μήκος  του  οριζόντιου  άξονά  του:  τη
φωτεινή ζώνη εισόδου (EZ), την ενδιάμεση ημισκότεινη ζώνη (SZ) και την εσωτερική σκοτεινή ζώνη
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(DZ). Οι δύο πρώτες ζώνες είναι πλήρως βυθισμένες (10 m) ενώ η σκοτεινή ζώνη είναι ημιβυθισμένη (3
m).  Από κάθε ζώνη λήφθηκαν τυχαία πέντε φωτογραφικά πλαίσια διαστάσεων 25  x 25  cm από τα
τοιχώματα του σπηλαίου και τρεις πυρήνες ιζήματος (≈100 cm3) από τον πυθμένα για τη μελέτη των
βενθικών  κοινοτήτων  σκληρού  και  μαλακού  υποστρώματος  αντίστοιχα.  Επίσης,  από  κάθε  ζώνη
λήφθηκαν  δείγματα  νερού  για  μέτρηση  της  συγκέντρωσης  των  φωσφορικών,  νιτρικών,  νιτρωδών,
αμμωνιακών και  πυριτικών  ιόντων,  καθώς και  επιφανειακά δείγματα ιζήματος για  τη  μέτρηση της
συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-α, των φαιφυτινών, του οργανικού άνθρακα και της κοκκομετρικής
σύστασης του ιζήματος. 

Η ανάλυση των φωτογραφικών πλαισίων για την εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης των εδραίων
βενθικών ειδών στο σκληρό υπόστρωμα έγινε με χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας
εικόνας photoQuad (Trygonis & Sini 2012). Από τους πυρήνες ιζήματος που συλλέχθηκαν έγινε διαλογή
και ταξινόμηση των ειδών μαλακού υποστρώματος που διαβιούν στον πυθμένα του σπηλαίου. Τέλος,
πραγματοποιήθηκε  στατιστική  ανάλυση  πολυδιάστατης  κλιμάκωσης  (MDS)  με  βάση  το  δείκτη
ομοιότητας Bray-Curtis, ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) και ανάλυση ομοιότητας (ANOSIM) των
βιοτικών και αβιοτικών δεδομένων που προέκυψαν με τη βοήθεια του λογισμικού Primer 6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την ανάλυση των φωτογραφικών πλαισίων καταγράφηκαν 37 τάξα σκληρού υποστρώματος

(9  Macroalgae,  1  Foraminifera,  14  Porifera,  3  Cnidaria,  2  Polychaeta,  2  Mollusca,  2  Brachiopoda,  4
Bryozoa). Σε κάθε οικολογική ζώνη διαπιστώθηκε επικράτηση από διαφορετικές ομάδες οργανισμών.
Συγκεκριμένα  τα  μακροφύκη  (κυρίως  σκιόφιλα  Rhodophyta)  εμφάνισαν  τη  μεγαλύτερη  χωρική
επικάλυψη  στη  ζώνη  εισόδου  του  σπηλαίου,  ενώ  οι  σπόγγοι  επικρατούσαν  στα  τοιχώματα  της
ημισκότεινης  ζώνης  και  οι  πολύχαιτοι  (οικογένεια  Serpulidae)  στη  σκοτεινή  ζώνη.  Με  βάση  τη
στατιστική ανάλυση πολυδιάστατης κλιμάκωσης (MDS) που πραγματοποιήθηκε (Εικ.1A) φαίνεται ότι
τα φωτογραφικά πλαίσια από τα τοιχώματα και την οροφή της εισόδου εμφάνισαν υψηλό ποσοστό
ομοιότητας ως προς τη σύνθεση των βενθικών κοινοτήτων, ενώ τα πλαίσια από τα τοιχώματα της
ενδιάμεσης ημισκότεινης ζώνης διαφοροποιούνταν σε σχέση με εκείνα της οροφής που εμφάνισαν
μεγαλύτερη ομοιότητα με τα τοιχώματα της σκοτεινής ζώνης. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται
στις εντονότερες συνθήκες σκίασης εξαιτίας της κλίσης του υποστρώματος στο επίπεδο της οροφής
(Gerovasileiou et al. 2017).  Η ομαδοποίηση των σταθμών όπως φαίνονται στο διάγραμμα (Εικ.  1A)
επιβεβαιώνονται και από το αποτέλεσμα της ANOSIM (Global R: 0,996, p<<0,01).

 
Εικ.  1:  Ανάλυση  πολυδιάστατης  κλιμάκωσης  (MDS)  με  βάση  το  ποσοστό  κάλυψης των ειδών
σκληρού υποστρώματος (A) και την αφθονία των ειδών μαλακού υποστρώματος στις τρεις ζώνες
του σπηλαίου (Β). 
Fig. 1: Multi-dimensional scaling (MDS) analysis based on species coverage on hard substrates (A)
and abundance of species in soft sediment of the three ecological zones (B). 

Από την ανάλυση των δειγμάτων ιζήματος καταγράφηκαν 36 τάξα (23 Polychaeta, 1 Oligochaeta,
2 Sipuncula, 1 Nemertea, 3 Mollusca, 4 Crustacea,  1 Pycnogonida, 1 Echinodermata).  Οι πολύχαιτοι
επικρατούσαν από πλευράς αφθονίας στη φωτεινή ζώνη, ενώ στην ημισκότεινη και στη σκοτεινή ζώνη
επικρατούσαν  οι  ολιγόχαιτοι.  Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  τόσο  στο  μαλακό  όσο  και  στο  σκληρό
υπόστρωμα η αφθονία των βενθικών οργανισμών μειωνόταν προς το εσωτερικό του σπηλαίου, κατά το
πρότυπο που περιγράφεται από τους Harmelin et al. (1985), εξαιτίας των ολιγοτροφικών συνθηκών του
εσωτερικού τμήματος του. Αντίθετα, ο αριθμός των ειδών ήταν αυξημένος στην ημισκότεινη ζώνη και

Α Β
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για  τα  δύο  υποστρώματα,  αφού  εκεί  συναντώνται  οργανισμοί  που  επωφελούνται  τόσο  από  την
παρουσία όσο και από την απουσία φωτός. Οι αναλύσεις πολυδιάστατης κλιμάκωσης και ομοιότητας
έδειξαν  ότι  οι  τρεις  ζώνες  διαχωρίζονται  (Εικ.  1Β)  με  βάση τη  σύνθεση  των  κοινοτήτων  μαλακού
υποστρώματος (Global R: 0,753, p<0,05).

Από την ανάλυση των θρεπτικών ιόντων στη στήλη του νερού προέκυψε πως στη σκοτεινή ζώνη,
η συγκέντρωση των πυριτικών ήταν αυξημένη κατά 9 φορές και η συγκέντρωση των νιτρικών κατά 36
φορές  σε  σύγκριση  με  την  ζώνη εισόδου (Πίνακας  Ι).  Αντίθετα,  η  συγκέντρωση των φωσφορικών,
νιτρωδών και αμμωνιακών ιόντων δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ζωνών του σπηλαίου. Το γεγονός
αυτό  πιθανώς  σχετίζεται  με  την  ύπαρξη  περιοδικών  εισροών  γλυκού  νερού  στο  εσωτερικό  του
σπηλαίου.  Σε  ότι  αφορά  τις  αβιοτικές  παραμέτρους  του  ιζήματος  του  πυθμένα,  βρέθηκε  πως  η
συγκέντρωση της χλωροφύλλης-α και των φαιοφυτινών μειωνόταν σημαντικά προς το εσωτερικό του
σπηλαίου, ενώ η οργανική ύλη εμφάνισε αυξημένη συγκέντρωση στην ημισκότεινη ζώνη (Πίνακας Ι).
Από  την  κοκκομετρική  ανάλυση  του  ιζήματος  προέκυψε  πως  σε  όλες  τις  ζώνες  επικρατούσε  η
χονδρόκκοκη άμμος (EZ: 95%,  SZ: 61%,  DZ: 86%). Ωστόσο, το ποσοστό της λεπτής άμμου ήταν πολύ
μεγαλύτερο στην ημισκότεινη ζώνη του σπηλαίου (EZ: 0,1%, SZ: 28%, DZ: 12%).

Πίνακας  Ι:  Συγκέντρωση  ιόντων  στη  στήλη  του  νερού  και  χλωροφύλλης-α,  φαιοφυτινών  και
οργανικού άνθρακα στο ίζημα στις κύριες οικολογικές ζώνες του σπηλαίου.
Table  Ι:  Concentration  of  nutrients  in  the  water  column  and  chlorophyll-α,  pheophytins  and
organic carbon in sediment of the main ecological zones of the studied cave.   

Παράμετρος Ζώνη Εισόδου (EZ) Ημισκότεινη Ζώνη (SZ) Σκοτεινή Ζώνη (DZ)

PO4 (μM) 0,033 0,020 0,060
NO2 (μM) 0,150 0,137 0,137
NO3 (μM) 0,320 0,693 11,593
NH4 (μM) 0,360 0,190 0,197
SiO4 (μM) 0,813 1,003 7,603
Χλωροφύλλη-α (μg/g) 1,225 0,067 0,005
Φαιοφυτίνες (μg/g) 0,653 0,187 0,050
TOC (μg/g) 2,939 3,472 2,268

Η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA) έδειξε έντονη διαφοροποίηση των αβιοτικών παραμέτρων
μεταξύ των ζωνών του σπηλαίου που επηρεάζουν τα πρότυπα κατανομής των ειδών, τόσο για  τις
κοινότητες  σκληρού υποστρώματος σε  σχέση με  τις  αβιοτικές  παραμέτρους της  στήλης του  νερού
(Εικόνα 2) όσο και του μαλακού υποστρώματος σε σχέση με εκείνες του ιζήματος (Εικ. 3). 

Εικ.  2:  Ανάλυση  κύριων  συνιστωσών  που  δείχνει  την  πιθανότητα  συσχέτισης  των  προτύπων
κατανομής των κοινοτήτων σκληρού υποστρώματος με τις συγκεντρώσεις των ιόντων του νερού. 
Fig. 2: PCΑ analysis showing the potential correlation of hard substrate community patterns with
the concentrations of water nutrients.
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Εικ.  3:  Ανάλυση κύριων συνιστωσών που δείχνει την πιθανότητα συσχέτισης των προτύπων
κατανομής των κοινοτήτων μαλακού υποστρώματος με τις αβιοτικές παραμέτρους του ιζήματος. 
Fig. 3: PCΑ analysis showing the potential correlation of soft substrate community patterns with
the abiotic parameters of the cave sediment. 

Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν την πρώτη προσπάθεια μελέτης του βιοτικού και αβιοτικού
περιβάλλοντος του συγκεκριμένου θαλάσσιου σπηλαίου, το οποίο δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών
αυτοδυτών ετησίως, και αποτελεί μια από τις ελάχιστες μελέτες για τον συγκεκριμένο τύπο οικοτόπου
σε  επίπεδο  Ανατολικής  Μεσογείου.  Επίσης,  θέτουν  τη  βάση  για  τη  συστηματική  μελλοντική
παρακολούθηση αυτού του ιδιαίτερου οικοσυστήματος.
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ABSTRACT

Paraskevi Papadopoulou1, Argyriοs Sapounidis1, Fotis Arapoglou1, Αris Christidis1, Ioannis D.
Leonardos2, Manos Koutrakis1: Application of age determination protocols of European eel
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) in the sub-population of Eastern Macedonia and Thrace
The purpose of the current work is to present a modification of the “Crack and Burn” methodology on
otoliths used for the ageing of European eels. During the development of the methodology, various
protocols  were  used  in  order  to  identify  the  most  appropriate  one  for  elaborating  otoliths,  which
originated from eel  samples from East  Macedonia and Thrace. The main protocols that  were used,
following to the instructions proposed by the ICES Workshop on Eel ageing (WKAREA). 651 eel otoliths
were collected during the Data Collection Framework Project  for the years 2015-2018 and used for
ageing purposes. The modified protocol produced better results in terms of annual rings visibility and
more profound nucleus and zero band.

Key words: Anguilla anguilla, age determination, crack and burn

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Έυρωπαϊκό χέλι χαρακτηρίζεται από τον ασυνήθιστο και πολύπλοκο κύκλο ζωής του (Tesch

2003).  Ανάλογα  με  το  στάδιο  ανάπτυξης,  το  είδος  συναντάται  σε  διαφορετικά  ενδιαιτήματα.
Συγκεκριμένα, τα προνυμφικά και τα νυφικά του στάδια απαντώνται στη θάλασσα, τα νεαρά στάδια
στα μεταβατικά και  εσωτερικά ύδατα όλης της  Έυρώπης,  ενώ η ωοτοκία (ώριμα γεννητικά άτομα)
λαμβάνει  χώρα  στη  θάλασσα  των  Σαργασσών  (Tesch  2003,  Miller et al.  2019).  Στην  Έλλάδα  το
Έυρωπαϊκό  χέλι  συναντάται  στα  εσωτερικά  και  μεταβατικά  συστήματα  της  Δυτικής  Έλλάδας,  της
Δυτικής Πελοποννήσου, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Hellenic Eel Management
Plan 2009). 

Τη  δεκαετία  του  1990  παρατηρήθηκε  κατάρρευση  του  πληθυσμού  του  είδους,  καθώς  η
υπεραλίευση και η υποβάθμιση της ποιότητας των ποτάμιων οικοσυστημάτων οδήγησε σε μείωση του
μεγέθους των υπαρχόντων πληθυσμών.  Η μείωση του αποθέματος καθιστά επιτακτική ανάγκη την
άμεση λήψη διαχειριστικών μέτρων, για την αποκατάσταση και επιβίωση του είδους. Για το λόγο αυτό
το Έυρωπαϊκό χέλι έχει συμπεριληφθεί στο Έλληνικό Διαχειριστικό Σχέδιο (ΈΔΧ) και στους κανονισμούς
συλλογής  αλιευτικών  δεδομένων  της  Έυρωπαϊκής  Ένωσης  (Council  Regulation  1543/2000  και
Commission Regulations 1639/2001, 1581/2004). 

Στα  πλαίσια  των  μέτρων  και  των  κανονισμών  της  ΈΈ,  στην  Έλλάδα  οροθετήθηκαν  τέσσερις
Διαχειριστικές Μονάδες Χελιού (EMU 1 – 4) (Hellenic Eel Management Plan 2009). Σε κάθε μία από
αυτές  συλλέγονται  δεδομένα  που  αφορούν  στη  βιολογία  του  είδους,  στην  καταγραφή  των
εκφορτώσεων του σε κάθε λιμνοθάλασσα κ.ά. 

Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις με σκοπό την εκτίμηση
της ηλικιακής κατάστασης ενός ιχθυαποθέματος (Campana 2001). Η πιο διαδεδομένη και προτιμώμενη
μέθοδος  για  την  εκτίμηση  της  ηλικίας  είναι  η  ανατομική  προσέγγιση,  η  οποία  περιλαμβάνει  την
επεξεργασία των λεπιών και των ωτόλιθων με τη χρήση ποικίλων πρωτόκολλων (Campana 2001). Ο
προσδιορισμός της ηλικίας του υπό μελέτη είδους πραγματοποιείται αποκλειστικά με την επεξεργασία
των ωτόλιθων (Sinha & Jones 1967) και τη χρήση πρωτοκόλλων όπως των “Grinding and Polishing”,
“Crack and Burn” κ.ά. που αναφέρονται στην έκθεση του ICES (2009).

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η εύρεση της καταλληλότερης μεθόδου επεξεργασίας των
ωτολίθων χελιού του υποπληθυσμού της EMU-3, ώστε να εκτιμηθεί η ηλικία τους. Για το λόγο αυτό, οι
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ωτόλιθοι επεξεργάστηκαν με τη χρήση των πρωτοκόλλων “Swedish SOP for Grinding and Polishing”,
“Crack and Burn” (ICES 2009), καθώς και με τροποποιήσεις αυτών.

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
Για τη διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 651 άτομα χελιού από την περιοχή της

EMU-03, τα οποία προήλθαν από τη Λίμνη Βιστωνίδα και τον Ποταμό Έβρο (Έικ. 1). Οι δειγματοληψίες

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο της αναπαραγωγικής μετανάστευσης του είδους κατά τα έτη 2015-

2018. Σε κάθε άτομο πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες

βιολογικές μετρήσεις και αφαιρέθηκαν οι ωτόλιθοι.

Η  επεξεργασία  των  ωτολίθων  έγινε  με  βάση  τα

πρωτόκολλα  που  περιγράφονται  στην  έκθεση  του  ICES

(2009)  στο  Παράρτημα  4,  καθώς  και  με  τροποποιήσεις

αυτών. Για να περιοριστεί στο ελάχιστο η καταστροφή των

ωτολίθων και η μείωση του συνόλου του δείγματος, στα

έτη  που  χρησιμοποιήθηκαν  περισσότερες  από  μία

μεθοδολογικές  προσεγγίσεις,  αυτές  εφαρμόστηκαν  σε

διαφορετικά  μισά  τμήματα  των  ωτολίθων.  Έξαίρεση

αποτελεί το πρωτόκολλο “Swedish SOP for Grinding and

Polishing”,  το  οποίο  εφαρμόστηκε  σε  ολόκληρους  τους

ωτόλιθους. 

Οι  τροποποιήσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  στο

πρωτόκολλο  “Swedish  SOP”  επικεντρώνονται  στη  χρήση

διαφορετικών συγκεντρώσεων οξικού οξέος στην επιφάνεια των κομμένων τμημάτων του ωτολίθου,

καθώς και στο συνδυασμό του με την τεχνική “Crack and Burn”. Οσον αφορά, τις τροποποιήσεις της

βασικής  μεθόδου  επεξεργασίας  ωτολίθων  “Crack  and  Burn”  (ICES 2009)  πραγματοποιήθηκαν  δύο

μεθοδολογικές προσεγγίσεις.  Η πρώτη επικεντρώθηκε στην χρήση  HCl (1%) για τον καθαρισμό των

κομμένων επιφανειών, ενώ για τη δεύτερη, “Τροποποιημένο κατά ΙΝΑΛΈ πρωτόκολλο Crack & Burn”,

ακολουθήθηκαν  τα  παρακάτω  βήματα:  1)  Ξήρανση  ωτόλιθων  σε  κλίβανο,  2)  εγκάρσια  τομή  του

ωτολίθου στο ύψος του κέντρου, 3) κάψιμο των δυο τμημάτων σε θερμαινόμενη πλάκα, 4) καθαρισμός

της επιφάνειας των καμένων τμημάτων με 1% HCl, 5) τρίψιμο της επιφάνειας των καμένων τμημάτων

με  γυαλόχαρτο  υγρής  τριβής  1.000  και  2.000  κόκκων,  6)  επανάληψη  των  βημάτων  3-5  μέχρι  το

επιθυμητό αποτέλεσμα και 7) παρατήρηση στο στερεοσκόπιο με χρήση γλυκερίνης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από το σύνολο των ατόμων κάθε δειγματοληπτικής προσπάθειας,  επεξεργάστηκαν 187  άτομα

χελιού για το έτος 2015,  9 για το 2016,  228 για το 2017 και 157 για το έτος 2018. Για κάθε έτος

ακολουθήθηκαν μία ή περισσότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

Η επεξεργασία των ωτολίθων του 2015 και 2016 έγινε με τη χρήση του πρωτοκόλλου “Crack and

Burn” (Έικ. 2Β). Μέρος του δείγματος του 2017 έγινε με τη μεθοδολογία του “Swedish SOP for Grinding

and  Polishing”  (Έικ.  2  Γ),  κάποια  τμήματα  των  ωτόλιθων  με  το  συνδυασμό  των  2  πρωτοκόλλων

“Swedish SOP“ και “Crack and Burn” (Έικ. 2Δ) και άλλα με το τροποποιημένο πρωτόκολλο “Crack and

Burn”  (χρήση  HCL  1%)  (Έικ.  2Έ).  Η  επεξεργασία  των  τμημάτων  των  ωτολίθων  για  το  έτος  2018

πραγματοποιήθηκε  με  τη  χρήση  τριών  μεθοδολογικών  προσεγγίσεων,  συγκεκριμένα  με  τα  δύο

τροποποιημένα πρωτόκολλα “Swedish SOP“, (Οξικού οξέος 1:10 και Οξέος 1:5) (Έικ. 2Η), καθώς και το

τροποποιημένο κατά ΙΝΑΈ πρωτόκολλο “Crack and Burn”. 

Για το έτος 2015 και 2016 δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της ηλικίας των ατόμων χελιού

(Πίνακας Ι). Η αδυναμία προσδιορισμού της ηλικίας των ατόμων χελιού στις χρονιές αυτές  οφείλεται

στο γεγονός ότι οι ωτόλιθοι είτε καταστράφηκαν κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας τους (κάψιμο),

είτε οι ετήσιοι δακτύλιοι δεν είναι ευδιάκριτοι (Έικ. 2Β), ειδικότερα στους πρώτους δακτυλίους. Αυτό

οδηγεί  σε  λανθασμένη  εκτίμηση  της  ηλικίας  και  μπορεί  να  είναι  αποτέλεσμα  της  υγρασίας  που

βρίσκεται «εγκλωβισμένη» στη δομή των ωτολίθων. 

Εικ. 1: Χάρτης περιοχών δειγματοληψίας 
χελιών εντός των ορίων της Ανατολική 
Μακεδονίας και Θράκης (EMU-3).
Fig. 1: Map of eel sampling regions 
within the boundaries of East Macedonia 
and Thrace (EMU-03).
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Εικ. 1: Α. Ανεπεξέργαστος ωτόλιθος. Επεξεργασμένοι ωτόλιθοι: Β. “Crack and Burn” Γ. “Swedish
SOP”,  Δ.  Συνδυασμός  πρωτόκολλων “Swedish  SOP”  και  “Crack  and Burn”,  Ε.  Τροποποιημένο
πρωτόκολλο “Crack  and  Burn”  (χρήση  HCl),  Ζ.  Τροποποιημένο  πρωτόκολλο  “Swedish  SOP”
(Οξικό  οξύ  1:10), Η.  Τροποποιημένο  πρωτόκολλο  “Swedish  SOP”  (Οξικό  οξύ  1:5) και Θ.
Τροποποιημένο κατά ΙΝΑΛΕ πρωτόκολλο Crack and Burn.
Fig.  1: Α .Unprocessed  otolith. Processed  otolith:  Β. “Crack and Burn”, Γ.  “Swedish  SOP”,  Δ.
Combination of “Swedish SOP” and “Crack and Burn” protocols, Ε. Modified protocol “Crack and
Burn”(use HCL),  Ζ. Modified protocol “Swedish SOP”  (Acetic Acid 1:10),  Η. Modified protocol
“Swedish SOP” (Acetic Acid 1:5) and Θ. Modified by FRI Crack and Burn protocol.

Η εκτίμηση της ηλικίας για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκε σε 180 άτομα (Έικ. 3, Πίνακας Ι) και

συγκεκριμένα  σε  αυτά  των  οποίων  η  επεξεργασία  των  ωτολίθων  έγινε  με  το  τροποποιημένο

πρωτόκολλο “Crack and Burn”  (χρήση  HCL). Η αδυναμία προσδιορισμού της ηλικίας του 21,05% των

τμημάτων των ωτολίθων που έγινε με το πρωτόκολλο αυτό, οφείλεται στο ότι οι δακτύλιοι δεν είναι

ήταν αρκετά ευδιάκριτοι,  γεγονός που, όπως και στην βασική μέθοδο “Crack and Burn”,  οδηγεί σε

λανθασμένη εκτίμηση της ηλικίας. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου “Swedish SOP“ δεν επέφερε επιτυχή

χρώση των ωτολίθων. Συγκεκριμένα, δεν επιτεύχθηκε απορρόφηση της χρωστικής με αποτέλεσμα οι

δακτύλιοι να μην είναι ευδιάκριτοι (Έικ. 2Γ). Αυτό μπορεί να οφείλεται στη σύσταση και τη δομή του

ωτολίθου.  Ο  συνδυασμός  των  δύο  πρωτοκόλλων

“Swedish  SOP“  και  “Crack  and  Burn”  είχε  ως

αποτέλεσμα  την  καταστροφή  της  επιφάνειας  των

κομμένων τμημάτων των ωτόλιθων με αποτέλεσμα να

μην είναι ορατά το κέντρο και οι δακτύλιοι (Έικ. 2Δ). 

Για το 2018 υπολογίστηκε η ηλικία σε 143 άτομα

από τα συνολικά 157 ζεύγη ωτολίθων που συλλέχθηκαν

(Έικ.  3,  Πίνακας  Ι),  με  την  εφαρμογή  του

«τροποποιημένου  κατά  ΙΝΑΛΈ  πρωτόκολλου  “Crack

and Burn”.  Η απόρριψη του 14 ωτολίθων (8,92% του

συνολικού αριθμού δειγμάτων) από τον προσδιορισμό

της  ηλικίας  οφείλονταν  κυρίως  στο  σπάσιμο  των

δειγμάτων,  στην  παρουσία  ρωγμών  στην  επιφάνεια,

καθώς  και  στην  ύπαρξη  κρυσταλλοποιημένων  δομών,  που  δεν  παρατηρήθηκαν  τόσο  έντονα  τις

προηγούμενες χρονιές. Η εφαρμογή των τροποποιημένων πρωτοκόλλων της μεθόδου “Swedish SOP“

οδήγησε  στον  χρωματισμό  των  ωτολίθων  και  την  εμφάνιση  των  δακτυλίων,  χωρίς  όμως  να

απορροφηθεί  η  χρωστική,  οδηγώντας  στην  χρώση μόνο  της  εξωτερικής  επιφάνειας  του  κομμένου

τμήματος των ωτολίθων με αποτέλεσμα είτε την υπερεκτίμηση, είτε την υποεκτίμηση του συνολικού

αριθμού των δακτυλίων.

Οπως  παρατηρείται  από  τον  Πίνακα  Ι,  καταλληλότερο  για  την  εκτίμηση  της  ηλικίας  του
υποπληθυσμού χελιών της περιοχής  EMU-3, είναι το «τροποποιημένο κατά ΙΝΑΛΕ πρωτόκολλο Crack
and  Burn»,  το  οποίο  αναπτύχθηκε  από  την  Ομάδα  του  Τμήματος  Έσωτερικών  Υδάτων  και
Λιμνοθαλασσών του ΙΝΑΛΈ. Η επεξεργασία των δειγμάτων με το πρωτόκολλο αυτό, σε σύγκριση με τη

Εικ. 3: Ιστόγραμμα συχνοτήτων ηλικιακών 
κλάσεων του δείγματος χελιού της EMU-3.
Fig. 3: Age classes frequency histogram for 
eel samples from EMU-3.
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χρήση αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω, προσδίδει στον ωτόλιθο πιο ξεκάθαρους και ευδιάκριτους
δακτύλιούς και έντονα διακριτό πυρήνα. Στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγούμαστε και κατά τη σύγκριση με το
πρωτόκολλο  “Griding and polishing” (ICES 2009)  που  εφαρμόστηκε  από  τους  Παπαδοπούλου  κ.ά.
(2015) για την επεξεργασία δειγμάτων χελιών από την Δυτική Έλλάδα (Έικ. 4). 

Εικ.  2: Επεξεργασμένοι
ωτόλιθοι  με  τη  μέθοδο
“Grinding  and  Polishing
”(Παπαδοπούλου κ.ά. 2015).
Fig. 2: Processed οtoliths using
the  "Grinding and Polishing"
protocol  (Papadopoulou et  al.
2015).

Πίνακας  Ι:  Συνοπτικός  πίνακας  των  στοιχείων  που  αφορούν  την  επεξεργασία  των  ωτoλίθων
ατόμων χελιών του υποπληθυσμού της περιοχής EMU-3.
Table  1: Summary table of the collected data by the processing of the eel’s otoliths of the sub-
population of EMU-3.

Μέθοδος Έπεξεργασίας
Έπεξεργασμένα

Δείγματα
Διαβασμένα

Δείγματα
Ποσοστό

%
“Crack and Burn” 196 0 0

“Swedish SOP” 10 0 0

Συνδυασμός “Swedish SOP” & “Crack and Burn” 20 0 0

Τροποποιημένο πρωτόκολλο “Crack and Burn” (χρήση HCl), 228 180 78,95

Τροποποιημένο πρωτόκολλο “Swedish SOP” (Οξικό οξύ 1:10) 20 0 0

Τροποποιημένο πρωτόκολλο “Swedish SOP” (Οξικό οξύ 1:5) 20 0 0

Τροποποιημένο κατά ΙΝΑΛΈ πρωτόκολλο “Crack and Burn” 157 143 91,08

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Έθνικό Πρόγραμμα Συλλογής

Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019» και συγκεκριμένα στη Δράση «Συλλογή δεδομένων για ανάδρομα
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Πρότυπα ποικιλότητας των ψαριών στις λίμνες της Βαλκανικής Χερσονήσου

Ανθή Οικονόμου, Κωνσταντίνος Στεφανίδης
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ. Αθηνών - Σουνίου Τ.Θ. 712,

Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος, Αττική

ABSTRACT
Anthi Oikonomou, Konstantinos Stefanidis: Diversity patterns of freshwater fishes in lakes of
the southern Balkan Peninsula.
The study of the factors that establish the diversity patterns at all spatial scales, remains one of the
fundamental goals in ecology. In the current study, we investigated the potential effect of environment
and geographical distance in shaping local diversity (α-) and species replacement (β-) patterns of fish, in
16 natural lakes of the Balkan Peninsula. Generalized Linear Models (GLM) were applied to identify the
factors that determine species richness (α-diversity). Generalized dissimilarity modeling was applied to
examine whether geographical proximity or environmental factors explain the variation in the three β-
diversity components [βsør, β-turnover (βsim), β-nestedness (βnes)]. Shoreline development was found
to be the most significant predictor of species richness; lake area and altitude had also a strong effect.
For compositional dissimilarity, the Generalized Dissimilarity Model (GDM), pinpointed altitude as the
most significant predictor; geographic distance explained far less of the deviance of βsør and βsim.

Keywords: Balkan Peninsula, freshwater fishes, lakes, GLM, GDM

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τα πρότυπα του αριθμού των ειδών και της

εναλλαγής των βιοκοινοτήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ερωτήματα στην οικολογία των
εσωτερικών υδάτων (Olden et al. 2010). Εντούτοις, οι περισσότερες μελέτες των προτύπων της
ποικιλότητας αφορούν τα χερσαία σπονδυλωτά και τα ανώτερα φυτά, ενώ τα οικοσυστήματα των
εσωτερικών υδάτων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα (Heino 2011). Τα οικοσυστήματα των
εσωτερικών υδάτων αποτελούν μία μοναδική περίπτωση-μοντέλο για την κατανόηση προτύπων της
βιοποικιλότητας, τη διερεύνηση των οικολογικών θεωριών και την προώθηση της μακροοικολογικής
έρευνας (Hugueny et al. 2010). Είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως «θερμά σημεία» βιοποικιλότητας και
ενδημισμού και χαρακτηρίζονται από απομονωμένα ενδιαιτήματα και περιορισμένη μετακίνηση των
ειδών τους.

Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την επίδραση της γεωγραφικής απόστασης και των
περιβαλλοντικών παραμέτρων στη διαμόρφωση των προτύπων της α- και β- ποικιλότητας
(ανομοιότητα στη σύνθεση των βιοκοινοτήτων), χρησιμοποιώντας τη σύνθεση των ειδών ψαριών σε 16
φυσικές λίμνες στη Νότια Βαλκανική Χερσόνησο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η Βαλκανική Χερσόνησος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές για τη βιοποικιλότητα

των εσωτερικών υδάτων της Ευρώπης (Kryštufek & Reed 2004), με την εναλλαγή της σύνθεσης των
ψαριών (χωρική αντικατάσταση) στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων να είναι εξαιρετικά
υψηλή (Oikonomou et al. 2014). Χαρακτηρίζεται από πρόσφατα γεωλογικά γεγονότα με έντονα
γεωγραφικά εμπόδια, κατακερματισμένα υδρογραφικά δίκτυα και την ύπαρξη πολλών λιμνών που
αποτελούν υπολείμματα παλαιότερων λιμνών.

Με κριτήριο την αξιοπιστία των δεδομένων και την γεωγραφική αντιπροσώπευση (βλ. Εικ. 1),
επιλέξαμε 16 φυσικές λίμνες στη Νότια Βαλκανική Χερσόνησο. Για κάθε οικοσύστημα συλλέξαμε
δεδομένα για συνολικά 15 περιβαλλοντικές μεταβλητές που ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες
(Πίνακας Ι). Οι μεταβλητές που αφορούν την ετερογένεια των βιοτόπων υπολογίστηκαν με τη χρήση
του πακέτου "lakemorpho" και το CORINE land cover 2012 (http://land.copernicus.eu/pan-
european/corine-land-cover/clc-2012/view). Οι μηνιαίες θερμοκρασίες αέρα και οι ετήσιες
βροχοπτώσεις και κατακρημνίσεις συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων MERRA-2 (GMAO 2015). Οι
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τιμές του υψομέτρου αποκτήθηκαν με το Google Earth. Τα δεδομένα για το μέγιστο βάθος, την
αγωγιμότητα και το pΗ αποκτήθηκαν από δημοσιευμένα άρθρα.

Η συγγραμμικότητα μεταξύ των μεταβλητών ελέγχθηκε με τη χρήση ενός μέτρου διάγνωσης της
συγγραμμικότητας, του συντελεστή πληθωρισμού διακύμανσης (VIF- Variation Inflation Factor). Όταν η
τιμή του δείκτη για μία μεταβλητή είναι μεγαλύτερη του 10, αυτό αποτελεί ένδειξη υψηλής
συγγραμμικότητας και η μεταβλητή απαλείφεται. Κατά συνέπεια, το μέγιστο μήκος και το μήκος της
ακτογραμμής, η μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα, η μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα, η ελάχιστη
μηνιαία θερμοκρασία αέρα και οι βροχοπτώσεις απαλείφθηκαν από τις αναλύσεις.

Τα δεδομένα αναφορικά με τον αριθμό των ειδών ψαριών προέρχονται από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση και αφορούν 95 είδη ψαριών.

Εικ.1. Θέση των υπό εξέταση λιμνών στη Βαλκανική Χερσόνησο
Fig. 1. Location of the studied lakes in the Balkan Peninsula

Για να διερευνήσουμε ποιες μεταβλητές εξηγούν τα πρότυπα του αριθμού των ειδών στις λίμνες,
εφαρμόσαμε τα Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (GLM) ακολουθώντας την κατανοµή Poisson με τη
λογαριθμική συνάρτηση σύνδεσης. Το βέλτιστο μοντέλο επιλέχθηκε με τη χρήση του πακέτου MuMIn
και το κριτήριο πληροφορίας του Akaike (πακέτο AICcmodavg) διορθώνοντας για μικρά μεγέθη
δείγματος (QAICc). Το γενικευμένο μοντέλο ανομοιότητας, GDM, (GDM - Ferrier et al. 2007)
χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της σχετικής συμβολής των περιβαλλοντικών και χωρικών
επιδράσεων (γεωγραφική απόσταση) στην ανομοιότητα της σύνθεσης μεταξύ των οικοσυστημάτων
μετά την εφαρμογή των τριών δεικτών β- ποικιλότητας (ολική β-ποικιλότητα Sørensen (βsør) που
διαιρείται στη συνιστώσα της χωρικής αντικατάστασης των ειδών (βsim) και στη συνιστώσα του
εγκιβωτισμού (βnes), όπου βsør= βsim + βnes (Baselga 2012). Ο δείκτης ανομοιότητας κατά Sørensen
(βsor) υπολογίζεται ως:

2sor
b c

a b c
b +

=
+ +

(1)

Ο δείκτης της χωρικής αντικατάστασης των ειδών που ασθενώς επηρεάζεται από τις διαφορές
στον αριθμό των ειδών Simpson δίνεται από τη σχέση.

min( , )
min( , )sim

b c
a b c

b =
+

(2)

Όπου α είναι ο αριθμός των ειδών που είναι κοινά σε δύο οικοσυστήματα, b είναι ο αριθμός
των ειδών που εμφανίζονται στο πρώτο, αλλά όχι στη δεύτερο, και c είναι ο αριθμός των ειδών που
εμφανίζονται στο δεύτερο, αλλά όχι στο πρώτο. Τέλος, η συνιστώσα του εγκιβωτισμού (βnes)
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υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ βsør και βsim και αντανακλά την ανομοιότητα μεταξύ των
συναθροίσεων λόγω της διαφοράς του αριθμού των ειδών.

Πίνακας Ι. Περιγραφή των εξεταζόμενων περιβαλλοντικών μεταβλητών. Οι μεταβλητές με
έντονους χαρακτήρες παραλείφθηκαν από τις αναλύσεις λόγω της υψηλής συγγραμμικότητας.
Table Ι. Description of the explanatory variables considered. Variables in bold were omitted from
analyses due to high multicollinearity.

Μεταβλητή Περιγραφή

Ετερογένεια
βιοτόπων

Επιφάνεια Η επιφάνεια της λίμνης (km2)
Μέγιστο μήκος Το μεγαλύτερο μήκος (km)
Μήκος ακτογραμμής Η περίμετρος της λίμνης (km)

Ανάπτυξη ακτογραμμής
Η αναλογία του μήκους ακτογραμμής προς το μήκος
της περιφέρειας ενός κύκλου επιφάνειας ίσης με
εκείνη της λίμνης

Μέγιστο βάθος Το βάθος του βαθύτερου σημείου της λίμνης (m)

Κλίμα

Μέση μηνιαία
θερμοκρασία αέρα

Μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα υπολογιζόμενη
από μηνιαίες θερμοκρασίες αέρα (2017) (⁰C)

Μέγιστη μηνιαία
θερμοκρασία αέρα Μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα (2017) (⁰C)

Ελάχιστη μηνιαία
θερμοκρασία αέρα Ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία αέρα ( 2017) (⁰C)

Βροχόπτωση Ετήσια βροχόπτωση (mm)

Κατακρημνίσεις Ετήσιες κατακρημνίσεις (βροχοπτώσεις και
χιονοπτώσεις, mm)

Υψόμετρο Ύψος της στάθμης της λίμνης από τη στάθμη της
θάλασσας (m)

Φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά
νερού

Αγωγιμότητα Μέση αγωγιμότητα (μS/cm) από διαθέσιμες
μετρήσεις

pH Μέση τιμή pH από διαθέσιμες μετρήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το μοντέλο GLM έδειξε ότι η ανάπτυξη της ακτογραμμής είναι ο σημαντικότερος περιγραφικός

παράγοντας της μεταβολής του αριθμού των ειδών (γραμμική θετική συσχέτιση). Η έκταση της λίμνης
είχε επίσης θετική συσχέτιση, ενώ το υψόμετρο έδειξε αρνητική συσχέτιση με τον αριθμό των ειδών
ψαριών (Πίνακας ΙΙ).

Πίνακας ΙΙ. Αποτελέσματα του GLM χρησιμοποιώντας τον αριθμό των ειδών ψαριών (α-
ποικιλότητα).
Τable ΙΙ. Results of GLΜ using as response fish species richness (α-diversity).

Estimate Std. Error Z value Sig.
(Intercept) 2,0357 0,2482 8,202 <0,001
Υψόμετρο -0,5151 0,1133 -4,548 <0,001
Ανάπτυξη ακτογραμμής 0,8385 0,1513 5,540 <0,001
Επιφάνεια 0,6423 0,1673 3,838 <0,001

Residual deviance: 13,996

Η β- ποικιλότητα κατά Sørensen (δηλ. η ολική β-ποικιλότητα) των ιχθυοκοινοτήτων ήταν
εξαιρετικά υψηλή (μέσος όρος βsør= 88,1%) και αποδόθηκε κυρίως στη συνιστώσα της αντικατάστασης
των ειδών (μέσος όρος βsim= 82,4%) (Πίνακας ΙΙΙ) και όχι στις διαφορές του αριθμού των ειδών
(εγκιβωτισμός) (βnes=5.7%). Το υψόμετρο βρέθηκε ως ο σημαντικότερος περιγραφικός παράγοντας
της ανομοιότητας της σύνθεσης των ειδών (βsør και βsim) ενώ η γεωγραφική απόσταση είχε μικρότερη
συνεισφορά στην ερμηνεία της διακύμανσης του δείκτη βsør και βsim (0,796 και 0,158) (Πίνακας ΙΙΙ, Εικ.
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2). Ένα ακόμα ενδιαφέρον αποτέλεσμα που προέκυψε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι ότι το
όριο των 400 m του υψομέτρου καθορίζει τα πρότυπα της β- ποικιλότητας των ψαριών στις λίμνες της
Βαλκανικής Χερσονήσου.

Πίνακας ΙΙΙ. Αποτελέσματα του GDM χρησιμοποιώντας την ανομοιότητα της σύνθεσης των
ψαριών (β-ποικιλότητα).
Τable ΙΙΙ. Results of GDΜ using as response fish compositional dissimilarity (β-diversity).

Fish Mean
dissimilarity

Null
deviance

GDM
deviance

% Deviance
explained Variables Coefficients

β
sør 0,881 51,272 45,680 10,910 Υψόμετρο 2,245

Γεωγραφική απόσταση 0,796
β
sim 0,824 72,574 65,983 9,082 Υψόμετρο 1,931

Γεωγραφική απόσταση 0,158

Εικ. 2. Διαγράμματα απεικόνισης της σχέσης μεταξύ της ανομοιότητας της σύνθεσης των ειδών
κατά Sorensen (βsør) και της προβλεπόμενης οικολογικής απόστασης και της ανομοιότητας της
σύνθεσης των ειδών καθώς και της απόκρισής της ανάλογα με τη γεωγραφική απόσταση και το
υψόμετρο.
Fig. 2. Plots illustrating the relationship between the observed fish Sorensen dissimilarity with the
ecological distance, the predicted dissimilarity, and the partial regression fits of geographic distance
and altitude.
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Προκαταρτικά αποτελέσματα της παρακολούθησης της αναπαραγωγικής
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ABSTRACT
Kim Aarestrup1, Anders Koed1, David Righton2, Argyrios Sapounidis3, Paraskevi
Papadopoulou3, Fotis Arapoglou3, Αris Christidis3, Stelios Triandafyllidis3, Manos Koutrakis3:
Primary results of the study of spawning migration of European eel Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758) using satellite devices (GPS).
The life cycle of European eel is subject of many research projects, which include studies of their
reproductive migration using satellite devices (PSAT). In 2018, FRI with the collaboration of DTU and
CEFAS, have released 20 silver eels, which were tagged with PSAT devices, from Vistonida Lake in an
attempt to identify the route that the species follows during their migration to Sargasso Sea. Of these
devices, only 15 had transmitted their data. The furthest signal was observed in the Ionian Sea between
Greece and Italy. In addition, it is observed that the relationship that links the distance to the duration of
the migratory routes is not proportional and depends on each individual.

Key words: Anguilla anguilla, spawning migration, Lake Vistonida, PSAT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ευρωπαϊκό χέλι ανήκει στα σημαντικότερα είδη της ευρωπαϊκής ιχθυοπανίδας, καθώς

αποτελεί προϊόν υψηλής εμπορικής αξίας. Η εξάπλωσή του είναι ευρεία, από τις ακτές, τα εσωτερικά
και μεταβατικά νερά της Ευρώπης μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο (Dekker 2003). Από το 2014
χαρακτηρίζεται από την IUCN (IUCN: International Union for Conservation of Nature) ως κρισίμως
κινδυνεύων (Critically Endangered) (Jacoby & Gollock 2014). Η εμπορεία και η μεταφορά του υπάγονται
στους κανονισμούς του CITES, καθώς αποτελεί ένα από τα είδη της λίστας του Appendix 2 (Jacoby &
Gollock 2014).

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους αποτελεί ο ασυνήθιστος και πολύπλοκος κύκλος ζωής του
(Tesch 2003). Συγκεκριμένα τα ενδιάμεσα στάδια ανάπτυξης του είδους λαμβάνουν χώρα στα
εσωτερικά και μεταβατικά νερά της Ευρώπης, ενώ η αναπαραγωγή του πραγματοποιείται στη θάλασσα,
και συγκεκριμένα στη Θάλασσα των Σαργασσών στον Ατλαντικό (Tesch 2003). Παρόλα αυτά ακόμα και
σήμερα λεπτομέρειες του κύκλου ζωής του είδους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες (Tesch
2003).

Τα κενά στην γνώση της βιολογίας του είδους αποτελούν αντικείμενο έρευνας ερευνητικών
ομάδων, οι οποίες αναζητούν νέα μέσα για την κατανόηση της βιολογίας του και έχουν τελικό στόχο
την ορθολογική διαχείριση και προστασία του. Το 2009 ερευνητές από την Δανία πραγματοποίησαν
την πρώτη προσπάθεια μελέτης της αναπαραγωγικής μετανάστευσής του είδους από τη δυτική
Ιρλανδία προς τη Θάλασσα των Σαργασσών με τη χρήση δορυφορικών συσκευών (GPS) (Aarestrup et al.
2009). Έπειτα ακολούθησαν και άλλες τέτοιες προσπάθειες από τις Μεσογειακές ακτές της Γαλλίας,
καθώς και από την Βόρεια θάλασσα (Amilhat et al. 2016, Righton et al. 2016).

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ενίσχυση της γενικής προσπάθειας καταγραφής της
μεταναστευτικής πορείας του Ευρωπαϊκού χελιού προς τη Θάλασσα των Σαργασσών με τη συλλογή
πληροφοριών για την πορεία που ακολουθούν τα χέλια από τη Λίμνη Βιστωνίδα, στη ΒΑ Μεσόγειο,
προς τη Θάλασσα των Σαργασσών. Η προσπάθεια αυτή είναι σημαντική, καθώς η περιοχή αυτή
αποτελεί το ανατολικότερο άκρο της κατανομής των χελιών.

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
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Οι δορυφορικές συσκευές (Pop-up Satellite Αrchival Tags – PSAT), πομποί, που
χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη αυτή τοποθετούνται στη ράχη των χελιών και λειτουργούν με μπαταρία.
Μετά το πέρας του χρόνου ζωής τους, περίπου 8 μήνες, οι πομποί απελευθερώνονται αυτόματα από
τα χέλια και λόγω θετικής πλευστότητας αναδύονται στην επιφάνεια της θάλασσας μεταδίδοντας τα
δεδομένα που έχουν συλλέξει. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη διακύμανση της θερμοκρασίας, του
βάθους, κ.ά. κατά τη διάρκεια της πορείας του από τα πεδία ανάπτυξης σε αυτά της αναπαραγωγής.

Για τη διεκπεραίωση της μελέτης αυτής χρησιμοποιήθηκαν 20 άτομα χελιών, συγκεκριμένα
ασημόχελα, τα οποία πιάστηκαν στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις του Αλιευτικού Συνεταιρισμού
Λίμνης Βιστωνίδας. Τα χέλια αυτά αλιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2018, κατά την μετανάστευση τους
προς τη Θάλασσα των Σαργασσών.

Κριτήριο της επιλογής των 20 αυτών ατόμων αποτέλεσε το μέγεθος του σώματος τους (μήκος
και βάρος), ικανό να διατηρήσει τους πομπούς. Πριν το μαρκάρισμα, τα χέλια αναισθητοποιήθηκαν με
τη χρήση αλκοολούχου διαλύματος Ευγενόλης 1% (1,5 ml / 10 ml νερό) (Εικ. 1 Α). Στα
αναισθητοποιημένα άτομα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του συνολικού μήκους και βάρους του
σώματος (Εικ. 1 Β & Γ), καθώς και του μήκους των πτερυγίων και των διαμέτρων των οφθαλμών.

Εικ. 1: Α. Αναισθητοποίηση ατόμων χελιών, Β. Μέτρηση συνολικού βάρους σώματος, Γ. Μέτρηση
συνολικού μήκους σώματος, Δ. Μαρκαρισμένα άτομα χελιών, έτοιμα για απελευθέρωση.
Fig. 1: Α. Anaesthetized eels, B. Measurement of total weight, C. Measurement of total length, D.
Marked eels, ready for release.

Μετά το μαρκάρισμα τα χέλια (Εικ. 1Δ) παρέμειναν σε μία δεξαμενή για 4 περίπου ώρες, μέχρι
να επανέλθουν πλήρως. H εμφάνιση της πλήμμης, υποβοηθά τη μετακίνηση των προς τη θάλασσα. Η
απελευθέρωσή τους πραγματοποιήθηκε σε απόσταση 500 m από τη μπούκα της λιμνοθάσσας προς τη
θάλασσα.

Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια Ελληνικής ερευνητικής ομάδας, αλλά και η
πρώτη στην Ανατολική Μεσόγειο για τη συλλογή δεδομένων για τη μεταναστευτική πορεία που
ακολουθεί το Ευρωπαϊκό χέλι. Η συγκεκριμένη προσπάθεια αφορά την έξοδο τους από την περιοχή της
Λίμνης Βιστωνίδας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (ΒΑ Αιγαίο), προς τη Θάλασσα των
Σαργασσών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από το σύνολο των 20 πομπών που τοποθετήθηκαν στα χέλια, απελευθερωθήκαν μόνο 15

συσκευές. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι 15 πομποί μεταδόθηκαν μέσω δορυφόρου σε επίγειο
σταθμό συλλογής δεδομένων, στη Δανία. Τα χέλια απελευθερώθηκαν στην είσοδο της λιμνοθάλασσας
με κατεύθυνση προς τη θάλασσα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλα τα χέλια ξεκίνησαν την
μετανάστευσή τους προς το πεδίο αναπαραγωγής, καθώς όλοι οι πομποί μετέδωσαν σήμα από
διάφορες περιοχές του Αιγαίου και του Ιόνιου Πελάγους (Εικ. 2). Η μεταναστευτική πορεία των 14
ατόμων φαίνεται ότι σταμάτησε εντός του Αιγαίου Πελάγους, νότια της περιοχής απελευθέρωσης, σε
σημεία Βόρεια της Θάσου ως την Νότια Άνδρο (Πίνακας Ι). Στο Ιόνιο Πέλαγος έδωσε σήμα μόνο ένας
πομπός.

Όσον αναφορά τους 5 πομπούς που δεν μετέδωσαν τα δεδομένα τους, υπάρχουν πληροφορίες
μόνο για τον ένα, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αλίευση του συγκεκριμένου χελιού (Ν3) από ψαρά. Για
τους υπόλοιπους 4 υποθέτουμε ότι καταστράφηκαν είτε εξαιτίας αλίευσης των ατόμων, είτε
δυσλειτουργιών των συσκευών, οι οποίες δεν επέτρεψαν την απελευθέρωση τους από τη ράχη των
χελιών και τη μετάδοση των δεδομένων που συνέλεξαν, ακόμη και εξαιτίας θηρευτών, όπως τα κητώδη
που συναντώνται συχνά στο Αιγαίο και αποτελούν πιθανούς θηρευτές των χελιών (Wahlberg et al.
2014).
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Καθώς ακόμα δεν έχει γίνει επεξεργασία όλων
των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τους πομπούς,
ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την ακριβή πορεία των
χελιών, δεχόμαστε ότι κατά τη μετανάστευση τους
ακολουθούν ευθεία πορεία. Η παραδοχή αυτή
χρησιμοποιείται και στις μελέτες των Aarestrup et al.
(2009) και Righton et al. (2016), για τις περιπτώσεις
που είτε δεν υπήρχαν δεδομένα, είτε αυτά δεν ήταν
ποιοτικά. Στην παρούσα μελέτη, το πιο
απομακρυσμένο σημείο (Ν4), ως προς την περιοχή
απελευθέρωσης, αποτελεί το σημείο του Ιόνιου
Πελάγους. Ο χρόνος που χρειάστηκε το χέλι, Ν4, ώστε
να διανύσει την απόσταση αυτή είναι 60 μέρες
(Πίνακας Ι). Εντός του Αιγαίου Πελάγους, το πιο
απομακρυσμένο σημείο μετάδοσης δεδομένων (Ν1)
βρίσκεται στην περιοχή νότια της Άνδρου. Το χέλι, Ν1,
για να φτάσει στην περιοχή αυτή χρειάστηκε 48
ημέρες. Τα χέλια Ν9, Ν11, Ν14, Ν16, Ν17, Ν18 δεν
κατάφεραν να περάσουν την περιοχή του Θρακικού
Πελάγους για λόγους που εξηγήθηκαν παραπάνω
(αλίευση και θήρευση).

Σύμφωνα με τον πίνακα Ι για την πορεία των
χελιών εντός του Αιγαίου διαφαίνεται ότι η σχέση που συνδέει την απόσταση με τη διάρκεια την
μεταναστευτικής πορείας δεν είναι ανάλογη, καθώς κάποια άτομα χρειάστηκαν λιγότερες μέρες ώστε
να διανύσουν μεγαλύτερη ή σχεδόν ίση απόσταση συγκριτικά με άλλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν τα χέλια Ν8 & Ν10, καθώς ο χρόνος που χρειάστηκαν να διανύσουν την ίδια απόσταση από
το σημείο απελευθέρωσης τους έως την περιοχή ανοιχτά της Σκύρου διαφέρει κατά 51 μέρες.
Συγκεκριμένα, το χέλι Ν8 χρειάστηκε 65 μέρες για να φτάσει στο σημείο αυτό, ενώ το Ν10 χρειάστηκε
μόλις 14 μέρες. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στα ιδιαιτερότητα βιολογικά χαρακτηριστικά του
κάθε χελιού, δηλαδή, φαίνεται ότι τα μικρότερα σε μέγεθος χέλια κατάφεραν να διανύσουν
μεγαλύτερες αποστάσεις προτού απελευθερωθεί ο πομπός τους (Πίνακας 2), γεγονός που
παρατηρείται επίσης και στα χέλια που μεταναστεύουν από τις περιοχές της Δυτικής Μεσογείου
(Amilhat et al. 2016).

Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η αναπαραγωγική
μετανάστευση του χελιού από την Ανατολική Μεσόγειο
λαμβάνει χώρα και κατά τον μήνα Ιανουάριο γεγονός
που δεν παρατηρείται στις Βορειοδυτικές χώρες της
Ευρώπης, όπου σταματάει τον Δεκέμβριο (Righton et al.
2016). Επιπλέον, γίνεται αντιληπτό από τις εικόνες 2
και 3, ότι η αναπαραγωγική πορεία του είδους που
ξεκινά από το ΒΑ Αιγαίο υποβοηθάτε από τα κύρια
ρεύματα του Αιγαίου Πελάγους. Συγκεκριμένα, ο
συνδυασμός των 2 αυτών εικόνων, δείχνει ότι οι θέσεις
των 15 ατόμων χελιού, τη στιγμή που
απελευθερώθηκαν οι πομποί τους, βρίσκονται στην
πορεία των ρευμάτων. Η ολοκλήρωση της
επεξεργασίας των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν
από τις συσκευές PSAT θα συμβάλλουν στην
επιβεβαίωση ή όχι των παραπάνω συμπερασμάτων.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διάρκεια ζωής των
πομπών PSAT είναι περίπου 8 μήνες. Στην παρούσα

Εικ. 2: Χάρτης του Αιγαίου και του Ιονίου
Πελάγους, που δείχνει τη θέση των
μαρκαρισμένων χελιών, κατά την
μετανάστευση τους από τη Λίμνη της
Βιστωνίδας προς τη Θάλασσα των
Σαργασσών.
Fig. 2: Map of Aegean and Ionian Sea,
showing the position of the individual tagged
eels, in their migration from Lake Vistonida
to the Sargasso Sea.

Εικ. 3: Χάρτης των κύριων ρευμάτων του
Αιγαίου και του Ιονίου (λευκές γραμμές)
(Pascual et al. 2017).
Fig. 3: Map of the Aegean and Ionian Sea
main currents (white lines) (Pascual et al.
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μελέτη, με εξαίρεση 5 πομπούς, οι υπόλοιποι απελευθερώθηκαν πολύ νωρίτερα των 8 μηνών (65
μέρες). Η πρόωρη αυτή απελευθέρωση των πομπών οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες οι κυριότεροι
εκ των οποίων είναι η φυσική θνησιμότητα (θήρευση) ή αλιευτική (αλίευση), καθώς και κάποιο τυχαίο
γεγονός που μπορεί οδηγήσει στην αποκοπή των δεσμών που συγκρατούν τον πομπό στην ράχη του
χελιού και την έναρξη της μετάδοσης των καταγεγραμμένων δεδομένων.

Πίνακας Ι: Συνοπτικός πίνακας των πρώτων στοιχείων που συλλέχθηκαν από τους πομπούς, όπου
“ΑΠ “ δηλώνεται το “Αιγαίο Πέλαγος”.
Table 1: Summary table of the first collected data by the PSAT transmitters, where “AΠ” stands
for “Aegean Sea”.

N
TL

(mm)
TW (g)

Απελ/ρωση
Πομπού

Ημερομηνία
Μαρκαρίσματος

Ημερομηνία
Απελ/ρωσης

Διάρκεια
Ταξιδιού
(Μέρες)

Περιοχή Μετάδοσης
Δεδομένων Πομπών

1 880 1758 YES 16/01/2018 5/3/2018 48 Ν. Άνδρος (ΑΠ)
2 905 1872 YES 16/01/2018 9/2/2018 24 Χερσ. Κασσάνδρας (ΑΠ)
3 910 1754 NO 16/01/2018 Αλιεύθηκε -
4 860 1597 YES 16/01/2018 17/3/2018 60 Ιόνιο Πέλαγος

5 960 2239 YES 16/01/2018 9/2/2018 24
Αλόννησος – Κυρά

Παναγιά (ΑΠ)
6 880 1769 YES 16/01/2018 7/3/2018 50 Εύβοια (ΑΠ)
7 910 1794 NO 16/01/2018 - -
8 980 2027 YES 16/01/2018 22/3/2018 65 Β.Α. Σκύρου (ΑΠ)
9 950 2244 YES 16/01/2018 18/1/2018 2 Θάσος -Σαμοθράκη (ΑΠ)
10 915 1827 YES 16/01/2018 30/1/2018 14 Ν. Σκύρος (ΑΠ)
11 910 1827 YES 16/01/2018 18/1/2018 2 Θάσος
12 920 1806 YES 16/01/2018 23/1/2018 7 Χερσ. Αγίου Όρους (ΑΠ)
13 895 1665 NO 16/01/2018 -
14 960 2108 YES 16/01/2018 19/1/2018 3 Θάσος (ΑΠ)
15 905 1842 NO 16/01/2018 - -
16 925 2047 YES 16/01/2018 18/1/2018 2 Πόρτο Λάγος (ΑΠ)
17 860 1600 YES 16/01/2018 19/1/2018 3 Θάσος (ΑΠ)
18 955 1861 YES 16/01/2018 5/2/2018 20 Πόρτο Λάγος (ΑΠ)
19 870 1714 NO 16/01/2018 - -
20 870 1645 YES 16/01/2018 2/2/2018 17 Κυρά Παναγιά (ΑΠ)
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Σχέση μήκους βάρους των υποπληθυσμών του Ευρωπαϊκού χελιού Anguilla
anguilla (Linnaeus, 1758), σε δύο γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές
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ABSTRACT

Argyris  Sapounidis1,  Paraskevi  Papadopoulou1,  Fotis  Arapoglou1, Αris  Christidis1,  Stelios
Triandafyllidis1, Ioannis D. Leonardos2, Manos Koutrakis1: Length – Weight Relationships of
two  subpopulation  of  the  European  eel  Anguilla  anguilla  (Linnaeus,  1758)  in  two
geographically remote areas.
The Length-Weight Relationship is particularly important as it provides information on the interaction
between the somatic characteristics, with the abiotic and biotic parameters of the habitats. Taking this
into  consideration,  the  LWRs  of  two  separate  populations  of  the  European  Eel  (Anguilla  anguilla
(Linnaeus,  1758))  in  Greece,  for  eels  originating from Lake Vistonida in  North  Greece and Preveza,
Lefkada and Arta in Western Greece, were determined for five different years. In all case there was a
significant differentiation between the two populations (N. Greece and W. Greece). Moreover, the t-test
indicated that b value was significant different from the theoretical value 3, indicating an allometric
growth pattern.

Key words: Anguilla anguilla, growth, LWR. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  μελέτη  των  βιολογικών  χαρακτηριστικών  των  ατόμων  ενός  ιχθυοπληθυσμού  αποτελεί

σημαντική παράμετρο της  αλιευτικής βιολογίας.  Οι  πληροφορίες  που παρέχουν τα χαρακτηριστικά
αυτά συμβάλλουν στην κατανόηση των στρατηγικών που ακολουθούν οι ιχθυοπληθυσμοί (ενός είδους
ή διαφορετικών ειδών) ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή επιβίωση τους τόσο στα διαφορετικά, όσο
και  στα μεταβαλλόμενα οικοσυστήματα (Vasiliou  & Economidis  2005).  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα
οργανισμού  που  προσαρμόζεται  εύκολα  στα  διάφορα  περιβάλλοντα  αποτελεί  το  Έυρωπαϊκό  χέλι
(Drouineau  et al. 2018), το οποίο συναντάται σε διαφορετικά οικοσυστήματα ανάλογα με το στάδια
ανάπτυξης  του,  καθώς  και  σε  διαφορετικά  περιβάλλοντα  εντός  μίας  περιοχής  (Tesch  2003).  Στην
Έλλάδα το είδος αυτό συναντάται  στις  περιοχές  της  Δυτικής  Έλλάδας,  της  Δυτικής  Πελοποννήσου,
καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Hellenic Eel Management Plan 2009). 

Σκοπός  της  παρούσας  έρευνας  είναι  η  καταγραφή  της  κατάστασης  δύο  γεωγραφικά
απομονωμένων υποπληθυσμών του Έυρωπαϊκού χελιού στην Έλλάδα.

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ
Για  την  διεκπεραίωση  της  έρευνας  αυτής  πραγματοποιήθηκαν  δειγματοληψίες  κατά  την

μεταναστευτική  περίοδο  των  χελιών,  στάδιο  ανάπτυξης  ασημόχελα,  τα  έτη  2013-2017  στις
λιμνοθάλασσες  εντός  της  Δυτικής  Έλλάδας  και  της  Ανατολικής  Μακεδονίας  και  Θράκης  (Έικ.  1).
Συνολικά καταγράφηκε το ολικό μήκος (TL, mm) και το ολικό βάρος (TW, g) σε 1628 άτομα χελιού από
την  Δυτική  Έλλάδα και  1690 από την  Ανατολική  Μακεδονία  και  Θράκη. Σε  υπόδειγμα του ολικού
δείγματος έγινε προσδιορισμός του φύλου με μακροσκοπική παρατήρηση των γονάδων. 

Η εκτίμηση της σχέσης μήκους − βάρους (Length Weight Relationship – LWR) έγινε με τη χρήση

της εξίσωσης ΤW= a*ΤLb (Le Cren 1951, Κoutrakis & Tsikliras 2003), όπου ΤW το ολικό βάρος του χελιού,

ΤL το ολικό μήκος του χελιού. Οι συντελεστές a και b σχετίζονται με την μορφή του σώματος και την

σωματική  αύξηση  του  χελιού  αντίστοιχα.  Οι  παράμετροι  α  και  b  εκτιμήθηκαν  από  τη  γραμμική

παλινδρόμηση των ελαχίστων τετραγώνων. Οι τιμές της παραμέτρου b συγκρίθηκαν, με t-test (Sokal &

Rohlf 1987, Economou et al. 1991), με τη θεωρητική τιμή 3, η οποία περιγράφει την ισομετρική αύξηση

των ψαριών (Le Cren 1951). Η σύγκριση των 2 υποπληθυσμών του Έυρωπαϊκού χελιού παραποιήθηκε

με  ANOVA.  Ολες  οι  στατιστικές  αναλύσεις  πραγματοποιήθηκαν  με  τη  χρήση του προγράμματος  R

statistics (version 3.5.1).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά καταγράφηκε το μήκος και το βάρος σε 3075 δείγματα, τα οποία συλλέχθηκαν από τις

δύο περιοχές  μελέτης κατά την περίοδο 2013 -  2017,  στα πλαίσια του έργου  «Εθνικό Πρόγραμμα

Συλλογής Αλιευτικών δεδομένων» (Πίνακα Ι).

Τα πιο μεγάλα σε μέγεθος χέλια παρατηρήθηκαν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης  με  τα  μεγαλύτερα μήκη  να  είναι  της  τάξεως  των  1.190  mm,  ενώ στην  Δυτική  Έλλάδα τα
μεγαλύτερα σε μήκος άτομα έφτασαν τα 990 mm (Πίνακας Ι). H διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται σε
ποικίλους παράγοντες, όπως είναι οι διαφορετικές συνήθειες που εμφανίζουν οι υποπληθυσμοί ενός
είδους σε διαφορετικά πεδία ανάπτυξης, καθώς και οι διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες που
αναπτύσσονται σε αυτές (Golani et al. 1988). 

Οι τιμές της παραμέτρου  b (Πίνακας Ι) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά από την

τιμή 3 (p<0,1).  Το γεγονός αυτό, δείχνει ότι  οι  υποπληθυσμοί  των χελιών και στις δύο υπό μελέτη

περιοχές εμφανίζουν αλλομετρική αύξηση (Le Cren 1951).

Πίνακας Ι: Σχέσης μήκους-βάρους του είδους Anguilla anguilla για κάθε έτος ανά περιοχή και στο
σύνολο της κάθε περιοχής.
Table Ι:  The Length – Weight Relationships of the species  Anguilla  anguilla per year  and per
region and for the whole region.

Δυτική Έλλάδα

Έτος Ν
Min –
Max
TL

Min – Max
TW

a b
95%

Διάστημα
Έμπιστοσύνης

p-value R2

2013 374 330-840 47,1-1299 3,43*10-06 2,91 2,79-3,02 6,44E*10-116 0,8655

2014 374 340-990 66,6-1766 1,46*10-05 2,68 2,59-2,76 1,42*10-154 0,8992

2015 399 340-990 66,5-1766 9,26*10-06 2,75 2,66-2,83 3,35*10-149 0,9104

2016 71 360-595 63,3-360,1 8,73*10-07 3,11 2,88-3,34 8,18*10-30 0,9119

2017 248 305-720 54,3-655,8 1,07*10-05 2.70 2,55-2,85 2.27*10-70 0,8408

Σύνολ
ο

1540 305-990 47,1-1766 3,66*10-06 2,89 2,85-2,94 0 0,9135

Ανατολική Μακεδονικά και Θράκη

Έτος Ν
Min –
Max
TL

Min – Max
TW

a b
95%

Διάστημα
Έμπιστοσύνης

p-value R2

2013 491 670-1110 723-2760 6,82*10-05 2,51 2,38-2,64 5,30*10-72 0,7453

2014 475 380-932 190-2300 3,93*10-07 3,27 3,19-3,34 1,45*10-214 0,936

2015 207 615-880 59-1830 1,38*10-06 3,09 2,87-3,1 1,11*10-44 0,7897

2016 42 570-910 333-1686 7,73*10-08 3,51 3,1-3,92 6,84*10-15 0,8801

2017 320 492-1190 116-1983 2,23*10-06 2,99 2,84-3,15 1,76*10-77 0,819

Σύνολ
ο

1535 380-1190 116-2760 3,44*10-07 3,92 3,25-3,33 0 0,9384

Εικ.  1:  Σταθμοί  δειγματοληψιών  στις  περιοχές  της  Δυτικής  Ελλάδας  και  της  Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης κατά τα έτη 2013-2016.
Fig. 1: Sampling stations in the regions of Western Greece and Eastern Macedonia and Thrace in
the years 2013-2016.

370



Στην Έικόνα 2 απεικονίζονται οι σχέσεις μήκους - βάρους, για κάθε περιοχή και για κάθε έτος
ξεχωριστά. Από αυτήν παρατηρείται διαφορετική αύξηση του είδους μεταξύ των δύο περιοχών, με τα
άτομα  που  διαβιούν  στην  Ανατολική  Μακεδονία  και  Θράκη  να  παρουσιάζουν  μεγαλύτερο  ρυθμό
αύξησης και μεγαλύτερα μεγέθη.

Το ίδιο  αποτέλεσμα παρατηρείται  και  κατά την σύγκριση  της  σχέσης μήκους  −  βάρους των
ατόμων χελιού  στο  σύνολο  των  ετών  με  παράγοντα  την  περιοχή  ανάπτυξης,  ενισχύουν  το  οπτικό
αποτέλεσμα, καθώς έδειξαν ότι οι δύο υποπληθυσμοί διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (F= 151,20 και
p < 2,2*10-16) ως προς την αύξηση τους. Στα ίδια αποτελέσματα οδήγησε και η σύγκριση των σχέσεων
μήκους  −  βάρους  για  κάθε  έτος  ξεχωριστά  με  παράγοντα  την  περιοχή  ανάπτυξης  των  χελιών.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης για το έτος 2013 είναι  F= 13,293 και  p=
0,0002824, για το 2014 είναι F= 100,09 και p < 2,2 *10-16, για το 2015 είναι F= 3,4959 και p= 0,062, για
το 2016 είναι F= 2,8923 και p = 0,091854 και για το 2017 είναι F= 7,0218 και p= 0,008278.

Εικ. 2: Σχέση μήκους βάρους του Ευρωπαϊκού χελιού μεταξύ των περιοχών Δυτική Ελλάδα (1) και
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (2).
Fiq  2:  Length  –  Weight  relationship  of  European  eel  between  West  Greece  (1)  and  Eastern
Macedonia and Thrace (2).

Σύμφωνα  με  τη  βιβλιογραφία  παρατηρείται  διαφοροποίηση  στην  ανάπτυξη  των  χελιών
διαφορετικών πληθυσμών, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως έχει προαναφερθεί.
Συγκεκριμένα,  οι  Durif et al.  (2009)  αναφέρουν  ότι  η  διαφορετική  ανάπτυξη  οφείλεται  στη
μεταβλητότητα του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν ενώ ο Tesch (2003) αποδίδει την διαφορετική
ανάπτυξη στην θερμοκρασία αλλά και στην επίδραση των φάσεων της σελήνης. Τέλος οι Golani et al.
(1988)  αναφέρουν  την  επίδραση  που  έχει  η  ποσότητα  αλλά  και  η  ποιότητα  της  διατροφής  στην
ανάπτυξη του είδους.  Έπιπλέον,  διαπιστώθηκε ότι οι  πληθυσμοί  των χελιών,  των οποίων τα πεδία
ανάπτυξης  εντοπίζονται  σε  μεγαλύτερη  απόσταση  από  την  Θάλασσα  των  Σαργασσών  (πεδίο
αναπαραγωγής) τείνουν Να έχουν μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος (ολικό μήκος και ολικό βάρος). Ο
συνδυασμός των παραπάνω αιτιολογεί τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στην αύξηση των δύο
υποπληθυσμών  στην  Έλλάδα,  καθώς  είναι  γεωγραφικά  απομακρυσμένες  και  έχουν  διαφορετικά
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περιβαλλοντικά και οικολογικά χαρακτηριστικά. Έπιπλέον, η απόσταση της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης από την περιοχή αναπαραγωγής είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τη Δυτική Έλλάδα.

EΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα έρευνας πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Έθνικό Πρόγραμμα Συλλογής

Αλιευτικών Δεδομένων 2013-2017» και συγκεκριμένα στη Δράση «Συλλογή δεδομένων για ανάδρομα
και κατάδρομα είδη εσωτερικών υδάτων». Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ΈΣΠΑ 2013-2016 και
για τα έτη 2017 και έπειτα από το ΈΠΑΛθ 2017-2020 με ανάδοχο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
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ABSTRACT
Anastasia Tsotskou1,2, Ioanna Kalantzi1, Kyriaki Mylona2, Spyros A. Pergantis3, Elias
Dimitriou4, Manolis Tsapakis1: Distribution and differentiation of metals and trace
elements in fish and sediments of Greek lakes
Surface sediment samples and fish tissues from five lakes of Greece were studied for their content of
metals and trace elements with the use of ICP-MS. In total, the concentrations of 47 and 36 metals
and trace elements were identified in the sediment and biological samples, respectively. The results
showed statistically significant differences regarding the concentrations of metals and other trace
elements in the different biological samples under study, pointing out their possible use as indicators
of metal input in aquatic ecosystems. According to the metal pollution index (MPI) of the sediments
calculated, the lakes are ordered according to their metal pollution as following:
Kastorias>Vegoritida>Petron>Micro Prespa>Trichonida. The fins, gills, scales and muscle of fish are
potentially useful bioindicators of metal pollution in freshwater ecosystems.
Keywords: metals, trace elements, lakes, tissue microchemistry, toxicity

EΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη της μικροχημικής σύστασης σκελετικών δομών των ιχθύων εφαρμόζεται στην

καταγραφή του ιστορικού ζωής των ιχθυαποθεμάτων (Tzadik et al. 2017) καθώς και στο διαχωρισμό
των καλλιεργούμενων ιχθύων από άγριους πληθυσμούς (Adey et al. 2009). Διάφορες σκελετικές
δομές όπως οστά, δόντια, λέπια και ωτόλιθοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς
αυτούς, καθώς λειτουργούν ως καταγραφείς των μικροχημικών στοιχείων (Tzadik et al. 2017). Η
εκτίμηση των επιπτώσεων στην έκθεση των οργανισμών σε ρυπογόνους παράγοντες βασίζεται
κυρίως στη συσσώρευση ή/και μεγέθυνση των διαφόρων χημικών ουσιών στους μαλακούς ιστούς,
όπως για παράδειγμα στο συκώτι και τη σάρκα. Παρ’ όλα αυτά, έχει αναφερθεί ότι δομές που
χαρακτηρίζονται από υψηλό μεταβολικό ρυθμό δεν προσδιορίζουν σαφώς τη χρονική απόθεση των
στοιχείων ή των ισοτόπων (Selleslagh et al. 2016, Tzadik et al. 2017). Οι συγκεντρώσεις χημικών
ρύπων που ανιχνεύονται σε ιχθύες προέρχονται είτε από την απευθείας πρόσληψή τους από την
υδάτινη στήλη και το ίζημα ή από πρόσληψη μέσω της τροφής (Alhashemi et al. 2012), ενώ ο βαθμός
συσσώρευσής τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (Kalantzi et al. 2016). Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι ο προσδιορισμός της κατανομής των μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων στα ιζήματα
από πέντε λίμνες της Ελλάδας, καθώς και σε διαφορετικούς ιστούς και σκελετικές δομές ιχθύων,
προερχόμενων από αυτές, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους ως βιοδεικτών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης, συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού ιζήματος (0-

2cm) από τέσσερις διαφορετικούς δειγματοληπτικούς σταθμούς σε κάθε μία από τις Λίμνες Μικρή
Πρέσπα, Βεγορίτιδα, Τριχωνίδα, Πετρών και Καστοριάς. Επίσης, απομονώθηκαν ιστοί και σκελετικές
δομές από 41 άτομα κυπρίνου, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 (προερχόμενα από όλες τις λίμνες
εκτός της Καστοριάς) και από 22 άτομα του είδους περκί, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
(προερχόμενα από τις λίμνες Βεγορίτιδα, Καστοριάς και Πετρών) και τα οποία προορίζονταν για
ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα, απομονώθηκαν: σάρκα, ωτόλιθοι, βράγχια, λέπια και τμήμα
του ραχιαίου πτερυγίου κάθε ατόμου. Επίσης, απομονώθηκε το περιεχόμενο του γαστρεντερικού
σωλήνα καθώς και το στομαχικό περιεχόμενο των ατόμων κυπρίνου και περκιού, αντίστοιχα.
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Το σύνολο των δειγμάτων αποθηκεύτηκε σε πλαστικά σακουλάκια ασφαλείας στους -20°C και
μετά από κατάλληλη προεργασία (ψυχρή ξήρανση και ομογενοποίηση), αναλύθηκαν για τον
προσδιορισμό των συγκεντρώσεων μετάλλων και ιχνοστοιχείων σύμφωνα με τροποποίηση της
μεθόδου USEPA 3052. Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση
Φασματομετρίας Μάζας – Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (ICP–MS) σύμφωνα με τη μέθοδο
που περιγράφεται από USEPA 6020A. Λεπτομερής περιγραφή των πρωτοκόλλων υπάρχει στους
Kalantzi et al. (2016).

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την ανάλυση
πολυδιάστατης κλιμάκωσης (non Metric Multidimensional Scaling Ordination, nMDS) με χρήση
ευκλείδειας απόστασης στα μετασχηματισμένα δεδομένα των συγκεντρώσεων των μετάλλων και
ιχνοστοιχείων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ομοιοτήτων (ANOSIM), έτσι ώστε να
προσδιοριστούν οι διαφοροποιήσεις στις κατανομές των μετάλλων και ιχνοστοιχείων μεταξύ των
ιζημάτων των πέντε υπό μελέτη λιμνών καθώς και μεταξύ των διαφορετικών ιστών και σκελετικών
δομών που μελετήθηκαν. Οι αναλύσεις nMDS και ANOSIM έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού
πακέτου PRIMER v.7. Η εκτίμηση του βαθμού τοξικότητας των ιζημάτων από τις συγκεντρώσεις των
μετάλλων και ιχνοστοιχείων πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του Δείκτη Ρύπανσης Μετάλλων
(Metal Pollution Index, MPI) για κάθε λίμνη, όπως προτάθηκε από τους Usero et al. (2000). Με βάση
τα αποτελέσματα της nMDS και της ANOSIM επιλέχθηκαν ορισμένοι ιστοί και σκελετικές δομές για
τις οποίες υπήρχε σαφής διαφοροποίηση των περιοχών με βάση τη συγκέντρωση των μετάλλων και
των ιχνοστοιχείων. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε η σχέση επιλεγμένων μετάλλων και ιχνοστοιχείων
(Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb) μεταξύ των επιλεγμένων ιστών των ιχθύων και του ιζήματος χρησιμοποιώντας
τη μήτρα συσχέτισης Spearman με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου STATISTICA v.8.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Συνολικά, προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις 47 μετάλλων και ιχνοστοιχείων στα δείγματα

ιζήματος ενώ στα βιολογικά δείγματα προσδιορίστηκαν 36 στοιχεία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
nMDS με βάση τις συγκεντρώσεις μετάλλων και ιχνοστοιχείων στους ιστούς και τις σκελετικές δομές
του είδους C. carpio που μελετήθηκαν, παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. Όσον αφορά τα πτερύγια, τα
βράγχια και τα λέπια του είδους C. carpio παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των λιμνών (2D Stress: 0,11,
0,06 και 0,14 αντίστοιχα). Διαφοροποίηση παρατηρήθηκε επίσης και μεταξύ των δειγμάτων σάρκας
του ίδιου είδους (2D Stress: 0.14), παρουσιάζοντας όμως μερική επικάλυψη στο αριστερό τμήμα του
γραφήματος μεταξύ των περιοχών μελέτης. Αντίθετα, στα γραφήματα που αφορούν τα δεδομένα
των ωτολίθων και του περιεχομένου του γαστρεντερικού σωλήνα, παρουσιάστηκε ταξιθέτηση των
δεδομένων σε δύο ομάδες αριστερά και δεξιά του κάθε γραφήματος και ανεξαρτήτως της περιοχής
προέλευσης των ιστών που μελετήθηκαν (2D Stress: 0.09 και 0.03 αντιστοίχως). Από την αντίστοιχη
ανάλυση για το είδος P. fluviatilis (η εικόνα δεν παρουσιάζεται) παρατηρήθηκε διαφοροποίηση όσον
αφορά τα δεδομένα που προέκυψαν για τα πτερύγια, τα βράγχια, τη σάρκα και το στομαχικό
περιεχόμενο (2D Stress: 0,09, 0,05, 0,09 και 0,02 αντίστοιχα). Επίσης, τα δεδομένα των λεπιών (2D
Stress: 0) παρουσίασαν επικάλυψη των αποτελεσμάτων και ομαδοποίηση των δεδομένων όλων των
λιμνών ενώ στην περίπτωση των ωτολίθων (2D Stress: 0,07), όπως παρατηρήθηκε και για τους ιστούς
του κυπρίνου, τα αποτελέσματα ταξιθετήθηκαν σε δύο διαφορετικές ομάδες.

Σύμφωνα με την ανάλυση ομοιοτήτων (ANOSIM) που πραγματοποιήθηκε με τις
συγκεντρώσεις μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα του κυπρίνου
(Πίνακας I), παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των λιμνών όσον αφορά τα
δείγματα πτερυγίων, βραγχίων, λεπιών και σάρκας ενώ τα δείγματα ωτολίθων και του περιεχομένου
του γαστρεντερικού σωλήνα δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση (R<0,25) μεταξύ των περιοχών
μελέτης. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγμάτων σάρκας, δεν υπήρξε στατιστικά
σημαντική διαφορά μεταξύ των λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών (p=0,103), ενώ σύμφωνα με τα
αποτελέσματα που αφορούν τα δείγματα λεπιών, δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ των λιμνών Μικρής Πρέσπας και Πετρών (p=0,109). Από την ανάλυση
ομοιοτήτων (ANOSIM) για τα βιολογικά δείγματα του περκιού (Πίνακας Ι), μόνο τα δείγματα
ωτολίθων δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση μεταξύ των λιμνών στο σύνολο τους (Global R<0,25).
Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων στη σάρκα, τα λέπια και τα
πτερύγια του είδους P. fluviatilis, δεν παρατηρήθηκε και σε αυτή την περίπτωση στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των Λιμνών Βεγορίτιδας και Πετρών για τα δείγματα που
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αναλύθηκαν (p>0,05). Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ζευγών συγκρίσεων παρατηρήθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπό μελέτη λιμνών.

Εικ. 1: Ανάλυση nMDS για τις συγκεντρώσεις των μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων σε κάθε
ιστό και σκελετική δομή ξεχωριστά για το είδος C. carpio. (1. Πτερύγια, 2. Βράγχια, 3. Σάρκα, 4.
Ωτόλιθοι, 5. Λέπια, 6. Περιεχόμενο γαστρεντερικού σωλήνα.) (●:Μικρή Πρέσπα, ○:Πετρών,
■:Βεγορίτιδα, □:Τριχωνίδα.)
Fig. 1: nMDS analysis for the concentrations of metals and other trace elements in every tissue
and skeletal structures separately regarding the species C. carpio. (1. Fins, 2. Gills, 3. Muscle, 4.
Otoliths, 5. Scales, 6. Gastrointestinal content.) (●:Micro Prespa, ○:Petron, ■:Vegoritida,
□:Trichonida.)

Πίνακας I: Αποτελέσματα της ανάλυσης ANOSIM με τις συγκεντρώσεις μετάλλων και άλλων
ιχνοστοιχείων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα ιστών και σκελετικών δομών των ειδών που
μελετήθηκαν (*:p<0,05, **:p<0,01, ***:p<0,005).
Table I: Results of the ANOSIM analysis regarding the concentrations of metals and other trace
elements determined in the biological samples (*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.005).

Global R: 0.530 Global R: 0.393 Global R: 0.403 Global R: 0.229 Global R: 0.466 Global R: 0.061
p  *** p  *** p  *** p  *** p  *** p  0.085

Λίμνες Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p<

Μικρή Πρέσπα, Βεγορίτιδα 0.666 0.001 0.566 0.001 0.333 0.001 0.123 0.017 0.631 0.001 0.095 0.074

Μικρή Πρέσπα, Πετρών 0.334 0.016 0.189 0.144 0.718 0.004 0.594 0.009 0.287 0.109 0.126 0.124

Μικρή Πρέσπα, Τριχωνίδα 0.580 0.001 0.440 0.001 0.537 0.001 0.146 0.032 0.484 0.001 0.108 0.083

Βεγορίτιδα, Πετρών 0.634 0.001 0.366 0.009 0.244 0.103 0.431 0.024 0.483 0.003 -0.143 0.903

Βεγορίτιδα, Τριχωνίδα 0.348 0.002 0.264 0.007 0.355 0.003 0.208 0.012 0.289 0.002 0.038 0.208

Πετρών, Τριχωνίδα 0.518 0.021 -0.051 0.580 0.593 0.007 0.450 0.017 0.407 0.035 -0.150 0.836

Global R: 0.519 Global R: 0.519 Global R: 0.663 Global R: 0.161 Global R: 0.79 Global R: 0.426
p  *** p  *** p  *** p  * p  *** p  *** 

Λίμνες Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p< Statistic R p<

Βεγορίτιδα, Πετρών 0.390 0.091 0.378 0.030 0.480 0.091 -0.193 0.909 0.593 0.061 0.693 0.015

Βεγορίτιδα, Καστοριάς 0.472 0.001 0.468 0.001 0.726 0.001 0.180 0.052 0.789 0.001 0.232 0.010

Πετρών, Καστοριάς 0.715 0.030 0.837 0.015 0.622 0.045 0.352 0.015 1 0.015 1 0.015

Λέπια Περ. Γαστρ. Σωλήνα

Perca fluviatilis
Πτερύγια Βράγχια Σάρκα Ωτόλιθοι Λέπια Στομαχικό Περ.

Cyprinus carpio 
Πτερύγια Βράγχια Σάρκα Ωτόλιθοι

Όσον αφορά τα δείγματα ιζήματος, οι τιμές του Δείκτη Ρύπανσης Μετάλλων που προέκυψαν
για την κάθε λίμνη ήταν: Τριχωνίδα 11,20 ± 2,6, Μικρή Πρέσπα 11,79 ± 1,66, Πετρών 12,93 ± 1,12,
Βεγορίτιδα 19,87 ± 5,18, Καστοριάς 28,56 ± 3,65. Σύμφωνα με την ανάλυση ομοιοτήτων (ANOSIM)
που πραγματοποιήθηκε για τις συγκεντρώσεις μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων στα δείγματα
ιζήματος και για το σύνολο των σταθμών δειγματοληψίας για την κάθε λίμνη, παρατηρήθηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των λιμνών. Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις
εμφανίστηκαν μεταξύ των ιμνών Καστοριάς και Πετρών και μεταξύ των Λιμνών Καστοριάς και
Μικρής Πρέσπας. Σε συμφωνία και με τα αποτελέσματα της ανάλυσης nMDS που παρουσιάστηκαν
παραπάνω για τα πτερύγια, τα βράγχια και τα λέπια, στα δείγματα ιζήματος παρατηρήθηκαν
διαφορές μεταξύ των Λιμνών Μικρή Πρέσπα και Τριχωνίδα και των λιμνών Τριχωνίδα και Πετρών
(R=0,671, p=0,001 και R=0,564, p=0,001 αντίστοιχα). Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα δείγματα
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επιφανειακού ιζήματος της Λίμνης Βεγορίτιδας εμφάνισαν διαφορές συγκριτικά με τις υπόλοιπες
τέσσερις λίμνες (0,540<R<0,693, p<0,001).

Πίνακας II: Συσχέτιση Spearman των συγκεντρώσεων Co, Ni, Cu, Zn, Cd και Pb στα δείγματα
πτερυγίων, βραγχίων, λεπιών και στο ίζημα (p<0,05, ns=non-significant).
Table II: Spearman correlation for the concentrations of Co, Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in fins, gills,
scalesand the sediment (p<0.05, ns=non-significant).

Co Ni Cu Zn Cd Pb
C. carpio Πτερύγια - Ίζημα 0,71 ns 0,34 -0,46 0,59 ns

Βράγχια - Ίζημα 0,78 0,59 ns ns 0,53 ns
Λέπια - Ίζημα 0,70 ns 0,32 ns ns ns

P. fluviatilis Πτερύγια - Ίζημα ns ns ns -0,56 ns ns
Βράγχια - Ίζημα ns ns ns ns 0,49 ns
Λέπια - Ίζημα ns ns ns 0,58 ns ns

Με βάση τα αποτελέσματα της συσχέτισης των συγκεντρώσεων Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb μεταξύ
των δειγμάτων των ιχθύων με το ίζημα (Πίνακας II), προέκυψε ότι οι συγκεντρώσεις των μετάλλων
και ιχνοστοιχείων στα βιολογικά δείγματα συσχετίζονται θετικά με τις συγκεντρώσεις στο ίζημα
εκτός του ψευδαργύρου, για τον οποίο υπάρχει αρνητική συσχέτιση των συγκεντρώσεών του στο
ίζημα με αυτές στα πτερύγια και των δύο ειδών. Ο μόλυβδος στο ίζημα δεν εμφανίζει συσχέτιση με
κανένα βιολογικό δείγμα. Τα δείγματα του C. carpio εμφάνισαν τις περισσότερες συσχετίσεις με το
ίζημα σε σχέση με αυτά του P. fluviatilis, με τα πτερύγια του C. carpio να υπερέχουν έναντι όλων.

Συνοψίζοντας, τα βράγχια, τα πτερύγια, τα λέπια καθώς και η σάρκα των ιχθύων φαίνεται ότι
μπορούν να αντικατοπτρίσουν τυχόν διαφοροποιήσεις της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης υδάτινων
οικοσυστημάτων, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, οι
Selleslagh et al. (2016) αναφέρουν ότι οι μαλακοί ιστοί (π.χ. βράγχια) των ιχθύων διαθέτουν
μηχανισμούς αποτοξίνωσης, ενώ η σάρκα των ιχθύων χαρακτηρίζεται ως μη-ενεργός συσσωρευτής
μετάλλων (Matasin et al. 2011) με χαμηλά επίπεδα μεταλλοθειονεϊνών (Allen-Gil & Martynov 1995).
Επομένως, ορισμένοι ιστοί ενδέχεται να υστερούν έναντι άλλων βιολογικών δομών όσον αφορά τη
χρήση τους ως εργαλεία μελέτης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
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Αξιολόγηση των μεταβολών της αλιευτικής παραγωγής της λίμνης Βιστωνίδας
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ABSTRACT 
Kosmas  Sofronidis1,  Antonis  K.  Kokkinakis2:  Evaluating  the  changes  of  the  fishery

production of Vistonis lake (Thrace, Greece), aiming to its sustainable management
Vistonis  Lake  is  located  in  Northeastern  Greece  (Thrace),  between  the  cities  of  Xanthi  and

Komotini and the overall  ecosystem surrounding the lake is  protected by national  and international
legislation. The lake is connected to the ‘Lagos’ lagoon to the south. Fishery production data elaborated
ranging from 1982 to 2017. Total fishery production and the partial production of each fish species were
presented in timeline charts. The total fishery production was reduced from 744.870kg (1980-1984) to
635.664kg  (1985-1989)  and  following  the  years  increased to  1.779.837kg  (1995-99)  and  afterwards
decline.  Most  important  fish  species  were  the  species  of  Mugilidae  family,  big-scale  sand  smelt,
(‘Atherina’), common carps and eels. Except for years that extreme natural phenomena took place, the
fishery production of the lake are in rather stable levels up to 2013, with the species of Mugilidae family
and big-scale sand smelts giving the major parts of the total fishery production.

Keywords: Vistonis Lake, lagoon, fishery production, fishery management, Thrace.

EΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη περιοχή της Θράκης, στη Βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 35 αξιόλογες παράκτιες λίμνες

και λιμνοθάλασσες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η λίμνη Βιστωνίδα που βρίσκεται στην παράκτια περιοχή
του βορειοανατολικού τμήματος του Θρακικού πελάγους και σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την
πόλη της  Ξάνθης,  με  έκταση 4.000-5.000 εκτάρια.  Στο νότιο  τμήμα της λ.  Βιστωνίδας υπάρχει  μια
μικρότερη παράκτια λίμνη, η λιμνοθάλασσα του Λαγού, με έκταση περίπου 300 εκτάρια (Κουτράκης
2000,  Kokkinakis &  Andreopoulou 2009). Στο βόρειο τμήμα της η λίμνη Βιστωνίδα τροφοδοτείται με
γλυκά νερά, αλλά συνδέεται επίσης με τη θάλασσα και τη λιμνοθάλασσα του Λαγού και έτσι τα νερά
της στο νότιο τμήμα είναι υφάλμυρα. Οι πρώτες σύγχρονες ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις έγιναν το
1965 εκσυγχρονίζοντας και αντιγράφοντας ταυτόχρονα τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις που υπήρχαν.
Η  αλατότητα  της  λίμνης  κυμαίνεται  από  5-32  ‰,  που  εξαρτάται  άμεσα  από  τις  ποσότητες  των
εισερχόμενων  νερών  (Koutrakis  et al.  2005,  Kokkinakis  2014).  Η  λ.  Βιστονίδα,  μέχρι  τα  μέσα  της
δεκαετίας του 90  ήταν αποδέκτης αστικών και βιομηχανικών λυμάτων που προέρχονταν κυρίως από
την  πόλη  και  τη  βιομηχανική  περιοχή  της  Ξάνθης,  τα  οποία  μεταφέρονταν  στη  λίμνη  από  τον  π.
Κόσυνθο, ενώ ακόμη σήμερα συνεχίζει να δέχεται γεωργικά απόβλητα από διάφορες υδάτινες εισροές.

Η  λίμνη  Βιστωνίδα  και  η  ευρύτερη  περιοχή  είναι  ένας  σημαντικός  υγρότοπος  αποτελώντας
μέρος του «Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που προστατεύονται από εθνική
νομοθεσία,  ευρωπαϊκές  οδηγίες  και  διεθνείς  Συμβάσεις.  Αποτελεί  επίσης  περιοχή  παραδοσιακής
αλιείας και ‘ημι-εκτατικής’ ιχθυοκαλλιέργειας, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα αλιευτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν,  διατέθηκαν  από το Τμήμα Αλιείας του Νομού

Ξάνθης  και  από  τον  Αλιευτικό  Συνεταιρισμό  Βιστωνίδας,  για  τα  τελευταία  36  έτη  (1982-2017)  και
αφορούν  την  συνολική  αλιευτική  παραγωγή  της  λ.  Βιστωνίδας.  Ταυτόχρονα  αξιοποιήθηκαν  και
εξετάσθηκαν αναλυτικά τα δεδομένα της αλιευτικής  παραγωγής των σημαντικότερων αλιευόμενων
ειδών του  οικοσυστήματος,  όπως  είναι  οι  κέφαλοι (κεφαλοειδή  οικ.  Mugilidae: Mugil cephalus
Linnaeus,  1758 –  Κέφαλος,  Chelon auratus (Risso,  1810) -  Μυξινάρι, Chelon saliens (Risso,  1810) -
Γάστρος, Chelon ramada (Risso,  1827) -  Μαυράκι,  Chelon  labrosus  (Risso,  1827)  -  Βελάνισσα,
Πλαταρίδα),  οι αθερίνες (Atherina boyeri,  Risso, 1810), τα γριβάδια (Cyprinus carpio,  Linnaeus, 1758)
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και τα χέλια (Anguilla anguilla,  Linnaeus,  1758),  τα οποία αποτελούν είδη με μεγάλη εμπορική και
οικολογική σημασία για τη λίμνη.

Η  ετήσια  αλιευτική  παραγωγή  οργανώθηκε  και  παρουσιάσθηκε  με  τη  βοήθεια  του
προγράμματος MS-Excel, σε γραμμικά διαγράμματα, τόσο στο σύνολο της, όσο και αναλυτικά για κάθε
ένα  από  τα  κύρια  αλιευόμενα  είδη  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Επιπρόσθετα,  εκτιμήθηκε  ο
κυλιόμενος μέσος όρος της παραγωγής σε πενταετή περίοδο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η συνολική αλιευτική παραγωγή της λίμνης από το 1982 μέχρι το 2017 παρουσιάζει έντονες

διακυμάνσεις.  Στον  Πίνακα Ι,  παρουσιάζεται  η  μέση  ολική  παραγωγή,  η  μέση  αλιευτική  απόδοση
(παραγωγικότητα), η μέση παραγωγικότητα ανά εκτάριο και η μέση αλιευτική παραγωγή για κάθε ένα
από τα τέσσερα κύρια αλιευόμενα είδη της λ. Βιστωνίδας. Η συνολική αλιευτική παραγωγή της λίμνης
σε όλη τη διάρκεια της μελέτης (1982-2017) ήταν 8.875.162 kg και η μέση αλιευτική της απόδοση ήταν
246.532 kg. Η μέση ετήσια παραγωγικότητα ανά εκτάριο ήταν 54,8 kg/y/ha (Πιν. Ι). 

Oι τιμές της μέσης παραγωγής της λ. Βιστονίδας είναι σχεδόν οι μισές εάν συγκριθούν με άλλες
λιμνοθάλασσες της ευρύτερης περιοχής, όπως οι τέσσερεις λιμνοθάλασσες του π. Νέστου (Βάσοβα,
Ερατεινό, Αγίασμα, Κεραμωτή), που βρέθηκε ότι είναι 100,8  kg/ha/y (Kokκinakis & Sofronidis 2018).
Συγκρίνοντας όμως τη παραγωγή της λ. Βιστονίδας με την αντίστοιχη των πέντε λιμνοθάλασσών της
Ροδόπης  (Ξηρολίμνη,  Μαυρολίμνη,  Αλυκή,  Πτελέα  –  Ελος),  η  οποία  εκτιμήθηκε  στα  24,1  kg/ha/y,
εκτιμάται  ότι  η  μέση  ετήσια  αλιευτική  απόδοση  (παραγωγικότητα)  της  λ.  Βιστωνίδας  είναι
υπερδιπλάσια (Sofronidis & Kokkinakis 2018). 

Πίνακας  I.  Μέση  Ολική  Παραγωγή,  Μέση  Ετήσια  Αλιευτική  Απόδοση  (Παραγωγικότητα),
Μέση Ετήσια Αλιευτική Απόδοση /εκτάριο και Μέση Ετήσια Παραγωγή για τα σημαντικότερα
αλιευόμενα είδη της λ. Βιστωνίδας (1982-2017).
Table I.  Mean Total  Catch,  Mean Fishing Yield (Productivity),  Mean Fishing Yield /ha and
Mean Landings/y for the most important fish species for the fishery of Vistonis L. (1982-2017).

Λίμνη
Lake

Εκταση
Area
 (ha)

Μέση Ολική
Παραγωγή

/έτος
Mean Fishing

Yield 
(1982-2017)

 (kg/y)

Μέση Ετήσια
Αλιευτική

Απόδοση /εκτάριο 
Mean Fishing 

Yield /ha 
(1982-2017) 

(kg/y/ha)

Αθερίνα
Big-scale

sand
smelt
 (kg/y)

Κέφαλοι
Grey

mullets
(kg/y)

Κυπρίνοι 
Carps 
(kg/y)

Χέλια 
Eels

(kg/y)

Αλλα
είδη 

Other
species 
(kg/y)

Βιστωνίδα 4.500 246.532 54,8 111.190 104.351 15.162 14.919 4.835

Από τις διακυμάνσεις της συνολικής αλιευτικής παραγωγής που παρουσιάζονται στην εικόνα 1,
παρατηρούμε ότι  οι  χαμηλότερες καταγραφές της  παραγωγής εμφανίζονται  τα έτη 1982,  1985-89,
1994, 2002, 2009 και 2017.  Oι χαμηλές τιμές της παραγωγής  συνδέονται κυρίως με ακραία καιρικά
φαινόμενα, όπως κακοκαιρία, πλημμύρες, ελλείψεις οξυγόνου, ισχυρό ψύχος κ.α. (Κουτράκης 2000),
που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή και συντέλεσαν στη δραματική μείωση της αλιευτικής παραγωγής
(Εικ.  1).  Αντίθετα,  κατά τα έτη 1983,  1996,  1999,  2000 και  2006,  η παραγωγή φθάνει  σε υψηλούς
αριθμούς  αλιευμάτων.  Από  την  Εικόνα  1b,  είναι  εμφανείς  οι  έντονες  μεταβολές  της  αλιευτικής
παραγωγής στο χρονικό διάστημα 1982-2017 σε όλες τις εξεταζόμενες κύριες κατηγορίες αλιευμάτων.
Από τις μεταβολές της ολικής αλιευτικής παραγωγής,  γενικά μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι υπάρχει
μία  διαρκής  μείωση  της  ιχθυοπαραγωγής  από  το  1984  μέχρι  και  το  1994  (Εικ.  1a,b).  Ιστορικά  η
περίοδος αυτή συμπίπτει με τη περίοδο που η λίμνη δέχεται μεγάλα φορτία ρύπανσης από τα αστικά
και βιομηχανικά λύματα της Ξάνθης (Κωτσοβίνος & Γιαννακοπούλου 1985, Κοκκινάκης & Ψαλτοπούλου
1997). Μετά από αυτή την έντονη μείωση ακολουθεί μία αύξηση μέχρι το 1996, όπου καταγράφεται η
υψηλότερη συνολική παραγωγή της λίμνης  και από εκεί και μετά έντονες διακυμάνσεις,  με συνεχή
όμως πτωτική τάση την τελευταία δεκαετία. Η αρχική αύξηση της παραγωγής δικαιολογείται από τη
βελτίωση της ποιότητας των εισερχόμενων νερών στη λίμνη, αλλά και από τη λειτουργία των νέων
βελτιωμένων ιχθυοσυλληπτικών  εγκαταστάσεων (Koutrakis et al. 2005,  Kokkinakis &  Andreopoulou
2009). Στην  εικόνα  1b,  παρουσιάζονται  οι  διακυμάνσεις  της  αλιευτικής  παραγωγής  των
σημαντικότερων  αλιευόμενων  ειδών  της  λίμνης.  Η  παραγωγή  της  αθερίνας  (A.  boyeri)  έφτασε  τα
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3.891.639 kg και ήταν η κυρίαρχο αλίευμα, ενώ οι κέφαλοι (fam. Mugilidae) είχαν συνολική παραγωγή
3.756.642  kg,  τα  γριβάδια  έφτασαν τα 530.659 kg,  τα  χέλια τα 522.169 kg ενώ ‘άλλα είδη’,  είχαν
συμμετοχή με 174.053 kg. 

1a 1b
Εικ. 1: Μεταβολές της Ολικής Αλιευτικής Παραγωγής (a) και του κυλιόμενου μέσου όρου (5
έτη) και των σημαντικότερων αλιευόμενων ειδών (b) της λ. Βιστωνίδας (1982-2017).
Fig. 1: Changes of the Total Fishery Production (a) and Moving Average (5 years) and of the
main fishery species of Vistonis L. (1982-2017).

Στην εικόνα. 2, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των χρονοσειρών των ετήσιων παραγωγών των
κεφάλων (Εικ. 2a), της αθερίνας (Εικ. 2b), των γριβαδιών (Εικ. 2c) και των χελιών (Εικ. 2d), σε kg.

2a 2b

2c 2d
Εικ. 2: Ετήσια παραγωγή ανά αλίευμα και κυλιόμενος μέσος όρος με περιοδικότητα πενταετίας, 2a:
Κέφαλοι, 2b: Αθερίνα, 2c: Γριβάδια, 2d: Χέλια, της λ. Βιστωνίδας (1982-2017). 
Fig. 2: Annual production per catch and moving average (5 years periodicity) of 2a: Grey mullets,
2b: big-scale sand smelts, 2c: Common carps, 2d: Eels) of Vistonis Lake (1982-2017)

Οι κέφαλοι  (οικ.  Mugiliadae)  παρουσίασαν ραγδαίες διακυμάνσεις  με μειώσεις και  αυξήσεις
στην αλιευτική τους παραγωγή (Εικ.  2a). Η ανάκαμψη της παραγωγής των κεφάλων από τα μέσα της
δεκαετίας του 1990, μπορεί να αποδοθεί στην ολοκλήρωση της ιχθυοκαλλιεργητικής υποδομής του
οικοσυστήματος, που περιέλαβε νέες τάφρους διαχείμασης, δίχτυα προστασίας των ιχθυοπληθυσμών
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και θέρμανση των νερών του τη χειμερινή περίοδο με γεωθερμία (Koutrakis et al. 2005, Κοκκινάκης et
al. 2005).  Επίσης,  είναι πολύ σημαντική η έναρξη της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού των
αστικών λυμάτων της Ξάνθης και η παύση λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων που ρύπαιναν, έτσι
ώστε να βελτιωθούν σταδιακά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών του οικοσυστήματος. 

Η  αλιεία  της  αθερίνας εμφανίζεται  μετά  το  1990  στις  παραγωγές  της  λίμνης,  παρουσιάζει
έντονες διακυμάνσεις και κατά  τα τελευταία χρόνια αρχίζει  εμφανίζει σταθερά  πτωτικές τάσεις (Εικ.
2b). Τα έτη 1990-94, 1995-99, 2000-04 και 2005-09 οι παραγωγές κυμάνθηκαν από 797.503 kg (73%),
580.878 kg (43%) και 855.025 kg (59%) αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη ποσότητα αλιεύτηκε την 5ετία 1995-
99 με 1.113.430 kg ή το 63% της συνολικής παραγωγής. Την τελευταία 10ετία μειώθηκε δραματικά η
συνεισφορά της αθερίνας στην συνολική παραγωγή της λίμνης. Τα γριβάδια κατά τη διάρκεια των ετών
1982-1990 είχαν μέση παραγωγή 48.590 kg/έτος, αλλά μετά το έτος 1991 υπήρχε μια νεκρή περίοδος
κατά την οποία τα αλιεύματα ήταν μηδενικά (Εικ. 2c). Μετά το 1997 τα γριβάδια επανεμφανίζονται
ξανά, εξαιτίας της επαναλειτουργίας του ιχθυογεννητικού σταθμού της Διαλαμπής αλλά μόνο μέχρι το
2000, όπου στη συνέχεια το είδος εξαφανίζεται από τις αλιευτικές παραγωγές της λίμνης.  Κατά τη
δεκαετία  του  80  τα  γριβάδια  παίζουν  ιδιαίτερα  καθοριστικό  ρόλο  στην  αλιεία  της  λίμνης,
εξαφανίζονται όμως κατά την επόμενη δεκαετία, λόγω των πολλών προβλημάτων ρύπανσης και των
εξαντλητικών ασθενειών που υφίστανται οι πληθυσμοί τους (Κοκκινάκης & Ψαλτοπούλου 1997). Τέλος,
τα χέλια παρουσιάζουν ισχυρές διακυμάνσεις στην αλιευτική τους παραγωγή στη διάρκεια των ετών
1982-1996 (Εικ. 2d). Μετά από το 1997, η παραγωγή τους μειώθηκε δραματικά και μετά από το 2010
σχεδόν εξαφανίζονται. 

Με στόχο την ενίσχυση του σχεδιασμού αξιόπιστης πολιτικής που αφορά τη διαχείριση των
ιχθυοπληθυσμών, η διαχρονική αξιοποίηση των χρονοσειρών της αλιευτικής παραγωγής αποτελεί το
βασικό σημείο για τον καθορισμό της στρατηγικής και της ανάπτυξης βιώσιμων αποφάσεων αλιευτικής
διαχείρισης. Με βάση την ανάλυση των αλιευτικών δεδομένων που έγινε στην εργασία αυτή, φαίνεται
η  δυναμική  της  αλιευτικής  ικανότητας  του  παράκτιου  υγροτόπου  της  λ.  Βιστωνίδας,  αλλά  και  η
αποτελεσματικότητα  της  αλιευτικής  διαχείρισης  που  εφαρμόζεται.  Ταυτόχρονα,  φαίνεται  η  άμεση
επίδραση των περιβαλλοντικών αλλαγών στην αλιευτική παραγωγή. 
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ABSTRACT
Orfanakis Michail, Zachopoulou Anthi, Christou Maria, Hiskia Anastasia, Koumoundouros George:
Long term effect of sublethal concentrations of cyanotoxin MCLR on zebrafish Danio rerio (Hamilton,
1822)

Freshwater cyanobacteria algal blooms caused by algae Microcystis aeruginosa have been increased in recent
decades due to climate change and eutrophication. Microcystis blooms can threaten aquatic organisms through
the production of the hepatotoxin MC-LR. This study is trying to detect the long-term effect of MC-LR on basic
functions of zebrafish, under sublethal exposure conditions. Zebrafish embryos were exposed to different
concentrations of MC-LR (0-1 mg/L MC-LR) until 48 h post-fertilization. Our results demonstrated that MC-LR
embryonic exposure negatively affects the swimming performance and reduces the relative fecundity of zebrafish.
These physiological impacts at later life stages could affect the organism at both individual and population levels.
Keywords: zebrafish, microcystins, swimming performance, fecundity

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τοξικές ανθήσεις κυανοβακτηρίων (CyanoHABs) αποτελούν ανερχόμενη οικολογική απειλή. Το

συγκεκριμένο φαινόμενο εντείνεται συνεχώς από την αύξηση της θερμοκρασίας και τον ευτροφισμό. H
ανθρωπογενής αυξανόμενη συγκέντρωση νιτρικών και φωσφόρου δημιουργεί βέλτιστες συνθήκες για την
ανάπτυξη των κυανοβακτηρίων. Το Microcystis aeruginosa αποτελεί το βασικό αντιπρόσωπο των
κυανοβακτηρίων γλυκού νερού με ποικιλία παραγόμενων κυανοτοξινών. Η MCLR έχει χαρακτηριστεί ως η πιο
τοξική στην οικογένεια των μικροκυστινών και έχει το ήπαρ ως βασικό στόχο. Ο μοριακός μηχανισμός δράσης της
συγκεκριμένης κυανοτοξίνης επαρκώς διερευνηθεί, ωστόσο έχει δειχθεί ότι καταστέλλει πρωτεϊνικές
φωσφατάσες με ενεργότητα σερίνης/θρεονίνης, όπως η PP1 και η PP2A. Η καταστολή της φωσφορυλίωσης
οδηγεί σε αλλαγές του κυτταροσκελετού, έλλειψη του κυτταρικού σχήματος, προκαλώντας έτσι το θάνατο των
κυττάρων(Falconer & Yeung, 1992). Οι Pavagadhi et al. (2012) περιγράφουν αλλαγές στη καρδιά, στα βράγχια, τον
εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη μετά από έκθεση των ψαριών στην MCLR, ενώ οι Saraf et al. (2018)
αναφέρουν επιδράσεις της MCLR στα αναπτυσσόμενα ψάρια όπως ο μειωμένος ρυθμός εκκόλαψης, η υστέρηση
της εμβρυϊκής ανάπτυξης και η υψηλή συχνότητα μορφολογικών ανωμαλιών.

Αν και η επίδραση των κυανοτοξινών στα ιχθύδια και στα ενήλικα ψάρια έχει περιγραφεί εκτενώς Qi et al.
(2016), Zeng et al. (2014), η τοξική τους δράση στα πρόωρα αναπτυξιακά στάδια του zebrafish έχει μελετηθεί
μόνο σε περιπτώσεις που είτε η συγκέντρωση της κυανοτοξίνης ήταν πολύ υψηλή (Qin Wu et al. 2016), είτε το
ερέθισμα διατηρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των
μακροχρόνιων επιπτώσεων που θα μπορούσε να προκαλεί η έκθεση των εμβρύων των ψαριών σε υποθνησιγόνα
επίπεδα MCLR. Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις εξετάσθηκαν ως προς α) την κολυμβητική επίδοση των ιχθυδίων και
β) την γονιμότητα των θηλυκών.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Εκχύλισμα από λυοφιλοποιημένα κύτταρα του κυανοφύκους M. aeruginosa, ετοιμάσθηκε ακλουθώντας τη

μεθοδολογία των Ács et al., 2013. Δείγμα της λυοφιλοποιημένης μάζας αναλύθηκε στο Εργαστήριο Καταλυτικών-
Φωτοκαταλυτικών Διεργασιών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ") ως προς τη
συγκέντρωση των MCLR τοξινών. Για τον προσδιορισμό των LC50 επιπέδων της MCLR κατά το εμβρυϊκό στάδιο,
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υγιή γονιμοποιημένα αυγά zebrafish εκτέθηκαν σε εκχύλισμα M. aeruginosa 0, 100, 200, 400 και 800 mg L-1

(αντίστοιχων συγκεντρώσεων MCLR 0, 0,5, 1,0, 2,0 και 4,0 mg L-1), από τις 2 hpf (ώρες μετά τη γονιμοποίηση)
μέχρι την εκκόλαψη (48 hpf). Το πείραμα έγινε σε δύο επαναλήψεις, με 50 άτομα ανά συνθήκη και πειραματική
επανάληψη, σε όγκο έκθεσης 50 ml. Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης η συγκέντρωση του οξυγόνου ήταν
μεγαλύτερη από 90 % και η θερμοκρασία διατηρούταν σταθερή στους 28 οC. Σε κάθε περίπτωση, το διάλυμα
έκθεσης ανανεώνονταν κάθε δώδεκα ώρες, οπότε και απομακρύνονταν τα νεκρά άτομα.

Για τον έλεγχο των μακροχρόνιων επιπτώσεων της έκθεσης σε υποθνησιγόνα επίπεδα MCLR, η παραπάνω
πειραματική διαδικασία επαναλήφθηκε για τα επίπεδα εκχυλίσματος M. aeruginosa 0, 100 και 200 mg L-1

(αντίστοιχων συγκεντρώσεων MCLR 0, 0,5 και 1,0 mg L-1). Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης των εμβρύων στην
MCLR (2-48 hpf), όλα τα άτομα τοποθετήθηκαν σε καθαρό νερό, όπου και αναπτύχθηκαν υπό κοινές συνθήκες
μέχρι την ενηλικίωση. Το πείραμα έγινε σε δύο επαναλήψεις, με 100 άτομα ανά συνθήκη και πειραματική
επανάληψη, σε όγκο έκθεσης 100 ml, με τακτική ανανέωση (κάθε 12 ώρες) των διαλυμάτων έκθεσης.

Η κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης (RUcrit) των ψαριών εκτιμήθηκε όταν έφτασαν στο μέσο ολικό μήκος των
TL= 14,9±0,9 mm (±SD). Συνολικά εξετάσθηκαν 10 άτομα ανά συνθήκη. Η κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης
σύμφωνα με τους Hicken et al. (2011) μπορεί να δώσει σαφή συμπεράσματα για την μέγιστη καρδιακή απόδοση.
Η κολυμβητική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται από τους (Koumoundouros et al., 2009). Οι
οργανισμοί αφού τοποθετούνταν αρχικά για 5 min σε ταχύτητα 0 TL s-1 στη συνέχεια δέχονταν ανά 15 min αύξηση
της ταχύτητας κατά 2 TL s-1 μέχρι να εξαντληθούν.

Για τον προσδιορισμό της επίδρασης της έκθεσης της MCLR στη σχετική γονιμότητα (αριθμός αυγών ανά
γραμμάριο σωματικού βάρους των θηλυκών) των θηλυκών zebrafish σχηματίστηκαν δέκα ζευγάρια για τους
οργανισμούς που είχαν εκτεθεί σε συγκέντρωση MC-LR 0 και 1 mg L-1. Όλα τα άτομα ζυγίσθηκαν ατομικά.
Καθημερινά και για διάρκεια 5 ημερών συλλέγονταν και καταμετρούνταν τα αυγά από όλα τα ζευγάρια Uusi-
Heikkilä et al. (2012). Το συνόλο των πειραμάτων πραγματοποιήθηκε σε δύο επαναλήψεις.

Ο στατιστικός έλεγχος της επίδρασης της συγκέντρωσης της κυανοτοξίνης στη θνησιμότητα των εμβρύων
έγινε με G-test. Η επίδραση των ίδιων πειραματικών συνθηκών στην κρίσιμη ταχύτητα κολύμβησης και στη
γονιμότητα ελέγχθηκε στατιστικά με μη παραμετρική ANOVA (Kruskal-Wallis).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχθηκε πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη

βιωσιμότητα των εμβρύων στο εύρος συγκεντρώσεων MC-LR 0-1 mg L-1 (p>0,05). Αντίθετα στις συγκεντρώσεις 2
και 4 mg L-1 παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση της βιωσιμότητας των εμβρύων (Εικόνα 1Α) (p<0,05).
Παρόμοιο ήταν το αποτέλεσμα της επίδρασης της συγκέντρωσης της κυανοτοξίνης κσι στη δεύτερη σειρά
πειραμάτων, όπου ελέγχθηκαν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της έκθεσης των εμβρύων σε αυτή (Εικόνα 1Β).

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών κολύμβησης έδειξε μια σημαντική επίδραση της εμβρυϊκής
έκθεσης σε MCLR, στην κρίσιμη ταχύτητα κολήμβησης των ιχθυδίων. Η ομάδα του 1 mg L-1 παρουσίασε
σημαντικά μικρότερη RUcrit από την ομάδα ελέγχου 13,50 TL s-1 ±1,6 (±SD) και 12,29 TL s-1 ±1,8 (±SD) στην ομάδα 0
και 1 mg L-1 αντίστοιχα) (Εικόνα 1C).

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων εκτίμησης της γονιμότητας, 4 ζευγάρια από τον πληθυσμό ελέγχου και 1
ζευγάρι από τον εκτεθειμένο στην MCLR πληθυσμό απέτυχαν να αναπαραχθούν (λόγω τραυματισμού, ή τεχνικών
σφαλμάτων στη συλλογή των αυγών). Από την ανάλυση των υπόλοιπων ωοτοκιών δείχθηκε πως, για το σύνολο
των δύο πειραματικών επαναλήψεων,o παράγοντας της MC-LR είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στη σχετική
γονιμότητα των θηλυκών (p<0,05), με τα θηλυκά του 1 mg L-1 να παρουσιάζουν σημαντικά μικρότερη γονιμότητα
1248,8 eggs g-1 per 5 days ±276,4 (±SD) από ότι τα θηλυκά του πληθυσμού ελέγχου 1485 eggs g-1 per 5 days
±299,5 (±SD) (Εικόνα 1D). Αν και η ίδια τάση επαναλήφθηκε και σε κάθε πειραματική επανάληψη ξεχωριστά, ο
στατιστικός έλεγχος δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά. Γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί στην ανάγκη
για μεγαλύτερο αριθμό ζευγαριών προς εξέταση. Το μέσο βάρος των αρσενικών και θηλυκών ατόμων που
συμμετείχαν στο πείραμα ήταν και 0,364g ±0,055 (±SD) και 0,468g ±0,103 (±SD) αντίστοιχα, χωρίς σημαντικές
διαφορές μεταξύ των πειραματικών ομάδων.
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Εικόνα 1: Α, Β) Επίδραση της τοξίνης MC-LR στην βιωσιμότητα των αυγών μετά από 48h έκθεση, κατά το
πείραμα προσδιορισμού των υποθνησιγόνων επιπέδων ή κατά το βασικό πείραμα. C) Επίδραση της τοξίνης
MC-LR στην RUcrit των ιχθυδίων. D) Επίδραση της τοξίνης MC-LR στη σχετική γονιμότητα των θηλυκών.
Με διαφορετικά γράμματα υποδεικνύονται οι μέσοι όροι με στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Figure 1: A-|B) Effect of exposure to MC-LR on the survival rate of zebrafish eggs (48 h). C) Effect of MC-
LR embryonic exposure on the RUcrit of juveniles. D) Effect of MC-LR embryonic exposure on female relative
fecundity. Different letters indicate means with a statistical significant difference.

Η παρούσα εργασία εξέτασε την επίδραση της MC-LR στη βιωσιμότητα των εμβρύων (48 hpf), στην
κολυμβητική ικανότητα των ιχθυδίων και στη γονιμότητα των θηλυκών zebrafish. Τα αποτελέσματα της
μειωμένης κολυμβητικής ικανότητας και γονιμότητας επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση της εργασίας ως προς
τις μακροχρόνιες συνέπειες της τοξίνης σε βασικές λειτουργίες του zebrafish. Η κολύμβηση είναι από τις πρώτες
φυσιολογικές λειτουργίες που εξετάζονται σε μελέτες που αφορούν στην επίδραση των ρύπων στα ψάρια. Αυτό
αποδίδεται στον σημαντικό ρόλο που έχει η κολύμβηση για την αποφυγή θηρευτών, την εύρεση τροφής αλλά και
τη διαδικασία της στρατολόγησης. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι καινοτόμα, καθώς για πρώτη
φορά παρουσιάζεται η μακροχρόνια επίδραση που έχουν οι μικροκυστίνες, όπως η MC-LR και μάλιστα σε
υποθνησιγόνες συγκεντρώσεις στο zebrafish. Αντίστοιχα αποτελέσματα, τουλάχιστον εν γνώση μας, έχουν
παρατηρηθεί μόνο στα πετρελαιοειδή, όπου για πρώτη φορά η έκθεση σε υποθνησιγόνες συγκεντρώσεις κατά
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την εμβρυϊκή ανάπτυξη είχε τροποποιήσει μορφολειτουργικούς χαρακτήρες στο στάδιο του ιχθυδίου και
του ενηλίκου.Hicken et al. (2011)

Η γονιμότητα είναι μια εξίσου σημαντική παράμετρος διότι παράγοντες που επιδρούν σε αυτή αρνητικά
στο επίπεδο του ατόμου καθορίζουν τον πληθυσμό. Τα τελευταία χρόνια το ερώτημα για τον τρόπο που η MC-LR
επιδρά στη γονιμότητα έχει εξεταστεί με έκθεση των ενηλίκων στην κυανοτοξίνη Qiao et al. (2013), Trinchet et al.
(2011) και τα αποτελέσματα έχουν ερευνηθεί τόσο από πλευρά ιστολογίας όσο και μοριακών μηχανισμών. Η
παρούσα εργασία τονίζει ότι ακόμα και υποθνησιγόνες συγκετρώσεις της MC-LR είναι ικανές να μειώσουν τη
γονιμότητα των θηλυκών. Επομένως, περαιτέρω έρευνες που θα επικεντρωθούν στην μορφολογία της καρδιάς
και των μυών, οργάνων που συνδέονται άρρηκτα με την κολυμβητική ικανότητα των ψαριών, καθώς και μελέτη
της ιστολογία των γονάδων μετά από έκθεση στην MC-LR είναι απαραίτητες και θα παρέχουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται τα όργανα των ιχθύων σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Η
παρούσα εργασία εκφράζει την ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης των κυανοτοξινών σε αυστηρότερα
πλαίσια, επειδή χαμηλές συγκεντρώσεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ακίνδυνες, φαίνονται ικανές να
τροποποιήσουν βασικές λειτουργίες των ψαριών έχοντας αρνητικές συνέπειες σε πληθυσμιακό και
οικοσυστημικό επίπεδο.
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